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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur anställningen av personal inom äldreomsorgen 
går tillväga samt vilka personer söker enhetscheferna. För att klargöra syftet har vi använt oss 
av två frågeställningar. Vilka metoder och strategier använder enhetschefen för att hitta 
lämpliga personer, samt vilka kvalifikationer söker enhetscheferna hos de personer som ska 
anställas?  
 
Vår studie baseras på kvalitativa intervjuer med sex enhetschefer inom äldreomsorgen. Det 
resultat som efter bearbetning och analys framkommit har vi valt att redovisa i olika 
kategorier. De kategorier som presenteras i analys och resultatdelen representeras av de 
metoder, strategier samt kvalifikationskrav som enhetscheferna tillämpar vid anställningar av 
personer inom äldreomsorgen. 
 
I studien kom vi fram till att de metoder enhetscheferna tillämpar vid anställningsförfarandet 
för att finna lämplig personal är arbetsgruppen, referenser och anställningsintervjun. Lagen 
om anställningsskydd (LAS) är en strategi som enhetscheferna använder sig av vid 
anställning. De kvalifikationer som enhetscheferna lägger vikt vid i anställningsförfarandet är 
bemötande, empati, människovärdet, samarbetsförmåga, flexibilitet, etiskt medvetenhet, 
kommunikationsförmåga samt utbildning.     
 
I slutet av denna uppsats förs en diskussion kring de metoder och strategier som används samt 
de kvalifikationer som eftersöks av enhetscheferna.  
 
 
 
Summary 
The purpose of this study is to find out how the recruitment process within old-age care takes 
place as well as what kind of staff the managers are looking for. To explain the purpose we 
have tried to answer two questions: Which methods and strategies do the managers make use 
of when hiring staff, as well which qualifications are they looking for? 
 
Our study is based on qualitative interviews with six managers within old-age care. The 
categories, which are presented in the analysis and result part, are the methods, strategies and 
qualifications demand by the managers. We found that the methods the managers are using in 
the recruitment process to find suitable candidates are: references, job interviews and the 
working team. The managers are using employment law as a strategy in the recruitment 
process. The qualifications emphasised by these managers are: the way persons treat people, 
empathy, human value, the way they co-operate, flexibility, ethical awareness, ability to 
communicate as well as education. 
 
In the end of this study there is a discussion of the methods and strategies used by the 
managers as well as of the qualifications they are looking for. 
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1. Inledning 
Intresset för ämnet väcktes i samband med att vi läste kursen Arbetsrätt. Under kursens gång 
fick vi ta del av lagar som beskriver arbetstagares rättigheter och skyldigheter i arbetet. Vi 
tyckte att ämnet var intressant och detta bidrog till vårt val att göra en studie kring 
anställningar av omsorgspersonal inom äldreomsorgen.  
 
Att vi valde äldreomsorgen grundar sig i att vi har ett intresse för de äldres situation i 
samhället. Dessutom har vi båda arbetat inom äldreomsorgen, vilket gör att det är extra 
intressant att undersöka anställningsförfarandet gällande personal inom äldreomsorgen. 
Många äldre människor är beroende av olika typer av serviceinsatser och omsorg. Detta gör 
att de äldre är extra sårbara då de står i en beroendeställning till dem som ger omsorgen och 
insatserna. De äldre kan ses som en utsatt grupp, vilket innebär att personalens attityder och 
beteende är en viktig del i omsorgsarbetet.  
 
Äldreomsorgen är en stor verksamhet med många anställda. De anställningsprocesser vi 
kommer att studera närmare berör omvårdnadspersonalen det vill säga undersköterskor och 
vårdbiträden. Enhetschefen i verksamheten har ansvaret för anställningar av personal. 
Dessutom har enhetschefen ansvaret för att personalen ger en god omsorg till de människor 
som är i behov av stöd och hjälp i sin dagliga livsföring.  
 
Enligt Gynnerstedt (1993 s.124) styrs mellanchefer inom äldreomsorgen till en stor del av 
lagstiftning, nämndirektiv, centrala riktlinjer samt av överordnades chefers order. Vidare 
beskriver Gynnerstedt att mellanchefen har en stor handlingsfrihet inom direktivets ram. En 
annan yrkestitel för mellanchef är enhetschef. Enhetschef är den titeln som vi kommer att 
använda i vår studie.  
 
Det är en viktig uppgift att ge omsorg till de äldre, därför vill vi undersöka vad som eftersöks i 
anställningsprocessen samt vilket tillvägagångssätt enhetscheferna tillämpar för att anställa 
personal. Enligt vård och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (2004) ska äldreomsorgens 
kvalité öka och det ska ske genom en fokusering på personalens kompetens. Vidare beskriver 
Ylva Johansson att idag kan en person komma från gatan och jobba i äldreomsorgen. 
 
Då vårt intresse ligger i anställningen av personal inom äldreomsorgen har vi funderat på hur 
enhetscheferna går tillväga för att få lämplig personal till sina verksamheter. Något vi har 
frågat oss själva är om enhetscheferna använder sig av egna kriterier vid anställningen av 
personal eller om det finns kommunala riktlinjer att följa. Eller kan det vara så som Ylva 
Johansson beskriver att personer kan komma direkt från gatan till en anställning inom 
äldreomsorgen (a.a.) ? 
 
Det förs ofta en debatt i media om omsorgspersonalens sätt att bemöta omsorgstagarna och 
utföra sina arbetsuppgifter. I debatten belyses ofta bristerna och de missförhållanden som sker 
inom äldreomsorgen. Se (Barometern 2002-09-24). Vi har ställt oss frågan varför detta sker 
inom äldreomsorgen. Vi anser att de som anställer personer inom äldreomsorgen har ett stort 
ansvar för att finna lämplig personal. 
 
I vår undersökning har vi valt att utgå ifrån enhetschefernas perspektiv för att ta reda på hur 
anställningsförfarandet inom äldreomsorgen går till. Detta ger oss en bild av 
anställningsprocessen ur deras perspektiv. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur anställningsförfarandet inom äldreomsorgen går 
tillväga samt vad söker enhetscheferna hos personerna de ska anställa. 
 
För att klargöra syftet har vi använt oss av följande frågeställningar: 
• Vilka metoder och strategier använder sig enhetscheferna av för att hitta lämpliga 

personer till sina verksamheter? 
• Vilka kvalifikationer söker enhetscheferna hos de personer som ska anställas? 
 
1.2 Begreppsdefinitioner 
Vi har valt att använda oss av begreppsdefinitioner för att förtydliga vissa begrepp som 
förekommer i texten. De begrepp vi kommer att beskriva rör främst de lagar och förordningar 
som är förknippade med anställningsprocesserna i äldreomsorgens verksamheter. Vi beskriver 
vidare vissa begrepp som rör de personer som arbetar inom äldreomsorgen.   
 
Kvalifikation 
Med kvalifikation menar vi de krav enhetscheferna ställer på de arbetssökande för att de ska 
vara lämpliga till arbetet, exempel på detta kan vara personliga egenskaper och utbildning. 
 
Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 
I denna lag finns regler som gäller för tillsvidareanställningar, företrädesrätt till anställningar 
samt regler för visstidsanställningar. 
Denna lag ger även arbetstagare ett rättsligt skydd mot arbetsgivare. Detta innebär att 
arbetsgivaren inte osakligt eller godtyckligt kan säga upp ett anställningsavtal. 
(www.nationalencyklopedin.se) 
 
Tillsvidareanställning 
Tillsvidareanställning regleras enligt LAS 4 § 1 st. Enligt Andersson (2002 a, s. 93) är 
kännetecknet för en tillsvidareanställning att tiden för anställningen inte är bestämd på 
förhand. Den part som vill att anställningen ska upphöra tar initiativ till detta, annars löper 
anställningen vidare under obestämd tid. Det finns endast en form av tidsbegränsning för 
tillsvidareanställning. Det är uppnådd pensionsålder eller om arbetstagaren har hel 
förtidspension. 
 
Tidsbegränsade anställningar 
Tidsbegränsade anställningar regleras i LAS (1982:80) 5 § 
 
”Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall: 

1. Avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om det föranleds av arbetets särskilda 
beskaffenhet. 

2. Avtal för viss tid som avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete. 
3. Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst sex månader under två år, om det föranleds 

av tillfällig arbetsanhopning 
4. Avtal som gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börja tjänstgöring enligt lagen 

(1994:1809) om totalförvarsplikt, som skall pågå mer än tre månader. 
5. Avtal för viss tid, när arbetstagaren fyllt 67 år. 

Om en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än tre år 
under de senast fem åren, övergår anställningen till en tillsvidareanställning (2001:298)  
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Det sista stycket i 5 § LAS gäller en bestämmelse om en bortre gräns för vikariat som infördes 
1997 och trädde i kraft 1 januari, 2000. Denna bestämmelse innebär att om tidsbegränsningen 
för ett vikariat överskrids skall vikariatet övergå till en tillsvidareanställning. Ett av skälen till 
denna bestämmelse var att det ofta förekom upprepade så kallade ”rullande vikariat”. Detta 
innebar att en arbetstagare kunde arbeta på en arbetsplats som vikarie under långa perioder, 
utan att få den trygghet som en tillsvidare anställning ger (Andersson 2002 b, s. 272). 
 
Konvertering och treårsregeln 
Enhetscheferna använder konvertering eller treårsregeln som uttryck för det sista stycket i 
LAS 5 § “Om en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer 
än tre år under de senast fem åren, övergår anställningen till en tillsvidareanställning” 
(2001:298). Vi kommer att använda oss av dessa två uttryck i uppsatsen. 
 
LAS företräde  
Enhetschefernas uttryck för vikariernas företräde som utgår från LAS. LAS företräde innebär 
att de vikarier som har arbetat länge i verksamheten och har ett visst antal LAS dagar, har 
företräde till en tjänst. 
 
Vikariat 
Ett vikariat beskrivs i Andersson (2002 b, s. 276) som en form av tidsbegränsad anställning 
som utgår från vissa villkor. I huvudsak innebär vikariat att den person som vikarierar ersätter 
den ordinarie arbetstagarens anställning, arbete eller befattning under den tid denne är ledig 
eller frånträtt sin anställning. Vikariatet gäller till dess att ledigheten upphör eller att den 
ordinarie anställningen tillsätts. 
 
Omsorgsgivare  
Vi har valt att benämna undersköterskor och vårdbiträden omsorgsgivare i denna uppsats. 
Bakgrunden är dels att arbetet de utför är att ge omsorg till äldre människor samt för att ge de 
två yrkeskategorierna ett samlingsbegrepp för att underlätta i texten.     
 
Omsorgstagare 
I denna undersökning har vi valt att kalla de människor som är i behov av insatser från den 
kommunala äldreomsorgen för omsorgstagare. I begreppet omsorgstagare inkluderas både 
män och kvinnor. 
 
Flexibilitet 
”Flexibilitet innebär förmåga till anpassning i skilda situationer” 
(www.nationalencyklopedin.se) Vi använder flexibilitet, när vi beskriver att omsorgsgivarna 
ska vara anpassningsbara i sitt arbete. Flexibilitet är ett begrepp enhetscheferna använder sig 
av samband med beskrivning av önskade egenskaper hos omsorgsgivaren.  
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2 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel kommer vi att inleda med en genomgång av äldreomsorgens och personalens 
arbetsutveckling ur ett historiskt perspektiv. Vi har valt att göra en historisk beskrivning för 
att kunna skildra hur omsorgsarbetet och de anställdas villkor har förändrats och utvecklats 
över tid. Därefter följer en presentation av nutidens undersköterskeutbildning. Beskrivning av 
utbildningen gjordes för att skildra den förändring som skett i äldreomsorgens verksamheter 
samt förändringarna som skett i personalens arbetsuppgifter.  
 
Efter nutidens utbildning följer en redogörelse av tidigare forskning kring personliga 
egenskaper i socialomsorgsarbetet. Den tidigare forskningen kommer vi sedan att använda oss 
av i vår analys. Kapitlet avslutas med en beskrivning av arbetsgruppen samt en presentation 
av begreppen kvalifikation och kompetens samt dess betydelse för det sociala omsorgsarbetet. 
 
2.1 Äldreomsorgen ur ett historiskt perspektiv 
Enligt Eliasson (1996, s.134) var åldringsvården fram till mitten av 1800 talet framförallt 
kopplad till arvsrätten. Detta innebar att det var barnen, arvingarna som hade ansvaret att 
vårda och ge omsorg till sina föräldrar. På landsbygden överlät de äldre sin gård till någon av 
barnen och i gengäld skulle barnen ge mat och husrum till föräldrarna. I städerna var det 
annorlunda, där hade de äldre en laglig rätt att överlämna sin egendom till någon utanför 
familjen. Kontrakt upprättades mellan den äldre och den utvalde som skulle överta 
egendomen på villkoret att han/hon skulle behandla den åldrande ”som en egen mor”. 
Kontrakt upprättades trots att den äldre personen hade barn som fanns i livet. I och med detta 
kunde föräldrarna göra barnen arvlösa. 
 
Bromé och Jonsson (1994, s. 22 ff) beskriver att för de äldre som var fattiga och inte hade 
någon egendom låg ansvaret på kyrkan som i någon form gav hjälp och omsorg till de äldre. 
Under den senare delen av 1800 talet sker en gradvis förändring av äldrevården. Istället för 
kyrkan blir det ett samhälleligt ansvar att ta hand om de äldre. 1871 antogs en ny förordning 
vilket innebar att en del av kommunalskatten skulle gå till fattigvården. 
  
Edebalk och Lindgren (1996, s.138) beskriver att de äldre som var fattiga och inte hade någon 
familj eller närstående som kunde stötta och hjälpa dem i vardagen, blev tvungna att förlita 
sig på den kommunala fattigvården. Fattigvården var ett problem i småkommunerna eftersom 
den utgjorde en stor ekonomisk belastning. Den tunga belastningen samt att kommunerna fick 
frihet att utforma sin egen fattigvård, resulterade i att omsorgen till de äldre och fattiga var 
nästintill obefintlig.  
 
På landsbygden var det extra svårt eftersom majoriteten av de äldre bodde där. Detta 
medförde att det blev vanligt att använda olika typer av understödsformer på landsbygden. 
Exempel på dem är utackordering, bortauktionering, rotegång samt anstalter (a.a). 
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Utackordering innebar att kommunen betalade ut ersättning till de familjer som tog hand om 
den vårdbehövande äldre. Bortauktionering var en auktion som gick ut på att få 
understödstagarna utackorderade. Regeln vid denna typ av auktion var att den som begärde 
den minsta summan av kommunen, dvs. inackorderingsavgift blev vårdgivare. Rotegång 
innebar att de vårdbehövande flyttade mellan olika gårdar, på detta sätt slapp kommunerna 
inackorderingsavgift. Denna form var mest vanligt för de personer som var svåra att 
utackordera, till exempel äldre människor som var orkeslösa. Anstalterna bestod av 
fattigstugor, fattighus och fattiggårdar. Anstalterna hade till huvuduppgift att ge de nödställda 
tak över huvudet.  
På anstalterna var det en stor blandning av orkeslösa åldringar, obotligt sjuka samt personer 
med utvecklingsstörning (Edebalk & Lindgren, 1996, s.138 f). 
 
Vid sekelskiftet växte det fram ideella organisationer eller rörelse som intresserade sig för de 
sociala frågorna i samhället. Särskilt uppmärksammades de äldre och fattigas svåra situation. 
En värdig ålderdom för de fattiga påyrkades (Trydegård, 1996 s.153). Det medförde att en 
upprustning av anstalterna skedde. Ett nytt begrepp för anstalt växte fram: ålderdomshem. 
Ålderdomshemmen skulle reserveras för fattiga, och dess funktion var att ge försörjning, 
bostad och vård till de äldre (Edebalk & Lindgren, 1996 s. 140). De som hade ansvaret på 
ålderdomshemmen kallades för föreståndare/föreståndarinnor. Dessa utbildade föreståndare 
hade ett stort ansvar då de var de enda som skötte om och vårdade de äldre som bodde på 
ålderdomshemmen (Trydegård, 1996, s. 155). 
 
Under 1950 talet utvecklades en ny form av åldringsvård som kallades hemhjälpen. Till en 
början var det Röda korset som utförde ideell hjälp till de äldre. 1951 utvecklades hemhjälpen 
genom ett samarbete mellan fattigvården och det kooperativa kvinnogillet som var en ideell 
organisation (Szebehely, 1996  s. 176 ). 
 
Verksamheten spreds snabbt över hela Sverige och efter ett år hade en stor del av 
kommunerna möjlighet att utföra hemhjälp till de äldre. Hjälpen organiserades på olika vis i 
landet, ibland av frivilliga organisationer och ibland av kommunerna. Ett samarbete mellan de 
olika organisationerna förekom också i vissa kommuner. Slutligen blev kommunen den 
ledande organisationen i utförandet av hemhjälp (a.a.). 
 
2.2 Vårdbiträdes framväxt 
Personalen som anställdes för hemhjälp var ”välkända hemmafruar med erfarenhet från sina 
egna hem” (Szebehely 1996, s. 179). Vid anställningen var kravet att kvinnorna skulle vara 
gifta och medelålders utan små barn. Anledningen till att denna grupp av kvinnor valdes ut, 
var antagandet om att de var intresserade av att tjäna extrapengar. De som skötte 
anställningsprocesserna antog även att dessa kvinnor hade ett socialt engagemang samt tid 
över till annat än det egna hushållsarbetet (a.a.). 
 
Under denna tid rådde det arbetsbrist i landet och det var då viktigt att den nya verksamheten 
inte skulle ta arbete från andra kvinnor inom andra yrkesområden. Det fanns inget 
utbildningskrav på kvinnorna som började jobba inom hemhjälpen. Kvinnornas erfarenhet av 
hem och familj ”vanligt husmorsvett” var kriterierna för att få en anställning. Yrkestiteln på 
kvinnorna inom den nya verksamheten blev ”hemsamarit” (a.a. s. 177). 
 
Verksamheten expanderade snabbt. Till en början hade hemsamariterna lite kontakt med 
arbetsledare och arbetskamrater, eftersom de vanligtvis gick direkt ifrån sina hem till 
personerna de skulle hjälpa. Tiden och dagarna för hjälpen var i förväg given, men vad som 
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skulle göras vid varje tillfälle var en angelägenhet mellan hemsamariten och den äldre 
personen. I början av 1970 talet började myndigheterna uppmärksamma den snabba ökningen 
av hemtjänsten, eftersom den hade bidragit till stora kostnadsökningar. Nya 
arbetsorganisatoriska modeller började diskuteras för att minska kostnaderna på hemtjänsten. 
Detta medförde att servicehus började byggas, för att på så vis rationellt ordna inköp, 
matservering, tillsyn etc. Syftet med servicehusen var att få ett mer effektiviserat arbete. 
Personalen på servicehusen fick yrkesbeteckningen vårdbiträde. ( a.a s.177 f) 
 
I början på 1980- talet ändras även yrkestiteln på hemsamariterna i den öppna hemtjänsten till 
vårdbiträden. Det blir nu mer vanligt att anställa yngre personal. En oro hos myndigheterna 
inom äldreomsorgen växer fram gällande den höga personalomsättning samt svårigheterna att 
anställa personal. (a.a s.178). 
 
För att höja statusen på arbetet görs satsningar på utbildning, tryggare anställningsformer samt 
en ökad kontakt med arbetskamrater. Det sistnämnda skulle ske genom att arbetsgrupperna 
skulle bli mer självstyrande. Arbetet fick en ny socialpedagogisk inriktning där fokus skulle 
ligga på aktivering och rehabilitering av de äldre istället för hushållsarbete. Under 1990 talet 
präglades verksamheten av en kostnadseffektivitet vilket har inneburit en hårdare 
koncentration av verksamheten, vilket har lett till bortprioriteringar av den gruppen med äldre 
som har ett mindre omsorgsbehov. Dessa prioriteringar har även medfört att vårdbiträdenas 
arbete är mer inriktat på vård istället för hushållssysslor. ( a.a. s.179). 
  
Att det skett en förändring från 1990 talets omsorgsinsatser till nutidens omsorgsinsatser, kan 
vi utläsa ur gymnasiets omvårdnadsutbildning. Kompetensen hos undersköterskan är inriktad 
mot vård och omsorg. Hushållsarbetet är helt uteslutet i denna utbildning.  
 
2.3 Nutidens undersköterskeutbildning 
Gymnasiets omvårdnadsprogram omfattar grundläggande kunskaper om människan ur ett 
psykologiskt, socialt existentiellt och biologiskt perspektiv. Vidare ger programmet kunskaper 
om hur man kan hantera olika situationer som kan uppstå i arbetet inom vård och omsorg. 
Programmet innehåller både teoretiska och praktiska studier, då studenten får tillbringa 
femton veckor ute i verksamheterna. Omvårdnadsprogrammet utgår från en värdegrund där 
människors lika värde betonas liksom välbefinnande och mänsklig värdighet. Verksamheterna 
som utbildningen förbereder studenterna inför styrs av lagstiftning som präglas av solidaritet 
och människors lika rättigheter (www.skolverket.se ). 
 
2.4 Socialtjänstlagen 
Hur det sociala omsorgsarbetet ska utföras regleras i socialtjänstlagen enligt Bergstrand (2004 
s. 6). Socialtjänstlagen inleds med portalparagrafen, (SoL 1 kap 1§) 
 som anses vara ledstjärnan för det sociala arbetet och dess verksamheter.  
 
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet, 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda gruppers egna resurser. Verksamheten 
ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet”.  
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I portalparagrafen finns de grundläggande målen och värderingarna beskrivna. Dessutom 
formulerar portalparagrafen den människosyn som ska prägla det socialarbetet. (a.a.) 
 
Att det finns en lag att följa i det sociala arbetet innebär enligt Pettersson (2000, sid. 8) att det 
är den som utgör förutsättningarna för hur arbetet ska läggas upp.  
 
2.5 Det sociala omsorgsarbetet 
Blume (2000 s. 174) menar att arbetet som omsorgsgivare innebär att man intar en roll som 
medför att olika förväntningar ställs på personen. Förväntningar kan vara utbildning, kunskap 
men även vilket förhållningssätt och bemötande omsorgsgivaren har gentemot arbetskamrater 
och omsorgstagarna.  
 
I bemötandet är det viktigt att tänka på att maktbalansen är ojämn mellan omsorgstagare och 
omsorgsgivare. Omsorgstagarna är beroende av de insatser som de anställda ger, för att klara 
sin dagliga livsföring. Detta medför att den enskilde individen är sårbar och utsatt. Den 
anställde har i sin tur en maktposition och det är därför viktigt att de anställda tar ett 
personligt ansvar genom att inte missbruka sin position gentemot de människor som är 
beroende av deras hjälp. (SISUS 2003 s. 43 f) 
 
Människor får olika upplevelser i ett möte. Med vissa människor känner vi att kontakten 
känns trygg och vi förstår varandra. I andra möten kan upplevelsen bli motsatt. Det första 
intrycket är betydelsefullt. När vi träffar någon för första gången bildar vi oss en uppfattning 
om hur den personen är. Genom att registrera personens röst, kroppshållningen och utseendet 
skapar vi oss en egen bild av hur den människan är.(Kangas Fyhr & Wilhelmsson 1994,s.27 f) 
 
Holm (2001 s. 49) beskriver att trygghet är en viktig del för att få en fungerande relation 
mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. För att möjliggöra denna trygghet är förmågan att 
visa respekt till omsorgstagaren en viktig del. 
 
”Att visa respekt innebär att utgå från att den andra är en person med förmåga till ett vuxet 
ansvarstagande och med rätt till sina känslor och åsikter” (a.a. s. 49) 
 
Omsorgsarbetet förutsätter att omsorgsgivaren är medveten om gränserna och möjligheterna 
som ramar in rollen som personal. Till begränsningar hör bland annat att den anställda ska 
kunna skilja på privatliv och arbete för att hitta en balans mellan att vara personlig i 
förhållandet till omsorgstagaren utan att vara privat (Blume 2000 s. 174 ).  
 
Det ställs krav på en inre kompetens för att arbeta som omsorgsgivare. Exempel på 
kompetenskraven är kunskap, självkännedom samt självdisciplin. Den kunskap som Holm 
anser är viktig i omsorgsarbetet är kunskapen om psykologiska och sociala förhållanden. 
Självkännedomen om de egna känslorna och behoven är viktigt hos omsorgsgivaren, för när 
medvetenheten finns om egna inre känslor kan de hanteras.  
Självkännedomen är viktigt för att de egna känslorna samt behoven inte ska styra kontakten 
med omsorgstagaren (Holm 2001 s. 43-48). 
 
Självdisciplin innebär förmågan att avstå att följa de egna behoven, detta är viktigt då 
omsorgsgivarens fokus ska ligga på omsorgstagaren (a.a.). 
 
Empati beskrivs som en viktig egenskap i omsorgsarbetet. Empati innebär förmågan att förstå 
och sätta sig in i en annan människas känslor. Detta innebär i det sociala omsorgsarbetet att 
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omsorgsgivaren kan förstå vad som ligger bakom en omsorgstagares utspel, provokationer 
eller beroendehållning. Att ha den empatiska förmågan ger en större möjlighet för 
omsorgsgivaren att ta hand om omsorgstagarens reaktioner, eftersom omsorgsgivarens 
handlingar blir anpassade efter personens behov och inte styrt av de egna känslorna (Holm 
2001 s. 47). 
 
Bengtsson ( 2005 s. 29) skriver att empatin har en stor betydelse i omsorgsarbetet då det 
handlar om att förstå en annan människas lidande, känslor och behov. Vidare skriver 
Bengtsson att många äldre människor, särskilt de som är sjuka befinner sig i en situation där 
sårbarheten är påtaglig. Därför är det viktigt att omsorgspersonalen tillämpar och utvecklar sin 
empati så mycket som möjligt. Genom förmågan att använda sin empati blir omsorgsgivaren 
det stöd som den äldre människan behöver (a.a. s. 57).  
 
Ibland kan det uppstå svåra situationer i det sociala omsorgsarbetet. Dessa situationer medför 
svårigheter i hur omsorgsgivaren ska bete oss i bemötandet med omsorgstagarna, detta kallas 
för etiskt dilemma. För att omsorgsgivaren ska komma fram till ett beslut krävs eftertanke och 
reflektion. En reflektion över våra värderingar och grunder betecknas som etik (Bengtsson 
2005 s. 42). Etik handlar om människans reflektioner över vad som är gott eller ont, rätt eller 
orätt. Begreppet moral kopplas ofta samman med etik och det är vanligt att dessa båda 
begrepp används synonymt. Vanligen används dock ordet moral om det praktiska handlandet 
som människan gör. Etik däremot representerar ämnesområdet som tillhandahåller teorier 
kring människans hantering av frågor om värderingar samt ställningstagande som rör 
människans existentiella situation (Blume 2000 s. 178 ).  
 
Enligt Kangas Fyhr och Wilhelmsson (1994 s. 103 ff ) är synen på människovärde viktigt i 
omsorgsarbetet. Författarna beskriver att det finns olika typer av människosyn. Vilken 
människosyn som personen har utgår från individens åsikter om människan. Det historiska 
och kulturella perspektivet har också en betydande del i individens människosyn. Omsorg och 
omvårdnad har påverkats av de olika synsätten. Människosynen påverkar hur omsorgsgivaren 
bedömer andra människor och det förhållningssätt denne har gentemot andra i sitt arbete.  
 
Enligt Bergstand (2004 s. 6) genomsyrar socialtjänstens arbete av en humanistisk 
människosyn. Kangas Fyhr och Wilhelmsson (1994 s. 106 f ) beskriver att det centrala i den 
humanistiska människosynen är förståelsen om att människan styrs av sitt medvetande, 
individet är unik, har en fri vilja samt ett eget  ansvar över sitt liv. 
 
Människors lika värde kan beskrivas på så vis att varje människa är speciell och att ingen är 
exakt lik någon annan. Vidare har alla människor integritet och en privat sfär som kan liknas 
vid ett inre privat rum där känslorna för den egna personen finns och inte får kränkas. (a.a.) 
Skau (2001 s. 99 f) beskriver att kränkningar kan vara av både psykisk och fysisk karaktär. 
Exempel på kränkningar kan vara förolämpningar, vanvård, övergrepp, ignorerande samt 
försummelse av en människa som är i behov av omsorg av andra.  De handlingar som är 
kränkande kan ge fysiska och synliga skador, medan de psykiska kränkningarna åstadkommer 
skador på den egna självbilden. 
 
2.6 Arbetsgruppen  
Blume (2001 s. 191) beskriver att arbetet som omsorgsgivare innebär att kommunicera med 
arbetskamrater, anhöriga samt omsorgstagare. Förutsättningarna för att omsorgstagaren ska få 
en bra vård och omsorg är att arbetsgruppen fungerar. Arbetsgruppen ska skapa goda 
kontakter och relationer med omsorgsgivaren. För att möjliggöra det krävs att gruppen har en 
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öppen dialog och tydlig kommunikation mellan medlemmarna i arbetsgruppen. På detta vis 
kan intern kritik uttryckas och bearbetas. Skau (2002 s.50) beskriver att kommunikation 
mellan människor är viktig då de genom att kommunicera med andra kan meddela sina 
känslor. 
 
En viktig del i omsorgsarbetet är arbetsgruppens förmåga att samarbeta. Granér (1994 s. 22) 
beskriver att i en arbetsgrupp är anpassning en nödvändighet för att samarbete ska uppstå. För 
att en grupps identitet skall utvecklas krävs det att gruppens medlemmar har någorlunda lika 
värderingar samt sätt att arbeta och kommunicera på. Arbetsgruppen får på detta vis en 
gemensam grund att stå på i arbetet. För att gruppen skall kunna samarbeta krävs att de är 
”någorlunda överens om vad som skall utföras och hur det skall utföras” (a.a. s. 27) 
 
2.7 Kvalifikation och kompetens 
I allmänhet används begreppet kvalifikation för att beteckna en persons kunskaper och 
färdigheter Kvalifikation används i de situationer som handlar om att något fullgörs exempel 
är att en person utbildar sig för att passa in i ett arbete. De kvalifikationer som behövs i ett 
arbete kan vara avgörande för om utförandet av arbetet är bra eller inte. Ibland används 
kvalifikation synonymt med begreppet kompetens. Ordet kompetens är i jämförelse med 
kvalifikation mera bundet till individens utbildning. Skillnaden mellan de olika begreppen är 
att i begreppet kompetens är personen i fokus och i kvalifikation är det arbetet som är i fokus 
(Holmer & Karlsson 1991 s. 9).  
 
Ellström (1992:29 s.19) beskriver skillnaderna mellan kompetens och kvalifikation på detta 
vis. Kompetens utgår från den förmåga individen har i förhållandet till arbetet och 
kvalifikation utgår från de krav som arbetet ställer på individens kompetens.  
  
I socialstyrelsen rapport (1997:17) beskrivs att kompetens är ett begrepp som ofta tillämpas i 
betydelsen formell behörighet eller för att beskriva att en person har tillräckliga teoretiska 
kunskaper för en viss tjänst. Begreppet omfattar även en persons erfarenheter, egenskaper och 
attityd. Genom detta perspektiv blir kompetens först ett meningsfullt begrepp när det ställs i 
relation till specifika arbetsuppgifter och verksamhetsområden. Ett klargörande av denna 
beskrivning är att personen anses vara kompetent när han/hon uppfyller de krav som ställs på 
individen inom en viss verksamhet.(a.a.)  
 
Kompetens är ett aktuellt begrepp inom äldreomsorgens idag. Det handlar framförallt om att 
höja kompetensen inom äldreomsorgen. Vård och omsorgsminister Ylva Johansson (2004) 
menar att en ökad kompetens bland personalen skulle leda till en höjd kvalité inom 
äldreomsorgen. Då personalen är den främsta faktorn som kan bidra till en förbättring av 
kvalitén inom äldreomsorgen ska fokus ligga på personalens bemötande. En viktig del är att 
satsa på de kvinnor som arbetat länge inom äldreomsorgen, de har breda kunskaper om 
omsorg och det är viktigt att bygga vidare på. 
 
Törnqvist (2004 s.152) har i sin avhandling undersökt vårdbiträdenas syn på 
yrkeskompetensen inom äldreomsorgen. Det framgick att vårdbiträdena lade stor vikt vid den 
personliga kompetensen i det sociala omsorgsarbetet. Med den personliga kompetensen menar 
vårdbiträdena att det är viktigt att veta hur man som personal skall vara i mötet med den äldre, 
dels medicinska kunskaper och en viss omvårdnadskunskap. I Törnqvists avhandling 
framkom det att de egenskaper vårdbiträdena ansåg vara viktiga var empatiskt förmåga, 
ödmjukhet, kärleksfullhet samt att visa respekt för äldre. Vidare ansågs självständighet, kunna 
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ta initiativ, vara flexibel och ärlig samt stöttande och lojal i arbetsgruppen vara viktiga 
egenskaper. 
 
Kangas Fyhr och Wilhelmsson (1994 s. 34) beskriver att formell kompetens innebär att en 
person har ett betyg eller intyg som bekräftar att en person har utbildning och kunskaper för 
att utföra vissa arbetsuppgifter. Den reella kompetensen innebär att en person har de 
färdigheter och kunskaper som krävs för att utföra vissa arbetsuppgifter men de saknarbetyg 
som bekräftar detta. Kunskaperna har ofta framkommit genom arbetslivserfarenhet eller 
livserfarenheter (a.a.). 
 
För att höja kompetensen hos personalen inom äldreomsorgen pågår en flerårig nationell 
satsning ute i kommunerna som kallas kompetensstegen. Kompetensstegen syfte är att stödja 
kommunernas långsiktiga kvalitets och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg 
för äldre (www.regeringen.se ). 
 
Satsningen kommer att pågå under åren 2005-2007. I kompetensstegen ska nya idéer, råd och 
stöd utvecklas för att inspirera och uppmuntra till ett utökat kvalitetsarbete genom 
kompetensutveckling. Arbetet ska fokusera på kompetensutveckling för personalen. Exempel 
på de insatser som ska ingå i kompetensstegen är arbetsförlagd utbildning, validering av 
personalens faktiska kompetens, utveckling av utbildning som är anpassad till äldreomsorgens 
förändrade och framtida behov (a.a.). 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga i uppsatsprocessen. Vi inleder 
med att beskriva metodvalet därefter följer en beskrivning av hur vi gjort vårt urval, vår 
datainsamling samt tillvägagångssättet vid bearbetning och analys. Kapitlet kommer att 
avslutas med etiska överväganden, studiens validering samt en metoddiskussion. 
 
3.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
När det gäller valet av metod finns det två typer av huvudformer som kan tillämpas, det är 
kvalitativ- och kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden innebär att det finns klara 
riktlinjer om hur undersökningen ska genomföras. Målsättningen med denna metod är att 
undersöka hur de på förhand definierade företeelserna, egenskaper och innebörd uppdelas i 
grupper, händelser eller situationer. Detta för att sedan kunna undersöka om ett samband finns 
mellan två eller flera företeelser (Starrin, 1994 s.21 f).  
 
Kvalitativa metoder handlar om hur något ska karaktäriseras och gestaltas. ”Kvalitativ metod 
är således systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten 
hos något” ( Larsson, 1994 s. 164).     
 
Den kvalitativa metoden riktar sig främst till individen, de frågor som anses vara intressanta i 
detta synsätt är hur individen tolkar och formar sin verklighet. Kvalitativa metoder ger stort 
utrymme för flexibilitet och dynamik i forskningsprocessen, vilket bidrar till att det finns 
större möjlighet för variation (Backman, 1998 s. 50). 
 
 Holme och Solvang (1997 s. 76) beskriver att det är forskarens uppfattning eller tolkning av 
informationen som står i förgrunden i den kvalitativa metoden.  
 
Då vår undersökning är av ett beskrivande och tolkande slag har vi valt att utgå från det 
kvalitativa tillvägagångssättet. Vårt intresse i studien är att ta reda på hur enhetscheferna 
anställer personer samt vilken personal de vill ha till sina verksamheter. För att beskriva syftet 
i vår undersökning kommer vi att använda oss av den kvalitativa intervjuformen. Valet av den 
kvalitativa intervjuformen grundar i att vi vill få en bredare och djupare information om 
ämnet.    
 
Enligt Starrin och Renck (1996 s. 56) utgår den kvalitativa intervjun ifrån att forskaren i 
början av undersökningen inte vet vilka frågor som är betydande och väsentliga för intervjun. 
Detta kräver att intervjuaren anpassar och utvecklar vad som är användbart för 
intervjusituationen och syftet med undersökningen.  ”I den kvalitativa intervjun utvecklas 
frågor-svar som en följd av tidigare frågor och svar” (a.a.). Under intervjutillfällena framkom 
det att vi var tvungna att revidera vår intervjuguide eftersom vi märkte att vissa delar av 
intervjuguiden inte var relevant till vår studie.   
 
3.2 Urval 
Våra informanter består av sex enhetschefer inom äldreomsorgen i en mellanstor kommun i 
mellersta Sverige. Urvalet av informanter gick tillväga på följande vis: 
Vid handledningssamtal i inledningen av vår studie fick vi tips av vår handledare att kontakta 
personalansvarig i den kommun vi valt för att på så vis få tag på enhetschefer som nyligen 
genomfört rekryteringar av personal inom äldreomsorgen. Vi försökte således ta kontakt med 
den personalansvariga både genom att ringa och via e-post. 
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Vi väntade ungefär en vecka men vi fick inget svar. Vi bestämde oss därför för att ta 
telefonkatalogen till hjälp för att finna informanter till vår undersökning eftersom vi insåg att 
vi inte hade tid att vänta på svar från personalansvariga. Genom telefonnummer till 
kommunens äldreomsorgsenheter sökte vi kontakt med enhetscheferna. 
 
Urvalet blev som följande: de enhetschefer som vi fick på tag på under deras telefontid och 
som tackade ja till att medverka blev en del av våra informanter. Dessa personer utgör fyra av 
våra informanter. 
 
Efter cirka en och halv vecka fick vi svar från den personalansvariga. Den personalansvarige 
hade skickat ett meddelande till oss via e-post där denne berättade att kontakt hade tagits med 
några enhetschefer som var villiga att ställa upp på intervju. 
 
Detta medförde ett problem då vi ville göra vårt urval av informanter själva för att på så vis 
uppfylla kravet på konfidentiellt handlande från vår sida. Vi talade om detta för 
kontaktpersonen vi fått på kommunen och denne skickade via e-post namnen på enhetschefer 
som vi sedan slumpmässigt valde ut två stycken av. 
 
Vår kontakt med informanterna skedde inledningsvis via telefon. Under detta samtal 
presenterade vi oss själva, vilken utbildning vi går och att vi skulle skriva en c-uppsats som 
ska handla om anställningar inom äldreomsorgen. Vi talade även om att vi skulle använda oss 
av bandspelare och att vi båda skulle medverka vid intervjutillfället. 
 
Efter kontakten skrev vi ett brev till informanterna där vi bekräftade tid och plats för intervjun 
samt hur informanterna kunde nå oss och vår handledare (se bilaga 1). 
 
3.3 Datainsamling 
I vår undersökning har vi samlat in det empiriska materialet genom intervjuer med 
enhetschefer inom äldreomsorgen. Dessa intervjuer har vi spelat in med hjälp av bandspelare. 
Kvale skriver (1997, s. 147) att bandspelare är en fördel eftersom intervjuaren kan 
koncentrera sig på ämnet under intervjusituationen.  
 
Vid kontakten av informanterna berättade vi att vår intention var att använda oss av 
bandspelare samt att vi båda skulle medverka vid intervjutillfället. Fem av informanterna 
godtog att bli inspelade på band medan en av informanterna kände obehag om vi skulle 
använda bandspelare. Vi respekterade givetvis detta och vi förde anteckningar vid detta 
intervjutillfälle. 
Ingen av informanterna opponerade sig mot att vi båda deltog under intervjun. 
  
Att vi båda deltog under intervjutillfällena möjliggjorde att en av oss kunde fokusera på själva 
intervjupersonen och den andra fick möjlighet att ställa följdfrågor till informanten samt föra 
anteckningar. Under intervjutillfällena märkte vi att vissa av våra frågor besvarats innan vi 
ställt dem. Detta berodde på att informanterna fick möjligheten att tala fritt under intervjun. 
Vi märkte ganska snart att det var svårt som intervjuare att hålla fokus på det som sagts och 
därför var det bra att vi medverkade båda två så att vi kunde hjälpa varandra. På så vis kunde 
vi utföra intervjun utan att upprepa frågorna. 
 
I våra intervjuer har vi använt oss av en halvstrukturerad intervjuguide ( se bilaga 2).  Den 
halvstrukturerade intervjuguiden beskrivs av Kvale (1997 s. 121) som en guide som innehåller 
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en överblick av de ämnen och frågor som ska täckas under intervjun. Intervjuarens egen 
omdömesförmåga avgör i vilken grad intervjuguiden ska följas.   
 
Denna intervjuguide har varit ett gott stöd för oss under intervjuerna, för att ge en viss struktur 
till de frågeställningar vi vill ha svar på. Vi har dock inte följt intervjuguiden fullt ut utan 
ändrat den allt eftersom vi fått svar på våra frågor. 
Intervjuerna pågick under cirka en timme vilket var den tid vi uppgett vid vår första kontakt 
med informanterna. Intervjuerna utfördes på informanternas respektive arbetsplatser, detta för 
att det var rent tidsmässigt praktiskt samt att det kan kännas tryggare för informanten att vara 
på ”hemmaplan”.  
 
3.4 Bearbetning och analys. 
För att kunna genomföra bearbetningen började vi med att skriva ut intervjuerna, för att få ett 
material att utgå från. I utskriften av intervjuerna var vi noggranna med att skriva ner 
ordagrant vad informanterna sagt. Efter varje utskriven intervju diskuterade vi tillsammans 
vilka svar vi ansåg ha en koppling till vårt syfte. De idéer vi fick efter dessa diskussioner 
antecknade vi för att kunna använda oss av vid ett senare skede av bearbetningen. 
Anledningen till detta var att vi inte skulle glömma bort några av våra idéer. 
 
Vid bearbetning och analys av vårt material har vi varit inspirerade av grundade teorins 
analysteknik, vilket inneburit att utifrån vårt intervjumaterial har vi identifierat olika 
indikatorer (Guvå & Hylander, 2003 s. 46). När alla intervjuer var klara och nedskrivna 
studerade vi gemensamt intervjumaterialet. Vi har använt oss av indikatorer det vill säga vissa 
ord eller meningar, när vi sökte i materialet. I sökningen utgick vi från vårt syfte och våra 
frågeställningar i undersökningen. Utifrån de olika indikatorerna kunde vi urskilja 
återkommande begrepp som vi sedan kategoriserade (a.a. s. 48). 
 
 De kategorier vi fick fram var följande:  
 

• Intervju 
• Egenskaper 
• Lämplighet/olämplighet 
• Krav vid olika anställningsformer 
• Lagen om anställningsskydd (LAS) 

 
Därefter tog vi ut lämpliga citat ur intervjumaterialet för att belysa de olika kategorierna. 
Citaten i texten har vi skrivit ut ordagrant då ingen av informanterna talat med någon speciell 
dialekt som kan röja deras identitet.  
 
Vi utförde sedan en ny bearbetning av kategorierna då de föregående kategorierna inte 
besvarade syftet och frågeställningar. Vid den nya bearbetningen av informanternas 
beskrivningar framkom det sex nya kategorier som vi redogör här nedan. 
 

• Egenskaper vid anställning 
• Utbildning 
• Anställningsintervju 
• Referenser 
• Arbetsgruppen 
• LAS 
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Dessa kategorier utgör grunden för vårt resultat. I resultatet har vi sammanställt de 
gemensamma indikatorer och begrepp som vi fått fram, tillsammans med citat som ger uttryck 
åt de olika kategorierna. 
 
I analysen har vi till viss del relaterat till de resultat som framkommit ur intervjumaterialet till 
innehållet i litteraturgenomgången.   
 
3.5 Etiska överväganden 
När en undersökning ska genomföras har forskaren vissa etiska riktlinjer att följa. Innan 
undersökningen ska forskaren informera intervjupersonerna om studiens syfte på ett 
grundläggande vis. Vidare bör forskaren informera om de fördelar och nackdelar som kan 
finnas för intervjupersonen då den medverkar i undersökningen. Intervjupersonen ska 
medverka under frivillighet vilket brukar kallas informerat samtycke. Detta betyder att 
intervjupersonen kan avsluta sin medverkan i studien när helst denne vill. 
Det är mycket viktigt att skydda intervjupersonens identitet. Genom att ändra 
intervjupersonernas namn, personliga drag och i vissa fall dialekten kan forskaren se till att 
intervjupersonens uppgifter är skyddade (Kvale 1997 s. 107ff). 
 
I det informationsbrev vi skickade ut till informanterna innan intervjutillfället beskriver att 
den information vi får av dem under intervjutillfället bara kommer att läsas av oss samt vår 
handledare. Vi informerade även enhetscheferna att deras medverkan i intervjun är frivillig 
och att de när som helst kunde avsluta sin medverkan. 
 
De personliga uppgifter som rör de medverkande intervjupersonerna ska förvaras och handhas 
så att obehöriga inte kan ta del av materialet, detta brukar kallas för konfidentialitetskravet. 
Det är också viktigt att uppgifterna ska lagras, antecknas och avrapporteras på ett sätt så att 
dessa individer inte kan identifieras av personer som står utanför undersökningen (Andersen 
1998 s. 218).  
 
För att inte röja informanternas identitet valde vi att efter transkriberingen av 
intervjumaterialet avidentifiera enhetschefernas namn och arbetsplats. Vi valde att koda 
informanterna, för att på så vis hålla på de etiska krav som finns inom forskningen. Vi 
kommer sedan att förstöra de inspelade banden som innehåller intervjuerna efter att vår c-
uppsats blivit klar. 
 
3.6 Validitet 
Validiteten handlar om i vilken utsträckning metoden undersöker det forskaren utgett sig för 
att undersöka. Validitet är inte enbart en granskning som görs i slutet av undersökningen utan 
den är en kvalitetskontroll som ska genomföras under studiens gång. De stadier som berör 
valideringen i undersökningen är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering 
och rapportering (Kvale 1997 s. 213 ff).    
 
Det har varit svårt att hitta litteratur och tidigare forskning som rör anställningar inom 
äldreomsorgen. Detta medförda att vi fick tänka i andra banor för att knyta samman vår 
empiri med den litteratur och forskning inom studiens område. 
 
Under planeringen av undersökningens genomförande valde vi enhetschefer som informanter 
eftersom vi anser de har den största kunskapen kring anställningsförfarandet inom 
äldreomsorgen.  
 

  17 



Under transkriberingen av intervjuerna har vi varit så noggranna som möjligt för att det som 
sagts i intervjuerna inte ska kunna misstolkas. Vi har inte behövt omformulera något som 
sagts i intervjuerna då vi ansett att meningsuppbyggnaderna är tydliga för att förstå vad 
informanterna delgett oss. 
 
Analysen i denna studie bygger på våra personliga tolkningar av intervjumaterialet samt 
tidigare forskning. Vi kan se att det kan finnas vissa svårigheter för en annan forskare att få 
fram likvärdiga svar. Detta beror på att det kan finnas skillnader i anställningsförfarandet 
inom kommuner i Sverige. Med detta menar vi att det kan finnas olika riktlinjer för 
anställningar inom äldreomsorgen. Vissa svårigheter vid analysen kan uppkomma då svaren 
på intervjufrågorna utgår ifrån informanternas egna åsikter och erfarenheter kring anställning.  
  
3.7 Metoddiskussion 
Vi inleder detta kapitel med att göra en reflektion av vår undersökning och det arbete vi utfört. 
Vi kallar dessa olika delar för innan uppsatsen, uppsatsskrivandet samt när uppsatsen är 
färdigställd. 
 
Innan uppsatsen 
Vårt intresse innan denna undersökning var att få en större kunskap om vilka människor som 
blir anställda inom äldreomsorgen En anledning till detta var att det ofta förekommer kritik i 
media mot de anställda. Kritiken rör främst kränkningar och stölder mot de äldre. 
Detta fick oss att fundera på hur enhetscheferna går till väga för att hitta lämplig personal. 
Vidare undrade vi om enhetscheferna hade vissa kriterier att utgå ifrån när de anställer 
personal? Bestämmer de helt själva vem som blir anställd eller finns det givna mallar för dem 
att utgå ifrån vid anställningsförfarandet? 
Med dessa tankar och funderingar gick vi sedan in i uppsatsskrivandet. 
 
Uppsatsskrivandet 
Vi hade i början väldigt svårt att finna litteratur och forskning till vår undersökning. Vi insåg 
ganska omgående att den enda kunskap om detta ämne var Lagen om anställningsskydd som 
är en arbetsrättslig lagstiftning som kommunerna måste använda sig av vid anställning av 
personal. 
Vi fick sedan idéer och tips från vår handledare hur vi sedan kunde gå tillväga för att utifrån 
vad vi fått fram i våra intervjuer med informanterna hitta forskning och litteratur till arbetet. 
Vi bestämde oss sedan för att ringa in vissa områden som vi kunde hitta litteratur utifrån då vi 
fått nya infallsvinklar att arbeta efter. 
 
Vi hade vissa svårigheter att få det insamlade materialet att stämma överens med vårt syfte 
med undersökningen. I detta skede var vår handledare till stor hjälp för oss, då hon gav oss 
nya råd och därefter kunde arbetet fortgå. Vi kan här nämna att det var en mycket jobbig och 
frustrerande process innan allt föll på rätt plats.  
 
När uppsatsen är färdigställd 
Vi har så här efter uppsatsen sett att vi kunnat utföra vissa saker annorlunda för att på så vis 
underlättat för oss själva. Ett exempel är att vi kunde ha ringat in det område vi skulle 
undersöka tidigare i arbetsprocessen för att på så vis sluppit sitta och granska forskning och 
litteratur som vi senare insåg inte var relevant till vår undersökning. 
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Vidare har vi märkt under resultat och analysbearbetningen att vi kunde ha ställt mer 
följdfrågor för att få mer tydlighet i informanternas svar, vilket vi sedan kunde ha använt oss 
av i analysen. 
 
Vi märkte ganska snart under intervjuerna att vår intervjuguide inte var så genomarbetad som 
vi trodde från början, vilket medförde att informanterna ofta redan svarat på våra frågor innan 
vi hunnit ställt dem, detta hade till följd att vi i vissa intervjusituationer fick leta efter nästa 
fråga att ställa som inte täckt det området. På det viset var det tur att vi båda medverkade 
under intervjuerna för att på så vis kunde en av oss hålla reda på vilka frågor som besvarats. 
 
Den slutsats vi drar av metoddiskussionen är att vi har undersökt ett ämne som vi inte sett att 
det finns tidigare forskning kring. 
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4 Resultat och analys 
Vi kommer i detta kapitel redovisa och beskriva de resultat som framkommit ur våra 
intervjuer med enhetscheferna. Vi har funnit kategorier som besvarar våra frågeställningar i 
undersökningen. Genom de fyra första kategorierna kommer vi att presentera vilka metoder 
och strategier som enhetscheferna använder sig av då de anställer personal inom 
äldreomsorgen. I de två följande kategorierna kommer vi att presentera de kvalifikationer som 
enhetscheferna anser vara viktiga vid anställningsförfarandet. För att belysa dessa kategorier 
kommer vi att använda de citat vi anser vara beskrivande för dem. Slutligen kommer vi att 
analysera hela materialet för att belysa det vi kommit fram till i vår studie 
 
4.1 Presentation av informanterna 
Vår undersökningsgrupp består av sex informanter, fem kvinnor och en man.  Samtliga av 
informanterna är enhetschefer inom äldreomsorgen i en mellanstor kommun i mellansverige. 
Enhetscheferna har olika ansvarsområden inom kommunens äldreomsorg. De ansvars- 
områden som är representerade är, hemtjänst, servicehus och demensboende. Antalet anställda 
för varje enhetschef varierar mellan 33-63 tillsvidareanställda. Antalet visstidsanställda 
varierar mellan 10-25 personer per enhetschef. Informanterna har arbetat som enhetschefer 
mellan 2-12 år. 
  
4.2 Metoder och strategier  
Vi kommer här nedan presentera de metoder och strategier enhetscheferna använder sig av vid 
anställningsförfarandet. De metoder som enhetscheferna tillämpar vid anställningsförfarandet 
är, anställningsintervju, referenser samt arbetsgruppen. Strategin som enhetscheferna 
använder sig av är lagen om anställningsskydd (LAS).   
 
4.2.1 Anställningsintervju 
Då vi vill ta reda på vilka metoder och strategier som enhetscheferna använder sig av vid 
anställning av personal valde vi att ställa frågor kring anställningsintervjun och hur den 
genomförs. Samtliga enhetschefer angav att anställningsintervjun alltid börjar med att den 
arbetssökande får göra en presentation av sig själv. 
 
Därefter ställer enhetscheferna vanligtvis frågor kring varför den arbetssökande vill jobba 
inom äldreomsorgen. Andra vanliga frågor vid anställningsintervjun är vad den arbetssökande 
kan tillföra verksamheten, vilka arbetserfarenheter den sökande har samt vad han/hon tycker 
är viktigt i mötet andra människor. 
 
”Jag går mycket på magkänsla, om det stämmer överens med det man har skrivit i det 
personliga brevet med de ställen man varit förut, eller blir det en krock? Det man säger och 
gör, kroppsspråket, stämmer det överens med det man säger. Intervju är en speciell situation, 
man får gå på sitt intryck”. 
  
Vid bearbetningen av materialet har det framkommit att det är skillnad mellan 
anställningsintervjuerna beroende på om det är en visstidsanställning eller 
tillsvidareanställning.  
 
”För mig är det skillnad mellan en anställnings intervju för en fast tjänst och för en 
timvikarie. För en timvikarie som ska vara över sommaren har jag inte så djupgående 
intervjuer med, där kollar man intresse, förmåga att ta sig till jobbet, vilken syn man har på 
jobbet, om man vet vilket jobb man sökt, hur det har fungerat på andra arbetsplatser, 
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gruppsamverkan, har man varit på servicehus eller hemtjänst innan. Man kollar lite mer på 
ytan, man lär känna vikarierna senare” 
 
Anställningsintervjun med en person som ska tillsvidareanställas beskrivs av informanterna 
på följande vis: 
 
”Är det en fast tjänst så behöver man gå mer djupare, längre och mer detaljerat på hur man 
ser på människosyn, grundfilosofi, bemötande, hur ser man på att jobba i en kommun, är det 
okey att vara ett ansikte utåt. Att man på ett bredare sätt diskuterar hur det är att arbeta i 
vården, givetvis intresse om man har det, sjukdomar som vi behöver veta till exempel 
pälsdjursallergiker hur kan man lösa det på bästa sätt om någon av de boende skulle ha 
husdjur. Diskuterar kring hur kommer personen att fungera på denna arbetsplats, vad kan 
arbetsplatsen ge denna person så att det inte blir en krock” 
 
”Jag är aldrig själv när jag gör en intervju, min assistent är alltid med” 
 
”Jag går mycket på ryggradskänsla” 
 
”Jag ser på hur frågorna har besvarats i det personliga brevet, men speciellt viktigt är det 
hur det personliga mötet känns” 
 
Vid intervjutillfället går enhetscheferna mycket på sin egen känsla av hur personen kommer 
att passa till arbetet. Flera av dem sa att rätt känsla måste infinna sig. Visst har de gått på 
några nitar under åren men de menar att man lär sig med tiden. De enhetschefer som har 
arbetat en lång tid beskrev på detta vis: 
 
” Vid lång erfarenhet så brukar det stämma som man känner vid första möte”  
  
Vi kan se genom resultatet att anställningsintervjun används som metod för att enhetscheferna 
ska få en möjlighet att träffa den arbetssökande. Utifrån mötet kan enhetschefen få en bild om 
den arbetssökande anses vara lämplig eller inte. För att enhetscheferna ska få en uppfattning 
om personen, börjar intervjuerna alltid med att den arbetssökande får presentera sig själv. 
Viktiga detaljer vid intervjun är hur personen beter sig under mötet med enhetschefen. Viktiga 
inslag i mötet kan handla om vilket handslag den arbetssökande har, hur personen sitter under 
intervjun samt hur ögonkontakten bibehålls mellan enhetschefen och den arbetssökande.  
 
4.2.2 Referenser 
Ur vårt material har det framkommit att referenser är ett viktigt redskap för enhetscheferna att 
tillämpa vid anställningen. Genom referenser kan enhetschefen undersöka hur den 
arbetssökande har fungerat på tidigare arbetsplatser. Referenser kan även tillämpas för att 
kontrollera om, det den arbetssökande säger under intervjun stämmer ihop med det arbete 
personen utfört tidigare.  
 
 Informanterna beskriver referenser på följande sätt: 
 
”Jag använder mig alltid av referenser då vissa kan framställa sig själva som mycket bra på 
intervjun och andra tvärtom” 
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” Anställer aldrig utan att kolla referenser, jag har gått på så många nitar både på timvik och 
fastanställning. Många gånger kan det se bra ut på pappret men det fungerar inte på 
arbetsplatsen” 
 
” Jag tar alltid referenser, men det behöver inte vara någon trygghet för personen kan få bra 
referenser för att de vill bli av med dem. Men man kan se ett mönster på att personen inte är 
lämplig och ibland kan man få dåliga referenser på grund av andra anledningar, så det kan 
vara värt många gånger att ge personen en chans, för du kanske inte känner på samma sätt 
som de andra gjort. Men däremot viktiga referenser är om personen passar tider, är 
ansvarsfull, aggressiv? Dessa saker är bra att ta reda på. Har man en gång fått dåliga 
referenser kan det följa personen länge, men av olika anledningar kan man ju ändra sig” 
 
Referenser kan vara ett sätt att ta reda på om den arbetssökande är lämplig för arbetet. 
Enhetscheferna anser att referenser är ett viktigt komplement till anställningsintervjun. 
Genom referenserna får enhetscheferna en bild av hur den arbetssökande har utfört sitt arbete 
på tidigare arbetsplatser. Vi tyder att referenser är ett betydelsefull metod vid anställningen. 
Det framkommer också ur materialet att bra referenser kan ges för att arbetsgivaren vill bli av 
med en anställd.     
 
4.2.3 Arbetsgruppen 
Arbetsgruppen är till stor hjälp för enhetscheferna vid nyanställningar. Den person som 
enhetscheferna har planerat att anställa får gå tillsammans med gruppen några dagar. Under 
denna tid får arbetsgruppen bidra med sin bedömning för att se om en person är lämplig för 
arbetet eller inte. Den arbetssökande brukar gå bredvid i en till tre dagar och under den tiden 
hinner personalen skaffa sig en uppfattning om personen är lämplig eller inte för 
omsorgsarbetet, detta vidarebefordrar personalen till enhetschefen. 
 
”Först tänker jag igenom intervjun och sedan pratar jag med gruppen. För vid intervjun har 
jag tagit med personen runt och visat avdelningen, sedan pratar jag med gruppen vad de tror. 
Sedan får personen gå bredvid några dagar och sedan igen frågar jag arbetsgruppen om det 
kan vara något, hur är bemötandet. Man kanske inte kan hygienbiten till punkt och pricka, 
men jag tycker att det viktiga är hur personen är i mötet”. 
 
”Det är ett gemensamt ansvar för mig och gruppen att se till att inte någon olämplig person 
finns i tjänsten” 
 
 ”Timvikarierna får gå bredvid arbetsgruppen och sedan skriver vi ett avtal, det är bra när 
personalgruppen får säga vad de tycker, för deras känsla är viktig. Även om den sökande har 
undersköterskekompetens kan det ibland kännas helt fel” 
 
”Vi testar om personen är lämplig eller inte, sen talar personalen om det går bra eller inte 
efter introduktionen”  
 
Enhetscheferna tycker att det är viktigt att arbetsgruppen får vara delaktiga i beslutet om 
nyanställningen. Här framkommer det att arbetsgruppen är en del av metoden som 
enhetscheferna använder sig för att välja ut rätt personal.   
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4.2.4 LAS 
Lagen om anställningsskydd (LAS) har ett stort inflytande vid anställningar inom kommunens 
äldreomsorg. LAS är den lag som enhetscheferna måste rätta sig efter vid anställning av 
personal. 
 
LAS skapar ett stort skydd för personalen men utgör även en begränsning för enhetscheferna 
vid anställning av personal. Anledningen till detta är att de personer som har flest LAS dagar 
har företräde till en tillsvidaretjänst eller ett längre vikariat. LAS ger kommunerna rätt att 
placera en anställd inom alla av kommunens omsorgsverksamheter. När personen kommer 
upp i den anställningstid som treårsregeln bestämmer ger det arbetstagaren rätt till en 
tillsvidareanställning. Vi kan på följande vis se att LAS är en strategi för enhetscheferna. De 
har rätten att placera en anställd som har LAS företräde, där det fattas personal i någon av de 
andra omsorgsverksamheterna i kommunen.  
 
Vid intervjutillfällena frågade vi enhetscheferna om de någon gång har blivit tvungna att 
anställa någon som de ansett vara mindre lämplig framför en annan på grund av LAS. Största 
delen av enhetschefer svarade ja på denna fråga. Anledningen till att vi ställde denna fråga är 
att ta reda på hur stort inflytande enhetscheferna har över vem som blir anställd i deras 
verksamhet. 
 
Den största delen av enhetscheferna hade inte rekryterat någon tillsvidareanställning under det 
senaste året. Då de flesta av tillsvidareanställningar ute i verksamheterna hade skett genom 
LAS.  
 
Vi kommer härmed att belysa några av enhetschefernas tankar kring LAS genom dessa citat: 
 
”Vi får ofta handskas med de arbetsrättsliga lagarna vid företräde till ett vikariat, LAS 
företräde, omplacering istället för nyanställning av personal. Många blir kvoterade efter 
treårs regel. Detta har vi diskuterat mycket. Om vi tar in en person som inte har någon 
utbildning och de jobbar i flera år blir de sedan kvoterade och då står vi där plötsligt med 
personal som är jätteduktiga, men utan utbildning och när vi ska fastanställa har vi kravet på 
utbildning. Därför försöker vi att få in utbildad personal även på vikarietjänster men det är 
svårt ” 
 
”Det är mycket anställning av LAS, konvertering därför är det viktigt att man intar vikarier 
som är lämpliga för verksamheten” 
 
”Enligt LAS kan jag inte anställa den man vill, ibland kan det kännas fel, kan bli svårt för 
gruppen” 
 
 ”LAS har en stor betydelse vid anställningen, man måste gå efter turordningen för att se vem 
som ska erbjudas en tjänst” 
 
”Mest vanliga anställning är konvertering” 
 
”LAS har stor inverkan då det är turordning som ska erbjudas” 
 
4.3 Analys av metoder och stategier 
Under bearbetningen av materialet framkom det att anställningsintervjun är en viktig metod 
för att hitta personal. Flera av enhetscheferna beskrev att deras första intryck och det första 
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mötet med den arbetssökande spelar en stor roll vid intervjun. Intrycket som enhetschefen får 
vid första mötet ger honom/henne en uppfattning om personen är lämplig eller inte. 
 
Författarna Kangas Fyhr och Wilhelmsson (1994 s. 27 f) menar att vi människor får olika 
upplevelser då vi möts. Med vissa människor känner vi att kontakten känns trygg och vi 
förstår varandra. I andra möten kan upplevelsen bli det motsatta. Det första intrycket är 
betydelsefullt. När vi träffar någon för första gången bildar vi oss en uppfattning om hur den 
personen är. Genom att registrera personens röst, kroppshållningen och utseendet skapar vi 
oss en egen bild av hur den människan är. 
 
Vår tolkning av materialet är att det första mötet mellan enhetschefen och den arbetssökande 
är avgörande för om personen ska få ett arbete eller inte. Vi kan se ett samband med Kangas 
Fyhr och Wilhelmssons beskrivning att mötet har en stor betydelse hur vi uppfattar att andra 
människor är.  
 
Det framkommer att handlingar som exempelvis handskakning samt vilken ögonkontakt 
enhetschefen och den arbetssökande har är betydande för att den arbetssökande ska ge ett gott 
intryck på enhetscheferna. Vi tyder ur materialet att enhetscheferna utgår till stor del av deras 
egna intryck av den arbetssökande. Det blir då avgörande att personkemin stämmer mellan 
enhetschefen och den arbetssökande. Detta gäller framför allt vid anställningsintervjuer med 
arbetssökande som inte har något LAS företräde.  
 
Ur materialet tyder vi att referenser är en form av säkerhet för enhetscheferna innan de 
anställer någon. Genom att ta referenser kan vi se att enhetscheferna förlitar sig mycket på 
andras omdömen av den arbetssökande. 
Men vad säger referenser egentligen? Äldreomsorgens verksamheter har olika inriktningar 
som till exempel demensboenden och hemtjänst. Vi ser inte att det är självklart att personer 
passar in även om de arbetat inom äldreomsorgen, eftersom sättet att arbeta på dessa 
arbetsplatser kan skilja sig åt beroende på verksamheternas inriktning. Därför kan vi se att 
referenser kan vara missvisande i vissa fall. 
 
Arbetsgruppen ses som ett betydelsefull metod för enhetscheferna för att finna arbetssökande 
med de kvalifikationer man söker. Detta visar att arbetsgruppen har ett stort ansvar och 
inflytande i vem som anställs inom verksamheten.  
 
Vid bearbetningen av intervjuerna framkommer det att enhetscheferna anser det viktigt att 
personalen känner sig delaktiga i anställningen av deras nya arbetskamrater. Personalens 
delaktighet tyder vi är viktigt, eftersom det är arbetsgruppen som ska få en ny arbetskamrat. 
.  
Blume (2000 s. 191) skriver att arbeta som omsorgsgivare innebär att kommunicera med 
arbetskamrater, omsorgstagare samt anhöriga. En förutsättning för att omsorgstagaren ska få 
en bra vård och omsorg är att arbetsgruppen fungerar. Arbetsgruppen ska skapa goda 
kontakter och relationer med omsorgstagaren. Vi tolkar att det är viktigt att verksamheten 
satsar på att bygga välfungerande arbetsgrupper. Eftersom ett bra gruppklimat ger en bättre 
harmoni för både omsorgstagare och omsorgsgivare. 
  
Vi har sett i vårt material att LAS är en stratagi som enhetscheferna använder sig av vid 
anställningar inom äldreomsorgen. Eftersom LAS är mycket betydande så krävs att samtliga 
enhetschefer har ett ansvar då de anställer personer eftersom treårsregeln innebär att 
personalen blir konverterad och blir en framtida arbetstagare inom kommunens verksamhet. 
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Enhetschefernas ansvar ligger således i att personalen som finns i verksamheterna är lämpliga 
omsorgsgivare för att säkerhetsställa kvalitén inom äldreomsorgen.  
 
Vi märkte att LAS företräde var en känslig fråga bland många av informanterna. Vilket vi 
tolkar bero på att enhetschefen inte kan styra tillfullo vem han/hon ska anställa i sin 
verksamhet. Vi kan se att genom LAS treårsregel kan enhetschefer vara tvungna att anställa 
personer som de anser vara mindre lämplig för deras verksamhet. Det kan innebära att ”bra” 
vikarier i verksamheten får stå åt sidan till andra som har LAS företräde vid 
tillsvidareanställningar. LAS företrädet kan också medföra att bra vikarier förflyttas till andra 
enheter när de kommit upp i LAS treårsregel. 
 
4.4 Kvalifikationer  
I denna del kommer vi att presentera de kvalifikationer enhetscheferna söker efter vid 
anställning av personal. 
 
4.4.1 Personliga egenskaper 
Utifrån intervjumaterialet framkom kategorin egenskaper. Denna kategori ger en inblick i 
vilka kvalifikationer enhetscheferna söker vid anställningen. Genom att granska egenskaper 
får vi en uppfattning om vad informanterna anser vara väsentligt i anställningsförfarandet av 
personal inom äldreomsorgen. De flesta av informanterna lägger stor vikt vid ett empatiskt 
förhållningssätt. De tycker även att människosynen är en mycket viktig egenskap hos 
personen som ska anställas. 
  
”Människosynen är viktig, se människan som den är” 
 
”Man ska vara en inkännande person och kunna ta en annan människas perspektiv, kunna 
förstå att en annan människa har ett sådant liv” 
 
Andra egenskaper som den största delen av enhetscheferna nämnde, är att personen ska vara 
flexibel, ha ett etiskt förhållningssätt, förmågan att arbeta i grupp samt ha ett intresse för 
människor.  
 
”Förutom reell kompetens och vårdutbildning i botten ska personen vara öppen, lyhörd, 
empatisk, ha förståelse för människan med sociala och fysiska handikapp samt förmåga att 
arbeta i grupp”  
 
 ”Ha empati, däremot inte tycka synd om” 
 
”Flexibilitet är mycket viktig, då dagarna är mycket varierande” 
 
”Formell och reell kompetens, hur man uttrycker sig kring människosyn, hur man ställer sig 
till att jobba i grupp och med sjuka människor. Måste ha teamkänsla” 
  
”Viktiga egenskaper är personlig lämplighet, undersköterskeutbildning, genuint intresse för 
människor, vilja hjälpa, vara medmänsklig, medkänsla och respekt för människor och att 
värna om integritet. Personen ska inte bara se det som ett jobb” 
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I samband att den sökande varit på intervju, visar enhetschefen den arbetssökande runt på 
avdelningen. Den egenskap som flera av enhetscheferna ansåg som viktigt var den sökandes 
bemötande av personal och boende. 
 
”När jag går runt med den sökande på avdelningen och presenterar för personalen och de 
boende tittar jag på hur deras bemötande är” 
 
Det framkommer att enhetscheferna lägger stor vikt vid att undersköterskorna och 
vårdbiträdena har en förmåga att arbeta i grupp.  
 
För att kunna urskilja vilka egenskaper enhetscheferna anser vara olämpliga i yrket kommer 
vi nu att presentera informanternas åsikter om olämplighet. 

 
” Om man har ett sätt som kränker någon annan är det värsta eller att man blir sån för att 
man är trött på det man gör. Om de låter den frustrationen gå ut över de boende och 
personalen det är det värsta” 
 
”Men en olämplig blir det ju om man tar in en obildad när vi söker utbildad personal” 
 
”Om personen inte har bra fysik är den olämplig” 
 
Enhetscheferna kopplar olämpligheten med outbildad personal, otillräcklig fysik samt att 
personen har ett kränkande beteende och inte kan hantera sina egna känslor. 
 
4.4.2 Utbildning 
Vi har sett i materialet att utbildning är en kvalifikation som enhetscheferna söker vid 
anställningsförfarandet. Det har framkommit att det är en skillnad på utbildningskrav, vilket 
beror på om det är en tillsvidareanställning eller visstidsanställning. Vid en rekrytering utifrån 
har enhetscheferna undersköterskeutbildning som lägsta kompetenskrav. Vi bad 
enhetscheferna att beskriva hur viktig utbildning är i jämförelse med att den arbetssökande har 
arbetslivserfarenhet vid anställningsförfarandet. Vi ville på detta vis få reda på hur likvärdiga 
dessa två kvalifikationer är. Informanterna besvarade frågan på följande vis:  
 
”Vid tillsvidareanställning krävs utbildning. Vid semestervikariat har vi inte krav på 
utbildning, Erfarenhet av att gjort något annat är betydelsefullt, att ha varit ute och rest som 
betyder att personen är van att träffa människor och ta ett eget ansvar. Att personen har 
påbörjat en utbildning som social omsorg, sjuksköterska eller lärare. Men det viktigaste är 
människosynen”   
 
”En mix av erfarenhet och utbildning är bra, endast erfarenhet kan bli svårt då mycket av 
arbetet handlar om SoL -dokumentation, göra arbetsplaner är inte lätt utan utbildning. Mötet 
med den dementa är fruktansvärt svårt så utbildning behövs. Vi arbetsgivare ger utbildning 
men det kan vara svårt för den som aldrig läst, till exempel att använda data kan vara svårt” 
 
Vid timanställning finns inte krav på utbildning. Tillsvidareanställning måste ha en 
utbildning, om de inte har jobbat mycket länge och blivit lasade. Vid vikariat kan det finnas 
någon utan utbildning, men har jobbat och passar bra till jobbet. Det som är viktigt då är att 
personen fungerar i grupp och känner de äldre 
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”För mig är det inte viktigt att man läser medicin utan att man känner till att det finns en 
värdegrund att följa och att känna till styrningen från socialtjänstlagen” 
 
”Undersköterskor är inte alltid lämpliga, man får inte se sig blind på utbildningen ” 
 
”Det är inte alltid möjligt att få en utbildad personal då det inte alltid finns tillräckligt med 
arbetssökande som har utbildning. Det är framförallt svårt att få utbildad personal under 
semesterperioderna” 
 
”Tillsvidareanställning måste ha undersköterskeutbildning, men vid vikariat tittar vi på ort 
ställe, kan personen ta sig till jobbet, däremot anser jag att bemötandet och att tycka om 
människor är lika viktigt vid båda anställningsformerna. Men det betygsmässiga släpper jag 
en del på vid vikariat, men det borde jag inte göra”     
 
”Ska vi fastställa vill vi ha en undersköterskekompetens, beror på det medicinska och 
delegering, vid vikariat kan vi frångå det” 
 
Genom bearbetning av materialet har det framkommit att vikten av utbildning ligger främst i 
de medicinska arbetsuppgifterna. Att enhetscheferna blir tvungna att frångå kravet utbildning 
beror till stor del på att det är brist på arbetssökande personal med utbildning. Idealet vid en 
anställning är att den arbetssökande har både utbildning och erfarenhet.  
 
4.5 Analys av kvalifikationer 
 
4.5.1 Bemötande 
Ur intervjumaterialet har vi funnit att det är vissa personliga egenskaper som är särskilt 
viktiga hos den arbetssökande. Samtliga enhetschefer har nämnt att den främsta egenskapen är 
ett gott bemötande mot de äldre människor som är i behov av omsorg, deras anhöriga samt 
gentemot arbetskamrater. I en rapport skriven av SISUS (2003 s. 41) beskrivs det att 
bemötandet är betydelsefullt. I mötet är det viktigt att omsorgsgivaren visar respekt för 
personens integritet. Vidare beskrivs det att det krävs att omsorgsgivaren har 
inlevelseförmåga och är lyhörd.  
I intervjumaterialet har vi sett att enhetscheferna har krav på att deras personal ska ha ett bra 
bemötande till omsorgstagaren. Vår tolkning av detta är att bemötandet är en väldigt viktigt 
kvalifikation då arbetet utgår från att varje dag möta människor i olika situationer och att ett 
bra bemötande bygger på respekt för en annan människa och dennes livssituation 
 
I bemötandet är det viktigt att tänka på att maktbalansen är ojämn mellan omsorgstagare och 
omsorgsgivare( SISUS 2003 s. 43 f).   
 
Vi kan härmed se en koppling från tidigare litteratur och enhetschefernas syn på bemötande. 
Vi kan se i materialet att enhetscheferna anser det viktigt att omsorgsgivaren med sitt 
bemötande inte intar en maktposition gentemot omsotgstagaren, vilket vi tyder bero på att 
omsorgstagaren är i beroendeställning till omsorgsgivaren. En annan tolkning av 
enhetschefernas syn på bemötande är att de anställda omsorgsgivarna är kommunens ansikte 
utåt, eftersom de representerar kommunens verksamheter.  
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4.5.2 Empati 
Vidare framkommer det att enhetschefernas anser att ett empatiskt förhållningssätt är en 
viktig kvalifikation. Eftersom omsorgsarbetet utgår ifrån att omsorgsgivaren kan ta en annan 
människas perspektiv och leva sig in i dennes livssituation. 
Bengtsson (2005, s. 29) skriver att empatin har en stor betydelse i omsorgsarbetet då det 
handlar om att förstå en annan människas lidande, känslor och behov. Vidare skriver 
Bengtsson att många äldre människor, särskilt de som är sjuka befinner sig i en situation där 
sårbarheten är påtaglig. Därför är det viktigt att omsorgspersonalen tillämpar och utvecklar sin 
empati så mycket som möjligt. Genom förmågan att använda sin empati blir omsorgsgivaren 
det stöd som den äldre människan behöver (a.a. s. 57).  
 
Enligt Holm (2001, s. 47) innebär empati i det sociala omsorgsarbetet att omsorgsgivaren kan 
förstå vad som ligger bakom en omsorgstagares utspel, provokationer eller beroendehållning. 
Detta medför att den empatiska förmågan ger en större möjlighet för omsorgsgivaren att ta 
hand om omsorgstagarens reaktioner på ett vis som är anpassat efter personens behov och inte 
styrt av personalens egna känslor. 
 
Enhetschefernas beskrivning av hur viktig empati är i omsorgsarbetet stämmer väl överens 
med Holm och Bengtssons beskrivning av empati. Vi kan konstatera i jämförelse med tidigare 
forskning att empati är en nödvändig kvalifikation för att vara en god omsorgsgivare, 
eftersom den empatiska förmågan ger personalen en förståelse om omsorgstagarens situation. 
 
Vidare har vi genom vår tolkning av materialet förstått att enhetscheferna menar att 
omsorgsgivaren ska ha ett intresse för individen som får omsorg. Med intresse menar vi att 
omsorgsgivaren och omsorgstagaren samtalar om den äldre människans välbefinnande och 
livshistoria, vilket skapar en kontakt dem emellan. Att en god kontakt skapas bidrar till att 
omsorgsgivaren kan leva sig in i omsorgstagarens livssituation och känslor. Detta leder till en 
större förståelse för individens och dennes behov. Vi tyder utifrån tidigare litteratur och 
enhetschefernas utsagor att kontakten och det empatiska förhållningssättet skapar en trygghet 
som är en väsentlig del för att en människa ska må bra. Kontakten bidrar även till en 
bekräftelse för omsorgstagaren, genom att bli sedd som människa och inte som en i mängden 
av alla de äldre som får omsorg.  
 
4.5.3 Människovärdet 
Kangas Fyhr och Wilhelmsson (1994 s. 103) skriver att en betydande del i människosynen är 
människans lika värde, vilket innebär att varje människa är speciell med en egen integritet och 
självbestämmanderätt. Genom resultatet av intervjuerna har vi sett att enhetscheferna lägger 
stor vikt vid den arbetssökandes syn på människans värde.  
 
Enligt Bergstrand (2004 s. 6) är socialarbetets grundläggande mål och värderingarna 
beskrivna i socialtjänstlagens portalparagraf (1 kap 1 § SoL). Dessutom formulerar 
portalparagrafen den människosyn som ska prägla det socialarbetet. 
 
Bergstrand beskriver att socialtjänstens arbete genomsyras av en humanistisk människosyn 
(a.a.). Det centrala i den humanistiska människosynen är förståelsen om att människan styrs 
av sitt medvetande, att individen är unik, har en fri vilja samt ett eget ansvar över sitt liv 
(Kangas Fyhr och Wilhelmsson 1994 s. 107).  
 
Vid bearbetningen av materialet tolkar vi att enhetscheferna söker personal med en 
människosyn som utgår från socialtjänstlagen. Detta framkom genom att vi kopplade vissa 
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uttalande från informanterna med portalparagrafen i Socialtjänstlagen. Det är särskilt viktigt 
att äldre människor som är beroende av hjälp, ses av sina omsorgsgivare som människor med 
en egen historia och ett eget omvårdnadsbehov. Utifrån materialet tyder vi att enhetschefernas 
krav är att omsorgsgivaren ska möta varje individ på deras villkor och inte sköta sina 
arbetssysslor på samma sätt hos alla omsorgstagare. 
 
4.5.4 Samarbetsförmåga 
I intervjumaterialet har vi sett att en viktig kvalifikation är att den arbetssökande har förmåga 
att samarbeta i grupp. Det är en tydlig skillnad på arbetet idag jämfört med hur det var på 
1950-talet. Szebehely (1996 s. 177) beskriver att hemsamariten arbetade ensam, utan kontakt 
med de andra anställda. Detta berodde på att hemsamariten gick direkt från det egna hemmet 
till omsorgstagaren. 
 
Utifrån tidigare litteratur kan vi se att det var vanligt att hemsamariten arbetade ensam. Det är 
skillnad mot idag då personalen behöver anpassa sig till sina medarbetare, eftersom mycket av 
arbetet grundar sig i att samarbeta i grupp. Enligt Granér (1994 s. 22) så krävs det att 
gruppens medlemmar har likheter i sitt sätt att arbeta, i sitt kommunikationssätt och att de har 
likvärda värderingar om arbetet för att ett samarbete ska kunna uppstå mellan de personer som 
ingår i arbetsgruppen. Vi tolkar detta som att enhetscheferna anser att samarbetsförmåga i 
grupp är en viktig del i omsorgsarbetet. Att det är en viktig egenskap tror vi beror på att en 
stor del av arbetet utgår ifrån arbetsgruppens förmåga att fördela arbetsuppgifter. 
Arbetsgruppens uppgift är till stor del att ta ett eget ansvar för hur arbetet ska organiseras och 
utföras. Detta tolkar vi som att enhetscheferna menar att samarbetsförmågan handlar om att 
överlåta och motta arbetsuppgifter inom den egna arbetsgruppen på ett sådant vis att osämja 
inte uppstår. Vi har genom vår analys sett att det är viktigt att rätt person hamnar i rätt 
arbetsgrupp för att arbetet ska fungera på ett tillfredsställande vis. 
 
4.5.5 Flexibilitet 
Informanterna uttryckte att en betydande kvalifikation i arbetet som omsorgsgivare är att vara 
flexibel. ”Flexibel innebär att ha förmåga att anpassa sig till skilda situationer” 
(www.nationalencyklopedin.se ). 
 
Att flexibiliteten är viktig tyder vi bero på att mötet med en människa aldrig är detsamma, 
eftersom alla människor är olika. Omsorgsgivare får ofta ställa om sig och vara inkännande 
för varje person de möter eftersom varje situation de hamnar i så skiljer sig mötet åt. Vi tolkar 
att enhetschefernas krav på flexibilitet är en nödvändig egenskap för att omsorgstagaren ska 
klara av sitt arbete. En omsorgsgivare kan i sitt arbete exempelvis träffa en människa som mår 
mycket dåligt både psykiskt och fysiskt, för att sedan träffa en person som är vid god vigör 
som har ett gott humör. På detta vis kan vi se att flexibilitet är viktigt i arbetet, eftersom 
omsorgsgivaren bör ha förmågan att anpassa sig efter de olika situationer som uppkommer 
under en arbetsdag.  
 
4.5.6 Etisk medvetenhet 
Enligt Bergstrand (2005, s. 42) kan det ibland uppstå svåra situationer i det sociala 
omsorgsarbetet. Dessa situationer medför svårigheter i hur vi ska bete oss i bemötandet med 
omsorgstagarna. Denna situation kallas för ett etiskt dilemma. För att omsorgsgivaren ska 
komma fram till ett beslut i olika etiska dilemman krävs det eftertanke och reflektion hos 
omsorgsgivaren. 
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Under vår bearbetning av intervjuerna har det framkommit att etisk medvetenhet är en viktig 
egenskap som enhetscheferna söker hos arbetssökande. Detta tyder vi till att enhetscheferna 
vill ha personal som kan handskas med etiska problem i samband svåra situationer som 
omsorgsgivaren kan hamna i. Vi tyder det etiska ställningstagandet som en nödvändighet i 
omsorgsarbetet för att omsorgsgivaren ska agera på sådant vis så att det bästa görs för 
omsorgstagaren i den situation denne befinner sig i.  
 
4.5.7 Kommunikation 
En annan viktig kvalifikation som enhetscheferna lägger vikt vid i anställningsförfarandet är 
förmågan att kommunicera med omsorgstagarna. Skau (2001 s. 50) beskriver att 
kommunikationen människor emellan är ett viktigt redskap för den sociala samvaron mellan 
människor. Skau menar att genom språket kan människor meddela sig, samt visa sin identitet 
och sitt yrke genom att till exempel prata i fackmässiga termer. Språket kan på så vis innesluta 
eller utesluta människor. Vi kopplar samman Skau´s beskrivning av kommunikation med 
enhetschefernas uttalande kring kommunikation. Vi tolkar att kommunikationen är viktig för 
att kunna ta del av omsorgstagarens känslor, önskningar, missnöje och omsorgsbehov. Vi 
tyder att enhetscheferna vill ha en bra kommunikation mellan omsorgsgivare och 
omsorgstagare. Eftersom omsorgsgivaren i samtalet med omsorgstagaren kan förmedla 
medkänsla och ge en bekräftelse på den andres känslor. Detta är ett viktigt medel för att skapa 
goda relationer emellan omsorgsgivare och omsorgstagare 
 
4.5.8 Utbildning 
Undersköterskeutbildningen är en kvalifikation för anställning. Utbildning ger en formell 
kompetens vilket innebär att personen har ett betyg som beskriver de arbetsuppgifter denna 
kan utföra och den kunskap som personen har. Den reella kompetensen har vårdbiträden. 
Detta innebär att kunskaperna inom yrket skett genom till exempel arbetslivserfarenhet 
(Kangas Fyhr & Wilhelmsson 1994 s. 34).  
Genom vår bearbetning av det som framkommit under intervjutillfällena tyder vi att 
utbildningen är viktig då undersköterskor får utföra vissa arbetsuppgifter som har med de 
medicinska och den vårdande delen av arbetet att göra. Det har vidare framkommit att lång 
erfarenhet också kan ge möjligheter till att utföra sådana arbetsuppgifter, om personen har 
tillräcklig kompetens att utföra den. Det vi tolkat ur materialet är att enhetscheferna inte ser 
någon skillnad mellan erfarenhet och utbildning i samband med önskade personliga 
egenskaper hos personalen som ska anställas.  
 
4.6 Sammanfattning av resultat 
Vårt syfte med denna undersökning har varit att undersöka hur anställningsförfarandet av 
personer inom äldreomsorgen, samt vad enhetscheferna söker hos de personer som ska 
anställas. För att klargöra syftet har vi tillämpat två frågeställningar. Vilka metoder och 
strategier använder sig enhetscheferna av för att hitta lämplig personal till sina verksamheter? 
Vilka kvalifikationer söker enhetscheferna hos den person som ska anställas?  
 
Vi kommer i denna del att beskriva och sammanfatta vad vi kommit fram till i vår 
undersökning utifrån vårt syfte och frågeställningar.  
 
Det vi har kommit fram till är att enhetscheferna inte har några givna mallar att utgå ifrån vid 
anställning av personal. Det har framkommit genom det empiriska materialet att 
enhetscheferna tillämpar vissa metoder och strategier för att hitta lämplig personal. De 
metoder vi funnit att de använder sig av är följande: anställningsintervjun, referenser från 
tidigare arbetsplatser samt arbetsgruppen. Vi har genom vår analys sett att LAS är en strategi 
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som enhetscheferna tillämpar vid anställningsförfarandet. Vidare har vi genom vår analys sett 
att de kvalifikationer som enhetscheferna söker hos den arbetssökande är följande: empati, ett 
gott bemötande, etisk medvetenhet, flexibilitet, samarbetsförmåga samt kommunikations 
förmåga, utbildning och synen på människans värde. Vi kan se att enhetschefernas önskan av 
kvalifikationer har ett samband med forskning inom social omsorgsvetenskap, samt 
Socialtjänstlagens intentioner. 
 
Vi kan dra följande slutsatser utifrån vår studie:  

• Vid visstidsanställning finns inga uttalade krav på utbildning eller erfarenheter, dock 
har enhetscheferna en intention att försöka anställa utbildad personal. 

• Vid tillsvidareanställningar har enhetscheferna ett krav på utbildning, men detta är inte 
alltid möjligt då enhetscheferna är bundna vid reglerna i LAS. 

• Enhetscheferna ställer alltid frågor till den arbetssökande som berör den 
arbetssökandes personliga egenskaper och värderingar. 

• Nästan alla tillsvidareanställningar sker genom LAS. 
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5. Slutdiskussion  
Vårt syfte med denna undersökning var att undersöka hur anställningen av personal inom 
äldreomsorgen går tillväga samt vad söker enhetscheferna hos personalen som de ska anställa. 
 
I vår analys har vi funnit att enhetscheferna har vissa metoder för att undersöka om den 
person som söker arbete inom äldreomsorgen uppnår de kvalifikationer som enhetscheferna 
söker. I vår analys framkommer det att metoderna som används är anställningsintervjun, 
referenser från tidigare arbetsplatser, arbetsgruppen. I analysen framkom det att strategin som 
enhetscheferna använder sig av vid anställningsförfarandet är LAS. 
 
I materialet har vi sett att anställningsintervjun spelar en stor roll då det är vid detta tillfälle 
som enhetschefen tar reda på vad den arbetssökande anser om frågor som handlar om empati, 
etik och den arbetssökandes tankar kring människosyn. 
Vi kan se att enhetschefernas intention vid anställningsintervjun är att ta reda på så mycket 
som möjligt om den arbetssökande för att få lämplig personal i sin verksamhet.   
 
I anställningsintervjun får enhetscheferna reda på om den arbetssökande har 
undersköterskeutbildning eller om den arbetssökande har erfarenhet av yrket som 
omsorgsarbetare. I vår analys kan vi se att enhetscheferna inte lägger stor vikt vid om en 
person har erfarenhet eller utbildning när det gäller de önskade kvalifikationerna. Med detta 
menar vi att dessa egenskaper och förmågor alltid är ett krav för att en person ska få 
anställning inom äldreomsorgen.  
 
Något vi reflekterat över är att anställningsintervjun är en speciell situation. Det finns en 
ojämn maktbalans i detta möte vilket kan medföra att den arbetssökande blir nervös och 
stressad. Detta kan påverka den arbetssökande under anställningsintervjun om denne har svårt 
att tala för sig själv, eller inte riktigt förstår frågorna och de begrepp som berörs i intervjun. 
Detta är en viktig del, frågan vi ställer oss är hur mycket hänsyn tar enhetscheferna till detta? 
 
Vidare har vi genom vår analys av materialet sett att arbetsgruppen är en metod som 
enhetscheferna använder sig av när de ska anställa personal. Den arbetssökande går 
tillsammans med arbetsgruppen i några dagar för att se vilka arbetsuppgifter som förekommer 
på arbetsplatsen. Under denna tid får personalen möjlighet att se hur den arbetssökande sköter 
sig gällande bemötande och kommunikation med de äldre. Enhetschefen ställer sedan frågor 
till arbetsgruppen om hur den arbetssökande betett sig. Genom detta skapar sig enhetschefen 
en uppfattning om huruvida personen ska anställas eller inte.  
 
Vår tanke kring detta är att det finns både fördelar och risker med att arbetsgruppens uttalande 
får spela en allt för stor roll. Med detta menar vi att arbetsgruppen med sin kunskap kan se om 
personen passar in i arbetsgruppen och hur den arbetssökandes bemötande är gentemot de 
äldre. Är det en fungerande arbetsgrupp, kan en person känna sig välkommen och på så vis 
inte ha några svårigheter att ta sig in arbetsgruppen. 
 
Med risker menar vi att arbetsgruppen också kan vara noga med vem de vill ha in i sin 
arbetsgrupp för att samarbetet ska fungera bra. Om personen inte har samma värderingar och 
syn på hur arbetet ska utföras, kan det skapa problem för den arbetssökande. Arbetsgruppen 
kan prata med sin chef och tala om att personen inte passar. Detta anser vi kan slå fel ut om 
personen inte passar in i arbetsgruppen men ändå är väldigt kompetent i att utföra sina 
arbetsuppgifter samt har ett gott bemötande mot omsorgstagarna.  
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Gällande referenser är detta ett sätt att ta reda på hur personen skött sitt arbete innan. Detta 
kan vara en viktig metod för att ta reda på den arbetssökandes förmåga att samarbeta och 
huruvida personen varit omtyckt på sina tidigare arbetsplatser. Detta kan också ge 
indikationer om personen är flexibel och på så vis har lätt att anpassa sig till det nya arbetet. 
 
Vi kan se ett problem med att enhetscheferna använder sig av referenser. Vi menar att många 
av de arbetssökande inte har referenser då vi alla någon gång måste börja någonstans för att få 
erfarenheter och för att få en chans att visa vem man är och vad man kan. Vad händer när 
dessa människor söker arbete? Blir arbetsgruppen som de går bredvid, enhetschefernas 
referens för om personen ska anställas?  
  
Vi har genom vårt material sett att LAS har en större påverkan över vem som ska bli anställd 
an vad vi trodde från början. Fördelarna med LAS och dess treårs regel är att det skapar en 
trygghet för arbetstagaren för att de inte ska behöva gå på vikariat under en lång tid. Denna 
lag ger kommunen rätt att placera en anställd vart som helst inom kommunens 
omsorgsverksamheter. Detta sker när arbetstagaren kommer upp till den tid som treårsregeln 
bestämmer ger den anställde rätt till en tillsvidareanställning. 
 
Nackdelarna med LAS kan vi se då en arbetstagare som arbetat mycket och länge kan 
försvinna från arbetsplatsen för att börja på en ny arbetsplats. Detta innebär att arbetsgruppen 
förlorar en arbetskamrat, omsorgstagarna mister en (omtyckt?) omsorgsgivare, enhetschefen 
en medarbetare och arbetstagaren själv mister tryggheten i att få vara på den arbetsplats där 
personen trivs och arbetat länge. Vidare så kan vi se att arbetsgruppen kan påverka om en 
person blir ”lasad” eller inte. Med detta menar vi att arbetsgruppen kan välja vilken person de 
vill ha kvar i verksamheten genom att ringa till dem de vill ska arbeta när de har brist på 
personal eller att inte göra det. Följaktligen kan vi se att det sker ett urval av personal som får 
fortsätta att arbeta inom respektive verksamhet då arbetsgruppen i viss mån bestämmer vem 
som ska få jobba.   
 
Vi har i denna studie inte besvarat frågan till huvudtiteln, vem blir anställd inom 
äldreomsorgen?  Studien har dock gett oss en inblick i vem som blir anställd utifrån de olika 
egenskaperna som eftersöks hos personen vid anställningsförfarandet.   
 
När det gäller anställningar av personal inom äldreomsorgen kan vi se att enhetscheferna har 
goda intentioner med de metoder och strategier de tillämpar och de kvalifikationer de söker 
under anställningsförfarandet. Vi kan se att de på bästa vis söker efter lämplig personal till 
deras respektive verksamheter. Det har framkommit i studien att enhetscheferna har ett stort 
ansvar för vem som blir anställd och att omsorgen som ges är av god kvalitet. Vi anser att 
personalen som arbetar i omsorgsverksamheten har i sin tur ett stort ansvar för att ge en god 
omsorg. Då det är personalen i slutändan som möter omsorgtagarna.  
Vi tycker att det är viktigt att en bra kommunikation ska finnas mellan enhetschef och 
personal då dessa aktörer har ett viktigt arbete att utföra tillsammans.  
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(Bilaga 1) Detta utskick sändes till de informanter som ställde upp på intervju.  
 
 
Karlstad …. 
 
Hej ….. 
 
Tack för att du vill medverka i vår undersökning som ska ligga till grund för vår c-uppsats. 
Undersökningen är en del av vår utbildning på sociala omsorgsprogrammet vid Karlstads 
Universitet. 
 
Då vår undersökning kommer att handla om kriterier vid anställning av personal inom 
äldreomsorgen tog vi kontakt med dig för att kunna ta del av din kunskap inom detta ämne. 
 
Vi vill härmed bekräfta tid och dag för intervjutillfället datum klockan …. 
Intervjun kommer att ta ca en timme och vi kommer båda att medverka under intervjutillfället. 
 
Materialet från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, de som kommer att ta del av 
materialet är vi som utför intervjun samt vid behov vår handledare på Universitetet. 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta din 
medverkan. 
 
Som Anna/Anette nämnde vid telefonsamtalet kommer vi att använda oss av bandspelare. 
Anledning till att vi använder oss av bandspelare är att på bästa sätt kunna bearbeta 
intervjumaterialet. 
 
För vidare upplysning nås vi på följande nummer och emailadresser: 
Anette Magnusson tel nr:  samt email xxxxx 
Anna Gustafsson tel nr: samt email xxxxxxx 
  
Vår handledare för c-uppsatsen heter Lisbeth Bekkengen, Lisbeth kan nås på tel nr: …. eller 
email xxxxxx 
 
Med vänliga hälsningar Anna och Anette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( Bilaga 2) Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
1. Hur länge har du arbetat som chef? 
 
2. Vilken verksamhet bedrivs inom ditt ansvarsområde? 
 
3. Hur många anställda är du ansvarig för? 
 
4. Hur många är tillsvidareanställda respektive timanställda i din verksamhet? 
 
Anställning 
5. Finns det några personliga egenskaper du söker hos den personal som ska anställas? 
 
6. I sådant fall kan du beskriva dessa? 
 
7. Hur utformas er rekryteringsannons när ni söker personal? 
 
8. Hur går du tillväga för att jämföra de krav som ställs i rekryteringsannonsen mot de 

kvalifikationer de sökande har, hur sker prioriteringarna? 
 
9. Kan du beskriva hur en anställningsintervju går till? 
 
10. vilka frågor brukar du ställa till den arbetssökande? 
 
11. Hur går analyseringen av intervjun tillväga ? 
 
12. Vad lägger du vikt vid i analyseringen? 
 
13. Hur avgör man om någon är lämplig ? 
 
14. Hur avgör man om någon är olämplig? 
 
15. I sådant fall vilka frågor ställer du vid intervjutillfället för att ta reda på lämplighet och 

olämplighet? 
 
16. Vem bestämmer vilka som ska anställas? Om ni är flera som fattar beslut hur är då 

beslutsfördelningen mellan er? 
 
17. Hur viktigt är utbildning i jämförelse med erfarenhet vid anställning? 
 
18. Finns det någon mall, där vissa kriterier måste uppfyllas för att bli anställd? 
 
19. I sådant fall vilka? 
 
20. Om det finns vem har satt upp dem? 
 
21. Vad anser du om dessa kriterier? 
 
 



22. Om det finns nerskrivna kriterier kan vi ta del av dessa? 
 
23. Hur viktigt anser du att det är att den nyanställda har erfarenhet inom äldreomsorgen? 
 
24. Kan du se att det finns någon skillnad i era krav på personal beroende på vilken form av 

anställning det gäller, om det är en tillsvidareanställning, ett semestervikariat eller ett 
timvikariat? 

 
25. Om det finns någon skillnad i kraven, i sådant fall vilka? 
 
26. Har du blivit tvungen att anställa någon framför en annan pga Las som du ansett varit 

mindre lämplig? 
 
Tillsvidare anställning 
27. Hur får en person tillsvidare anställning i din verksamhet? 
 
28. Kan ni påverka vem som blir tillsvidareanställd? 
 
Timanställning 
29. Har LAS en stor inverkan på anställning? 
 
30. Vilken åldersgrupp är främst representerade när det gäller timvikariat? 
 
31. Hur får du tag i timvikarier? 
 
32. Hur viktigt är kompetensutbildning för timvikarie? 
 
33. Får timanställda någon form av kompetensutbildning hos er? 
 
Avslutande frågor 
34. Finns det något du vill tillägga om det vi pratat om? 
 
35. Om vi är i behov att komplettera något, kan vi ringa upp dig? 
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