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Syftet med denna empiriska studie är att frambringa en ökad kunskap och förståelse för 

samspelet mellan de anställda och de boende i ett äldreboende, samt hur personalens 

förhållningssätt gentemot de boende kan komma att få olika konsekvenser. Vi vill vidare 

belysa betydelsen av den sociala interaktionen i förhållandet anställda - boende.  

 

Vår frågeställning lyder: Vilken betydelse har social interaktion i förhållandet anställda-

boende för trivsel och mående?  

 

Datainsamlingen bygger på tre övergripande metoder; observation, intervjuer samt 

enkätundersökning. Dessa metoder skall dels komplettera varandra men även ge oss olika data 

som kan vara lämpliga i närmandet av att besvara vår frågeställning.  Tolkningen och analys 

vi gör har sin utgångspunkt i socialpsykologiska teorier och begrepp hämtade ur Asplunds 

begrepp/teori social responsivitet, Alvessons organisationskultur och Scheffs sociala band. 

!

Den kultur som präglar det äldreboende vi studerat karaktäriseras av en individanpassad vård 

där man tillsammans med de fysiska förutsättningarna strävar efter att skapa och därmed 

bevara utrymme där den sociala responsiviteten kan komma till uttryck.  Konsekvenserna av 

detta kan bli att de boende upplever trivsel och mående. 

 

Äldreomsorgen är och har varit en aktuell fråga i många år, inte minst inom den politiska 

världen. Forskning har visat att äldreomsorgen ökar i utsträckning och kan komma att kräva 

mer resurs av samhället med ökad kompetens av personal. Med detta i åtanken är denna studie 

av hög relevans då ämnet är ett växande problemområde. 

 

 

 

7$-0"&,/%)

Social responsivitet, organisationskultur, sociala band, äldreboende och personal 
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The purpose of this empirical study is to generate greater knowledge and understanding of the 

interaction between staff and residents in a nursing home, and how attitudes towards the 

residents may have different consequences. We want to highlight the importance of social 

responsivity in fact employed-residents. 

 

Our question is: How important is social interaction in fact employees- housing for the well-

being and prevention of nausea? 

 

Data collection is based on three broad approaches; observation, interviews and questionnaire 

survey. These methods should complement each other well but also provide us with different 

data that may be suitable in the rapprochement of answering our question. The interpretation 

and analysis we do is based on social psychological theories and concepts taken from 

Asplund's concept / theory of social responsivity, Alvesson's organizational culture and 

Scheff´s social ties. 

 

The culture that characterizes the nursing home we have studied are characterized by 

individualized care which together with the physical conditions seeking to create and preserve 

space in which social responsivity can be expressed. The consequences of this are that the 

residents feel comfort and prevention of nausea. 

)

Elderly care is and has been an ongoing issue for many years, not least in the political world. 

Research has shown that the elderly are increasing in extent and may require more resources 

of the community with enhanced skills of staff. With this in mind, this study is of a great 

relevance considering the growing problem area.  
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?@ A=/,/%)
Vi vill först och främst tacka ledningen, de anställda, de boende samt deras anhöriga som har 

möjliggjort för oss att genomföra denna studie.  Vi blev väl bemötta av alla berörda vilket 

underlättade situationen för oss. Vi vill också ta tillfället i akt och tacka vår handledare, 

Christopher Kindblad för sin hängivenhet, sitt engagemang samt den väl utförda 

handledningen. Slutligen vill vi tacka varandra för ett väl genomfört och ömsesidigt 

samarbete.  
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Andelen äldre människor, det vill säga individer i 65 års ålder och äldre, i befolkningen har 

ökat och förväntas öka från omkring 17 procent upp till 23 procent till år 2030.1 

Äldreomsorgens omfattning kommer därför troligen öka avsevärt i framtiden. Det kommer att 

finnas ett stort behov av utbildad personal inom detta yrke, vilket även kan medföra att det 

uppstår brist på personal. 2 Problematiken kan här alltså vara att äldre kommer vara i större 

behov av vård, samtidigt att antalet vårdgivare kommer att minska på grund av de kraven som 

samhället ställer. 

 

Dessa yrken, i synnerhet inom vården, och den problematik, som presenterats ovan, som kan 

komma att uppstå här kan påverka trivsel och mående hos vårdtagarna. Många boende kan 

känna brist på livskvalité och i det fallet är samspelet mellan de boende och anställda en 

väsentlig faktor.  

 

De anställda har som uppgift att vårda de boende och hjälpa dem med deras hygien, dessutom 

ska de anställda interagera med de boende på ett hälsosamt plan. Det är alltså här de 

opassande interaktioners problematik kan uppkomma. Det gäller att i den mån det går försöka 

skapa sociala interaktioner på en mer konkret nivå där risken att få de boende att uppleva sig 

som objekt minskas avsevärt. Problematiken i förhållandet anställda -boende kan här komma 

att ligga i vårdgivarnas brist på strävan efter så lämplig vård som möjligt. Att det är viktigt att 

de boende stimuleras utifrån dessa premisser, erkänner Socialstyrelsen också. Vid årsskiftet 

2011 publicerades en text i deras hemsida om något som heter stimulansbidrag, där man talar 

om valfrihetssystem för de äldre.3 Bidraget ska bekosta en rad saker. Dock var ett av dessa 

kriterier att utbilda personal om valfrihetssystemets innebörd och konsekvenser.4 Vår 

utgångspunkt är att man bör värdesätta de boendes psykiska hälsa och välbefinnande väldigt 

högt och samtidigt bekräfta personalens centrala roll i detta. Då detta är ett växande ämne, 

inte minst inom den politiska världen, och då vi själva arbetat inom vården så blev vår ingång 

väldigt tydlig. Vi tog kontakt med lämplig organisation och bestämde tid för möten, 

intervjuer, enkätutdelning och observationer. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!H%%B\]]444)$0-:'/$%,&./$.9)$.]'/1&.!!
*!H%%B\]]444)'/1&.:-.9%&EG)$.]%://^%:1$(&:=%.9]*XX@^*XX*]+&^@*XX*^^<'GI.&('9]D&:$%^B'^E%#:/1'1^B.&$09'/^
I'9%'&^=&'G%:1.9$^'/1&.0G$0&;^]!!
2!H%%B\]]444)$0-:'/$%,&./$.9)$.]BE#/:('%:09.&*X5X]*X5X^5*^C!!
@!H%%B\]]444)$0-:'/$%,&./$.9)$.]_:$%$]"&%:(./('%'/0;]"%%'-HG.9%$]5O5R5]*X5X^5*^C)B1=!!



!

2!
!

B@ C$3#")
Vi vill med denna empiriska studie frambringa en ökad kunskap och förståelse för samspelet 

mellan de anställda och de boende i äldreboendet samt hur personalens förhållningssätt 

gentemot de boende kan komma att få olika konsekvenser. Vi vill vidare belysa betydelsen av 

den sociala interaktionen i förhållandet anställda - boende.  

D@ )A/<>"'#4&&(.(>)
Vilken betydelse har social interaktion i förhållandet anställda-boende för trivsel och mående?  

E@ F.'2,'.#.,()
I denna uppsats avhandlas vården som ges ut inom ett äldreboende samt de olika dimensioner 

av vården som, ur en socialpsykologisk metod/synvinkel, är värda att belysa. Forskningen 

bygger på tre olika metoder; observationer, intervjuer samt enkätundersökning. Arbetets 

disposition är av kronologisk ordning. Närmst följer en presentation av bakgrunden där vi 

bland annat presenterar tidigare forskning som gjorts inom det fält vi behandlar. Därefter 

presenteras de teoretiska utgångspunkter vi tycker är relevanta i hopp om att besvara 

frågeställningen. Därefter beskrivs den vetenskapliga ansatsen vi utgår ifrån samt de metoder 

vi valt att använda oss av och i vilken ordning vi valt att använda dessa. Vidare i uppsatsen 

summerar vi dessa faktorer och reflekterar över deras giltighet och relevans där vi även 

behandlar de etiska aspekter som förkommer.  

Därefter presenteras den data som insamlats, eller med andra ord resultatet av vår forskning. 

Vi lyfter fram olika data som vi samlat in genom de tre olika arbetsmetoderna. Vidare gör vi 

en socialpsykologisk analys/tolkning av våra data med hjälp av de teorier vi presenterat i 

inledningen av uppsatsen. Avslutningsvis gör vi reflektioner över den tolkning och analys 

som kommit fram. Som sista punkt i uppsatsen gör vi en avslutande reflektion där vi, 

informellt uttryckt, knyter ihop säcken för att undvika några lösa trådar. 

! )
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G@ !*0>/H(%))
I detta kapitel behandlar vi den svenska äldreomsorgens etablering, definierar ordet demens 

samt presenterar den tidigare forskningen i form av en sammanfattning, detta kan möjliggöra 

en större förförståelse av den generella äldreomsorgens bild som kan komma att finnas. 

G@?)I&%/",1',/>"(');.'#,/.*).)C+"/.>")

Under många år var de äldre den egna familjens ansvar. Äldre personer som inte hade 

egendomar eller barn som hade möjlighet att ta hand om dem, fick istället vård från 

fattigvården tillsammans med egendomslösa människor under Gustav Vasas kungadöme. 

Kyrkan hade inte längre ansvaret för fattigvården och hospitalen utan dessa överläts till staten. 

I den tiden var fattigvården och hospitalen i samarbete. Hospitalen hade två syften; att vårda 

de med smittsamma sjukdomar samt isolera dessa från omvärlden.5 Dock ändrades lagen om 

det tidigare samarbetet mellan fattigvården och hospitalen under drottning Kristinas tid. 6 

Under många år därefter skiftade ansvarsfördelningen mycket mellan den enskilde individen, 

familjen, kommun och staten.  

Den svenska välfärdsstatens historia går parallellt med socialdemokraternas etablering. Som 

socialdemokrat ställde man frågan om fördelningen av den svenska välfärden. 

Socialförsäkringar och social bostadspolitik som bland annat inkluderar sjukvård, 

äldreomsorgen, barnomsorgen samt skola, var betydelsefulla ståndpelare för partiet.7 Ansvaret 

för omsorgen låg på offentligheten, dess ansvar var att öka och därmed bevara medborgarnas 

trygghet gällande dess rättigheter till omsorg. Denna ideologens tankesätt var att det var ett 

kommunalt ansvar och därigenom öppen för alla till ett rimligt belopp.8 Runt år 1940 blev 

ålderdomshemmet en offentlig omsorg, förslaget om folkpensionen lades också fram vid den 

tiden. Vidare kom förslag om en annan form av äldreomsorg som gör det möjligt för äldre att 

få vård i hemmet, detta beroende på deras inkomst och vårdkrav.  

//…Om han av sjukdom eller ålderdom eller av annan anledning behöver vård, 

som icke kan lämnas i hemmet, bör det vara en angelägen uppgift att bereda 

vård å kommunal eller annan lämplig vårdanstalt…//  SOU 1942: 56, 39 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Med åren har namnet på vårdhem varierat från ålderdomshem till äldreboende av olika skäl, 

dock står de för samma sak: att erbjuda stöd för äldre som anses behöva särskilt stöd där 

boende, omvårdnad och service ingår.  

//…Särskilda boendeformer kan utformas och heta olika beroende på lokala 

förutsättningar. Normalt räknas ålderdomshem, servicebostäder, gruppbostäder 

och sjukhem hit/…/Vanligtvis finns tillgång till personalkategorier, t.ex. 

sjuksköterskor, vårdbiträde/undersköterskor och arbetsterapeuter, och i de 

flesta fall till personal dygnet runt…//  - Fritzes H.  (2007, 267) 

G@B)J*%)4/)%"1"('K)

Då det uppstår skador och förändringar i hjärnan påverkas människan framför allt kognitivt. 

Ordet/diagnosen demens är inte en sjukdom utan det är ett samlingsnamn för just dessa olika 

försämringar i hjärnan. Demens kan bero på flera olika faktorer som delas upp i tre 

huvudgrupper. En vanlig faktor är primärdegenerativa sjukdomar som innebär att hjärnceller 

börja sakta men säkert dö i stora utsträckningar vilket gör det svårare för hjärnan att utför 

olika kopplingar mellan exempelvis en person och dennes namn, eller en plats och hur man 

tar sig dit eller därifrån. Ett exempel på detta kan vara Alzheimers. En annan vanlig faktor är 

de så kallade vaskulära sjukdomarna där själva syretillförseln till hjärnan stoppas av 

blodproppar eller interna blödningar. Denna form av demens kan komma väldigt plötsligt 

exempelvis stroke kan resultera i demens. Den sista av de tre huvudgrupperna är sekundära 

sjukdomar. Här talar man om möjliga skador och sjukdomar som kan men inte nödvändigtvis 

behöver leda till demens. Man talar exempelvis om olika könssjukdomar, syfilis och HIV, 

men även långvarigt alkoholmissbruk som potentiella bidragare till demens. 9  

Symptomen av demens kan variera beroende på var hjärnan har skadats och i vilken 

utsträckning. Man talar främst om fyra olika symtom; kognitiva-, psykiatriska-, 

beteendemässiga- och kroppsliga symptom. Det vanligaste folk tänker på är just de kognitiva 

symtomen som refererar till vårt intellektuell och tänkande. Minnesförlust, -lagring, 

talförmågan och tidsuppfattningen är några av de typiska kognitiva symtomen vid demens. De 

psykiatriska symtomen är allt från förvirring till ångestupplevelser och aggressivitet. Alla med 

diagnosen demens drabbas inte av detta men är väldigt vanligt förkommande och kan skifta i 

perioder. Beteendemässiga symtom är kanske det man först lägger märke till hos personer 

som lider av demens. Dessa symtom kan präglas av att den dementa vandrar omkring nästa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R!89%.&9.%!`H%%B\]]444)1.G.9$-.9%&EG)$.]6'(%'^0G^1.G.9$]J'1^'&^1.G.9$]a!!



!

M!
!

hela tiden och plocka till sig saker som de ställer på andra ställen och som oftast glöms var de 

ställts. Även upprepningar av vissa beteenden, där den dementa exempelvis tänder och släcker 

en lampa ofantliga gånger, kan förekomma eller om dementa kanske skall skrika eller ropa 

efter något är detta väldigt svårt för dem men även för andra att förstå vad de menar. Även de 

kroppsliga symtomen kan vara väldigt tydliga och enkla att se. Dessa brukar vara ofrivilliga 

muskelryckningar, eller kontrakturer, där kroppsdelar, så som fingrarna, låser sig i ett visst 

läge men även kramper, stelhet och urininkontinens kan förekomma.10 Viktigt att poängtera 

här är att graden av symtomens förekomst kan variera väldigt mycket från individ till individ. 

Symtomens förekomst beror på hur pass grovt man lider av diagnosen demens.11 

G@D)L"/',(*&"()

Några direkt krav på utbildning eller dylikt finns inte på vårdgivarna i ett äldreboende. Dock 

erbjuds det kurser som förser personalen med kunskap om de boendes psykiska samt fysiska 

sjukdomar. Dessa kurser skall fungera som underlag för personalen att arbeta med så lämpliga 

metoder som möjligt.  Det ställs även vissa krav på de som skall jobba inom äldreboende vad 

gäller personlighet, samarbetsförmåga samt stresstålighet. Det diskuteras inom regeringen att 

ställa högre krav, det vill säga vårdutbildning, men det kan skapa problematik eftersom det är 

bristande antal på utbildad personal i hela Sverige.12 

G@E)!"1=#*(%")1"&&*()+</%>.+*/"),-;)+</%#*>*/"@)

Vad gäller den tidigare forskningen så visar sig forskning av personer med demens och 

vårdpersonal vara ett växande ämne. Lindberg och Petterson13 belyser i sin studie olika sätt 

för vårdpersonal att bemöta personer med demenssjukdom. Nyckelord i studien är bland annat 

främja, hindra, gott bemötande och demens, syftet med denna studie var att beskriva vilka 

faktorer som kan komma att främja eller förhindra ett gott bemötande mellan personal och de 

”boende”.14 

        

Man talar om att de förhållningssätt eller metoder som vårdpersonalen väljer att bemöta de 

”boende” med har betydelse för deras välbefinnande samt den vård de får. Det visade sig att 

beröring från vårdpersonalens sida var något som stimulerade de boende till att kommunicera 
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och gav dem känsla av trygghet.15 Personalens förmåga till att lyssna och ta hänsyn till den 

boendes enskilda behov hade en positiv effekt där en tillitsfull relation skapades dem emellan. 

En förutsättning för detta var att forma olika aktiviteter utefter vilken boende som skulle delta 

i dessa. Man talar om att bemöta varje person så som man själv önskar bli bemött. I detta 

ingår det inte enbart att utföra sin plikt som vård personal, det vill säga att ta hand om de 

äldre, utan även att försöka ta hänsyn till den boendes livshistoria, kultur, värderingar, rutiner 

samt den egna identiteten. Utifrån detta skall man motivera dem till att använda sig av de 

förmågor som de fortfarande besitter. Med andra ord skulle man kunna säga att man skall se 

de ”boende” som personer, eller specifika subjekt, snarare än generella oskiljaktiga objekt. I 

likhet med alla människor vill personer med demenssjukdom bli sedda och bekräftade, som 

sociala varelser, vilket alltså är vitalt att man tar hänsyn till då man bemöter och behandlar 

dem.16 

Man beskriver i denna studie om vårdpersonalens egen uppfattning vad gäller deras roll, 

förhållningssätt och arbetsuppgifter. Vårdpersonalen tycker att deras profession inkluderar att 

man är ärlig mot de boende, dock anser de samtidigt att detta är svårt. Exempel på detta kan 

vara då en boende frågar efter en anhörig som gått bort. Här kan vårdpersonalen tycka att det 

är lämpligare att förvränga sanningen snarare än att vara brutalt ärliga.  

Vidare talar vårdpersonalen om att jobba med personer med demenssjukdom kan vara 

utmanande och ibland väldigt ansträngande. I vissa fall måste man exempelvis kunna avgöra 

om den boendes tillstånd är ett resultat av nedsatt funktion eller om det istället beror just den 

situation den boende ingår i. Aggressivitet hos den boende kan vara ett tecken på att 

vårdpersonalen har inkräktat dennes integritet. Vid dessa situationer är det viktigt för 

vårdpersonalen att visa empati och försöka möta den boende halvvägs snarare än att tolka det 

aggressiva beteendet som ett obotligt resultat av den boendes demenssjukdom.  

Utöver detta är det viktigt att vårdpersonalen förstår de boendes icke-verbala kommunikation 

då den verbala kommunikationen hos de boende kan komma att bli väldigt svårförståelig 

beroende på hur lång gående de är i sin demens. 17 

 

En bred kunskap inom vårdpersonalen, kring vad demens är, hur det påverkar kropp och 

sinne, samt hur man som vårdgivare skall bemöta människor med demens är alltså en 
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förutsättning och en bra grund att utgå från i hopp om att ge så bra vård som möjligt till dem. 

18 
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Det finns sju avdelningar inom organisationen med ungefär 50 lägenheter varav en fjärdedel 

är inriktad mot demenssjukdom. Storleken på lägenheten varierar mellan 25-30 kvm och 

erbjuder egen dusch, toalett och pentry. På varje avdelning finns det en balkong/uteplats för 

personal, boende samt besökare.    

N@ O",/"#.'0*)H#><(>'2H(0#"/)
Nedan redogörs för de teorier som vi använder för att tolka de data som har insamlats. Den 

första teorin, Alvessons19 teori, handlar om organisationskultur samt hur interaktionen kan 

komma att påverka synen på organisationen. De sociala banden som präglar organisationen 

beskriver Scheff20 i nästa teori. Vidare för Asplund21 oss närmare individens kapacitet 

gällande responsivitet samt dess påverkan i gruppsammanhang.  

N@?)P,#.+"/.(>)*+)+*&)*+)#",/."/)

Med utgångspunkt i Scheffs22 teori signalerar stolthet starka sociala band och skam svaga 

sociala band. När man sätter det i sammanhang med äldreboende kan man förstå den sköra 

situationen de boende befinner sig i. Att ha kontrollen över sitt liv är ytterst viktigt för att 

bibehålla stoltheten, enligt Scheff.23 Vidare talar Asplund24 om hur viktigt det är att se andra 

människor som just människor. Han menar att då man ger ett svar eller en bekräftelse till 

andra i sin omgivning om att de blir sedda och hörda så skapas det ett stort utrymme för den 

andre att känna sig som en konkret samhällsvarelse. Om man ser till de boende så kan man 

förstå hur viktig denna bekräftelse gentemot de boende är i hopp om att skapa sociala och 

ömsesidiga band. Vad gäller hela organisationen i sig är även denna punkt vital. Vilken kultur 

råder inom organisationen? Finns det formella eller informella regler? Alvesson25 menar att 

just organisationen är uppbyggd av människor som står i olika relationer till varandra.!
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Alvesson26 talar om en organisation som en form av mänsklig interaktion. En grupp individer 

som har stark sammanhållning på grund av den gemensamma strävan efter att uppnå ett 

specifikt mål som gynnar den egna gruppen.27 Han menar även att i alla organisationer finns 

det unika kulturer, dessa kulturer är konstruktioner av organisationerna, arbetsmiljön samt 

dynamiken som uppenbaras under tiden som individerna i gruppen interagerar och samverkar. 

Definitionen av just kultur är en uppsättning värderingar samt innebörder som individer i en 

sammansatt grupp delar.28 Litteraturen har använt sig av just den definitionen och valt att 

utveckla den och göra den relevant för organisationer. Kulturen som man talar om här är av 

stor vikt för hur organisationer fungerar. Den beskriver ledningens funktion och prägel på 

organisationen samtidigt som den förklarar hierarkins alla nivåers påverkan på 

organisationens dynamik.29  

 

//…Inom socialantropologin/…/ handlar kultur om alla aspekter av en grupps 

sociala beteende/…/ Om man använder detta socialantropologiska synsätt inom 

företagen, så skulle det betyda att man studerar deltagarnas syn på alla aspekter 

av de företagsanknutna erfarenheterna. Till dessa hör själva arbetet, teknologin, 

den formella organisationsstrukturen och vardagsspråket…// M. Alvesson 

(2009, 208f.) 

 

Man visar på betydelsen av kulturen vad gäller arbetssituation och de sociala samspelen som 

utspelas. Det finns ett behov utav fysisk kontakt och behov av samarbete sinsemellan 

medlemmar inom en arbetsprocess. Med hjälp av de gemensamma arbetserfarenheter som 

medlemmarna inom organisationen har utvecklas och verbaliseras de gemensamma 

föreställningarna man har om själva arbetet som utförs. Organisationskulturens innehåll är i 

ständig rörelse då den bildas och bekräftas med hjälp av de interaktioner som äger rum. Dessa 

interaktioner påverkar relationerna inom organisationen och är en fundamental faktor för att 

organisationskulturens innehåll ska fortsätta utvecklas. Man menar på att utan interaktioner 

uppstår det ingen kultur30 
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Flera kulturer kan innefattas i en organisation, enligt Alvesson. Därför är det viktigt att ha en 

viss förförståelse för vad en kultur i en organisation är och vilken innebörd den kan möjligen 

ha på organisationen. I detta sammanhang innebär kultur en viss sammanställning av en 

organisation samt olika beståndsdelar som symboler och innebörd. En symbol i denna kontext 

kan definieras som objekt, det vill säga ett ord, en slags handling även materiella ting. Kravet 

är dock att denna symbol ska representera något annat och/eller representera något av mer 

värde än symbolen själv. När man talar om innebörd i detta sammanhang refererar Alvesson 

till hur ett yttrande eller ett objekt får ett sammanhang, det vill säga en mening. Med hjälp av 

innebörden har objektet någon relevans och meningsfullhet.31 Som det nämndes ovan så finns 

det olika slags organisationskulturer, Alvesson har här valt på grund av förenkling att använda 

sig av olika metaforer för att beskriva kulturskillnader. Dock måste man ha på minnet att olika 

metaforer kan uppkomma i en och samma organisation, man behöver alltså inte utesluta en 

metafor på grund av en annan. Alvesson har namngett åtta metaforer för kultur som han 

menar är de vanligaste tankesätten i kulturtermer.32 Kultur som utbytesregulator, kultur som 

kompass, kultur som socialt kitt, kultur som helig ko, kultur som regulator av känslor, kultur 

som oordning, kultur som skygglappar samt kultur som frysning av världen.33  

 

Kultur som socialt kitt handlar om individerna i en organisation som tenderar att svetsas 

samman, man ser på kulturen som en sammanhållande kraft. Man menar att alla i 

organisationen bär på ett slags bagage där de förvarar de sociala normer och regler som är 

acceptabla och lämpliga att handla efter inom organisationen. Man delar här gemensamma 

mål och värderingar. Organisationerna integreras och kontrolleras med hjälp av dessa 

gemensamma värderingar, uppfattningar, åsikter, normer och så vidare. Därmed bidrar detta 

till ett minskat utrymme för konflikter och annan problematik som kan komma att uppstå 

inom organisationen. Denna harmoni anses av vissa vara naturlig då individerna under en tids 

samarbete har åstadkommit någon slags gemensam förstånd om hur man ska reagera på 

omvärlden.34 Exempel på kultur som ett socialt kitt kan vara då medlemmarna i ett företag 

eller organisation, genom olika former av interaktioner och bearbetningar av svårigheter som 

kan komma att uppstå, skapar en kultur eller med andra ord oskrivna regler som de följer. 
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Dessa kan vara allt ifrån hur man sköter arbetsuppgifter till hur man talar till varandra eller 

möjligtvis till kunder/klienter.35 

 

Andra teoretiker präglas av den kontrollerande aspekten i en sådan organisationskultur. 

Makthavarna vill ha direkta band med de anställda där de anställda delar värderingar och mål 

som makthavarna har i syfte att framhäva känslor som hängivenhet, solidaritet samt lojalitet 

för organisationen och därmed dess medlemmar/personal.36 

 

Som en kompass kan en organisationskultur rikta sina mål och värderingar mot en viss 

riktning. Det fungerar som individuella värderingar som formar vägledning till individens 

handlingar. Man har namngett denna slags kultur för kultur som kompass. Värderingarna 

inom organisationen utgör en viktig faktor för medlemmarnas effektivitet just på grund av 

målen och prioriteringarna som värderingarna ger upphov till. Det vill säga att om 

organisationen signalerar fel värderingar kan kulturen bli mer av en belastning för 

organisationen.37  

 

N@D)O;,1*')Q@)C-;"33))

I Scheffs38 teori om sociala band görs en distinktion mellan stolthet, som signalerar intakta 

och starka sociala band, och skam som signalerar svaga sociala band. Emotioner, och olika 

kombinationer av dessa, styr hur vi som människor och/eller grupper relaterar till andra 

människor/grupper och därmed hur vi beter oss. Scheff39 talar främst om skam och stolthet 

som en ”regulator” inom oss, en inre enhet som leder oss mot respektive ifrån olika 

beteenden. Vad gäller skam så kan man säga att emotionen styr människan ifrån ett beteende, 

det vill säga ett beteende som bedöms vara skamgenererande. Dessa beteenden kan vara allt 

från sociala normer, vad man får och inte får göra, till skriftliga regler/lagar, vad man måste 

och inte måste göra.40  

 

Om man ser till den utveckling människan genomgår så finns det en gemensam faktor hos 

stort sätt alla människor; vi lär oss väldigt tidigt många ramar för vilka vi kan handla inom. 
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Att använda sig av otillåtna arbetsmetoder i sin arbetsplats kan innebära att man blir upptäckt 

av andra inom organisationen och därmed hamnar utanför gruppen, eller till och med blir 

sparkad. Skammen som skulle uppstå här, om denna situation skulle äga rum, styr människan 

ifrån att bryta de regler och normer som råder inom en organisation eller andra kontexter. 

Vidare kan man säga att känslan av stolthet har samma effekt på individen men med motsatt 

effekt. Känslan av stolthet är en indirekt signal på att man uppnått något som anses socialt 

anpassat och kanske till och med något som anses vara idealistiskt. Det kanske är så att man 

istället erbjuder övriga organisationsmedlemmar altruistisk hjälp i hopp om att skapa 

ömsesidiga sociala band och bli uppfattad som en god människa. Resultatet blir stolthet, alltså 

en signal på att de sociala banden stärks till skillnad från skam som istället indikerar på att de 

hotas/försvagas. Dessa två emotioner präglar vår inre värld, mer eller mindre, konstant men 

samtidigt består av en låg synlighet, det vill säga något som vi inte själva följer och direkt 

tänker på konstant.41 

 

Scheff42 menar att skam och stolthet är emotioner som står i relation till varandra på ett sådant 

sätt att den ena emotionen förutsätter den andras existens. Man talar här om hänsyns-emotions 

systemet. Detta system kan förklaras som att stolthet är något som uppnås genom att 

skammen undviks.43 Att man söker beteenden som resulterar i att man känner stolthet är inte 

något som gynnar den enskilda individen, utan även den grupp och organisation, eller 

liknande enheter, som man ingår i. Medlemmar av en större enhet än sig själva upprätthåller 

en så kallad social solidaritet i det de ingår i, detta kan vara allt från arbetsplats till en hobby. 

Strävan efter att upprätthålla denna form av solidaritet, och därmed lyckas med detta, skapar 

även här stolthet inom individen men även inom gruppen i sig. 

//… communal solidarity is the strongest force…//   - T. J. Scheff (1994, 74f.) 

Denna gruppstolthet är kanske den mest väsentliga och drivande kraften för grupper enligt 

Scheff44. Gruppen och dess metoder gynnas av att medlemmarna har en intern strävar av att 

uppnå känslan av stolthet, som i slutändan alltså påverkar gruppmiljön positivt.45 Vad både 

grupper och individer har som gemensam faktor är förmågan att utvärdera. Scheff menar att 

vår uppfattning av oss själva är en reflektion av hur vi tolkat andras bedömning av oss. Detta 
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kännetecknar det Darwin46 kallar self-attention, alltså förmåga att se samt bedöma oss själva 

genom andras ögon. Det man generellt sätt strävar efter här är att bli uppfattad, och därmed 

uppfatta sig själv, som en jämlike av de andra grupperna/individerna. Denna känsla av att man 

ser sig själv minst som en jämlike med andra skapar känslan av acceptans och slutligen 

stolthet.47 

 

Om man talar om skam så görs ytterligare en utveckling av detta. Darwin48 talar här om det 

även Lewis49 belyst, nämligen undifferentiated-shame, det vill säga att vi uppfattar oss själva 

negativt då andra gör det. Scheff50 menar att då känslan av skam uppstår rubbas den interna 

balansen mellan skam och stolthet. Skammen vill man dölja för sig själv och för andra genom 

att försöka återskapa och upprätthålla balansen. Detta sker genom att man klär skammen med 

olika meningar, - Oj varför sa/gjorde jag så, där man samtidigt bekräftar det socialt 

missanpassade beteendet.  Parallellt med detta löper det man kallar ”bypass-shame”. Här 

strävar man efter att eliminera känslan av skam, snarare än att undvika den. Detta kan liknas 

vid ett rollspel där man agerar ovetande av det man gjort eller det som hänt. Det kan tänkas att 

man som grupp eller individ förbiser de svårigheter man kommit till och hamnat i, i hopp om 

att de inte skall påverka gruppen på ett skamligt eller annat negativt sätt som försvårar 

gruppen solidaritet samt effektivitet. De sociala banden, som är en vital faktor i gruppen, 

skyddas från skammen genom bland annat bypass-shame eller det förstnämnda, 

undifferentiated-shame.  

 

Avslutningsvis menar Scheff51 att skammen och stoltheten är något som uppstår inom själva 

individen/gruppen, men för att detta skall vara möjligt så krävs det att man via sin handling 

väckt en reaktion som uppfattas negativt eller positivt hos andra och som slutligen stimulerar 

oss till att uppfatta skam eller stolthet.52!
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”De föresvävar mig alltså att en allmän socialpsykologisk teori skulle kunna byggas upp 

med två begrepp som grundläggande element. Dessa begrepp kallar jag för ”socialitet” 

respektive ”responsivitet”.”    J. Asplund (2004, s.29) 

 

Asplund53 talar här inte om dessa två begreppen som enskilda enheter, utan menar snarar att 

det är i kombinationen av dessa, ”social responsivitet”, som skulle utgöra teorins grund. Med 

andra ord är dessa två begreppen beroende av varandra och förutsätter varandras existens.  

Just ordet socialitet kan man till enkel svenska ersätta som sällskapligt, medan ordet 

responsivitet betyder att svara. Ett enkelt uttryckt exempel på detta kan vara då man ställer en 

fråga till en annan individ, det vill säga uppvisar en form av socialitet, och i gengäld får ett 

svar på frågan, nämligen en responsivitet54 Detta är alltså denna tanke, därmed 

sammansmältningen av dess två begrepp, som utgör grunden i vad läran om det 

socialpsykologiska synsättet av omvärlden är och handlar om.55 

 

Vidare står dessa begrepp inte enbart i relation till varandra, utan de är polariserade i 

förhållande till ytterligare två begrepp56, som alltså är, eller snarare kan ses som, varandras 

motsatser. Dessa två begrepp är asocialitet samt responslöshet. Sammansmältningen av dessa 

begrepp blir det Asplund57 kallar för asocial responslöshet. Kort uttryckt refererar dess två 

begrepp till de uteblivna sociala samspelen och därmed den respons som skulle kunna 

genereras.58 Låt oss nu sätta dessa begrepp i relation till varandra, i hopp om att se hur de kan 

komma att se ut samt vad deras mer djupgående betydelse är, genom ytterligare exempel.59 

 

Man talar alltid om människan i form av en social varelse, där individer sinsemellan ger 

respons till olika interaktioner de ingår i. Man kan tänka sig att människan ständigt, genom 

sina interaktioner, söker respons, eller med andra ord att hon ställer frågor och söker samt 

förväntar sig svar. Detta är kärnan i den social responsiviteten. Skulle människan däremot 

enbart ställa frågor utan att få svar så kan man säga att den asociala responslösheten övergår 

den sociala responsiviteten. Man övergår med andra ord från att se andra människor, men 
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även sig själv, som konkreta samhällsvarelser till att istället se dem som abstrakt ting. Här 

talar Asplund60 om ytterligare två termer som är direkt knutna till detta, nämligen konkret och 

abstrakt socialitet. Dessa två begrepp är kärnan i Asplunds61 teori, och uppstår, eller frigörs, 

beroende på hur den sociala omvärlden ser ut. Som individer vill vi betrakta oss själva, och 

samtidigt bli betraktade av andra, som konkreta individer, något av blod och kött som går att 

ta på, observera och reagera på. Samtidigt vill, men även behöver, vi som människor känna att 

vi kan påverka andra och därmed få någon form av bekräftelse på den egna konkreta 

existensen. När människan däremot börjar betrakta sig själv som något mer abstrakt och 

samtidigt blir betraktad av andra på samma sätt så försvinner förmågan att kunna väcka några 

känslor hos andra människor som t.ex. hat, kärlek eller avund, man kan då exempelvis alltså 

inte älska eller bli älskad, hata eller bli hatad och så vidare.62 

 

Asplund63 talar om socialitet och responsivitet som grundläggande element i människans 

upplevelsevärld. Precis som citatet så är alltså dessa begrepp något som direkt, eller indirekt 

beroende på hur man ser det, påverkar hur människan lockas fram till att agera och därmed 

söka sig till andra människor och sociala interaktioner. För att behålla denna förmåga gäller 

det att skapa en givande och ömsesidig relation till sin omvärld och de individer som ingår i 

den. De sociala relationerna som uppstår är med andra ord en nyckel för vår förmåga att 

kunna öppna nya dörrar och finna utrymmen där vi kan skapa nya sociala band till andra 

människor i hopp om att betrakta sig själv, samt bli betraktade av andra, som en konkret 

social varelse med förmåga att handla och ge svar på andras handlande.64   

 

Vidare diskuterar Asplund65 musiktermen responsorium som kortfattat är en växelsång. Sett 

ur ett socialpsykologiskt perspektiv är denna term ett informellt växelspel mellan stimulans 

och respons där det inte finns förutbestämda regler som strikt följs. Responsen är i detta 

avseende inget som dröjer utan den är snarar omedelbar, där förhållandet mellan stimulans 

och respons är invändigt. Med detta menas att en stimulans i sig är inget, utan blir något då en 

respons har väckts, och vice varse. Den respons som väcks är alltså alltid oviss och inte 

förutbestämd tills det att den inträffat och kan karaktäriseras. Grunden i ett responsorium är 
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med andra ord ett improviserat socialt beteende, exempelvis ett telefonsamtal med en vän och 

inte med en telefonsvarare, det vill säga ett dött ting. 66 
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Nedan presenteras metoderna som används till den aktuella forskningen, dessutom förklaras 

orsaken till varför just dessa metoder var användbara. Även här beskriver vi den förförståelse 

vi haft innan, under och efter forskningen.    

R@?J"#"('0*2'#",/"#.'0)*('*#')

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten som vi har för vår undersökning är hermeneutiken. 

Hermeneutiken är en metod som har sin utgångspunkt i tolkning och förståelse av bland annat 

texter, mänskliga beteenden och så vidare. Här behandlas även förförståelsen man som 

forskare har samt de villkor som finns då vi närmar oss ett problemområde.67 Läran om 

tolkning, som Dalén68 förklarar metoden, är av stor betydelse inför vår studie samt vår eget 

tänkande då vi tolkar observationerna, intervjuerna samt enkäterna. Innannämnda metoder 

används för att på ett fruktbart sätt som möjligt närma sig problematiken som finns i 

organisationen. Målet vi har med hermeneutiken, som metod, är att komma till insikt med de 

sanningar som presenteras utifrån vår förförståelse. Om men ser till en text så består den av en 

helhet som utgörs av olika delar/stycken. Då vi tolkar en text är samspelet mellan helheten 

och delarna/styckena avgörande för hur vi uppfattar det vi läser, detta är i korta drag det man 

kalla för hermeneutiska cirkeln. Ju fler läsningar man gör av en text desto bättre förståelse kan 

man få.69 

Som forskare ska vi försöka förstå samt dra slutsatser från respondenternas egna tankar och 

upplevelser genom att tolka det dolda budskapet.70 Dilthey71 menar att hermeneutiken 

försöker förstå och därmed tolka den bakomliggande förklaringen snarare än det som direkt 

sägs eller skrivs. Till forskningen använder vi oss av hermeneutiken rent praktiskt som ett 

tankesätt, vi har det införstått för oss samt läsarna att observationerna, intervjuerna och även 

enkätundersökningarna är tolkade av oss. Vi återberättar de olika variationerna av 

upplevelsevärlden som i detta fall är vårt forskningsfält. Varje metod har en egenskap som 

erbjuder forskaren att se saker ur olika perspektiv, analogin som används i detta sammanhang 

är då triangulering.72! Metodtriangulering används på grund av det stödet som den ger 

validiteten samt den möjligheten som vi får att se organisationen ur olika perspektiv. Dessa 
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metoder ger dessutom kompletterande förförståelse som är givande för forskarna, i detta fall 

oss.73  

R@B)A=/3=/'#<"&'")

Forskarnas tankar, erfarenheter samt inställningar inför studiefältet är personlig förförståelse. 

En av oss har varit anställd inom ett kommunalt äldreboende under många år, och har mycket 

erfarenhet av arbetet.  Samtidigt var den andra forskaren inte alls lika erfaren inom 

äldreomsorgen. Fördelen har varit att vi har balansera mellan den erfarna forskarens 

förförståelse med den mindre erfarne inom sådana här fält, så att vi kan få både en 

inifrånförståelse och en mera distanserad förståelse från en utomstående. Vi har dock 

ansträngt oss att inte utgå från våra egna erfarenheter i en så stor utsträckning som möjligt, 

men då det är en hermeneutisk forskning lämnar den visst utrymme för oss att tolka och 

därmed sammanföra tolkningen till resultat. Som vi ser det bör vår egen förförståelse dock 

inte dominera materialet, så att vi påtvingar vår empiri en teoretisk ram som vi har valt på 

förhand.74   Thurén75  menar att det är erfarenheten som används då man tolkar, vilket kan 

medföra att tolkningen blir en aning subjektiv. Detta måste man ta hänsyn till samt måste man 

vara införstådd med detta innan man påbörjar forskningen. Den allmänna förkunskapen kan 

anses vara att personer med demens har förlorat sina minnen och kan därmed uppträda 

förvirrat. När det gäller demens som en diagnostisk sjukdom så har vi båda läst in oss i vad 

det betyder och därmed haft goda förkunskaper. Detta på grund av att båda har läst bland 

annat tidigare arbeten och studier om demens. 

R@DJ*&)*+)1"#,%)

Det kan tyckas att ju mer råmaterial man har att använda sig av, till sin empiriska studie, desto 

tydligare blir processen av besvarandet av frågeställningen. Av denna anledning har vi använt 

observationer, enkäter samt intervjuer inför denna kvalitativa forskning. Eftersom två av 

metoderna är kvalitativa, förstår man vikten av hermeneutiken. Det är ju en återberättelse av 

forskningsfältet, det vill säga vår tolkning, vilket är en fundamental upprepning som måste 

förekomma här. Vidare bygger vi våra val av metoder på att de olika metoderna dels skall 

komplettera varandra men även ge oss olika infallsvinklar på hur vi tolkar de data vi insamlat.  
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För att förklara mer ingående hur vi resonerade inför analysen använde vi oss av 

induktion/deduktion som resonemangsmetod. Eftersom det är en uppsättning av teoretiska 

utgångspunkter och empiriskt arbete blir det en blandning av de nämnda begreppen. Induktion 

innebär att man enbart arbetar utifrån det data man har och låter därefter teorierna utvecklas 

från data. Processen deduktion har sin prägel i att man använder en arbetsmetod där 

forskningen utförs genom att pröva olika teorier.  En enkel definition av induktion är 

formuleringen av en generalisering. När man till exempel observerar och anser sig upptäcka 

ett mönster kan man välja att uttrycka en generalisering. Induktion är en självklar metod till 

vår empiriska forskning. Vi har dock valt att använda oss av olika slags metoder för att 

presentera de generaliseringar och tolkningar i hopp om att besvara vår frågeställning i en så 

bra mån som möjligt.  

R@D@?)S(04#"/)

Vi ansåg att med hjälp av denna metod kunde förförståelsen samt kvaliteten av forskningen 

förbättras. Dessutom finns chansen att svaren är men sanningsenliga eftersom de bevara sin 

anonymitet.  

R@D@BM5'"/+*#.,("/)

Eftersom vi inte kommer att pröva en befintlig kunskap om det aktuella fältet tyckte vi att en 

teorigenererande observation är mer lämplig. Det innebär att vi undersökte ett fenomen och i 

bästa fall skulle upptäcka nya och okända hypoteser eller liknande. Observationerna hjälpte 

oss dessutom med att skapa en ökad mängd förförståelse av gruppmiljön samt hur 

avdelningarna samspelar med varandra men även hur de skiljer sig åt. Observationerna gav ett 

större utrymme att förstå de boendes betydelse i detta fall, eftersom vi såg deras hemmiljö och 

liknande. Med hjälp av data ur denna metod kunde vi dessutom forma enkätfrågorna.    

R@D@D:(#"/+TH"/)

Med hjälp av intervjuerna skulle vi ta del av deras åsikter samt deras inställningar till 

avdelningarna men även få direkt information från respondenterna, vilket inte var möjligt 

genom exempelvis observation och enkäter där det istället handlade om våra egna tolkningar 

av det vi såg eller läste. Vårt mål var dessutom att förstå personalens inställningar till samt 

ansträngningar för strävandet efter bevarandet de boendes trivsel och mående. Vi använde oss 

av semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville skapa en röd tråd genom hela intervjun utan 

att förfalla som kontrollerande. Detta i hopp om att hela intervjun ska bli mer avslappnad och 
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att respondenterna skall ges möjlighet till att påverka intervjun i en större utsträckning än om 

intervjun hade varit strukturerad 

R@E)U/+*&)

Viktigt vid urvalet av forskningsfält var att vi utgick från vår frågeställning för att därmed se 

vilket fält som är lämpligaste att tillträda i hopp om att besvara vår frågeställning. Vad vi 

sökte efter var ett äldreboende som var uppdelat i olika avdelningar där de boende med 

diagnosen demens var i en enskild avdelning. 

!

Vad gäller enkäterna så lämnade vi in alla våra enkäter i hopp om att så många som möjligt 

inom de båda avdelningarna skulle ta del av dem. Här hade vi inte lika stora möjligheter till 

att välja ut exakt vilka som skulle delta i våra enkäter, till skillnad från observationerna och 

intervjuerna. 

 

De som skulle observeras var alla boende och personal på vardera avdelning. Eftersom 

observationerna varade flera timmar hade vi möjligheten till att observera dem under flera 

olika tillfällen. Detta är anledningen till att vi valde att observera vid olika pass, just för att se 

hur det vi ser under våra observationer kan komma att se olika ut beroende på de olika passen. 

De anställda som arbetade under tiden som vi observerade hade en väldigt stor betydelse 

eftersom vi var intresserade av deras interaktioner med de boende vid olika tillfällen.  
        

Många anställda inom avdelningarna var väldigt motiverade till att delta i intervjuerna, vilket 

är både positivt samt intresseväckande för oss som ska studera organisationen. Effekten  blir 

också att vi kan välja bland många respondenter som vi anser är mest relevanta utan 

väsentliga problem. Vi valde noggrant ut våra respondenter från vardera avdelning utefter 

deras erfarenheter samt vilken roll de hade i de olika avdelningarna. Vi valde två med mycket 

erfarenheter samt två med mindre erfarenheter fråm vardera avdelning. Genom 

observationerna kan man märka av någorlunda vilka roller som utspelas, det kan underlätta 

för hur man ska välja respondenter till intervjuerna. Vi valde därför olika individer som enligt 

oss var och en representerar olika roller, den ena respondenten intog en roll som präglades av 

många disskusioner medan en annan intog en roll som istället möjliggjorde det för att att ställa 

fler följdfrågor. Dessutom var vi ytterst intresserade av just dessa utvalda respondenter på 

grund av att de hade olika lång arbetserfarenhet/er/ inom organisationen. Intresset hos oss är 
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stort på grund av att vi vill studera hur och vilka åsikter samt upplevelser som skiljer sig 

mellan de olika respondenterna.  

 

I själva utformandet av intervjuguiden utgick vi från att försöka få en så tydlig koppling till 

observationerna och enkätundersökningen. Vi strävad alltså efter att få en röd tråd mellan 

intervjuguiden, observationerna samt enkätundersökningarna. Detta i hopp om att 

intervjuguiden skall ha en kompletterande effekt i föhållande til de övriga metoderna. Vi 

diskuterade inom vilka områden vi vill intervjua respondenterna om.76 Dessa områden tyckte 

vi var väsentliga för vår studie och i närmandet av vårt syfte. Vidare ställde vi upp dessa 

områden i form av en mindmap, där vi gjorde en ytterligare uppdelningar inom varje område. 

Exempelvis var ett av huvudområdena arbetsmiljö, där vi utvecklade detta till små mindre 

områden som hade en direkt eller indirekt anknytning till arbetsmiljön. Dessa var, konflikt, 

påverkan, arbetslivserfarenhet och så vidare.        
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Som det tidigare nämnts har vi främst använt oss av två metodböcker i förarbetet av 

intervjuerna samt observationerna. Dessa var Kvalitativa intervjuer77 samt 

Gruppobservationer; teori och praktik.78 Vi har i denna studie valt att använda oss av de 

metoder vi beskrivit ovan i följande ordning; observation, enkätundersökning sedan intervju. 

Vi började studieprocessen med observationerna av den enkla anledningen, nämligen att 

etablera en förförståelse. Man kan tycka att genom att besöka organisationen och ha en viss 

förförståelse för hur interaktionen fungerar i förhållande till de inblandade i organisationen 

kan man planera vad som ska studeras inför den aktuella observationsstudien. Även om vi inte 

är delaktiga i observationerna så kan man, innan man observerat, konversera med de anställda 

för att de ska kunna få bra intryck av oss och förstå att vi inte ska döma dem efter deras 

arbetssätt eller liknande. Dessutom vänjer de boende sig inför vår närvaro. 

 

När respondenterna förstår hur tankesättet är inför studien och de har börjat slappna av till vår 

närvaro kan man fortsätta med intervjuer. Men hjälp av intervjuer kan vi som forskare ställa 

följdfrågor och liknande vilket ger oss en mer specifik information . Dessutom kan man som 

intervjuare märka vilka ämnen eller frågor som berör respondenten beroende på hur den 

betonar vissa ord eller hur den tar sin tid för att diskutera ett visst ämne.   Efter att man har 
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lyckats med att få ett tryggt mottagande från de inblandade ifrån organisationen och man 

redan har etablerat någon slags relation kan svaren på intervjuerna möjligtvis vara lika 

sanningsenliga som enkäterna.   
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Observationerna utfördes vid fyra olika tillfällen inom de två avdelningarna. Två av 

observationerna ägde rum i avdelning ett under morgon- och kvällspass och samma process 

tog även rum i avdelning två. Den sista observationen gjordes under ett möte med 

representanter från olika avdelningar.  

 

Inför observationerna var förarbetet en viktig punkt. Innan man observerar är det en viktigt att 

veta vad man ska uppmärksamma samt hur man kan besvara frågeställningen med hjälp av 

observationerna. Lika betydelsefullt är att komma överens med personalen om vilken tid man 

skall komma så de är medvetna om det och att allt sker på båda partnernas villkor. Detta 

gjorde vi genom att tala med den personal som skulle medverka under våra observationer 

genom att helt enkelt fråga dem om det var okej.  Vidare måste man ha en viss planering på 

vad man ska vara extra uppmärksam på. Innan vi påbörjade observationerna i vår studie valde 

vi här att använda oss av frågor som kan vara viktiga i besvarandet av vår frågeställning. 

Exempel på dessa frågor, som ingick i större teman, är:  

 

• Hur förhåller sig de anställda till de boende? 
• Vad man har organisationen för policy gällande att få de boende att känna sig 

delaktiga i samhället? 
• Hur integrerar man med de boende? 
• Vad har de boende för aktiviteter som får de att känna sig delaktiga?  
• Har de boende kontakt med utomstående?  
• Är det en bra sammanhållning mellan de boende?  
• Blir de boende intellektuellt stimulerade med tidningar, nyheter med mera?  
• Hur ser rummen ut, är det passiva miljöer eller finns det bilder på släktingar och 

liknande som stimulerar deras sinnen?  
        

Man måste förstå att det finns en stor risk att många frågor inte kommer att kunna besvaras på 

grund av olika anledningar, bland annat för att man inte ägnat en tillräckligt lång tid att 

observera samt att vissa frågor är för stora.  Dock kan man med denna metod uppleva de 

boendes inställningar samt tillstånd, dessvärre är det den enda metoden som belyser de 

boendes åsikter samt upplevelser och därmed kan presenteras. Av denna anledning är frågorna 
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ovan mer koncentrerade på de boendes välbefinnande då de inte medverkar direkt som 

personalen gör.   
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Totalt lämnades femton enkäter in för båda avdelningarna att besvara. Vi använde oss av 

stapeldiagram79 som konstruerades efter genomförda enkäter. Med hjälp av stapeldiagrammet 

var det enkelt att förstå helheten av de anställdas åsikter samt inställningar om avdelningarna 

samt de boendes tillstånd. Dessa stapeldiagram resulterade till vår förståelse av 

respondenternas misstycke samt tycke till olika aspekter inom den egna avdelningen. 

Samtidigt var detta en enkel metod vad gäller att kunna se hur personalen inom de olika 

avdelningarna svarat i förhållande till varandra. 

R@G@D:(#"/+TH"/)

Totalt intervjuades det fyra personer. Intervjuperson A och B intervjuades i den 

avdelning(avd. ett) som de jobbade i vid intervjutillfället. A och B jobbar inom båda 

avdelningarna men för det mest arbetar de inom avdelning ett. Intervjuperson C och D 

intervjuades även dem i den avdelning de jobbade i vid intervjutillfället avd. två, vilket även 

var den avdelning de oftast arbetar i. 

Vi var väldigt väl förberedda till intervjuerna, med hjälp av olika litteraturer samt den ökade 

förförståelsen som vi hade fått då vi observerade. Detaljer som val av intervjumiljön och 

liknande förstod vi hade stor betydelse. Jacobsen80 menar att naturliga miljöer avger naturliga 

svar, vilket är något vi strävade efter. Till dessa intervjuer använde vi oss av en intervjuguide 

som konstruerades på ett sådant sätt att intervjuerna blir semistrukturerade. Intervjuguiden 

innehöll inga frågor utan teman som formades i hopp om att försöka förstå den enskildes 

inställning och åsikter, och därigenom få in ett material som kunde göra det möjligt att 

besvara frågeställningen.  Dessa teman var arbetsmiljön, arbetsmetoder, avdelning(ar), 

personalförhållande samt boende.81 Vidare finner vi dessa teman lämpliga då vi anser att 

varje tema i sig kan ge ett eller flera perspektiv på hur förhållandet mellan personal och 

boende kan komma att påverkas. Med andra ord vill vi se hur personalen uppfattar sig själva 

bli påverkade, ur ett socialt och professionellt perspektiv gentemot de boende, utifrån dessa 

teman. Vi vill här finna olika faktorer inom dessa teman som kan ligga till grund till de 

boendes mående samt till personalens roll i detta . Ett fiktivt exempel på detta kan vara att 
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avdelningarna som personalen jobbar i påverkar dem på olika sätt. Med hjälp av 

intervjuguiden ska funderingar kring avdelningarnas olikheter samt likheter kunna besvaras 

samt om det finns för- och nackdelar inom den egna avdelningen. Dessa frågor och 

funderingar som vi hade var ytterst viktiga inför frågeställningen och därför var det ett tydligt 

beslut om vilka som skulle delta på intervjuerna.  

R@G@E)F*#*5"*/5"#(.(>),-;)2/"'"(#*#.,()*+)1*#"/.*&))

Till den systematiska datainsamlingen användes även här Trosts82 metoder, det vill säga 

trestegsmodellen. Först och främst samlades den data som är relevant genom de olika metoder 

man avser att använda, i vårt fall observation, enkät samt intervju. Därefter begav vi oss till 

nästa steg som var att analysera materialet, detta gjordes med hjälp av att läsa anteckningarna 

av observationerna, göra stapeldiagram av enkätundersökningarna och studera intervjuerna 

genom att analysera svaren. När vi befann oss i detta stadium smälte vi ihop all data som vi 

fick och utifrån det började närma oss slutsatser och liknande. Det slutliga och fortsatta steget 

var att tolka råmaterialet som vi hade med hjälp av att använda oss av den hermeneutiska 

forskningsmetoden, använda oss av relevanta litteraturer och dessutom ta del av tidigare 

forskning. Slutligen såg vi vissa faktorer som var återkommande genom vår studie. Dessa 

delade vi upp i olika teman där de diskuteras och analyseras. Dessa var; förhållningssätt samt 

arbetsmetod beroende på; avdelning, kollega, pass och arbetsmetod. Utifrån dessa såg vi 

olika perspektiv som tolkades vara väsentliga i närmandet av frågeställningen. 

R@N)VH/)34&#*/5"#"#)>.-0)

För att återgå till själva observationerna kan man säga att de överlag gick bra. Till en början 

var vi rädda att vår närvaro skulle påverka personalens sätt att interagera med de boende men 

även personalens alldagliga arbetsmetoder. Som vi tidigare nämnde så pratade personalen 

väldigt mycket med oss och förklarade hur de arbetade och interagerade med andra på jobbet. 

Einarsson och Chiriac83 talade om just detta och menade på att man alltid kommer att påverka 

fältet. Detta hade vi i baktanken men märkte även att vi mer och mer hamnade i bakgrunden 

på ett positivt sätt och på så sätt påverkade fältet mindre och mindre. Med andra ord var 

utvecklingen i detta avseende positiv. Det fanns även ett gemensamt utrymme, matbord, 

vardagsrum, där personalen och de dementa interagerade med varandra på olika sätt då de åt 

frukost, lyssnade på musik eller kollade tv. Detta gemensamma utrymme var en nyckel för vår 

observation. Härifrån kunde vi se hur de olika interaktionerna uppstod och liknande. Denna 
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del var en stor fördel för vår observation. Ett hinder vi stötte på var vår egen bristande 

erfarenhet av observation som forskningsmetod. Det teoretiska är vi väl bekanta med men vad 

gäller det praktiska så var vi inte lika vana vid. Men även här intog vi ganska snabbt en roll 

som observatörer. Vad gäller observationens överlag var den väldigt positiv. Personalen var 

tillmötesgående och väldigt samarbetsvilliga vilket gjorde att vi kunde enklare inta våra roller 

som observatörer och samtidigt öka utsträckningen av vad vi observerade. 

  

Enkäterna var det vi var mest oroliga för. Det som kunde ha gått fel här var att vi inte skulle få 

tillräckligt med respondenter, det vill säga för få antal som svarade på våra enkäter. Till vår 

förmån såg vi att vi fick 15 respondenter vilket självklart är väldigt positivt. Dock var det 

vissa av respondenterna som inte fullbordat enkäterna. Här var det inte mycket vi kunde göra, 

till skillnad från observationerna och intervjuerna. Så vi hoppades bara på att de som svarat 

har tagit sin tid till att tänka efter och verkligen delat med sig av vad de tycker och tänker 

angående de olika områdena inom organisationen som vi frågat om.  

    

Vad gäller intervjuerna så var även de väldigt positivt uppskattade av personalen som 

generellt sätt gav väldigt utförliga svar på våra frågor, vilket gjorde att vi inte behövde ställa 

olika följdfrågor. Intervjuerna flöt på ganska så bra men ibland, väldigt sällan, märkte vi att de 

spårade in i andra samtalsämnen än de vi eftersträvat. Det vi gjorde här var att ställa frågor 

som återigen styrde samtalet tillbaka till det huvudsakliga och relevanta ämnet. Eftersom vi 

strävade efter semistrukturerade intervjuer kan vi nu med facit i hand anse att vi lyckades med 

detta. 

R@R)O.&&3=/&.#&.>;"#)

Vi har tidigare talat om vår påverkan, som forskare, i fältet. Med detta menar vi att vi har en 

form av maktposition gentemot de som berörs av vår studie. Och den återkommande och 

återstående frågan är vad är det som egentligen presenteras i våra resultat? Här talar man om 

reliabilitet och validitet. Om vi återgår till våra intervjuer kan man här tala om reliabiliteten i 

de data vi får ut. Reliabilitet handlar främst om sanningshalten i de data man inhämtat. Om vi 

tänker oss personen som blir intervjuad kan det som sägs vara stark beroende av just den 

tidpunkten då intervjun ägde rum, det vill säga att det är kontextberoende. Våra intervjuer var 

ganska så sent på eftermiddagen, ett resultat av detta kan vara att den som blir intervjuad är 

trött och svaren kan komma att se annorlunda ut om intervjun istället ägde rum tidigare under 

dagen. Med andra ord är inte det som sägs under intervjun någon direkt ultimat sanning, 
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istället borde man se det som en väldigt subjektiv sanning. Dock kan reliabiliteten enbart 

bedömas utifrån situationen som inträffar under intervjutillfället.84  

        

Vad gäller validiteten kan man säga att den syftar till mätningarnas relation till själva syftet. 

Vad gäller vår egen studie och den frågeställning vi har så anser vi att validiteten är hög i den 

bemärkelse att den mäter det som är väsentligt att mäta i hopp om att besvara vår fråga. Då vi 

vill studera förhållandet anställda-boende så tycker vi att de tre olika metoderna möjliggör för 

olika perspektiv som detta kan studeras på, därmed erbjuds en möjlighet att bekräfta 

resultatet.  Samtidigt har metoderna en sådan effekt att de kompletterar varandra, därav 

metodtriangulering.85 Vad gäller observationerna så gav de oss möjligheten att direkt bilda oss 

en egen uppfattning angående förhållandet mellan anställda-boende utan att få den 

presenterad av någon annan. Intervjuerna skulle man kunna säga hade en motsatt funktion. 

Dessa gav oss data direkt från personalens uppfattningar och tolkningar av hur de ansåg 

förhållandet såg ut. Enkätundersökningen möjliggjorde det för oss att få en generell 

uppfattning av de anställdas åsikter i frågan. den gemensamma faktorn inom de tre metoderna 

hade sin utgångspunkt i frågan ”hur ser förhållandet mellan anställda-boende ut” där extra 

fokus låg på den sociala responsiviteten. Tillsammans ”mätte” alltså dessa metoder 

förhållandet mellan anställda-boende ur olika perspektiv. 

R@R@?)C&H#'*#')

Vad gäller de tre olika arbetsmetoderna vi använt så kan vi nu i efterhand säga att de 

utvecklats positivt och har varit givande. Den avgörande faktorn här kan vara organisationens 

inställning till vår studie. Det skapades ett ömsesidigt samarbete med de som berördes av vår 

studie där vi fick relevant data till vår studie samtidigt som personalen/organisationen tyckte 

att sådana här studier som våra är nödvändiga för att klargöra exakt vad ett äldreboende är. De 

möjliga fallgropar här kan komma att ligga i, precis som tidigare nämnts, vår bristande 

erfarenhet i vad gäller att arbeta med dessa former av studier. Vi försökte inte styra våra 

arbetsmetoder till vår fördel eller att vi lät de som blev intervjuade tala mer fritt istället för att 

försöka påverka deras svar genom att formulera våra frågar på ett sådant sätt. 

R@W)S#.'0*)*'2"0#"/)

Våra respondenter har varit väldigt tillmötesgående vilket inte har tagits för givet. Varje gång 

vi ville ändra något som var av värde för de att veta tog vi det som självklarhet att 
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respondenterna skulle ta del av det. Vi var väldigt noggranna med hur vi skulle gå tillväga så 

att vi inte stöter på komplikationer gällande sekretessen. När vi observerade forskningsfältet 

förde vi anteckningar utan att införa de riktiga namnen eller personuppgifterna. Även när vi 

transkriberade intervjuerna var vi väldigt snabba med att inte ha med de riktiga 

personuppgifterna. Dessa kunde vara allt från ålder till deras arbetserfarenhet och liknande. 

Vårt mål var att ingen av de som deltog i våra metoder skulle gå att kännas igen, oberoende av 

vem som läser. Här handlar det även om att personalen skapat en tillit gentemot oss, då vi sagt 

att det råder total anonymitet, och rent moraliskt skulle det vara allt annat än rätt om vi skulle 

bryta denna tillit. 
        

Vidare skall det vi presenterar i vår studie inte bestå av fiktioner utan av fakta. Med detta 

menar vi att det vi presenterat inte skall göras om till organisationens nackdel, där vi drar 

ologiska slutsatser av våra insamlade data. Utan allt som presenteras skall vara så objektivt 

som möjligt utan vilseledande spår. Vi har också varit väldigt försiktiga med att inte använda 

oss av andras förförståelse om organisationen samt inte tagit del av andra teoretiker gällande 

denna organisation. Vår subjektiva tolkning är vår främsta utgångspunkt, med detta menas att 

vi inte kopierar en annan studie utan snarare presentera vår tolkning av det vi studerar.86  

 

Trotts detta var det en viss aspekt av vår studie som fick oss att tänka till vad gäller moral och 

etik. Detta var vår frågeställning. Vi ville inte framlägga vad det är exakt vi söker på grund av 

att vi inte ville att det skulle påverka allt för mycket. Detta fick oss att tänka om och 

värdesätta våra handlingar utifrån moraliska aspekter. Men vi ansåg att det var nödvändigt för 

vår studie att inte framlägga vår frågeställning. 

 

Vi såg att det var av värde att också utgå från vetenskapsrådets åsikter gällande etiken.  

Vetenskapsrådet talar om etiken som en viktig aspekt av forskning eftersom den på lång sikt 

påverkar hur samhället kan komma att se det fält som studeras, då forskningen görs tillgänglig 

för allmänheten. Själva etiken har sin grund i att stimulera forskningsprocesser till att 

medvetandegöra samt belysa om hur man bör och inte bör handla som forskare inom dessa 

olika processer. I vårt fall har etiken tagit en stor del då vi har förklarat, i den mån vi kan utan 

att äventyra datas validitet, vad det är vi ska studera samt vilka redskap vi tar hjälp av innan 

studien påbörjat. Ett krav för att bibehålla den etiska grunden utifrån vetenskapsrådet bör vi 
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som forskare söka tillstånd då vi skall beträda det fält som vi avser studera och få ett 

godkännande på de etiska punkterna. Detta godkännande bygger på lagar och andra 

förordningar för vad som anses är etiskt lämpligt eller olämpligt att studera. I vårt specifika 

fall har vi fått godkännande av ledningen och personalen. Problematiken har varit huruvida 

man ska förhålla etiken med de boende. I regel med deras tillstånd kontaktades de boendes 

anhöriga om deras godkännande, vilket det var. Med detta i åtanken förstår vi att etiken inte 

enbart är av vikt att tänka på utan även rätta sig efter i hopp om att inte kränka fältet eller de 

individer man studerar.87  
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Man skulle kunna säga att de data vi inhämtade genom våra arbetsmetoder var väldigt 

relevant men det blev även väldigt mycket data. Vi var väl medvetna om att vi var tvungna att 

avgränsa oss i vår studie. Först ville vi bestämma en frågeställning. Därefter ville vi finna ett 

äldreboende där vår frågeställning kunde besvaras. Så det första målet var att hitta ett boende 

där demensavdelningar var enskilda från andra avdelningar så som exempelvis somatiska 

avdelningar. Här gjorde vi alltså en stor avgränsning. Efter att vi hittat vårt studiefält så 

fokuserade vi på två avdelningar som enbart hade boende med diagnosen demens. 

Enhetschefen skickade oss vidare till att presentera vår studie för den personal som skulle 

beröras av den. Då vi gjorde detta fick vi ett bra bemötande av personalen som gav oss fritt 

tillträde till fältet. 

 

Vad vi bestämde oss för var att vi skulle främst lägga tyngd vid att observera förhållandet 

mellan anställda-boende men även försöka se hur den sociala interaktionen ser ut mellan 

boende sinsemellan. Här är vi väl medvetna om de olika felkällor som kan komma att uppstå. 

Ett av dessa är tiden och rummet. Här kan faktorer som dagsform hos personalen och de 

boende komma att påverka vad det är vi ser. Med andra ord var vi väl medvetna om att det vi 

observerade var väldigt kvalitativt i form av att det gäller just denna avdelning inom denna 

organisation under en specifik tid, det är alltså inte så här det ser ut över hela organisationen 

andra liknande organisationer. För att förminska denna felkälla utförde vi fyra observationer 

inom avdelningarna under olika tider i hopp om att se ett mer generellt mönster snarar än 

specifika mönster. 
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Nedan följer en presentation av det data som samlats in med hjälp av tre forskningsmetoder, 

nämligen; observation, enkätundersökning samt intervju. Vad gäller namnen, tider, platser 

och liknande har de förändrat på ett sådant sätt att de inte skall kunna lämna ut personliga 

uppgifter på de personer och den organisation som berörts av vår studie.  

 

Med hjälp av våra tidigare metoder och samtal med de anställda fann vi fyra olika teman som 

kunde påverka personalens förhållningssätt samt arbetsmetoder gentemot de boende. Efter 

varje observationstillfälle satt vi och samtalade med olika anställda under olika tillfällen. 

Dessa sa att beroende på vilken avdelning, vilken kollega de delar passen med,!vilket pass de 

arbetade på samt beroende på vilken boende de arbetar med kunde påverka deras 

förhållningssätt samt arbetsmetoder. Dessa punkter ansåg vi hade fundamentala värden inför 

forskningen och därmed presenterar vi dessa som teman i resultatet.  
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Själva lokalerna/avdelningarna var formad på ett sådant sätt att det gav möjligheter för de 

boende att röra sig i stora ytor mellan båda avdelningarna. Det fanns ett stort kök och ett stort 

matbord bredvid. Vi lade märke till att det fanns ett flertal tavlor som hängde på väggarna och 

böcker som fanns i bokhyllorna bakom matbordet. Det tillfället då vi observerade 

avdelningarna hörde man allt från svenska visor från radion till klassisk musik man spelade 

upp från en cd-spelare, som vissa av de anställda och boende nynnade till. Under hela dagen 

var dörren som skilde avdelningarna åt öppen så de boende kunde fritt röra sig dit de ville, 

enda gången som den stängdes var under lunchtid. 

 

Det fanns ett litet gemensamt rum också i vardera avdelning som hade en tv, soffa och 

fåtöljer. De boende kunde, i stort sett, när de ville sätta sig och se på tv eller lyssna på musik. 

Vid några tillfällen satte sig personalen bredvid de boende och tittade på tv tillsammans. De 

berättade även, då vi observerade, att de ibland kan samla ihop de boende som ville och sätta 

igång en film som alla gemensamt tittar på. De berättar vidare att några av de boende blir mer 

mottagliga för konversationer när de utsätts för lämplig stimuli. En boende var relativt långt 

gående i sin demens vilket medför att den sociala interaktionen med personalen är en aning 

svår. Vid en av våra observationer såg vi hur en boende, Greta, vid ett tillfälle reagerade 

positivt då personalen spelade upp klassisk musik. Detta stimulerade ”Greta” på ett sådant sätt 
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att hon blev mer mottaglig för sociala interaktioner och ibland till och med försökte starta en 

konversation med personal och boende. Greta var annars väldigt långt gången i sin demens 

och var svår att interagera med. Men då hon stimulerades, genom att lyssna på klassisk musik, 

så blev hon gladare och reagerade oftare på människorna runt omkring. 

 

Att stimulera de boende och därmed uppmana eller locka fram dem till att ta egna initiativ till 

att interagera med andra var något som de flesta i personalen försökte uppnå. Den 

individanpassade vårdens syfte var bland annat att få de boende att känna sig mer än någon i 

mängden, det vill säga känna sig som unika individer, men även försöka öka deras generella 

trivsel i boendet. De skall med andra ord känna att de syns och hörs och faktiskt spelar en viss 

roll. Dessa metoder såg olika ut, några boende uppskattade klassisk musik, som ovan nämns, 

andra ville helt enkelt klä sig på ett speciellt sätt vilket fick dem att känna sig unika och så 

vidare. Detta var något personalen förstod och bidrog med hjälp till de boende. 
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Personalens främsta roll är att erbjuda de boende trygghet, säkerhet samt vård. Personalen har 

individuella arbetsmetoder samt förhållningssätt gentemot de boende för att kunna bringa den 

bästa möjliga vård. Dessa arbetsmetoder och förhållningssätt kom att skilja sig åt på grund av 

olika anledningar. 

 

Med hjälp utav våra metoder hittade vi fyra olika variabler som kunde påverka personalens 

förhållningssätt och arbetsmetoder gentemot de boende.  

W@B@?A=/;<&&(.(>''4##)'*1#)*/5"#'1"#,%)5"/,"(%")2<)*+%"&(.(>)

Det fanns sex lägenheter i vardera avdelning, andra avdelningen hade boende vars 

demenssjukdom var mer utvecklad vilket gjorde att de boende uppträdde väldigt förvirrat och 

var mer oroliga. Vi uppmärksammade också att de boende som bodde i avdelning ett hade 

mer kroppsliga skador som förlamning eller stelhet. Denna uppdelning var inte avsiktlig, 

enligt samtliga intervjuade. 

//…I min avdelning så är de tyngre och man tar extra lång tid med de speciellt 

under morgonen. Men de behöver inte lika mycket uppmärksamhet som i den 

andra avdelningen. I den avdelningen så är de mer oroliga och man måste kolla 

till de oftare… // Fredrika) 
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//…Skillnaden är ju att de är kroppsligt hämmade här än i den där avdelningen, 

men det är bara periodiskt, tror jag. Det är ju inte som att chefen planerade 

det…// Linda) 

Som man kan se på enkäterna så har samtliga som varit deltagande i forskningen erfarenhet 

från båda avdelningarna.88 Sex av enkäterna visade att de har olika slags förhållningssätt 

beroende på vilken avdelning som de arbetat i, resterande fem visade att de inte har olika 

förhållningssätt beroende på avdelningarna.89 Man kan här också kommentera att vissa av de 

som svarade hade olika slags förhållningssätt beroende på avdelningarna också valde att 

utveckla detta:  

``Avdelningarna är olika, i min så är de mer rörliga och behöver mer tillsyn.´´ 

//… Det är en skillnad på att jobba här och i den andra avdelningen, här ska 

man alltid försöka hålla reda på var till exempel ”Jonsson” är. Han rör sig alltid 

överallt. ”Linda” och de andra är väldigt tysta… Den andra avdelningen har det 

lugnare om man jämför så…// Ullrika) 

Som man kan se på stapeldiagrammet så svarade majoriteten att de har olika slags 

arbetsmetoder beroende på vilken avdelning de arbetade i.90 Ett enkätsvar kommenterade 

denna fråga;  

``Ja, för det är olika ”sorts” demens. Ena avdelningen är psykisk krävande och 

den andra fysisk krävande´´ 

Personalen har regler men även lagar som de följer. Vad gäller de regler som finns så talade 

personalen om skriftliga men även om situationsanpassade regler som de själva skapat.  

//…De är tyngre i den andra avdelningen och brukarna här är mer oroliga. Då 

blir metoderna olika/.../som till exempel på morgonen, då är man två som 

jobbar med påklädnad och sånt i den andra avdelningen. Här kan man klara av 

det själv...oftast i alla fall/…/ men jag förhåller ju mig likadant mot alla 

brukarna…// Erika) 
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Om vi ser mer noggrant till stapeldiagrammet så svarade majoriteten av personalen i 

avdelning ett att de hade samma arbetsmetoder oberoende av vilken avdelning de jobbade i, 

medan avdelning två svarade annorlunda, att deras arbetsmetoder förändras beroende på 

vilken avdelning de jobbar i.91  

        

//…Jag arbetar likadant i båda avdelningarna/…/ alltså alla brukarna är olika så 

det är ingen större skillnad på avdelningarna…// Fredrika) 

 

Vidare talar intervjuperson Linda om att många av deras arbetsmetoder präglas av 

rutinmässiga mönster där hon menade att man har ett visst sätt att strukturera upp dagarna i 

veckan så man inte behöver planera varje dag för sig.  

 

//…ett exempel är att man kan göra ett litet personligt schema, där man skriver 

vem som ska duschas och sånt/…/ inget är skrivet i sten utan dagarna är olika, 

därför blir ju arbetsmetoderna olika också/…/ men det är ingen skillnad mellan 

avdelningarna, inget jag har märkt…// Linda) 
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Eftersom vi observerade under flertal pass såg vi att interaktionen mellan de anställda till viss 

del var olika. Huruvida detta påverkade förhållningssättet gentemot de boende kunde vi inte 

klargöra. 

//…Jag förhåller mig olika eftersom jag känner alla som jobbar olika mycket. 

Ju mer man jobbar ihop ju mer är man som vänner, det är ju klart. Men jag 

förhåller mig likadant mot de boende oberoende på vem jag jobbar med…// 

Fredrika) 

När vi bearbetade enkäterna så såg vi att nästan hälften svarade att de har olika 

förhållningssätt gentemot boende beroende på vilken kollega de arbetar med.92 I en av 

enkäterna fanns ett utvecklande svar som var av stor relevans:  

``Man måste anpassa sig och respektera varandras rutiner vilket kan påverka 

brukarna genom mitt sätt att agera och vårda de.´´ 
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//… Jag arbetar bättre med vissa, när det går smidigare så är jag mer uppåt och 

det känner brukarna av. Så jag blir väl påverkad av vem jag jobbar med och hur 

bra vi jobbar ihop/…./ och om vi skulle börja tjafsa så skulle den negativa 

energin påverka brukarna även fast jag visar en annan sida, de märker lika 

lätt…// Erika) 

Intervjuperson Erika fortsatte förklarade att det kan förekomma olika arbetsmetoder beroende 

vilken kollega man arbetar med.  

//… det blir ju så att man känner inte alla som jobbar här lika bra, därför kan 

det bli annorlunda när jag jobbar med ”Linn”, som jag känner bra, än när jag 

jobbar med någon som jag inte känner lika bra, men så är det ju i alla 

arbetsplatser…// Erika) 

Inom avdelning ett så tyckte majoriteten av respondenterna samma sak, medan i avdelning två 

var det hälften som höll med.93 Vad gäller våra observationer så kunde vi inte se detta lika 

klart. Dock kunde vi se att personalen kände varandra olika och arbetade därmed olika 

beroende på vilka man jobbar med men detta påverkade inte personalen. En respondent 

skriver som svar på fråga 10;  

´´ Delvis, inte gentemot boende men jag kanske tar det i en annan ordning om 

den jag arbetar samman med har en annan arbetsordning än den jag är van 

vid.´´ 

Majoriteten av respondenterna svarade att de har olika arbetsmetoder då de jobbar med 

boende beroende på vilken kollega man jobbar med.94 Vad gäller konflikthantering förklarade 

intervjuperson Erika; 

//… Om det nu skulle uppstå en konflikt mellan oss i personalen så skulle vi 

inte låta det påverka hur vi arbetar med brukarna. Vi löser det inom personalen 

ganska tidigt så det inte hinner påverka andra på något negativt sätt, men som 

jag sa innan så är det som att brukarna har ett sjätte sinne när det gäller att 

känna av bra och dålig energi…// Erika) 
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Många av våra respondenter höll med i detta avseende. De flesta menade att de hellre löser 

konflikten personligt med den andre än att man involverar andra som är utanför själva 

konflikten. Detta på grund av att man inte vill göra konflikten större än vad den är.  

//…!Och om jag skulle hamna i någon slags konflikt med någon så tar jag det 

lika snabbt med den personen utan att andra ska bli inblandade för då går det 

urstyr…// Fredrika) 

W@B@D)A=/;<&&(.(>''4##)'*1#)*/5"#'1"#,%)5"/,"(%")2<)2*'')

Om vi ska jämföra morgonpassen med kvällspassen kunde vi märka att morgonpassen var 

mer stressiga. Personalen skulle hinna med allt från vård och hygien till frukost under en viss 

tid, dock samtalade de med de boende under tiden också. Hälften av enkäterna visade att man 

har annorlunda förhållningssätt gentemot boende beroende på vilket pass man jobbar på.95 En 

av enkäterna visade också ett utvecklat svar: 

`` Jag försöker att vara på samma sätt hela tiden mot brukarna men när jag 

jobbar långa pass så kan det inte alltid vara glatt. Tröttheten tar över.´´ 

Intervjurespondent Erika och Ullrika uppfattade också en viss skillnad beroende på vilket 

arbetspass de jobbad på. 

//… Jag är en morgonperson så jag är varken trött eller sur på morgonen/…/Jag 

blir inte alls påverkad av passet på det sättet men eftersom det är stressigare på 

morgonen och innan lunchen så hinner jag inte vara pratsam lika mycket då 

som på kvällen…// Erika) 

     

//… Jag är oftast mer igång på morgonen, jag är nog mer pratsam och så. Det 

blir segare för mig på kvällarna men ger det ju mer tid för att prata med 

brukarna och planera inför veckan…// Ullrika) 

Hälften av enkäterna visade att de förhåller sig oförändrat gentemot de boende oberoende på 

passen.96 Intervjuade Fredrika upplever just detta: 
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//…Nej, jag känner ingen skillnad på hur jag är mot de boende, passen gör 

detsamma/…/Det är andra faktorer som är viktigare som hur man fungerar med 

varandra som personal och liknande…// Fredrika) 

Samma intervjuperson ansåg sig själv vara likadan mot de boende oberoende vem eller hur 

den arbetade. Fredrika känner att passen inte ska påverka på något sätt, att alla har och ska ha 

arbetat inom alla pass utomstående nattpasset. 

Om man ser till vilket pass personalen arbetade på så var det också en faktor som många 

respondenter, inom avdelning ett, ansåg kan komma att styra för vilka arbetsmetoder de 

jobbade efter medan i avdelning två var det en minoritet som tyckte samma sak.97 Då vi 

observerade morgonpassen såg vi att personalens arbetsmetoder skiljde sig åt väldigt mycket 

jämfört med kvällspassen. På morgonen så gick arbetsmetoderna främst ut på att duscha de 

som skulle duschas, ge medicin till de som behövde och sen se till så de boende åt frukost. 

Man gick inte nödvändigtvis in och väckte alla utan lät de boende som ville sova längre vakna 

upp av sig själva. Detta hade båda avdelningarna gemensamt. Avdelning två hade 

rörelsedetektorer på golvet, då boende i denna avdelning var mer rörliga än i avdelning ett, 

och på så sätt hade kan bra koll på om någon gått upp. 

 

Arbetsmetoderna under kvällspassen var som sagt annorlunda. Här fick de boende som var 

mer pigga göra det som de själva ville inom ramen för vad som var säkert. De fick exempelvis 

självklart inte gå utanför själva äldreboende men de fick röra sig fritt mellan de två 

avdelningarna och läsa, lyssna på musik eller se på tv. En respondent svarade i vår enkät att 

kvällspassen är lugnare medan morgonpass går mer på rutin och liknande. Undertiden 

förberedde personalen middag, som de själva tillagade, eller fika och liknande. Personalen 

förklarade även för oss att de har schemalagda aktiviteter som är en del av deras arbetsuppgift 
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I våra observationer såg vi hur personalen interagerade med boende och vilken effekt detta 

gav. Vid vissa tillfällen såg man hur personalen anpassade sin tid och uppmärksamhet mer åt 

vissa än andra, detta på grund av att vissa boende hade ett större behov av omhändertagande.  
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//…Man jobbar med människor, alla människor har olika behov. Det gäller 

brukarna här också. Om ”Linda” vill vara ensam och klara sig själv ett tag så 

tvingar jag ju inte henne utan uppmuntrar det mer…// Fredrika) 

Ett exempel på detta är interaktionerna kring matbordet under lunchtid. Här förekom det 

nästan flest samtal och andra former av interaktioner. De anställda och boende hade suttit vid 

matbordet i över en timme. Samtalen var vardagliga och de anställda var ivriga med att få de 

boende att delta i samtalen. Personalen åt tillsammans med de boende. Man kunde se att 

personalen hjälpte de flesta med saker som att hälla upp dricka i glasen, röra om maten men 

också mata de boende som hade ett behov av det. Detta resulterade i att man i någorlunda 

större utsträckning försökte få igång samtal med de som blev matade. Men även de som inte 

blev matade bjöds in i samtal och liknande av personalen. Även att se till att de boende åt, 

urinerade och så vidare var något som personalen aktivt försökte arbeta med. Man uppmanade 

boende att äta klart maten, dricka det sist som var kvar i glaset men också om de behövde gå 

på toaletten.   

//…Den viktigaste för brukarna, tycker jag, under dagen är lunchtiden. Vi 

är samlade och snackar om allt…// Ullrika) 

//… Man känner att de är mer energifulla under lunchen. De pratar mer 

och skrattar mer/…/ Anhöriga kommer oftast den tiden och det gör att de 

blir gladare också…// Linda) 

Majoriteten av enkäterna visade att de anställda har olika förhållningssätt beroende på vilken 

boende de arbetar med.98 Under observationerna kunde man märka att vissa boende hade 

större behov än andra. 

//…Brukarna har olika grader av demens, då kan man ju prata på ett 

annat sätt än de med svår grad av demens. Jag tror inte att man kan vara 

likadan mot alla brukarna, det går nog inte…// Fredrika) 

Vad gäller förändringar kan man utläsa ur fråga 17 att majoriteten av de som svarat på frågan 

anser att förändringar av arbetsmetoderna är nödvändiga för att behålla eller stärka de boendes 

trivsel och mående.99 En respondent skriver i vår enkät;  
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´´På det sättet att brukarna är olika individer, man rättar sig efter den 

enskildes behov osv så att var och en blir så nöjd som möjligt, även personalen 

på vår avdelning sätter ´´rutiner´´/arbetssätt och mål så att de boende ska må 

så bra som möjligt´´  

Om man ser till hur alla respondenter ställde sig till denna fråga så svarade majoriteten att de 

anpassar sina arbetsmetoder efter vilken boende de arbetade med. Under våra observationer 

såg vi tydligt hur personalen arbetade olika beroende på boende. Vissa hade en svårare grad 

av demens och krävde därför mer tid och uppmärksamhet än andra. 

 

Under intervjuerna kom det upp om den individanpassade vården som är enligt 

organisationens regelment en obligatorisk aktivitet som ska erbjudas de boende. 

Intervjupersonen Linda upplyser mer om det: 

 

//… Vi har något som vi kallar individanpassad vård, där vi kort sagt försöker 

göra saker med de boende utefter deras önskningar. Alltså vi fokuserar på en 

boende och tillgodoser dennes intressen eller behov, så vi inte göra det med 

flera stycken samtidigt. Sedan fortsätter vi tills alla har fått sin del av den 

individanpassade vården…// Linda) 

 

Vidare såg och hörde vi hur kompetensen hos personalen kan vara en viktig men ibland också 

nödvändig faktor i hopp om att ge en så lämplig vård som möjligt. Vi såg att den erfarna 

personalen emellan åt visste hur de boende är som personer och använde sig av den erfarenhet 

de har för att förstå dem. Många inom personalen tycker att det är viktigt att förstå balansen 

mellan sjukdomen demens och de effekter som det innebär samt förstå de boendes tillfälliga 

dagsform. Med detta menas att det är viktigt att avgöra om exempelvis aggressiviteten hos en 

boende beror på sjukdomen eller om man som personal sagt eller gjort något som kan komma 

att göra dem oroliga och upprörda och alltså inte klassa dem som direkt aggressiva utan förstå 

varför de uppför sig så. Intervjuperson Linda berättar: 

 

//… Jag vet ju att Klas oftast är aggressiv men samtidigt vet jag att det inte 

alltid beror på hans sjukdom, han är väldigt rädd om sina saker så om jag 

exempelvis tar hans kam utan att fråga så kan han bli väldigt upprörd för det. 
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Det gäller alltså för mig och mina kollegor att veta på vilket sätt jag kan tala 

och umgås med honom och ge honom den vård han behöver…//  Linda) 
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I det följande kommer vi att genomföra en socialpsykologisk analys av våra empiriska 

observationer utifrån de teorier som vi har valt. Vi vill därigenom komma fram med ett svar 

på vår forskningsfråga.!

!
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Om man nu ser vårt studiefält som en ”organisation” så kan man säga att den rådande 

kulturen där var av en väldigt positiv karaktär. Efter att ha analyserat och tolkat våra data 

bildade vi oss denna uppfattning. Dock kunde vi även se vissa mönster i våra enkäter där 

några av respondenterna uttryckte en mindre tillfredställelse vad gäller förhållandet mellan 

personalen i de aktuella avdelningarna och ledningen i organisationen. Alvesson100 talade om 

de gemensamma målen en organisation eller en grupp har som en katalysator eller annan form 

av pådrivare som gynnar gruppen i dess utveckling till att nå dessa mål. En respondent 

uttrycker sig klart där denne skriver att man är väldigt nöjd med sina kollegor, det vill säga de 

som jobbar direkt med de boende inom båda avdelningarna, men att man är mindre nöjd med 

ledningen. Detta är inte en ordagrann presentation av det respondenten skrev, då vi vill bevara 

en total anonymitet, men det respondenten vill uttrycka framkom väldigt enkelt. Vad vi kan 

säga här är att dessa ”gemensamma mål” som organisationen har är förmodligen fortfarande 

likadana oberoende om det gäller personal eller ledning. Men om man ser till de metoder som 

personalen och ledningen tycker är lämpligast för att uppnå målen, kunde vi se att dessa 

skiljde sig åt.  

Personalen som jobbade direkt med de boende tyckte att vissa regler eller arbetsmetoder 

borde förändras medan ledningen som gav direktiv utifrån inte alltid höll med personalen. 

Effekten av allt detta blev att personalen kände en starkare vi-känsla inom den kultur som 

finns inom de olika avdelningarna, än vad de kände gentemot ledningen. Trots detta vill vi 

samtidigt poängtera att målet organisationen hade; att ge de boende en så bra vård och 

säkerhet som möjligt, aldrig ifrågasattes eller liknande av någon medlem i den organisation vi 

studerat. Alvesson101 talade om just detta, nämligen att det finns olika kulturer inom en 

organisation och menar att utan sociala relationer uppstår det ingen kultur. Om man ser till det 
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hela och gör en förenkling kan man säga att de sociala relationerna uppstår på två olika sätt, 

sinsemellan individerna som jobbar inom ledningen och individerna som jobbar direkt med de 

boende. En tolkning här kan vara att två olika kulturer uppstår mellan dessa två grupper. 

Individerna i dessa olika kulturer kan komma att se de metoder som är lämpligast för att ge de 

boende en så bra vård som möjligt på olika sätt och därför kan det upplevas av vissa av våra 

enkätrespondenter som en friktionsgenererande relation med ledningen.  Detta behöver inte 

nödvändigtvis tolkas som att det är problematiskt utan istället kan man se det som att flera 

olika individer, grupper, ledning och personal, med olika perspektiv och därmed olika kulturer 

jobbar mot ett och samma mål, den bästa möjliga vården, men på olika sätt. Detta upplever vi 

vara fallet med vårt studiefält, då dessa olikheter inte är något som direkt påverkar personalen 

på ett negativ sätt, istället är dessa olikheter något som uppmärksammats men inte varit 

konfliktgenererande. 

Alvesson102 talar om metaforen kultur som ett socialt kitt, en slags ryggsäck vi bär på med de 

normer och dylikt vi internaliserat. Detta är något som präglade våra studiefält. Den kultur 

som fanns inom personalen som arbetade inom båda avdelningarna präglades generellt sett av 

att man ska ta hänsyn till vilka boende och kollegor man jobbar med och därmed forma sitt 

förhållningssätt samt sina arbetsmetoder utefter det. Intervjuperson Fredrika upplever detta 

vara något som präglar henne, men samtidigt påpekar denna att hon på ett socialt sätt förhåller 

sig likadant oberoende på vilken boende hon jobbar med. Detta tankesätt var något de flesta 

inom personalen upplevde.  

Vad gäller organisationen som ett ansikte utåt så var det något alla medlemmar var stolta 

över. Organisationen hade fått flera olika utmärkelser genom åren vilket vi tror indirekt kan 

ha påverkat alla medlemmar. Organisationen har blivit en symbol för medlemmarna samt en 

bekräftelse för den yttre världen av att organisationen jobbar på ett bra sätt. Medlemmarna blir 

som sagt påverkade av detta. De identifierar sig med organisationen och dess symbol där de 

känner en viss samhörighet till det organisationen gör, på en professionell men även personlig 

nivå.  
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Av intervjuerna, observationerna och enkäterna att döma framgick det tydligt vad som var 

viktigast, de boendes trivsel och mående. Detta kan tyckas vara något som genomsyrar båda 

avdelningarna och något som kan ses som en regel men även som en norm. Personalen 
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försöker inte enbart att genomföra sitt arbetspass, det vill säga dela ut medicin, duscha de 

boende och dylikt, utan det eftersträvas även en önskan om att försöka få de boende att känna 

sig omhändertagna utefter deras behov. Man försöker med andra ord få de boende att känna 

sig sedda och inte enbart omhändertagna. Med detta menar vi att det har uppfattats som att 

man försöker skapa en social relation gentemot de boende på en mer personlig nivå snarare än 

på en strikt professionell nivå. Vidare kan man problematisera detta utifrån två punkter, å ena 

sidan där de anställda lever upp till dessa normer som om det förväntas och krävs att de ska 

göra, å andra sidan där denna individanpassade vård personalen eftersträvar sker mer spontan, 

och alltså inte påtvingat. En respondent skriver i enkätundersökningen; 

 

´´På det sättet att brukarna är olika individer, man rättar sig efter den 

enskildes behov osv så att var och en blir så nöjd som möjligt, även personalen 

på vår avdelning sätter ”rutiner”/arbetssätt och mål så att de boende ska må 

så bra som möjligt´´ 

 

Den individanpassade vården som är aktuell för denna form av organisation kan anses stärka 

de sociala banden som finns. De boende får de behoven som de anser är känslomässigt viktiga 

uppfyllda. Som slutsats kan man säga att de boende inte förstås som objekt utan som en del av 

det sociala sammanhang som finns, vidare kan detta lämna utrymme för de boende att uppleva 

en stärkande känsla av stolthet. De är då också delaktiga i hur arbetsstrukturen kan komma att 

se ut, eftersom den är utformad efter den individuella vården.  

 

Viktigt är den spontana strävan hos personalen efter att ge en individanpassad vård som ligger 

till grund för att stärka de sociala banden med de boende. Väsentligt och kanske nödvändigt 

att poängtera är att de anställda har även en viss arbetsrelation till de boende snarare än en 

enbart social relation, vilket hela problematiken kan ses utifrån. Detta belyses längre fram. De 

sociala relationerna kan här se utifrån Scheffs103 skam- och stolthetsteori samt grupp 

solidariteten vilket kan tyckas ligga som en grund till citatet ovan. Som tidigare nämnts har 

äldreboendet fått olika utmärkelser genom åren. Dessa utmärkelser är en av många faktorer 

som stimulerar personalen inom de båda avdelningarna att känna positiva sociala band till 

kollegor men även de boende. Man har här fått någon form av bekräftelse på det man 

eftersträvat, nämligen att vara ett så bra äldreboende som möjligt. Vad man kan säga här är att 
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solidariteten, som Scheff104 menar är den viktigaste drivkraften, gentemot organisationen i sig 

har förstärkt vilket är avgörande för hur organisationen motiverar sig till att göra det man har 

som mål. Precis som citatet visar så försöker man göra det så bra som möjligt för de boende, 

genom att se dem som enskilda individer med olika behov. Att omvärlden, det vill säga 

samhället, uppmärksammar detta samt delar ut en utmärkelse är något som får personalen som 

grupp att känna stolthet i det de gör och motiverar dem till att fortsätta på samma sätt.  

 

Organisationen har, som tidigare nämnts, en policy man jobbar efter och som man anser vara 

så bra som möjligt i närmandet av att ge en så bra vård som möjligt. Att personalen följer 

denna policy och de regler som finns däri är något som också kan förklaras i känsla av 

stolthet. Då man inom personalen arbetat inom ramen för den policy som råder och fått 

utmärkelser för detta så uppstår känslan av stolthet och man känner sig trygg med att fortsätta 

på samma vis. Man har även fått en form av bekräftelse för att man jobbar efter en bra policy 

som även är socialt konstruerad, det vill säga formad efter samhällets premisser. Andra sidan 

av myntet skulle i detta fall vara om personalen och organisationen i sig arbetar med metoder 

som ligger utanför den rådande policyn och därmed känner en känsla av skam då de bryter 

mot regler som etablerats inom ramen för den rådande policyn. 

 

Vidare talar bland andra intervjuperson Fredrika om konflikter och hur de hanteras. Som 

tidigare nämnts så vill man alltid se till de boendes bästa på så sätt att de inte skall påverkas 

av konflikter. Om det nu skulle vara så att en konflikt uppstår och det mot allas önskningar 

går ut över de boende så skulle solidariteten kunna påverkas på personalen och därmed de 

som av personalen anses vara viktigast, de boenden. Att konflikter har uppstått bland 

personalen är inget man försöker bortse från inom de båda avdelningarna. Det man istället 

lägger ner fokus och kraft på är att de tas itu så snabbt som möjligt så de inte växer och 

involverar flera individer än nödvändigt.  Scheff105 talade om skammen som något som 

undviks genom att istället uppnå känsla av stolthet, i detta fall det som tidigare diskuterades 

nämligen att jobba efter en policy. Då organisationen har, skrivna men även oskrivna, regler 

som de följer så vill de fortsätta med de metoder personalen använt sig av i hopp om att nå 

sina mål, regler eller normer.  

Se citatet som presenterats av intervjuperson Fredrika på s.35; 
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Citatet bekräftar det som nämndes, att man vill lösa konflikten i ett tidigt skede, så de boende 

inte påverkas, och därmed undvika känslan av skam där man låtit en oberoende part, de 

boende eller annan personal, påverkas av något som de själva inte varit delaktiga i. Denna 

åsikt delades av de flesta respondenterna. Se citatet som presenterats av intervjuperson Erika 

på s.35; 

 

Många av respondenterna menar även att man skapar olika ömsesidiga sociala band med 

personalen och de boende, beroende på vilka det är, är något som många av respondenterna 

tycks uppleva. Som personal vill man bevara en positiv miljö på sin arbetsplats och därmed 

behålla de positiva relationerna/banden till de individer som man interagerar med i sin 

organisation.  

 

Den gemensamma nämnaren, det vill säga de boendes trivsel och mående, talade 

respondenterna mycket om och ansågs av många att den var deras viktigaste arbetsuppgift och 

de mål de strävade främst mot. Man menade på att det var viktigt att varken en konflikt, eller 

annan faktor, skall påverka andra, inte minste de boende. Här kan man tala om individens 

förmåga att se sig själv genom andras ögon, self-attention. Som personal, på individnivå, vill 

man känna acceptans samt tillhörighet gentemot gruppen man jobbar med. Darwin106 menade 

att genom att känna acceptans, genom att följa gruppens normer/regler, uppstår här känslan av 

stolthet. Om de övriga individerna ser dig som deras jämlike, någon som strävar efter att 

uppnå samma sak, så ser man sig själv som en i gänget och därmed som en god person. Om 

andra istället skulle uppfatta oss som en negativ arbetskollega blir effekten att man upplever 

sig själv vara det. Den interna balansen mellan skam och stolthet påverkas här vilket kan 

komma att påverka gruppen och i slutligen gruppens huvudsakliga mål, de boende, negativt. 

 

X@D)F"()',-.*&*)/"'2,('.+.#"#"()

Personalen förklarade generellt att de i så stor utsträckning som möjligt är tillmötesgående 

gentemot de boende. Precis som det tolkades ur våra data, så kunde olika faktorer komma att 

påverka hur personalen arbetar samt förhåller sig till de boende. Som vi tidigare sagt så är 

personalens främsta mål att erbjuda trygghet, säkerhet och självklart vård. Som utgångspunkt 

i strävandet av att uppnå dessa mål så är just sociala relationer en viktig faktor. Personalen 

ingår ständigt, mer eller mindre, i olika former av samspel med de boende där de påverkar 
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varandra på olika sätt. Man skulle kunna säga att de väcker känslor hos varandra genom det 

sällskapliga samspelet som uppstår. För att uppnå dessa ovan nämnda mål så kan 

interaktionerna ses på olika sätt och därmed lämna olika avtryck. Att se de boende som 

objekt, snarare än människor, kan få många konsekvenser.  

 

Om vi återgår till Asplunds107 begrepp, konkret och abstrakt samhällsvarelse, och försöker 

applicera detta i förhållandet mellan personal och boende så kan den prägla förhållandet 

mellan personal och boende på olika sätt. Då den individanpassade vården, som personalen i 

vårt studiefält eftersträvade, övergår till att bli mer mekanisk där man enbart ser sin 

arbetsuppgift som det främsta målet, utan att tänka på hur man uppnår detta mål, så kan den 

boendes upplevelsevärld övergå till en mer abstrakt sådan. Som personal i detta fall 

eftersträvar man inte att locka fram de boende till konversationer utan bara ser till så de 

exempelvis får sina mediciner. Effekten av detta blir att de boende formas till att känna sig 

som abstrakta varelser, något som inte uppfyller specifika uppgifter utan enbart finns där för 

sakens skull.  Precis som vi tidigare nämnt strävade man ifrån detta i det aktuella 

forskningsfältet. Personalen talade om den så kallade individanpassade vården. Man tar 

hänsyn till den enskildes behov samt intressen och försöker genom dessa locka fram den 

boende till att vara mer delaktig på olika sätt.  

 

Låt oss återgå tillbaka till det vi tidigare varit inne på, nämligen hur man som personal och 

boende påverkar varandra genom det sociala agerandet. Efter vi observerat såg vi en tydlig 

skillnad i hur man jobbar med individer som är långt gångna i sin demens jämfört med de 

individer som var pigga i kroppen och själ. De sistnämnde kunde enkelt ta för sig i 

konversationerna och de sociala interaktioner som pågick runt omkring. En effekt av detta 

blev att de till och med ibland inledde konversationer med andra vilket i sin tur medförde att 

personalen inte behövde locka fram det till samtal i lika stor utsträckning som de boende som 

var mindre pigga. Dessa individer såg vi var i större behov av att bli bjudna av personalen in 

till olika konversationer och samspel. Här skulle man kunna säga att personalens roll som 

anställd på ett äldreboende, men även som en medmänniska, var en viktig faktor för 

förhållandet mellan anställda och de boende.  
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Den konkreta människan är den som blir sedd och ser andra och därmed påverkar men också 

påverkas av andra. Att skapa olika sociala band eller relationer till andra människor i sin värld 

är alltså mer eller mindre en förutsättning. Det är alltså här vi menar att personalens roll som 

anställd och medmänniska är avgörande. Att låta de som är pigg fortsätta vara pigga och de 

som är trötta vara trötta skulle i längden lämna ett stort utrymme för dem att känna sig utanför 

den sociala världen. Istället tolkade vi, efter våra intervjuer, observationer samt enkäter, och 

fick uppfattningen om att personalen i stor utsträckning skapade personliga förhållanden med 

alla boende, inte minst de som var mindre pigga. Dessa boenden var de som krävde mer social 

uppmärksamhet vilket personalen erbjöd dem. Man såg inte alltså inte dem som tomma skal 

utan individer med minnen, känslor och upplevelser, den enda skillnaden var att dessa var 

svårare att locka fram än hos andra boenden som var mer pigga. Intervju person Fredrika 

påpekade just detta. Hon menade att individer som lider av demens fortfarande har en viss 

personlighet och är unika, och det är därför ytterst viktigt att försöka möjliggöra för dem att 

visa dessa egenskaper bland annat genom den individanpassade vården. Här inbjuds alltså de 

boendes upplevelsevärld till att bestå mer av konkret karaktär och därmed stimulera deras 

sinnen till att vara så pigga som möjligt.  

 

Vidare talar Intervjuperson Linda och Ullrika om hur de sociala interaktionerna varierar 

beroende på aktiviteterna. Båda poängterar lunchtiden, då nästan alla är samlade, som en 

viktig aktivitet. Intervjuperson Ullrika menar även på att den viktigaste tiden för de boende är 

lunchtiden, då de upplevs som mer pratglada. Vi såg under våra observationer att just vid 

lunchtillfällena så var det ökade aktiviteter hos de flesta boende, vilket gjorde dem mer 

mottagliga för konversationer och andra sociala samspel. Det var vanligt att de även inledde 

konversationer med andra boende och personal, vilket skapade en social responsivitet kring 

matbordet med många skratt och liknande. Intervjuperson Linda säger att de boende vid dessa 

tillfällen är mer pigga och glada och därför upplevs de som energifulla och enklare att 

interagera med. Här kan vi tycka att de boende är med och påverkar sin omvärld mer och 

därmed upplever de sig vara delaktiga av det som sker kring dem. De konkreta upplevelserna, 

av att påverka och känna sig bli påverkad, kan tyckas förekomma enklare här än vid andra 

tillfällen.  
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Vi talade tidigare om lokalernas utformning och vilka möjligheter det fanns för de boende där. 

Ytorna var stora och man kunde som boende men också personalen fritt röra sig mellan de 

olika avdelningarna. Asplund! 108!menade på att då den sociala responsiviteten minskar eller 

uteblir helt så ökar det känslomässiga utrymmet hos individen där denne upplever sig vara en 

abstrakt varelse, någon som inte blir sedd. Den tydliga problematik man kan lyfta fram här är 

kopplingen mellan den sociala responsiviteten och de boendes trivsel och välmående. Det 

sistnämnda, det vill säga trivsel och välmående för de boende, påverkas av hur pass mycket de 

anställda strävar efter att visa en respons på de boendes närvaro, det vill säga det de säger 

verbalt men också ickeverbalt.  

Vi nämnde tidigare även hur man försökte anpassa utformningen av inredning i lokalerna 

genom att ta hänsyn till vad det är som stimulerar de boende eller vad de är intresserade för. 

Detta får de boende att känna sig som en del av rummet där de kan upplevas bli sedda och 

hörda. Den social responsiviteten kan här tänkas ligga i att man helt enkelt ser till de boendes 

olika intressen och försöker utifrån det skapa en så lämplig miljö som möjligt i hopp om att 

öka känslan av trivsel och välmående hos de boende.  

 

Asplunds109 begrepp abstrakt samhällsvarelse och vad det innebär minskar hos de boende då 

de ges möjlighet till att bli sedda och se andra. Vidare tar man även som personal inom de 

båda avdelningarna hänsyn till vad det är som stimulerar de boende. Då man inom personalen 

är övertygad om att alla de boende är olika så försöker man finna den form av stimulans som 

ger en bra respons till den boende samt att man hoppas kunna generera den boende till att ta 

initiativ och handling med andra. Tidigare nämnde vi en boende, Greta, som inte var så 

mottaglig för interaktioner. Dock hände det något när Greta lyssnade på klassisk musik. 

Denna stimulans väckte positiva reaktioner hos henne vilket personalen gjorde genom att ge 

en respons på hennes tidigare intressen och det som tillfredsställde henne och i gengäld ökade 

möjligheten för en interaktion.  

 

Den sociala responsiviteten kan i dessa två fallen ovan tänkas ligga i det implicita, då man till 

en viss mån inreder lokalerna och spelar musik utefter de boendes intressen samt behov. Den 

sociala responsiviteten från personalen sker alltså inte på ett direkt och verbalt plan utan 
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snarare på ett ”indirekt” plan. Vad man som anställd gör, i exempelvis detta fall, är att man 

låter den sociala responsiviteten växa fram i förhållandet anställda-boende där den konkreta 

socialiteten får växa fram. Här skapar man förutsättningar för de boende att känna sig 

delaktiga i sin omvärld och därigenom, förhoppningsvis, öka trivseln och mående hos de 

boende på organisationen.  

 

Asplund110 talar i detta avseende även om skapandet av ett responsorium där responsen från 

de boende är omedelbara men framför allt spontana. Detta möjliggörs genom olika former av 

stimulanser från personalens sida med den boende som utgångspunkt. Detta responsorium 

skapar ett varierande och aktivt uppfattande hos de boende av responsen som de anställda 

visar genom att inreda lokalerna på ett lämpligt sätt, spela musik eller liknande. Med ett 

varierande uppfattande menar vi att responsen som de anställda uppvisar är olika och aldrig 

förutbestämda. Man tar alltså hänsyn till de boendes dagshumör och utefter det ger en viss 

spontan respons som att exempelvis inte spela klassisk musik för Greta idag, utan istället ta 

henne på en promenad. Det sociala samspelet som de anställda uppvisar gentemot de boende 

skulle man kunna säga är mer av improviserande karaktär snarare är punktligt planerad. Man 

skapar en mer naturlig interaktion med de boende där stimulansen och responsen på de olika 

beteendena är olika och inte styrande. Man skapar med andra ord ett socialt samspel med 

exempelvis Greta där de anställdas stimulans inte följer strikta sociala regler utan 

improviseras beroende på känsla för situationen. Skulle detta istället ske per automatik där allt 

redan är förutbestämt, det vill säga stimulans och önskvärd respons, så uteblir det 

improviserade och mer naturliga sociala samspelet. Resultatet av detta riskerar att bli att de 

boendes känsla av trivsel och mående minskar istället för att öka.  

 

Denna individanpassade omhändertagning skapar samtidigt utrymme för personalen att skapa 

mer personliga band med de boende med en utgångspunkt där man först ser till och skapa en 

miljö för dem där de kan känna igen sig. Scheff111 menar här på att emotioner och upplevelser 

är de som skapar vårt förhållningssätt gentemot andra grupper eller individer. Genom att som 

sagt skapa en positiv miljö där varje boende kan känna sig hemma så kan det tänkas skapas 

positiva emotioner och upplevelser hos de boende vilket i slutändan gör dem mer mottagliga 

för interaktion och därifrån skapa de viktiga sociala banden. 
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Om man ser till det stora hela så kan man enkelt uttryckt säga att de interaktioner och de 

sociala band som uppstår mellan personal och boende men även sinsemellan personalen är 

minst sagt komplicerade. Det hela kan ses ur personalens perspektiv, men viktigt om inte 

nödvändigt, är att se det från de boendes perspektiv också i hopp om att förstå och få kunskap 

om det sociala förhållandet dem emellan. Vad man nu i efterhand kan säga är att det är många 

olika faktorer som kan komma att spela in inom dessa två perspektiven. Å ena sidan kan man 

tala om personalens förmåga att närma sig de boende på ett så ”bra” sätt som möjligt i hopp 

om att öka trivseln och mående hos de boende, å andra sidan kan man tala om i vilken 

utsträckning de boendes psykiska och fysiska tillstånd möjliggör detta för dem. Här är det 

alltså vissa faktorer som måste utgå från vissa premisser det kan möjliggöras för personalen 

att ge den form av vård som får de boende att uppleva positiva känslor och intryck av att 

befinna sig samt leva i organisationen.  

Vidare vad gäller personalen så var de väldigt tydliga med att framhäva att personalen strävar 

efter att ge de boende en så bra vård som möjligt. Denna policy i form av kultur kan tyckas 

och kanske till och med är en självklar förutsättning. Att skapa sociala och personliga band 

med varandra, det vill säga anställda-boende, kunde som tidigare nämnts påverkas av olika 

faktorer. Dessa var, förutom de som nämnts ovan, passen man jobbade på, kollegan man 

jobbade med, vilken boende (man) gav vård till och så vidare. Dock var det alltid så att man 

som personal strävade efter, förutom en optimal vård, att se till så de boende stimulerades till 

att bli piggare, i den mån som är möjlig, genom olika metoder. Just ordet stimulans kan i detta 

fall tyckas vara grundläggande.  

 

Asplund112 talar om responsiviteten som ett grundläggande element i människans 

upplevelsevärld. Genom att som personal stimulera de boende, genom inredning, musik, film 

och så vidare, så lockar man fram en mer social sida hos dem där vi ibland såg ledde till att de 

boende faktiskt tog initiativet till att starta en konversation.  Man gav här som personal olika 

respons till de boende på en individnivå. Denna respons gentemot boende, där man helt enkelt 

ser de boende som unika individer med unika egenskaper, kan upplevas vara vital i det 

avseendet där man försöker hålla de boende socialt och fysiskt pigga. Följderna av detta blir 
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att man kommer ifrån det Asplund113 benämner abstrakt samhällsvarelse, som i detta fall 

skulle kunna vara de boende. Detta menar man på skulle innebära att de boende inte skulle 

vara kapabla att väcka känslor hos andra och de sociala banden skulle i detta fall utebli. Om 

man istället tar hänsyn till de boende på ett sådant sätt att de faktiskt kan uppleva sig själva bli 

sedda så blir följderna här istället att de samtidigt börjar se andra och upplever sig vara 

konkreta individer, och denna anda sprids på boendet. Denna responsivitet och socialitet är 

enligt Asplund114 en grundläggande förutsättning för att bibehålla känslan av att ”jag är en 

konkret individ”.  

 

Vad man kort kan säga är alltså följande. Organisationen har en kultur som präglas av bland 

annat en individanpassad vård. Denna kultur tillsammans med de fysiska förutsättningarna, 

det vill säga inredning av rum och lokaler, skapar ett utrymme där de sociala banden mellan 

personal och anställda präglas av en tydlig social responsivitet på de känslor, sinnesrörelser 

och interaktioner som uppstår dem emellan. Den konkreta socialiteten som skapas utifrån 

detta tyder på att känslan av trivsel och mående hos de boende ökar. För att bevara denna 

upplevelse hos dem menar man att det gäller att skapa givande, kärleksfulla och ömsesidiga 

relationer med de boende. De boendes möjligheter att känna detta konkretiseras genom att 

personalen ser de som unika individer och försöker skapa, och faktiskt skapar, personliga 

relationer med dem. Den sociala responsiviteten är i detta fall en fundamental utgångspunkt 

och är av stor betydelse för att öka de boendes positiva upplevelser av att bo i organisationen 

och därmed öka trivsel och mående.  

!

 

! )
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Vad vi vill lyfta fram, och hoppas på att ha gjort, är att denna studie är väldigt beroende av 

den kontext och tid då vi genomförde vår studie. Vi vill inte lägga fram vår studie som 

allmängiltig utan snarare som förklarande för just den specifika personalen inom den 

organisationen vi fick tillträde till.  

 

Det syftet vi hade med hela studien har uppnåtts då vi upplever oss själva besitta en ökad 

förståelse och kunskap för det specifika äldreboendet och den organisationskultur som finns 

där. Som det står i litteraturen så kan de organisationskulturer förändras 115, dock går detta 

väldigt långsamt och vi känner att vi har förstått oss på de relevanta faktorer som präglade 

organisationen. Med hjälp av vårt eget deltagande i äldreboendet samt den förstudie vi tog del 

utav kan man säga att vi har ökade kunskaper om samspelet mellan de anställda och boende 

där den sociala responsiviteten är en tydlig utgångspunkt.  

 

Under studieprocessen insåg vi att det hade varit exemplariskt om vi hade kunnat studera 

äldreboendet under en längre tid. Möjligtvis hade vi funnit andra faktorer som hade kunnat ha 

påverkat samspelet mellan personalen och de boende. I detta fall talar vi främst om 

observationerna som metod. Einarssons och Chiriacs116 diskuterar i sin litteratur om att den 

idealiska observationen ska inbegripas mer än ett år. Dock anser vi att våra observationer och 

de redskap vi använt oss utav har hjälpt oss att besvara vår frågeställning.   

 

Vad gäller vår inhämtade data är det viktigt att poängtera att allt inte har presenterats. Då vi 

genom våra observationer fick in väldigt mycket råmaterial så var vi tvungna, av naturliga 

skäl, att enbart presentera och fokusera det som vi anser är av relevans. Med andra ord det 

som vi kan knyta till vårt syfte och som hjälper oss i närmandet av att ett svar på vår 

frågeställning. Vi har, i den mån det gått, försökt reflektera kring giltigheten i vårt sätt att 

genomföra studien, slutsatserna och allt vad det innebär. Dock kan vi nu i efterhand säga att 

då man göra denna form av studie, där man interagera med andra människor, så är det svårt att 

inte låta sig själv blir påverkad av dessa människor. Samtidigt som man blir påverkad, skapar 

man även en viss personlig relation till studiefältet i sig vilket medför att moralen och etiken i 

utförandet av studien blir allt mer viktig för oss själva men också för hela studien i sig. För att 

återgå till själva presentationen av dataresultatet så finns det många punkter som är värda att 
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diskutera. En av dessa är hur vårt val av de data vi presenterat styr hela analysen. Det är av 

stor vikt att framhäva att vi inte enbart utgått från vår frågeställning och syfte utan även tagit 

hänsyn till de teorier som kan vara lämpliga att använda då vi valt att presentera våra resultat. 

Vidare vad gäller analysen så präglas denna del, som tidigare påpekats, av egna tolkningar 

och appliceringar av teorierna. Självkritiken kan här ligga i att de moraliska och etiska 

grunder vi utgår från kan komma att påverka hur vi exempelvis målar upp personalen i vår 

studie. Men vi har valt att se denna problematik som nästan försumbar och alltså inte något 

som ger en felaktig uppfattning i den bemärkelsen att den skulle vara vilseledande. 

 

Avslutningsvis ser vi nu, med facit i handen, hur den sociala responsiviteten har en betydande 

roll i vården som ges till de boende i hopp om att bland annat öka trivsel och mående. De 

analyser, slutsatser och tolkningar vi gjort är inte definitiva sanningar. Men om inget annat är 

de några av många förutsättningar som borde existera i en sådan organisation som vi 

undersökt för att de boende ska känna trivsel och mående. Om man ser det hela från en annan 

infallsvinkel där personalen istället inte strävar efter en individanpassad vård som 

karaktäriseras av en tydlig social responsivitet, så kan man med all säkerhet säga att 

konsekvenserna hade blivit annorlunda. Om organisationen har som mål att bland annat se de 

boende som individer med olika personligheter så finns det en viss ram för vilka åtgärder som 

borde vidtas i hopp om att nå målet. En av dessa åtgärder inom denna ram är att ge en sådan 

respons till de boende att det möjliggörs för dem att känna sig sedda och hörda och därmed 

involverade i sin omvärld. Om detta bortfaller betyder det att positiva känslor hos de boende 

gör detsamma.  
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1. Ett stapeldiagram för könen ansågs vara onödig då alla som svarade var kvinnor. 
 
2. Ålder?                3. Etnicitet? 

!!!!!!!!!!! !

4. Anställningsposition?! !               5. Har du erfarenheter från båda demens-
                  avdelningarna?!
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6. Hur många år har du arbetat inom 
dessa demensavdelningar 

7. Anser du att du har olika för- 
hållningssätt gentemot boende beroende   
på vilken demensavdelning du arbetar i? 

!!!!!!! !

8. Anser du att du har olika arbetsmetoder  9. Anser du att du har olika förhållningssätt  
 gentemot boende beroende på vilken              gentemot boende beroende på vilken  
 avdelning  du arbetar i?                                   kollega du arbetar med? 
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10. Anser du att du har olika arbets-           11. Anser du att du har olika arbetsmetoder 
metoder gentemot boende beroende på         gentemot boende, beroende på vilket pass  
vilken kollega du arbetar med?                      du arbetar på? 

!!!!! !

12. Anser du att du har olika förhållnings-   13. Anser du att du har olika förhållnings- 
sätt gentemot boende, beroende på vilket      sätt beroende på vilken boende du 
pass du arbetar på?                                          arbetar med? 
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14. Anser du att du har olika arbets-               15. Använder du personliga arbetsmetoder 
metoder beroende på vilken boende du            som kan komma att förbättra de boendes 
arbetar med?                                                       välbefinnande? 

!!!!! !

16. Använder du dig av arbetsmetoder          17. Anser du att det kan behövas för- 
som kan komma att försämra de boendes      ändringar i avdelningen för att bibehålla 
välbefinnande?                                                  eller förbättra boendes välbefinnande? 

!!!!! !

!

!

!

!

"!

#!

$!

%!

&!

'!

(!

)*! +,-!

./01!#!

./01!$!

"!

#!

$!

%!

&!

'!

)*! +,-!

./01!#!

./01!$!

"!

#!

$!

%!

&!

)*! +,-!

./01!#!

./01!$!

"!

#!

$!

%!

&!

'!

(!

)*! +,-!

./01!#!

./01!$!



Nedan presenteras frågor med skalor där skala 1 representerar ett sämre synsätt och 
skala 5 representerar ett bättre synsätt. 

 

18. Vad anser du om arbetsmiljön?                  19. Vad anser du om trivsel på jobbet? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

20. Vad anser du om anställdas för-               21. Vad anser du om de anställdas för- 
hållande till de boende?                                   hållande gentemot varandra? 
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22. Vad anser du om de boendes hälsa? 
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Transkibering av intervju med Fredrika 

E: Detta kommer att vara en ostrukturerad intervju som består av samtal mellan oss. Så du 
behöver inte känna någon press, utan det ska vara avslappnat. Känner du också att du vill 
inflika något så är du välkommen att göra det. 

A: Mmm. 

E: Så de vi menar, så vi inte rör till det för dig, är att du kan leda intervjun och prata om det 
du tycker är viktigt. Självklart har vi några områden vi vill diskutera. Sedan vill vi säga att vi 
inte kommer och hänga ut dig i gruset så att säga, utan allt du säger kommer vara av full 
anonymitet. Så vi ändrar namnen av då moraliska och etiska skäl. 

D: Jaa, precis. 

   (Skratt) 

A: Jo men jag hänger med, det låter bra! 

E: Ja men vad bra! 

D: Du kan ju börja med att berätta lite om dig själv. 

A: Ja du, vad är det ni vill veta? Mer personligt eller… 

D: Du kan i stort sätt berätta lite om ditt jobb och så. 

A: Ja, du. Jag har ju jobbat inom vård och omsorg i flera år nu, men här började jag för ett par 
år sedan. Det föll väldigt naturligt för mig att jobba med människor i detta changer eftersom 
jag gillar det jag gör. 

D: Har du lika mycket erfarenhet från båda avdelningarna? Enligt dig själv alltså. 

A: Jag har ju jobbat i båda avdelningarna men jobbar mest i denna avdelning. Vet inte riktigt 
varför det har blivit så men så blev det. Så erfarenhetsmässigt så är det väl mer här då. Men 
självklart kan det vara så att jag ibland går över till den andra avdelningen, men annars håller 
jag till här för det mesta.  

E: Ja ok. Märker du någon klar skillnad mellan avdelningarna? Något som du direkt kan 
komma att tänka på 

   (Paus) 

A: I min avdelning så är de tyngre och man tar extra lång tid med de speciellt under 
morgonen. Alltså de är inte lika pigga här som i den andra avdelningen vilket gör att man 
måste hjälpa dom med de mesta fysiska dom gör, vilket i sin tur kräver att vi ägnar lite mer tid 
åt dom.  

E: Mmm. 



A: Men de behöver inte lika mycket uppmärksamhet som i den andra avdelningen. I den 
avdelningen så är de mer oroliga och man måste kolla till de oftare. Det är ju den tydligaste 
skillnaden. Dom kan gå runder och försöka öppna dörrar och fönster vilket gör att man måste 
ha mer koll på var dom är. 

E: Mmm, okej. Anser du att du kanske arbetar eller förhåller dig annorlunda beroende på 
vilken avdelning du jobbar i? Då menar jag arbetsmetoder och liknande 

A: Nej, det kan jag inte säga. Jag arbetar likadant i båda avdelningarna, det spelar ingen roll 
egentligen. Men arbetet kan ta olika lång tid, till exempel om de ska duschas och liknande.  

D: Okej. 

A: Man måste ju komma ihåg att vi jobbar med individer och alla är olika oberoende vilken 
avdelning man jobbar i, alltså alla brukarna är olika så det är ingen större skillnad på 
avdelningarna. 

D: Mmm, jo precis. 

A: Sen kanske jag förhåller mig olika beroende på vilken kollega jag jobbar med men det är ju 
av sociala skäl. Jag förhåller mig olika eftersom jag känner alla som jobbar olika mycket. Ju 
mer man jobbar ihop ju mer är man som vänner, det är ju klart. Men jag förhåller mig likadant 
mot de boende oberoende på vem jag jobbar med. 

 

D: Kan det finnas andra aspekter som påverkar ditt sätt och arbeta eller förhålla dig på? 

   (Paus) 

A: Det var en svår fråga måste jag säga. Hmmm.. ja du. 

   (Skratt) 

D: Alltså exempelvis passen eller något liknande. 

A: Alltså jag tycker att jag är absolut likadan mot brukarna oberoende vem eller hur jag 
jobbar. Jag känner att passen inte ska påverka på något sätt, alla har och ska jobba alla pass 
förutom natt så det så.  

E: Mmm precis 

   (Paus) 

A: Nej, jag känner ingen skillnad på hur jag är mot de boende, passen gör detsamma. Pass och 
sånt, tycker jag inte ska ha något värde. Det är andra faktorer som är viktigare som hur man 
fungerar med varandra som personal och liknande.  

D: Jaa, exakt. 



A: Sen måste jag ju säga här att jag kan förhålla mig olika gentemot brukarna om de så vill. 
Man jobbar ju med människor, alla människor har olika behov. Det gäller brukarna här också.  

   (Paus) 

Om ”Linda” vill vara ensam och klara sig själv ett tag så tvingar jag ju inte henne utan 
uppmuntrar det mer. Det är ju därför vi är till, att hjälpa när de vill bli hjälpta. 

E: Mmm precis. 

   (Paus) 

 

A: En annan sak som kan självklart påverka mitt förhållningssätt mot brukarna kan vara 
sjukdomen.  Brukarna har olika grader av demens, då kan man ju prata på ett annat sätt än de 
med svår grad av demens. Jag tror inte att man kan vara likadan mot alla brukarna, det går 
nog inte.  

   (Skratt) 

 

A: Från att tycka att jag förhåller mig likadant mot alla ändrade jag min åsikt på några 
minuter. Men jag känner nu att det skulle nog vara fel att förhålla sig exakt likadant mot alla, 
man är ju inte så i fritiden så varför skulle man vara det mot brukarna? 

D: Jaa, okej. 

E: Känner du att förändringar bör göras i avdelningarna? 

A: Ja de beror på hur du menar? 

E: Ja alltså, allt från arbetsmetoder till personliga önskningar. 

A: Nja. Ingen arbetsplats är perfekt men jag känner inte att det bör göras några tydliga 
förändringar i avdelningarna. I alla fall inget jag kommer på nu, det kan ju komma att mina 
åsikter förändras. 

   (Skratt)  

 

D: Ok. Kan du se en skillnad på de boendes hälsa beroende på antalet besök de får från 
släktingar och utomstående?  

A: Man kan tro att brukarna som får besök ska må bättre men så är inte alltid fallet här.  

D: Nähä ok. 



A: De brukarna som får besök tenderar att bli väldigt förvirrade när besökaren far hemåt. De 
verkar inte kunna sätta ihop miljön de är i och personen från deras förflutna som besöker de. 
De brukarna som får mindre besök behöver ju inte pyssla på det sättet. Men foton och bilder 
brukar alltid vara positivt.  

D: Har ni utomhusaktiviteter med brukarna? 

A: Ja, det är enligt lagen. Alla vi som jobbar här är någon slags personlig assistant till varje 
brukare. Jag är det till ”Johannes” och det betyder att vi kanske går till stan och fikar, eller 
shoppar och sånt. Bara han och jag alltså. Eller tar en promenad när vädret tillåter. 

D: Mmm. 

A: Sen finns det också en pianist som kommer ibland och spelar, det är uppskattat. På 
sommaren när det är fint väder brukar vi gå ut och dricka kaffe och bara umgås.  

E: Mmm.Det är något vi har märkt här, ni pratar väldigt mycket och för många samtal om i 
stort sätt allt. 

(Skratt) 

A: Ja, verkligen. Förutom under lunchen som är lite mer än en timme så pratar vi med de 
nästan hela tiden. Oftast vill de ju vara i rummet men det stoppar inte oss. 

   (Skratt) 

A: Vi som jobbar sitter ju inte ensamma och snackar, det är ju väldigt taskigt utan vi bjuder 
med brukarna i samtalen och uppmanar dem ibland till att berätta något eller liknande. 

E: Mmm, precis, självklart. 

A: Man glömmer ju bort att människor med demens fortfarande lever och känner saker. 
Anledningen till varför vi pratar med de och lockar de till samtal är för att vi, eller jag, tror att 
någonstans där inne finns det mycket kvar. Jag tror inte att allt har raderats. Hos ”Björn” till 
exempel så vet man att han var en riktig jägare förut, när man pratar med honom om jakt och 
djur märker man att något händer med honom, han piggnar till och berättar saker och ting.  

D: Mmm, det är ju jätte intressant. 

E: Precis, väldigt intressant. 

A: Ja, verkligen. Fast som kolleger måste man också vara överensa om att så är fallet, annars 
funkar det inte. 

E: Okej. 

D: om vi fortsätter lita att tala om kolleger, hur hanterar ni arbetskonflikter här eller liknande 
problem? 



A: Alltså det har inte funnits så många konflikter att hantera här känner jag men oftast är det 
ju kommunikationsproblem som uppstår. Missförstånd är ju vanligt, men det har oftast lösts 
under samma vecka, eller samma dag, annars får man ta det med chefen. Tjafs är ju inte 
tilltalande alls, det gör ju bara att mer tjafs uppstår. Men jag vet inte att det har uppstått någon 
direkt stor konflikt där vi har varit tvungna att blanda in en massa chefer och så. 

D: Mmm. 

A: Jag står inte ut med kärringtjafs heller, det är inte min grej (Skratt). Och om jag skulle 
hamna i någon slags konflikt med någon så tar jag det lika snabbt med den personen utan att 
andra ska bli inblandade för då går det urstyr. 

D: Mmm. 

   (Paus) 

D: Kan det vara att man har olika arbetsmetoder som gör att dessa missförstånd uppstår? 

A: Nej, det tror jag inte. Man kommer ju ihåg att alla jobbar för att brukarna ska ha det bra 
och så länge det är syftet kan man ju inte bli sur. 

D: Kan det vara arbetserfarenheter, som en möjlig faktor, som startar missförstånden? 

A: Ja… hur menar du? 

D: Alltså att den med mindre erfarenhet kanske inte jobbar likadant som övriga och det blir 
irriterande för de andra till exempel eller liknande. 

A: Nej nej, alltså alla här har olika sätt att arbeta på oberoende på hur länge de har jobbat. Ett 
nytt sätt att jobba på är alltid välkommet här, tror jag nog. Sen kan det vara att två som jobbar 
på samma pass jobbar inte exakt likadant men de brukar alltid lösa sig. 

D: Jaha okej. 

   (Paus) 

E: Finns det någon slags policy som säger hur man ska jobba? Alltså någon skriven regel, 
eller oskriven. 

A: Som jag sa innan finns det ju lag på att man måste ha utomhusaktiviteter och liknande, 
men exakt hur man ska gå tillväga för att hjälpa de med hygienen finns det nog inte. Tur det, 
för att alla jobbar ju inte precis likadant. Mitt sätt är smidigt för mig medan det kan vara 
jobbigt för någon annan. Men vi har ju alltid brukarnas välmående i fokus. 

D: Jaha okej. 

(Paus) 



A: Hade en sån ”policy” funnits hade nog alla gjort om den till sin egen ändå. Det är svårt 
med gemensamma regler, alltså förutom att alla har samma rätt och sånt. Allt passar inte alla, 
speciellt brukarna. 

D: Jaha okej. 

A: Det finns kanske någon brukare som hatar att duscha på morgonen och vill därför göra det 
i eftermiddagen, då kan man ju inte tvinga honom.  

E: Mmm, precis. Finns det något du känner finns utrymme för förändring i avdelningarna? 

A: Inget som jag kommer på nu, jag får nog ringa er om jag kommer på något. 

   (Skratt) 

E: Ja eller hitta oss på facebook… 

(Skratt) 

A: Ahh precis. 

E: Vi är väl mer eller mindre klara nu tror jag… 

D: Jo de tror jag med. 

E: Men är det något speciellt du vill berätta som avslutning. De kan vara vad som.  

A: Nej inget så direkt… 

(Paus) 

A: Nej men det som de flesta inte verkar veta, som jag upplevt det då, är att det finns så 
många sätt att jobba på inom äldrevården, och speciellt demensavdelningarna. Alltså folk tror 
att man ska ta hand om de äldre och så, ge dom mat, medicin o alla annan vård, men riktigt så 
enkelt är det inte. Det många kanske inte tänker på är att dom här är också människor. Man 
skapar liksom personliga band och förhållanden med brukarna. Det gör ju att man inte kan 
arbeta med dom som om de vore ”varor”. Därför tror jag att det är viktigt och få ut det till 
allmänheten och så. 

E: Ja precis. Det är ju lite det vi vill också, liksom undersöka hur det är att jobba med dementa 
och hur de påverkas men även hur personalen påverkas av dem. Så vi tycker det är jätte 
intressant, verkligen. 

D: Mmm precis. 

E: Men ja, se där vad tiden flyger iväg när man har roligt. 

(Skratt) 

A: Ja eller hur! 



(Skratt) 

 

D: Men vi får då tacka för din tid och dina svar… 

A: Tack själva, måste jag säga. Jag hoppas att det blir till någon hjälp. 

D: Det blir det verkligen.  
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Vårdgivare/anställd/personal: En anställd (person) som omhändertar den person som är inlagd 
i äldreboendet. 

Vårdtagare/brukare/boende: Den person som är i behov av vård samt omsorg och är inlagd i 
äldreboendet.  

 


