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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personalen på äldreboenden upplevde 

hanteringen av deras effektiviseringsarbete i relation till de uppsatta värdighetsmålen. Studien 

hade en kvalitativ metod där sju stycken djupintervjuer genomfördes med personal från olika 

äldreboenden. Vi försökte undersöka om personalens effektivisering kunde ses som en 

motmakt och huruvida värdighetsarbetet blivit bristfälligt. Ritzers begrepp McDonaldisering 

och Foucaults teori om makt var de fundamentala teoretiska ramarna. Till dessa har vi använt 

oss av begreppet informell organisationskultur, för att kunna förstå mentaliteten mellan 

arbetskollegorna på äldreboende. Enligt tidigare forskning är det personalbrist och tidspress 

som gör att omsorgsarbetet brister. Denna studie visar dock att andra orsaker kan ligga till 

grund och studien resulterar i hur missbelåtenhet bland personalen påverkar värdighetsarbetet 

för de äldre.  

 

Nyckelord: Effektivisering, Motmakt, Personalhandlande, Värdighet. 

Abstract 

The purpose of this study was to examine how the staff in care homes experienced 

management of their efficiency efforts in relation to its stated objectives dignity. The study 

had a qualitative method where seven in-depth interviews were conducted with personnel 

from different care homes. We tried to examine whether the staff's efficiency could be seen as 

a counter-power and whether the dignity of work has become deficient. Ritzers concept 

McDonaldization and Foucault's theory of power was the fundamental theoretical framework. 

To these we have used the concept of informal organization culture, in order to understand the 

mentality between work colleagues at care homes. According to previous research it is the 

lack of staff and time constraints that make care work deficiencies. However this study shows 

that other causes may be the basis and the study results in the dissatisfaction among staff 

affects the dignity of work for the elderly. 

Keywords: Efficiency, counter-power, Human behavior, Dignity.  
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1. Inledning 

“Personalen dricker hellre kaffe och går ut och röker än å göra det dem ska, umgås med de 

äldre”, uttrycker Natalie, en informant i vår studie. Äldreomsorgen har de senaste åren varit 

ett hett debattämne där kritiken främst riktats mot underbemanning och stressad arbetsmiljö. 

Anhöriga uttrycker en missbelåtenhet över deras föräldrars aktivering och de menar att de 

äldre saknar stimulering på äldreboende. (Andersson, Pettersson & Sidenvall 2007 s. 1716).  

Samtidigt som ena sidan av myntet uppger detta missnöje, gav Socialstyrelsens allmänna 

undersökning år 2013 ett svar att hela 89 % av de äldre var nöjda med den vård och omsorg 

som erbjöds. (Ingelsson et al. 2013 s. 7). Resultaten är förvånande enligt oss, då dessa 

motsäger varandra och blir därför mycket intressanta. Det fick oss att fundera vidare kring vad 

svårigheterna egentligen ligger.    

 

Vår allmänna uppfattning är att Sveriges äldreomsorg uppfattas som dålig, men är den så pass 

dålig som den framställs? Vår ambition med denna studie är att flytta luppen vidare och 

undersöka samma fenomen med en ny hypotes, där personalbrist och tidspress inte sätts i 

fokus. Vi vill genom denna studie se hur personalen dagligen tvingas att effektivisera 

omsorgsarbetet och hur detta hanteras personalen emellan. Kan vi se hur personalen anknyter 

sig till varandra och skapar informell organisationskultur och hur fungerar den i sådana fall i 

en effektiviserad verksamhet? Finns det maktstrukturer som påverkar hur arbetsmiljön ser ut? 

 

Det finns mycket forskning kring äldreomsorgen i Sverige men däremot inte mycket 

kvalitativ forskning där personalen får komma till tals med kritik mot den egna arbetsplatsen. 

Vi vill låta personal framföra sina erfarenheter kring hur de äldres värdighet upprätthålls på de 

äldreboenden där de arbetar. Utifrån ett sociologiskt perspektiv, kommer vi lyfta fram sociala 

orsaker som kan ligga bakom personalens beteende att vilja effektivisera sitt arbete. Med detta 

sagt, har vi en förhoppning om att vår studie kommer bidra med ny kunskap kring ämnet och 

ge vårdforskningen ytterligare en utgångspunkt.   

1.1 Fokus och problemformulering 

Vi har följt debatten kring sjukhusens vårdkvalité i media och anser att vårdens arbetssituation 

blivit hårt kritiserad. En internationell undersökning som genomfördes i början av 2014 har 

konstaterat den stressade arbetsmiljön som råder på sjukhusen. Studien refererar till flera 

rapporter som hävdar att sjuksköterskor omfördelar arbetet för att uppnå de finansiella 
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uppsatta målen. Sammanfattningsvis visade rapporten att vårdpersonalen upplevde stark 

stress, där de inte hann prioritera sina patienter. Konsekvenserna av underbemanning har lett 

till dödsfall som förmodligen aldrig hade inträffat om inte arbetsbelastningen inom omsorgen 

varit så pass hög som den anses vara idag. (Aiken et al. 2014 s. 1-2). 

 

Parallellt har en övergripande undersökning genomförts av Socialstyrelsen i Sverige, där 

syftet varit att undersöka hur de äldre uppfattar sin tillvaro på äldreboenden och inom 

hemtjänsten. Undersökningen genomförs årligen och fungerar som ett verktyg för att mäta om 

de äldres behov tillfredsställs. 2013 års version inkluderade samtliga kommuner i Sverige, 

förutom tre, där Socialstyrelsen inte kom åt uppgifterna. Denna omfattning resulterade i en 

bred studie som blev generaliserbar på hela landet.  Av undersökningen visades ett positivt 

resultat, hela 89 % av de äldre uppgav att de var nöjda över den vård och omsorg som erbjöds. 

Inom särskilt boende hade siffrorna ökat sedan förra årets undersökning och det som de äldre 

värdesätter högst är eget inflytande, trygghet och tillgänglighet för vård och omsorg. 

(Ingelsson et al. 2013 s. 7).  

 

Utifrån dessa två studier och vår förförståelse kring äldreomsorgen valde vi att specifikt 

studera detta arbetsområde. Tidigare studier har genomförts på främst sjukhusområden vilket 

är ytterligare en anledning till att vi väljer att fokusera på äldreomsorgen. Vår studie syftar till 

att undersöka hur kulturen bland personalen påverkar prioriteringar som kan ge konsekvenser 

för de äldres rätt till värdigt liv. Vi vill fokusera på personalens subjektiva upplevelse, där vi 

koncentrerar oss på känslor och erfarenheter, då vi anser att detta är sociologisk intressant. Vi 

är även intresserade av att se huruvida effektiviseringen kan ses som en motmakt, något som 

Foucault (1987 s. 61) förklarar som ett maktspel där underordnade gör motstånd när makt 

utövas och försöker bemästra det. 

1.2 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till äldreomsorgen och är specifikt inriktad på personalens arbetssätt 

med värdegrundsarbetet som stöttepelare. Undersökningen kommer endast att belysa 

personalens subjektiva uppfattningar och det är viktigt att poängtera att arbetet inte är 

generaliserbart, då denna studie genomförts med sju stycken informanter. 

 

Studien är inte inriktad på den medicinska aspekten eller de boendes fysiska tillstånd. Studien 

innefattar alltså inte diskussioner kring medicinska konsekvenser som påverkar värdighet och 
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heller inte fysiska konsekvenser som påverkar värdighet. I studien läggs inga värderingar 

kring sjukdomars påverkan för den enskildes liv. Vi väljer även bort en psykologisk 

utgångspunkt. I studien diskuteras inte hur psykiska sjukdomsbilder påverkar värdighet eller 

hur den enskilde mår psykiskt. Däremot kommer vi att diskutera personalens upplevelser av 

hur de äldre mår, hur de tror att de äldre påverkas av bra eller mindre bra värdegrundsarbete.  

 

Avgränsningen kring ämnet var lite mer problematiskt än vad vi hade tänkt oss, då värdigt liv 

kan tolkas på flera olika sätt och vad som är värdigt är individuellt. Därför har vi valt att 

definiera värdighet, efter professor Lennart Nordenfelts definition (se 2.8 

Värdighetsbegreppet). 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur personalen på äldreboenden upplever 

hanteringen av deras effektiviseringsarbete i relation till värdighetsmålen och de 

värdighetskrav som ställts upp för att ge de äldre ett värdigt liv. Inom dessa ramar vill vi även 

ta reda på om effektiviseringen kan ses som en motmakt.  

 

Den frågeställning problemformuleringen lett fram till är: 

 

 Hur visar sig personalens effektivisering som en motmakt, där värdighetsarbetet blir 

bristfälligt? 

 

För att besvara frågeställningen har vi valt att komplettera med följande underliggande fråga: 

 

 Vilka konsekvenser får de prioriteringar som görs för de äldre och för arbetsmiljön?  
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1.4 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är uppdelad i sju delar och vi tänker nu redogöra de olika kapitel som ni 

kommer att stöta på under läsningen. Det första kapitlet redogör uppsatsens syfte, fokus och 

problemformulering, det redovisas även vilka avgränsningar vi har gjort i studien. 

Bakgrundskapitlet ger en överblick över den aktuella forskningen som finns inom 

omsorgsområdet. Kapitlet redogör för olika forskningar och det redovisas även fem 

vetenskapliga artiklar som alla har fokus på vården. Detta kapitel visar även vad som står 

skrivet i lagen och presenterar Socialstyrelsens definition kring värdighetsgrunden. I teori- 

och begreppskapitel har vi redogjort för den teori och de två begrepp som vi senare kom att 

använda oss av för att analysera resultatet. Effektiviseringsbegreppet och maktteorin är de 

fundamentala ledmotiven i denna uppsats och har en avgörande grund för analysen. Informell 

organisationskultur är en beskrivning av hur arbetstagarna skapar sin egen mentalitet på 

arbetsplatsen. Metodkapitlet ger en förklaring till vad kvalitativ metod innebär och hur vi har 

förhållit oss till denna metodform. Fördelar och nackdelar diskuteras i relation till vår studie 

och här kan ni läsa hur det gått till. Metodkapitlet inkluderar även förförståelse, etiska 

principer, urval och egna reflektioner kring hur det praktiska arbetet på fältet resulterade. 

Vidare presenteras resultatet vilket vi valt att kategorisera under sju teman som samtliga 

förhåller sig till värdigt liv. I analysen låter vi vår teori och våra begrepp hjälpa till som 

verktyg för att kunna angripa och få djupare förståelse för den empiri vi samlat in. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattande analys med svaren på våra frågeställningar samt 

en avslutande reflektion. Här förs en diskussion kring hur vårt arbete gått och hur ett fortsatt 

arbete hade kunnat se ut.   
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare studier som gjorts inom detta ämne. Här förtydligas de 

nationella värdegrunderna och vad som står skrivet runt värdighet i gällande lagstiftning. 

Avsnittet presenterar en definition av begreppet värdighet vilket kommer att användas 

genomgående i denna studie. Grundtanken med detta avsnitt är att ge ett gott underlag för 

fortsatt läsning och också ge en förståelse för hur vårt syfte växt fram genom arbetets gång.   

2.1 Vad säger lagen 

Värdighetsbegreppets innehåll går att finna i socialtjänstlagen (SoL). I 1 kap. 1 § tredje 

stycket (SFS 2001:453) stadgas att ”verksamheten skall bygga på respekt för människors 

självbestämmande och integritet”.  Vidare stadgas i 5 kap. 4 § SoL: 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 

liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre 

människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och 

ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. (SFS 2001:453). 

 

Riktat mot personalen inom äldreomsorgen står skrivet i 3 kap. 5 § (SFS 2001:453) att 

”Insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne” 

Ett annat lagrum som riktar sig till personalen och deras arbete är 3 kap. 3 § SoL, (SFS 

2001:453) som lyder ”Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. […] inom 

socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Dessa paragrafer 

kan återkopplas till värdegrundsaspekterna (se 2.4 Värdigt liv för äldre). 

2.2 Den nationella värdegrunden 

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen är obligatorisk för alla kommuner att följa 

enligt Socialtjänstlagen. Socialstyrelsen är ansvarig för att information kring värdegrunden 

når alla berörda och det är deras jobb att stödja förverkligandet av värdegrunden. En 

värdegrund är något som lutar på gemensamma värderingar huruvida bemötande bör gälla. 

När värdegrunden ska implementeras i en verksamhet syftar den till att beskriva hur 

individerna inom denna verksamhet skall förhålla sig i sitt arbete. Den nationella 

värdegrunden baserar på Socialtjänstlagen och framförallt 5 kap. 4 § vilken beskriver hur 

äldre personer skall få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialstyrelsen menar att 

personer som är verksamma inom äldreomsorgen behöver värna och respektera de äldres rätt 

till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning för att 

den nationella värdegrunden skall vara uppnådd. (Socialstyrelsen 2012). 
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2.3 Värdighetsbegreppet 

Lennart Nordenfelt, professor vid Tema Hälsa och Samhälle vid Linköpings universitet har 

tydliggjort begreppet värdighet i rapporten Om mänsklig värdighet. Nordenfelt (2011 s. 3) 

använder sig utav FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna för att inspireras till sin 

definition. Sammanfattningsvis säger FN att alla människor har lika värde och samma 

rättigheter och på samma sätt fungerar värdighet enligt Nordenfelt, där alla människor oavsett 

ålder, kön, etnicitet etc. har rätt till lika mycket värdighet.  Rätten till värdighet är bestående 

för alla åldrar och varken minskar, ökar eller på annat sätt förändras under en människas 

livslopp. 

 

För att mäta värdighet kan forskaren använda sig av olika värdighetsaspekter. I relation till 

äldre relaterar värdighet till följande: 

 Integritet: privatliv och kroppslig integritet 

 Självbestämmande 

 Individanpassning 

 Delaktighet 

 Insatser av god kvalitet 

 Gott bemötande (Nordenfelt 2011 s. 3)  

 

Denna beskrivning av värdighet kommer att ligga till grund för denna studies användning av 

begreppet och en djupare förståelse kring ovan nämnda aspekter går att läsa om i 2.8 Värdigt 

liv för äldre. 

2.4 Tidigare forskning 

Vi har i detta avsnitt valt att lyfta fram fem, vad vi anser, sociologiskt intressanta 

vetenskapliga artiklar som kan skapa olika infallsvinklar till vår studie.  

 

Den första studien vi väljer att lyfta fram är den internationella studien Nurses staffing and 

education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational 

study av Aiken (2014 et al. s. 2) som genomfördes inom tolv europeiska länderna och hade i 

syfte att informera beslutsfattande hur nedskärningarna inom vården kan påverka 

behandlingsresultaten negativt. Det har visat sig att stark stress för personalen kan leda till 

patienters död. Artikeln är sociologiskt intressant då den lyfter fram ett hett debattämne i 

samhället. Studien blir särskilt intressant för oss då den visar på hur stress och finansiella 
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ramar tvingar personalen att omprioritera, vilket vi också har som delfokus i vår studie. 

Studien lyfter fram de besparingar som gjorts inom vården och hur vårdpersonal omfördelar 

arbetet för att uppnå de finansiella målen. Som exempel tar dem upp mindre resurser, strävan 

efter att förkorta vårdtiden och indragna slutenvårdsplatser. De framtar även riskerna med att 

anställa personal som inte uppfyller utbildningskraven. I studien ställs de europeiska 

sjukhusen mot de sjukhus som finns i USA. USA har tagit till sig denna kritik och 50 av 

staterna har redan eller överväger att genomföra en legalisering där endast utbildade 

sjuksköterskor skall få arbeta inom sjukhusområdet. Med denna vision ser det medicinska 

institutet i USA hur de år 2020 har ca 80 % av bemanningen med rätt kandidatexamen för det 

jobb de utför. Europa har dessvärre haft en relativt liten politisk dragningskraft inför samma 

målsättning. Forskning kring omvårdnad har ännu inte nått hela vägen i Europa och artikeln 

visar att det krävs mer vetenskapliga bevis för att påverka den EU-politiska debatten kring 

samordning av yrkeskvalifikationer för sjuksköterskor.  

 

Vi väljer vidare att lyfta fram en annan artikel med sociologisk utgångspunkt: Dignity and the 

factors that influence it according to nursing home residents: a qualitative interview study 

skriven av Oosterveld-Vlug et al. (2014 s. 101). Studien blir sociologiskt intressant och 

aktuell för oss då författarna, precis som vi, valt att göra en kvalitativ studie med enskilda 

personers subjektiva upplevelser. Författarna mötte de äldre på ett boende i syfte att ta reda på 

deras känslor kring att leva och bo på ett äldreboende. De visade sig att de äldre uppskattade 

de aktiviteter som anordnats på boendet men att de samtidigt inte kunde tränga undan de 

känslor av meningslöshet som infunnit sig efter att de flyttat in. Livet var inte som det alltid 

varit och tristess och ensamhet gjorde att äldreboenden blev ett ställe att vänta på döden. 

Strukturerna på boenden var också något som gav konsekvenser för värdighet, menade de 

äldre. Rutiner som mat, väckning och ombyte var tidsbestämda, vilket försämrade känslan av 

värdighet, de äldre blev bara en i gruppen som följde ett uppstaplat schema. Dagsrutinerna 

kritiserades av de äldre och resultatet gjorde denna studie tänkvärd för oss då vi också 

diskuterar de olika rutinerna och hur de påverkar de äldre.  

 

Artikeln Daily life after moving into a carehome-experiences from older people, reatives and 

contact persons av Andersson, Pettersson och Sidenvall (2007 s. 1716) inriktade sig på vilka 

aktiviteter de äldre vill sysselsätta sig med under dagarna. Forskarna genomförde en kvalitativ 

undersökning med direkt kontakt med både äldre, anhöriga och personal. Deras syfte var att 

undersöka vilka aktiviteter som erbjöds på boendet och vad informanterna tyckte om dessa. 
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Många äldre berättade att de saknar social aktivering som umgänge och samtal. De äldre 

berättade även att de sällan umgicks med någon annan boende eller pratade med någon annan 

förutom under måltiderna. De anhöriga uttryckte liknande missnöje, där de gav uttryck åt att 

deras mamma eller pappa var uttråkad och icke fullt stimulerad. Både anhöriga och äldre 

önskade att det skulle finnas fler aktiviteter på äldreboendet som de äldre kunde delta i. 

Samma informantgrupper menar att om de anställda får tid över, borde den tiden läggas på 

samtal med de äldre.  

 

I samma undersökning diskuterades självbestämmande och synen på detta skiljde sig åt 

mellan personal och äldre. De äldre ansåg inte att de hade fullt självbestämmande, de 

upplevde att personalen tog beslut över deras huvuden och att de inte fick framföra sina egna 

åsikter. De äldre menade att det intima omsorgsarbetet var det moment som de hade minst 

inverkan på. De äldre som krävde mer stöttning påstod detta i större utsträckning än de som 

klarade sig relativt bra på egen hand. Personalen hade ett annat perspektiv, där de menade att 

de hade så pass god klientvetenskap att de visste vad som var bäst för den äldre och vilket 

stöd som var bäst lämpat. (Andersson, Pettersson & Sidenvall 2007 s. 1717).  Vi ansåg att 

studien var sociologisk intressant för att den lyfter upp olika gruppers perspektiv och relaterar 

dem till varandra. Att jämföra de olika synpunkterna är ett bra sätt att måla upp olika aktörers 

verklighet. Då vårt syfte var att undersöka hur personalen hanterar prioriteringar i sitt arbete 

blev denna studie aktuell även av den anledningen och vi ansåg att den kunde ge oss en bra 

grund för fortsatt arbete.  

 

Att studera personalens beteenden mot de äldre är sociologiskt intressant för att det handlar 

om relationer som är präglade av olika hierarkiska ordningar och en sådan infallsvinkel ville 

vi gärna ha med. Vi väljer därför att lyfta fram Baillie och Gallaghers (2012 s. 44) artikel; 

Raising awarness of patient dignity, en studie som behandlar olika beteenden som 

sjuksköterskor/vårdare har gentemot de boende. De betonade att detta var en faktor som i hög 

grad var avgörande för hur de boende upplevde vården som värdig. Sjuksköterskorna själva 

menade att de värdesatte värdighet för dem boende högt och att de var medvetna om att det 

var en plikt att respektera de boendes värdighet. Bristande medvetenhet visade sig därför vara 

en förklaring till att dåligt beteende fortskred. De beteenden som ansågs äventyra patienters 

värdighet var: elakhet, likgiltighet, objektifiering, begränsning, märkning, förakt, 

diskriminering, avsky, berövande, misshandel och uselhet.  
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Den sista artikeln vi valt att presentera behandlar och definierar begreppet värdighet och hur 

detta upprätthålls inom vården. Concept determination of human dignity är skriven av Edlund 

et al. (2013 s. 851-852) Vi ansåg att artikeln var intresseväckande för att den beskriver hur de 

anställda förhåller sig till värdighet och värdighetstänk inom arbetet. Författarna menade att 

värdighet var en viktig grund inom sjukvården och att alla som arbetar med omsorgsarbeten 

har ett etiskt ansvar gällande värdighet. Värdighet beskrivs som något varje människa strävar 

efter och att människovärdet borde vara den viktigaste kärnan för alla som arbetar med vård 

av andra människor. För att få en förändring i det praktiska arbetet krävs en djupare förståelse 

kring begreppet värdighet. Människovärdets innebörd har på senare år utvecklats och omfattar 

saker som beteende och även vilken status den enskilde har, detta resulterar i att begreppet 

inte är helt okomplicerat och definieras ofta på olika sätt vilket gör att innebörden av det i 

många fall försvinner. Kring detta fenomen har Edlund et al. behandlat material utifrån 

kvalitativ metod, där de intervjuat patienter. Patienterna säger att värdighet för dem betyder 

att dem behandlas med respekt, att de ses på som en unik människa och att personalen är 

förlåtande.   

2.4.1 Reflektion  

Den internationella studien om vårdpersonals arbetssätt är den studie som vi anser skiljer sig 

mer märkbart från de övriga artiklarna. Den anser vi har ett makroperspektiv som lyfter fram 

problematiken för anställda snarare än konsekvenserna för de äldre. Jämförelsevis anser vi att 

de övriga artiklarna har ett fokus mot de äldres egna synpunkter och blir därmed mer 

mikrobaserad. Vi tycker det är intressant att se att de sistnämnda har liknande resultat som 

visar på att de äldre saknar aktivering och stimulans. Återkommande i dessa artiklar är att 

stress påverkar värdighetsarbetet och alla lyfter fram olika konsekvenser av detta. Vad vi 

däremot diskuterade är att Andersson, Pettersson och Sidenvalls studie visar på att de 

anställda och de äldre har skilda uppfattningar i vilken grad självbestämmande finns. Detta får 

oss att förstå att i större undersökningar kan det vara till fördel att intervjua olika aktörer för 

att nå sanning. Avslutningsvis anser vi att artiklarna gav oss en bra grund för fortsatt arbete i 

denna studie.    

2.5 Finansiella ramar 

Hanna Antonsson har i sin avhandling Chefers arbete i äldreomsorgen: att hantera den 

svårhanterliga omvärlden relationen mellan arbete och organisering diskuterat enhetschefers 

arbetssituation inom äldreomsorgen. Syftet är att belysa hur chefernas arbete karaktäriseras 
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och hur dem påverkas av högre ledning. (Antonsson 2013 s. 14). Studien baseras på intervjuer 

med totalt 45 chefer, vilka består av både kommunala och privata utförare. (Antonsson 2013 

s. 32).  

 

Äldreomsorgen beskrivs som en platt organisation, där enhetschefer har ansvar för många 

anställda som alla står på samma ansvarsnivå. De anställda har inte många 

utvecklingsmöjligheter och har heller inte någon möjlighet att vara involverade i sin 

anställning eller påverka sin ansvarsgrad. Trots den platta organisationen ses äldreomsorgen 

som väl präglad av hierarkiska nivåer, där de anställda står i tydlig underordning till 

enhetschefen och ledningen, organisationen blir därmed starkt politiskt laddad. (Antonsson 

2013 s. 227). 

 

Det högsta styrningsorganet, som i många avseende påverkar på verksamhetsnivå är politiken. 

Cheferna i studien arbetar alla under politiskt styrda verksamheter och de berättar att de är väl 

berörda av politiken. När nya riktlinjer undertecknas inverkar det hela vägen, från politikerna 

ner till de boende, på relativt detaljerad nivå. De nya riktlinjerna kan gälla bedrivningsfrågor 

gällande hur det i verksamheten ska utföras men också nya budgetramar rådande inköp och 

förhandlingar. Cheferna känner av hur de måste överlägga kring matinköp och antal 

matleveranser per dag för att få ihop budgeten. Vidare berättar cheferna att när kraven 

stramats åt har de förändrat deras möjligheter att fastanställa, de är tvungna att istället 

använda tidsbestämda vikariat. (Antonsson 2013 s. 213-214). 

 

Enhetscheferna har som målsättning att tillfredställa de äldre och ge dem ett gott 

omsorgsarbete. Vad som däremot är märkbart för författaren då hon intervjuar är att cheferna 

inte når sina ambitioner utan istället besörjer för sina medarbetare, där stöttning för dessa är 

högst prioriterat. De lyssnar mycket på vad de anställda vill och försöker uppfylla deras krav 

och önskningar. Det ekonomiska ansvaret utformas därmed av medarbetarna och inte av de 

äldres önskningar. (Antonsson 2013 s. 216).  

 

Sammanfattningsvis belyser studien hur äldreomsorgen är beroende av ledningen och att 

poltiken styr hur verksamheten fungerar. Finansiella mål påverkar hur enhetscheferna kan 

anställa, men också hur mycket mat de äldre får äta och hur många aktiviteter som är möjliga 

att utföra. (Antonsson 2013 s. 223). 
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2.6 Det lilla extra 

Malin Wreder (2005 s. 50-51) har genom en kvantitativ undersökning studerat olika svar från 

omsorgspersonal för att få deras tankar kring hur äldreomsorgen är och bör vara vilket hon 

förklarar i sin doktorsavhandling i omsorgens namn. Äldreomsorgspersonalen påpekar att det 

är ”det lilla extra” som inte hinns med för de boende. Promenader, utflykter, pratstunder och 

andra likande aktiviteter är sådant som resulterar i stimulans. Dessa aktiviteter är vad 

omsorgspersonalen egentligen menar är deras omsorgsförpliktelser och det som menas med 

”det lilla extra”. Stressfaktorn inom omvårdnadsyrket går aldrig obemärkt förbi och det är en 

svårighet att i denna miljö att ge en god omsorg. Personalens svar i enkätundersökningen 

tyder på att de vill öka interaktionen mellan personal och boende. Det framkom även att den 

personliga relationen blir viktig för att kunna ge bästa omvårdnad. (Wreder 2005 s. 52-54). 

2.7 Erfaren personal för kvalificerat relationsarbete 

Astvik tar i sin rapport Relationer som arbete – förutsättningar för omsorgsfulla möten i 

hemtjänsten upp att äldreomsorgsarbetet är ett människovårdande arbete, där relationen 

mellan boende och vårdpersonal är ett avgörande kriterium för att omvårdnaden ska vara fullt 

tillfredställande för de äldre. Inom omsorgsarbetet har det visats att bästa vård ges då de 

anställda har långvarig relation med de äldre, där de känner till den enskildes önskemål och 

egenskaper. När personalen har god klientkunskap kan de upprätthålla vårdkvalitet. Detta 

ställer psykologiska krav på personalen, där alla anställda får personligt ansvar för att de 

boende ska trivas och må bra. (Astvik 2003 s. 38). 

 

Formellt sett beskrivs arbetet som olika typer av omsorgsmoment, med duschning, 

omvårdnad, på- och avklädning och stöttning. Beskrivningen inkluderar även hushållsarbete, 

som städning, diskning och servering. Vad som inte framkommer är det emotionella arbete 

som krävs av omvårdnadspersonalen. Det krävs att den anställda klarar av tuffa situationer i 

mötet med de boende. Att föra en dialog och att ge god psykisk stöttning är några av de 

exempel som lyfts fram och åter igen ligger detta ansvar på den enskilde omsorgsgivaren som 

har ett relationsarbete som kräver höga sociala kvalifikationer. (Astvik 2003 s. 47).  

2.8 Värdigt liv för äldre   

För att arbeta på ett äldreboende finns kriterium som personal måste tänka på då de jobbar. 

Här följer de aspekterna och hur de förhåller sig till värdighet.  
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Integritet – privatliv och kroppslig integritet 

På ett särskilt boende för äldre ska privatliv innebära att den boende har ett eget rum, där 

denne kan stänga om sig. Den ska i rummet få råda över sina privata saker och tillhörigheter. 

Personalen måste i alla lägen visa hänsyn för den äldres bostad. Det är inte okej att gå rakt in i 

den äldres rum utan att knacka och det är heller inte acceptabelt att personalen läser post eller 

rotar bland den äldres saker. (SOU 2008:51 s. 120). 

 

Kroppslig identitet är, i detta fall, kopplat till omsorgsarbetet och innebär att personalen måste 

jobba med ett integritetstänkande som motarbetar intima kränkningar. Som exempel ska 

personalen tänka på hur omsorgsarbetet utförs vid av- och påklädning, duschning och toalett. 

Arbetet ska utföras av personal i den mån det är nödvändigt, det innebär alltså att saker som 

den äldre klarar av på egen hand ska personalen tillåta. (SOU 2008:51 s. 121). 

Självbestämmande  

Alla som bor på särskilt boende har rätt att uttrycka sina känslor och åsikter. Personalen ska 

låta alla komma till tals och de äldre har rätt att tacka nej till omsorg, mat, och vård, utan att 

bli ifrågasatta. För att den äldre ska uppfatta detta gäller att personalen uppträder 

professionellt då den äldre uttrycker sina åsikter och försöker stötta den äldre i dennes 

önskemål. (SOU 2008:51 s. 121). 

Delaktighet 

Denna aspekt ses som en komplettering till självbestämmande, där den täcker det glapp som 

kan uppkomma för de äldre som inte klarar av att fullt bestämma över sig själv på grund av 

ålderdom eller sjukdom. Det kan i vissa situationer vara svårt för den äldre att fatta beslut och 

då ska personalen hjälpa individen att vara delaktig i de beslut som tas, i den utsträckning som 

är möjlig. (SOU 2008:51 s. 123). 

Individanpassning 

Alla människor bär med sig olika egenskaper, som kultur, intressen, etnicitet och kön och det 

är upp till äldreomsorgen att anpassa omsorgsarbetet utifrån individens person. Alla 

äldreboenden ska vara öppna för att möta olika människor och utföra olika aktiviteter för just 

den enskilde. (SOU 2008:51 s. 123). 

Insatser av god kvalitet 
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Det är grundläggande att personalen är utbildad, vet vilka regler och avtal som gäller samt 

följer lagen. Ledning och personal ska tillsammans se till att den nationella värdegrunden 

eftersträvas. God kvalitet innebär även att insatserna följer de värdighetsaspekter som nämnts 

ovan. (SOU 2008:52 s. 124). 

Gott bemötande 

Detta kriterium kan verka självklart, men för att se till denna riktlinje krävs en närmare titt på 

arbetssättet. Gott bemötande syftar främst till relationen mellan personal och den äldre. För att 

uppfylla kravet gäller att personalen är lyhörd, uppmärksam och vänlig i sitt bemötande mot 

den äldre oavsett kön, etnicitet, intellektuell förmåga eller social status. Om personalen talar 

”över huvudet” på den äldre under omsorgsarbetet, anses det bryta mot denna riktlinje och det 

är då inte ett gott bemötande. (SOU 2008:51 s. 125). 

 

Gott bemötande gäller även relationen mellan personal och de anhöriga. Personalen ska hålla 

sig professionella i mötet med anhöriga och vara opartiska i frågor som gäller den äldre. 

(SOU 2008:51 s. 125). 

2.9 Sammanfattning 

Nu har tidigare forskning redogjorts, där vi klargjort vilken påverkan stress och 

effektivisering kan ge på omsorgsarbetet. I kapitlet har SOU:s kriterium presenterats utifrån 

värdighetsbegreppet. Dessa kriterier har vi använt oss av som stöttepelare för den empiri som 

vi samlat in.  Flera av de utvalda artiklarna behandlar komponenter som är viktiga för god 

omvårdnad och artiklarna omfamnar olika aktörers perspektiv, både äldre, anhöriga och 

personal. Vidare har det visat sig att chefernas roll är otillräcklig ute på äldreboenden. 

Cheferna styrs av en högre ledning och detta har lett till finansiella svårigheter.    

 

Anledningen till att vi valt att fokusera på denna forskning är för att vi ansåg den relevant för 

vår studie. Vi ville belysa de komponenter som tidigare lyfts fram som bristfälligheter inom 

vården, och försökte här vara omfattande. Den tidigare forskningen kommer senare vara till 

hjälp i analysen där alla delar kommer sättas i relation till vår empiri. Med detta i åtanke blev 

vårt mål att finna teori och begrepp som behandlar dessa fenomen. Valet föll således på 

Ritzers begrepp McDonaldisering, Foucaults maktteori samt informell organisationskultur av 

Pyöriä.   
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3. Teori och begrepp 

I denna del presenteras den teori och de begrepp vi valt att använda oss utav i vår studie. I 

analysen kommer samtliga användas som verktyg, där vi på ett analytiskt vis kopplar samman 

insamlad empiri med presenterade teori och begrepp. Då vår studie behandlar effektivisering 

har vi valt att presentera Ritzers främsta begrepp, McDonaldiseringen, vilket vi ansåg skulle 

vara till god hjälp för vår analys. Foucault är en av sociologins största tänkare inom 

samhällsforskningen, därför har vi också valt att använda oss av hans framskridande teori om 

makt, vilket vi förklarar utifrån två verk; Övervakning och straff och Diskursernas kamp. 

Foucaults maktteori valdes därför att vi ville utreda hur maktpositionerna såg ut och 

fungerade på äldreboende, då med fokus på personalen och deras handlande.  

 

Maktteorin och McDonaldiseringsbegreppet är väl kända inom sociologisk forskning och vår 

förhoppning är att finna kopplingar dem emellan. Vi tror att McDonaldiseringens 

effektivitetskonsekvenser kan resultera i maktutspel i äldreomsorgen mellan kollegorna. Vi 

har också valt att ta med begreppet informell organisationskultur då vår studie undersöker hur 

personalens beteende påverkar dels effektiviseringsarbetet men också maktstrukturerna.  

3.1 McDonaldisering 

Utbildningen, vården, jobben, familjen och politiken är påverkat av det som Ritzer kallar 

McDonaldiseringen.  Det är en process som är oundviklig och som tränger igenom alla olika 

regioner och institutioner i världen. Ritzer menar att McDonald´s som organisation ringar in 

vår tid och hur den ter sig. Restaurangens principer för social organisering kan även skildras i 

övriga samhället. Oförutsägbara eller avvikande händelser anses i McDonaldssamhället som 

slöseri med tid och pengar och inom detta samhälle finns ingen acceptans för skiljaktighet. 

(Ritzer 2000 s. 2-5). Max Weber skulle i detta fall hävda att alla vinstdrivande företag 

bedriver McDonaldisering eftersom att det leder till lägre kostnader och högre vinster. (Ritzer 

2000 s. 168).  

 

Ritzer (2000 s. 12-14) talar om de fyra dimensionerna som gör det möjligt för 

McDonaldiseringen att vara så pass framgångsrik. Effektiviteten är den första dimensionen i 

ett McDonaldiserat system. Individerna följer ett mönster som de blivit tillsagda att följa och 

de är utbildade för att kunna utföra ett effektivt arbete. Samtidigt är de övervakade av högre 

institutioner, vilket också är ett medel för att bibehålla effektiviteten. Den andra dimensionen 
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är kalkylerbarhet vilken syftar till att arbetarna hela tiden måste vara medvetna om att tid är 

pengar, kvantitativa aspekter blir viktigare än kvalitativa. Om alla arbetsuppgifter kan utföras 

ännu lite snabbare accepteras den sämre kvalitén som arbetssättet resulterar i. Förutsägbarhet 

visar på hur systemet utfaller på samma vis gång på gång. Arbetarna följer de regler som 

företaget och cheferna satt upp och välkomnar inte nya idéer och riktningar. Det fjärde 

elementet som är en nyckel till McDonalds framgång är kontrollen. De McDonaldiserade 

organisationerna och dess arbetare är i hög grad styrda och utbildade för att gynna systemet. 

Friheten inom dessa organisationer är begränsad och arbetsuppgifterna skall genomföras 

precis på de sätt som det är tänkta att göras. Arbetstagarna skall infinna sig i det led som alla 

andra står i, de följs åt och påverkas av varandra. Alla är drillade att utföra sina 

arbetsuppgifter på samma vis som de andra arbetskamraterna. 

 

McDonaldiseringen har utökats och på många plan lyckats att ge samhället modeller som 

gynnar systemet. Utvecklingen har dock inte bara visat upp fördelaktiga sidor utan även fått 

kritik för dess irrationalitet. En kritik är att systemet inte ger någon möjlighet för individerna 

att använda sig av det mänskliga förnuftet och att effektiviteten gör detta orimligt. (Ritzer 

2000 s.15). Ritzer (2000 s. 168) menar att den ökade användningen av icke-mänskliga 

tekniker genomförs för att öka lönsamheten, inte för att utveckla individen.  

3.2 Maktteori 

3.2.1 Makt 

Makt kan inte förklaras som singular utan det finns flera olika typer av makt i samhället och 

måste därför ses i plural. Inom maktsamhället förekommer olika hierarkiska nivåer och det 

finns en rad olika maktformer som utgör dominans. Utvecklingen av lokala och regionala 

makter är anledningen till att större statsapparater fått möjligheten att växa fram. Förr innebar 

den juridiska makten förbud och förhinder, vilket försvann under utvecklingen av större 

statsapparater, där vinst och framställande av produkter blev högst prioriterat. (Foucault 2008 

s. 210). 

 

När mindre gruppenheter utvecklades till större har det resulterat i hierarkiska institutioner. 

För att främja effektivitet skall alla arbetstagare ges en bestämd status, vilket resulterar i en 

hierarki med undersåtar och översåtar. Denna arbetsdelning med olika hierarkiska nivåer är 
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till viss del nödvändig då många arbetsplatser idag består av hundratals anställda. Utan 

disciplin och övervakning hade arbetet inte fungerat. (Foucault 2008 s. 210-211). 

 

Makten var relativt okontrollerad fram till 1700-talet och klyftan mellan medborgare och 

makthavare var stor, olagliga ting undkom makten vilket tillslut krävde att makten blev mer 

individualiserad. Den mer individualiserade makten innebar att ”var och en, varje individ 

kunde kontrollera i sig själv, i sin egen kropp, i sina rörelser, istället för omslutande 

masskontroller” beskriver Foucault. För att göra makten mer individualiserad begärdes 

disciplin för att nå samhällsmedborgaren. Disciplin innebar att övervaka individen och 

kontrollera dennes beteende, uppträdande, förmåga och färdigheter vilket skulle resultera i att 

den enskilde individen placeras på rätt plats utifrån dennes förutsättningar och det är i denna 

riktning dagens makt har utvecklats. (Foucault 2008 s. 212-214). 

3.2.2 Motmakt 

Foucault beskriver hur samhället har kontroll över individerna genom deras medvetande och 

exemplifierar detta genom att se till rättssystemet. Alla individer gör avvägningar då de vet 

brottets straff och därmed praktiseras en inre kontroll. Den som är straffad vet att den kan 

tvingas till ytterligare övervakning. Kontrollen tar ett grepp om förbrytaren, den som han är 

och den han efter straffet kommer till att bli. Greppet är i själva verket ett grepp om själen, 

inte om individen och det drabbar brottsoffret psykiskt. (Foucault 1987 s. 23-24). Detta grepp 

är förenat med vårt politiska kraftfält, där de med makt i samhället kan använd sina 

härskarmöjligheter mot brottslingar. Straffet kan utfalla i arbetsutnyttjande för ekonomiska 

vinster. Det är däremot viktigt att poängtera att makten inte brukas från en härskare som 

besitter makt, utan snarare är makt som en härskare utövar. Med andra ord kan makt förklaras 

som någonting som inte ägs eller som någon innehar utan som endast brukas. Makt är 

någonting som alla individer utsätts för och kämpar mot och är därför inte fråga om klass eller 

status. (Foucault 1987 s. 30-31).  

 

Foucault (1987 s. 61-66) beskriver hur folksamlingarna på torgen under 1700-talet stundom 

gjorde uppror mot bödeln då denne drog förbrytaren upp mot galgbacken. Publiken kunde be 

om nåd, angripa och attackera bödeln med begäran att dödsdomen icke skulle fullföljas och 

deras frustration uppkom genom en känsla av orättvisa. Detta tumult är ett sätt som Foucault 

beskriver som motmakt, det motstånd som de underordnade utövar när makt utövas. Vid 

några tillfällen släppte bödeln lös den dömde på grund av de obehag denne upplevde av 
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motmakten. Skeendet genererar ombytta roller, där de underordnade plötsligt får starkare 

ställningar och händelseförloppet kan jämföras med en revansch. De offentliga 

avrättningarna, som tidigare använts som skräckscener för invånarna fick plötsligt en annan 

innebörd. Det innebar nu snarare politisk fara, där invånarna fick vetskap om att de kunde 

övervinna makt. Detta maktspel utövas inte bara inom straffscenerna utan samma tendenser 

kan finnas på alla institutioner och platser i samhället.  

3.3 Informell organisationskultur 

Hur mentaliteten är mellan arbetstagarna är avgörande för hur arbetsplatsmiljön fungerar och 

informell organisationskultur beskriver den. För att organisationen ska fungera väl ska den 

präglas av synliga hierarkier och sociala relationer. Det är viktigt att skapa grupper av 

individer som tillsammans är effektiva och gör ett bra jobb men det är minst lika viktigt att 

dessa har förtroende för varandra vilket kan ta lång tid att uppnå. (Pyöriä 2007 s. 17-18).  

 

Vid skapandet av informell organisationskultur väljer ofta medarbetarna att anknyta till 

varandra snarare än organisationen. Det är oftast enskilda medarbetare som bildar grupper på 

arbetsplatsen och formar den informella organisationskulturen, den är därav oberoende av 

ledningen och chefens önskan om vilken mentalitet de föredrar. Det är inte ovanligt att 

arbetstagarna tar egna initiativ och sätter sig över de regler som satts upp för verksamheten. 

Känslan av att ha liknande värderingar och att tillsammans kunna lösa problem utan 

organisationens hjälp skapar ett band dem emellan, de skapar en homogen arbetskultur. 

Automatisering av arbetet försämrar relationerna och det gör det svårt för arbetarna att skapa 

bra samspel sinsemellan. För att skapa ett gott samspel rekommenderas att avlägsna 

tidsbestämt rutinarbete där både förnyelse och bevaring av traditioner accepteras. (Pyöriä 

2007 s. 24-26).  

3.4 Sammanfattning 

Utifrån de två begrepp och den teori som presenterats kommer här en kortare sammanfattning. 

McDonaldiseringsbegreppet används för att beskriva hur effektiviseringen gynnas på 

arbetsmarknaden genom att följa McDonaldiseringsprinciperna. New Public Management är 

ett väl etablerat uttryck för hur marknadens centrala delar arbetar för effektiviserad styrning 

av offentliga organisationer. (Tilling 2008 s. 72). Anledningen till varför vi inte valt att sätta 

vår studie i relation till detta uttryck var för att vi fann McDonaldiseringens kvantitativa 

acceptans och ansåg därför den mer passande, då New Public Management inte ruckar på 
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kvaliteten trots effektivisering.  

 

Foucaults teori om makt och motmakt beskriver utvecklingen av maktsystemet, hur makt 

utvinns och utnyttjas. Genom makt skapas motmakt som en protest mot de som utövar makt. 

Motmakt kan generera ombytta roller, där makthavarna tappar kontrollen. Vi ansåg denna 

vara den stående teorin om makt inom samhällsforskningen och för oss blev det därför ett 

självfallet teorival. Vi har gjort vår egen tolkning av teorin, vilket är av vikt att hålla i åtanke.   

 

Informell organisationskultur handlar om hur mentaliteten ser ut arbetskollegorna mellan, vad 

det är som stärker deras relation och vad som bryter ner den. Informell organisationskultur 

skapas av arbetstagarna och beskriver vilka beteenden som de förhåller sig till på just deras 

arbetsplats.  

 

I analysen presenteras de tolkningar som gjorts utifrån dessa begrepp och denna teori. För att 

förstå effektiviseringsprocessen på äldreboende kommer McDonaldiseringen användas där vi 

framför tolkningar kring, hur, när och i vilket avseende denna organisation utnyttjar dessa 

effektiviseringsmönster. Maktteorin förväntas användas som stöd för att kunna tolka hur makt 

och motmakt på äldreboenden uppträder i förhållande mellan arbetskollegor och vilka faktorer 

som spelar in för att makt ska utnyttjas. Informell organisationskultur kommer att användas 

som ett begrepp för att förstå den kultur personalen har sinsemellan, hur den uppkommer och 

hur den reproduceras.  
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4. Metod 

Metodavsnittet beskriver vårt tillvägagångssätt i denna studie, vilka metoder vi valt att 

använda oss av och hur vi valt att angripa vårt material. Här presenteras genomförandets alla 

delar och diskussion förs kring vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra.  

4.1 Kvalitativ metod 

Studier brukar benämnas som antingen kvalitativa eller kvantitativa och dessa metoder kan 

förenklat ses som varandras motsatser. Kvantitativa undersökningar hanterar ”hård data” i 

form av beräkning av vikt, antal, ålder eller längd och utger statistiska resultat. Kvalitativa 

undersökningar behandlar ”mjuk data” som infångas genom intervjuer, observationer eller 

analys av texter. (Ahrne & Svensson 2011 s. 11-12). Vi intresserade oss för informanternas 

känslor, tankar, upplevelser och erfarenheter. Det blev därför aktuellt för oss att välja den 

kvalitativa metoden. Vårt metodval resulterade i tolkningar av betydelser, den mättes inte utan 

konstaterades med reflektioner.  

 

Inom den kvalitativa metoden är forskaren ute efter informantens perspektiv och låter därför 

dennes subjektiva upplevelser stå i fokus (Bryman 2011 s. 371-372). För att besvara vår 

frågeställning ansåg vi att det personliga upplevelserna var avgörande, frågeställningen kunde 

inte besvaras genom mätbar data utan byggde på att tolka informanternas egna erfarenheter. 

Vi lyssnade på vad informanterna hade att berätta, tog berättelserna till oss och ibland kunde 

vi förstå dessa berättelser rakt av men stundom fick vi läsa mellan raderna och tolka det som 

sagts genom att sätta det i relation till känslor och uttryck. På detta sätt försökte vi tyda genom 

informantens ögon. För att presentera informanternas subjektiva upplevelser valde vi att lyfta 

fram citat men också återberätta deras berättelser i flytande text i resultatdelen.   

 

Hur validitet och reliabilitet ska användas i kvalitativa undersökningar är något som många 

forskare diskuterar, då dessa lämpar sig bättre i kvantitativa studier. Validitet handlar om hur 

väl det som mäts mäter det som forskaren har i syfte att mäta och reliabilitet handlar om hur 

pålitligt det är som forskaren har mätt, alltså hur tillförlitligt det är. Validitet och 

tillförlitlighet är något som sätts på prov i en kvalitativ undersökning och för att skapa 

trovärdighet ska forskaren använda sig av transparens, vilket innebär att forskaren beskriver 

noggrant och tydligt hur alla tillvägagångssätt har gått till. I uppsatsen ska reflektioner till val 

som tagits och diskussioner till varför de tagits finnas med, när forskaren gör detta uppnår 

denne acceptans från läsaren, vilket är målet med att skriva trovärdigt. (Svensson & Ahrne 
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2011 s. 28). Vi har genom hela vår studie försökt förhålla oss till en transparens, där vi på 

utförligt vis beskrivit hur vi planerade inför studien, hur vårt tillvägagångssätt tett sig och 

vilka misstag vi varit med om. Vi har genom hela studien förhållit oss till detta kriterium och 

beskriver studiens alla steg.  

 

I vilken utsträckning resultatet kan gälla en hel population ska diskuteras i förhållande till 

resultatet. Kvalitativa studier fokuserar sällan på generaliserbarheten, då denna empiri inte är 

beräknelig på samma sätt som kvantitativa studiers innehåll. (Svensson & Ahrne 2011 s. 28-

29). I vår studie kunde resultatet inte säkerhetsställas eftersom det inte gick att säga hur en 

likadan studie skulle utfalla. I denna studie fokuserade vi på den kvalitativa informationen då 

detta också var vårt syfte.  

 

Den vanligaste typen av kritik som riktas mot kvalitativa metoder är att de är alldeles för 

intrycksfulla och subjektiva, där forskaren har en allt för stor roll att avgöra vad som anses 

väsentligt för studien (Bryman 2011 s. 368). Detta har också genomsyrats i vår studie där hela 

resultatet belystes på ett subjektivt sätt med mycket tolkningar. Vi vill dock motivera att vårt 

val av metod ändå var till fördel för vår studie, då vi anser att informanternas svar gav tyngd 

snarare än bredd vilket gynnade oss i vårt arbete då vi skulle besvara vår frågeställning.  

4.1.1 Ansats för att greppa empirin 

Vi var intresserade av att undersöka hur personalens hantering av effektiviseringen på 

äldreboende kunde påverka de äldres rätt till värdigt liv. Vi ville också se om detta beteende 

skapade mönster av motmakt, därför studerade vi personalens prioriteringar i arbetet. Vi 

ansåg att det hermeneutiska perspektivet passade bra då detta angreppssätt syftar till att skapa 

förnyad och fördjupad förståelse kring de som undersökts. (Lundin 2008 s. 102).  

 

Inom den hermeneutiska läran är det den subjektiva upplevelsen och känslan som står i fokus 

(Lundin 2008 s. 102). Denna grundsats har vi genom hela processen försökt ta med oss. Till 

att börja med utformade vi vår intervjuguide (se bilaga 2) med öppna frågor, för att undvika 

att informanten skulle påverkas vid sitt svar. Vi försökte också skapa en omfattande intervju, 

som resulterade i dels breda men också i mer centrerade svar. Frågorna i vår intervjuguide 

utformades efter sju teman (arbetsdagen, arbetskollegor, chefen, värdigt liv, äldre, bekymmer 

och förändring) som skulle kunna besvara vårt syfte och vår frågeställning. Dessa teman 
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diskuterades fram oss emellan då vi av egna erfarenheter ansåg att dessa var de väsentligaste 

komponenterna som berör den informella organisationskulturen. Dessa kategorier ansåg vi 

även belyste makt och effektivisering. Då vi har tolkat materialet har vi försökt vara lyhörda 

och vi har resonerat kring informantens underton i svaren och dess verkliga mening. 

 

Att tolka materialet på detta vis är ett välkänt kännetecken för den hermeneutiska 

metodologin. För att få en mer ingående förståelse för någonting används den hermeneutiska 

cirkeln eller vad den idag snarare kallas; spiralen. Spiralen går ut på att vi som forskare 

genom studiens gång pendlar mellan helhetsbilden och delarna, där vi tolkar utsagor i sitt 

sammanhang och får en mer reflekterande tolkning av helheten. (Lundin 2008 s. 103-105). 

Detta kräver både kreativitet och fantasi från vårt håll, detta tillvägagångssätt med växelvarv 

mellan helhet och delar skapar nya förstålelser och utökar forskningsområdet. Rent praktiskt 

innebar detta att vi läste igenom de transkriberade intervjuerna, kodade dessa och 

tematiserade dem. Som exempel fann vi teman som återkom och som vi valde att presentera 

som en helhet i resultatet. Vi har även diskuterat hur informanterna berättade sina historier, 

vilka känslor som låg bakom och på vilket sätt de talade. Vissa intervjuer har gett oss 

detaljerade berättelser och dessa har vi också valt att lyfta fram för att förstå oss på hur 

omsorgsarbetet fungerar i sin helhet. Med den hermeneutiska spiralen har vi förstått vikten av 

att delarna kan förklara varför helheten ser ut som den gör, i vårt fall har stressfaktorn många 

komponenter och det hade vi inte förstått utan att se till alla delarna.  

 

Med detta sagt kan vi inte undgå att i detta avsnitt kort diskutera hur vår förförståelse används 

i uppsatsen i relation till hermeneutiken. Det är inte negativt, utan snarare nödvändigt att 

forskaren besitter förförståelse för att kunna få uppfattning för en ny sanning men det är lika 

viktigt att vara neutral och öppen för att få ny kunskap. (Alvesson & Sköldberg 2008 s. 211) 

Vår förförståelse var enligt oss främst till fördel. Utan vår förförståelse hade vi inte klarat av 

att skapa den typ av infallsvinkel vi haft genom arbetets gång. På grund av att vi redan var väl 

insatta i äldreomsorgen, kunde vi utforma ett syfte efter vår förförståelse. (Se mer 4.3 

Förförståelse) 

4.2 Tillvägagångssätt och urval 

När vi började planera inför intervjuerna och val av informanter påbörjades ett resonemang 

kring vilket urval som var bäst lämpat för oss och vår problemställning. Å ena sidan ville vi 
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intervjua personer som vi inte kände, med tanke på de svårigheter som det kan innebära att 

känna till informanten vid ett intervjutillfälle men å andra sidan fiskade vi efter information 

som eventuellt skulle vara känslig för informanten att berätta om och vi ville skapa ett 

förtroende. Vi ställdes här inför ett dilemma, men med vårt syfte i åtanke, som enligt oss är av 

känslig karaktär, valde vi att använda oss av ett bekvämlighetsurval där vi kände till de 

informanter vi intervjuade.  

 

Urvalet innebar att vi tog informanter som vi råkat finna. Nackdelen med detta urval är att det 

inte alls är representativt, vilket innebär att i statistisk mening är dessa data inte aktuella. Vi 

har också använt oss utav ett snöbollsurval som också är en variant av bekvämlighetsurval. 

Denna typ av urval går ut på att informanten ger oss som forskare ett tips om en ny person att 

intervjua, denne kastar oss vidare till nästa, vilket också genererat namnet - snöbollsurval. 

(Trost 2010 s. 140-141). Vi valde att intervjua personer som vi vet arbetar inom 

äldreomsorgen och tog kontakt med dessa personer via telefon. Fyra stycken var personer som 

vi arbetat med tidigare, en var skolkamrat till oss som vi träffat genom utbildningen och två 

var personer som vi fått kontakt med genom snöbollseffekten. Vi vill klargöra att ingen av 

dessa informanter var personer som vi umgicks med på fritiden eller rent privat, däremot 

kände vi de förstnämnda som arbetskollegor och personen från skolan som skolkamrat. I 

resultatet har vi inte kunnat uppge några antal i statistisk mening, men däremot har vi lyft 

fram mönster som våra informanter berättat om. Fördelen med denna urvalsmetod var att vi 

upplevde stort förtroende och tillförlitlighet från våra informanter i relation till oss som 

forskare. Våra informanter var väldigt öppna under intervjutillfällena och vår bekantskap, tror 

vi, gynnade oss.  

 

Vi ville undersöka informanternas egen tolkning kring huruvida kraven för ett värdigt liv 

uppfylls på äldreboenden. Innan vi gick ut på fältet utformades en intervjuguide (se bilaga 2), 

som vi arbetade fram i relation till vår frågeställning och vårt syfte. Bryman (2011 s. 419) 

menar att en intervjuguide är ett hjälpmedel som kan användas som stöd vid en intervju för att 

den enklare ska kunna flyta på. Forskaren har möjlighet att under intervjuguideprocessen gå 

igenom intervjufrågorna noggrant för att få dem korrekta och inriktade till 

problemformuleringen. Intervjuguiden ska vara utformad med frågor som inte begränsar 

informantens egna idéer och tankar. För att göra en väl fungerande intervjuguide finns 

grundläggande detaljer som bör reflekteras. Teman som är aktuella för ämnet, formulering av 

frågor och språkanpassning till de individer som skall intervjuas är några exempel.  
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Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod och vår 

intervjuguide (se bilaga 2) innehöll olika teman. Vi ansåg att denna intervjuform passade 

studien då den innehöll kategoriseringar att förhålla sig till under intervjun men samtidigt gav 

intervjupersonerna möjlighet att prata relativt fritt, vilket Bryman (2011 s. 415) 

rekommenderar. Intervjuguiden följdes i stor utsträckning men satte inte några hinder för nya 

frågor. Vår intervjuguide utformades på ett sätt som vi ansåg skulle ge oss som forskare 

grundlig information i förhållande till vårt syfte och vår frågeställning. Vårt syfte kan vara 

känsligt ämne och därför utformades frågorna i intervjuguiden på ett sätt som skulle göra 

intervjutillfället bekvämt för respondenten. 

 

Inför intervjuerna valde vi att skicka ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till samtliga 

informanter via mail. Tanken med informationsbrevet var upplysa informanten om syftet med 

vår intervju och hur den praktiskt skulle gå till samt ge de personer vi intervjuade information 

kring deras rättigheter som deltagare. Informationsbrevet följde de etiska aspekter som 

presenteras senare i detta avsnitt (se 4.4 Etik).  

 

Undersökningen genomfördes med sju intervjupersoner och samtliga intervjuer skedde i 

direkt kontakt med informanten i en miljö vald av denne, för att uppnå så hög tillförlitlighet 

som möjligt. Intervjuerna genomfördes som de var planerade från början och inga speciella 

omständigheter tillstötte. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012 s. 40) är intervjuer som 

syftar till att forskaren skall tolka och skapa mening av det som uttalats, konstruktivistiskt 

orienterade. Informanten får i dessa intervjuer möjlighet att berätta om sina erfarenheter och 

livsvärldar.  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades, detta för att vi enklare skulle kunna bearbeta 

materialet vid analysen. Trots att transkriberingen är tidskrävande anser Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2012 s. 54) att en överlåtelse av transkriberingsarbetet kan vara förödande. 

Forskaren som genomförde intervjun ska ta chansen att transkribera sitt eget material då 

tolkningsarbetet kan starta redan vid detta skede. När vi intervjuade var vi delaktiga under 

hela samtalet och hade en känsla för materialet som den andre inte hade. Dialekter, uttryck 

och olika sammanhang var svåra att förstå som forskarkollega och därför har vi använt oss av 

denna upplysning och transkriberat de intervjuer vi själva genomförde. 
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4.3 Förförståelse 

Vi hade båda två, inför studien ett engagemang som rörde äldreomsorgen och är även 

verksamma inom detta arbetsområde. Våra erfarenheter har gett oss en känsla av samhörighet 

med våra informanter. Vid intervjutillfällena har vi upplevt en sympatisk relation, som vi tror 

hade varit oåtkomlig utan vår förförståelse.  

 

Bryman (2011 s. 368) nämner att kvalitativa studier lätt färgas av den som utför studien. 

Forskarens personliga egenskaper tenderar lätt att forma materialet efter eget intresse, där 

vissa upptäckter läggs i skuggan av vad forskaren anser är intressant. Vi som forskare är väl 

medvetna om att även vår studie kan kritiseras i detta resonemang. Det var svårt för oss att 

vara fullt objektiva och heller inte vad vi eftersträvat. Vi fick i processen diskutera oss fram 

till vad som var mest relevant i förhållande till vår frågeställning och som tidigare nämnt har 

vår förförståelse varit oss till nytta.  

 

Att säga att förförståelsen enbart varit till nytta är naturligtvis inte sant. Hermeneutik syftar till 

öppenhet och fokuserar mycket på forskarens inställning. Det är enkelt att inför en studie 

fastna i sin förförståelse och därmed begränsa sig. (Lundin 2008 s. 111). Vårt syfte var att 

undersöka hur personalen upplevde konsekvenserna av deras effektiviseringsarbete, det var 

därför viktigt för oss att vara lyhörda för berättelserna och vi försökte att undvika att påverkas 

av vår förförståelse. Vi var medvetna om dessa begränsningar och utmanade därför vår 

personliga uppfattning. Detta har vi gjort på flera sätt, bland annat har vi fokuserat på 

informanten och låtit denna prata fritt. Vi har kritiskt granskat våra intervjuer i efterhand och 

ifrågasatt oss själva när vi stundom fastnat i ”fällorna” under intervjuerna. 

4.4 Etik 

Vi har under våra intervjusituationer visat förståelse och empati för våra informanter, vi har 

skyddat intervjupersonerna för de konsekvenser som det kan innebära för de berörda att delta 

i studien, detta har vi gjort genom att anonymisera informanterna. Detta menar Öberg (2011 s. 

64) är avgörande då forskaren skall följa etiska aspekter och visa respekt och tolerans för sina 

informanter. 

 

Anonymitet är grundläggande för att följa de etiska aspekterna och om detta lovas 

informanten skall det hållas fullt ut. Identifierbara uppgifter som namn, datum och 



25 

 

arbetsplatsskall inte presenteras eller kunna återkopplas till informanten. En annan 

grundläggande etisk aspekt är att intervjupersonen är informerad om samtycket. Deltagandet 

skall vara frivilligt och detta gäller under hela forskningsprocessen och frågorna vi ställer 

behöver endast besvaras om informanterna själv vill. (Öberg 2011 s.65).  

 

Vi informerade intervjupersonerna om vad frågorna skulle handla om och ungefär hur lång tid 

intervjuerna skulle beräknas ta. I informationsbrevet kunde informanterna läsa om 

samtyckeskraven, anonymiteten och vilka rättigheter de har inför deltagandet. Det finns, trots 

den dialog som informanten och intervjuaren har innan intervjun kritiska punkter. 

Intervjupersonen vet inte hur materialet kommer att analyseras och med detta finns risk att de 

kan känna sig kränkta eller feltolkade när det färdiga resultatet presenteras. (Öberg 2011 s. 

65-66). Vi försökte analysera informanternas svar på ett objektiv sätt, där vårt mål var att 

framställa materialet på ett korrekt sätt.  

4.5 Användning av det empiriska materialet 

Intervjun startade med uppvärmande frågor för att skapa en trygg och bekväm stämning, 

vidare följer teman kring relationer till arbetskollegor och chefen där vårt underliggande syfte 

var att ta reda på om personalens arbetssätt gav eventuella maktstrukturer dem emellan. Vi 

valde även att fråga informanterna om värdigt liv för att få deras egna funderingar kring detta. 

Värdigt liv kopplades sedan med frågor kring de äldres situation där vi försökte finna teman 

om effektivisering. Avslutningsvis frågade vi om bekymmer och förändringar där vår 

egentliga avsikt var att se om informanterna kunde berätta om fel prioriteringar som skett på 

deras arbetsplats.  

4.6 Reflektion 

Då vi ser tillbaka på vårt arbetssätt anser vi att det inte var svårt för oss att hitta informanter 

som var villiga att delta i studien. Något som däremot blev en motgång under 

intervjutillfällena var att samtliga informanter visade att detta var ett ämne som ansågs som 

känsligt, att få dem att prata om sitt eget arbetssätt och vara kritiska var svårare än vad vi från 

början förutspått. Vi kan i efterhand tacka vår intervjuguide (se bilaga 2) som vi tycker angrep 

vår frågeställning och vårt syfte från olika håll, exempelvis tog intervjuguiden oss ständigt 

tillbaka till vårt fokus och intervjupersonerna fick, kanske, omedvetet komma in på ”känsliga 

ämnen”.  
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5. Resultat 

I det här kapitlet redogör vi för vårt insamlade material som består av informanternas 

erfarenheter från olika äldreboenden i Sverige.  Vi har valt att presentera empirin utifrån sex 

teman som har arbetats fram genom tematisering av intervjuerna. Samtliga teman har ett 

samband med värdighet och lyder: Ledning och organisering, effektivitetsmönster, 

prioriteringar, integritet, självbestämmande/delaktighet och insatser av god kvalitet. Dessa 

teman har diskuterats i intervjuerna och vi ansåg dem relevanta i förhållande till vårt syfte och 

vår frågeställning. Våra informanter har fått fiktiva namn för att säkerhetsställa anonymiteten, 

de arbetar på särskilt boende och har alla mer än ett års arbetserfarenhet. I detta resultat 

påträffas det problemkomplex som vi genom intervjuerna sökt efter, många av informanterna 

medger att värdigheten för äldre sätts på kant och inte tillfredsställs i alla lägen. 

Effektivisering samt tecken på maktutspel uppkom som samtalsämne vid flertal tillfällen och 

en underton om en informell organisationskultur kunde skönjas. 

5.1 Ledning och organisering 

Samtliga informanter berättar att de har en god relation till sina kollegor och att de ser många 

som vänner. De umgås inte på fritiden men de har roligt och trivsamt tillsammans på jobbet. 

Något som däremot uppkommer är att alla medger att det finns vissa arbetskamrater som de 

kommer sämre överens med än andra. Det finns personal som är mer kontrollerande och tar 

sig en mer bestämmande roll på jobbet. Cecilia, Petra, Ronja, Natalie och Karoline berättar att 

dessa kollegor ofta är mer erfarna och äldre och att det skulle vara anledningen till deras 

dominerande sätt. Cecilia berättar: 

 

… jag tänker främst på en person, som absolut INTE går om det ringer, asså 

tillexempel, den personalen säger ’Äh den ringer hela tiden, vi behöver inte gå dit’ 

och om någon annan i personalen redan ställt sig upp, då sätter denna sig ner igen 

liksom. För att hon sagt det att ’vi gör inte det nu, det kan vänta’. 

 

Cecilias berättelse antyder att de anställda inte säger ifrån trots att de vet att arbetet genomförs 

felaktigt. Den bekräftande hierarkin mellan kollegorna leder till konsekvenser dels för 

personalen men också för de äldre, bekräftar citatet. 

 

Vidare berättar Ronja att hon alltid haft många idéer och tankar kring äldreboendets rutiner, 

men på grund av sin anställningsform agerar hon emot sina föreställningar. ”jag vill inte att 
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dom ska störa sig på saker, utan fokusera på att jag gör ett bra jobb […] och jag skulle 

ALDRIG ifrågasätta, utan jag är så glad att jag fått ett vikariat…”. Anställningsformen blir 

därmed avgörande för hur Ronja handlar gentemot arbetskollegorna och känslan av att vara 

utbytbar påverkar hennes agerande.  

 

Informanterna berättar att det är vanligt förekommande att de mer bestämmande 

arbetskollegorna fördelar arbetet och ger förmån åt sig själva. Som exempel lyfter Petra fram 

hur vikarier på hennes jobb får ”tunga” äldre på morgonpasset och de själva väljer att ta hand 

om sina ”favorittanter”. Vidare berättar Maria att de personer som jobbat länge ofta lägger 

schemat och här har hon märkt att några får mer fördelaktiga scheman och blir erbjuda fler 

extratider än andra.  Ronja berättar i samma klang när hon säger att de med erfarenhet inte är 

särskilt öppna för förändring och nytänkande. Irritation och stress är ord som informanterna 

använder för att beskriva konsekvenserna av dessa beteenden. Vidare frågar vi oss hur 

informanterna agerar då de upplever dessa känslor. En berättar att hon kan tänka sig att gå till 

chefen men att inte ta diskussionen på plats och två informanter berättar att de idag efter flera 

års erfarenhet kan tänka sig att säga ifrån om det gäller allvarliga saker. Natalie uttrycker att 

de lyssnar främst på dem som har jobbat på arbetsplatsen längre och menar till och med att de 

till viss del lyssnar och lär mer av dem än av chefen, vilket enligt henne skapar 

bekymmersfulla personalrelationer.  

5.2 Effektiviseringsmönster 

 

Förutom personalrelationerna, finns andra angivelser som uppkommit under våra möten med 

informanterna, som de anser är problematiska. Tid, är något som alla informanter resonerar 

kring ur olika aspekter. Helena uttrycker ”Nä många gånger att dom läggs utan att dom vill 

det själva, utan det beror på att vi inte har tid…”, vilket förklarar hennes frustration över 

tidsschemat och hon menar att de har personalbrist. Stimulans och socialt umgänge var något 

som också diskuterades under intervjun där de önskade att dem hade mer tid att sitta ner och 

prata med de äldre.  

 

I samband med denna diskussion kommer informanterna in på vilken tid under arbetspasset 

som de anser är mest stressande. Tre informanter kopplar samman detta med morgon- och 

kvällsarbetet. Helena berättar att personalen inte är närvarande i stunden hos den äldre och 

säger att de alltid har fokus på vad som skall göras härnäst. Hon anser att arbetet blir slarvigt 

och de anställda i vissa lägen kan strunta i de olika hjälpmedel som finns tillhanda. Petra 
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menar att morgonen blir stressig då alla ska upp ur sängen ”Man sätter någon på toa och så 

går jag till någon annan, som jag hjälper medan den andra sitter på toa och så, […] man 

glömmer bort den personen som sitter på toa.”Att läsa av citatet finns det situationer som ger 

negativa konsekvenser för de äldre när personalen är tvungen att stressa sig igenom 

arbetsmomenten. Stress gör att personalen inte har fullt fokus – där de äldre ibland glöms av.  

Natalie berättar att de på morgonen tar sig själva en extra paus för att ta igen sig och detta kan 

innebära att de äldre får vänta på hjälp då de ringer. 

 

Maria talar också om arbetsmoment som hastas igenom och går in på mer intima situationer 

och menar att de äldre vid dusch och toalettbesök inte får den tid de behöver vilket gör att hon 

inte kan sätta guldkant på arbetet.   

 

Cecilia lyfter fram liknande problem fast vid matning: 

 

… om vårdtagaren inte äter så snabbt som personalen helst vill att den ska äta så 

anser många kanske att dom inte vill ha mat, att dom inte är hungriga och bara slevar 

på, ’Nä men dom vill inte äta vi ställer bort maten’. (Cecilia). 

 

Personalen har inte tålamod för den äldre och citatet bekräftar ett rådande 

effektiviseringsmönster där Cecilia arbetar. Karoline diskuterar också lunchen och 

kopplar samman det med stress, hon anser att under lunchtiden är de allt för få och de 

äldre blir lätt oroliga och irriterade när de sitter vid matbordet och väntar.  

 

Ronja diskuterar stress och kommer snart in på:  

Om de äldre sitter på balkongen och fikar, men man själv bara springer runt och gör 

massa annat […] ger mig en känsla av att den äldre inte fick vad den ville. Man hade 

tänkt och man ville, men man fick nöja sig med tiden som gavs. (Ronja). 

 

Detta är tillfällen då de äldre inte får den tid de egentligen behöver tycker Ronja och 

hon medger att sättet hon här arbetar på är felaktigt och inte utförs på det vis hon 

egentligen hade önskat.  

 

Tidsschemat är beroende av vilka resurser som finns och Ronja, Karoline, Natalie och Petra är 

de informanter som anser att de finansiella målen påverkar de äldre. Alla fyra har på sina 

arbetsplatser fått information gällande den planerade ekonomin och konsekvenserna av detta 

visar sig när de äldre inte hinns med.”Ja, som utflykter och sånt blir ju indragna och så 
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exempelvis och om någon blir sjuk av personalen, så tillsätter dom ingen ny.” berättar Petra. 

Utav hennes historia kan vi förstå att om någon blir sjuk drabbas både personal och äldre 

under dagen. Natalie diskuterar också samma sak som Petra och säger att problemet kan vara 

att chefen inte är närvarande ute på golvet och därför inte förstår vad som krävs och hur 

mycket personal som behövs. 

 

Vi gav informanterna möjlighet att själva berätta hur de anser att de äldres bör bli bemötta. 

Alla informanter var överens om att de äldre skall betraktas som vem som helst och få vara 

lyckliga, delaktiga och aktiva. Natalie påpekar vikten av att de äldre ska få vakna upp varje 

morgon och känna mening med livet och att dagen kommer att bli rolig. Maria önskade att de 

äldre skall få mer inflytande över sin egen situation och berättade att personalen är bristande 

på punkter gällande duschning. Boendet följer ett bestämt duschschema och om den äldre inte 

vill duscha just den dagen finns inget utrymme för diskussioner, den genomförs ändå. Petra 

menar att det behövs mer personal för att de skall kunna utföra varje moment ordentligt och 

att riktlinjerna för vad som ingår i vårdarbetet skall vara tydligare och det skall vara utbildad 

personal som jobbar med de äldre och möter dem i vardagen.  

5.3 Prioriteringar 

Den äldre ska uppleva sin vardag som värdefull och känna att sina behov blir tillfredställda, 

menar informanterna och prioriteringar blev därför ett omdiskuterat ämne under 

intervjutillfällena.  En informant hävdade att det handlar om att det är för lite personal och två 

informanter menade att det görs fel prioriteringar där dem äldre hamnar i skymundan för 

personalens egna behov. Tiden som blir över skall läggas på de äldre med aktiviteter som 

bakning och socialt umgänge men som det är nu prioriterar viss personal tvättning och 

städning i dessa lägen istället. En informant kritiserar även bristen på flexibilitet i arbetet och 

berättar att personalen till viss mån fastnar i det skrivna och ser inte till det som faktiskt 

händer.  Personalen ser inte till den enskilda människans dagsform, arbetet genomförs endast 

som det alltid gjorts och då är ryggen fri. Cecilia har ett missnöje över vad som inte fungerar i 

deras arbetssituation, ”att personal inte förstår att dom inte bara kan sitta på en stol hela 

dagarna och dricka kaffe och att alla larm får vänta. Att dom liksom aah, skiter i det, typ” är 

ett citat som tydligt visar på de olika prioriteringarna som förekommer under arbetspasset.  

 

Hur personalen värdesätter sina egna behov framför de äldre och hur det visade sig, är ett 

ämne som informanterna relaterar kring. Två informanter sade direkt att detta inte förekom på 
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deras arbetsplats och att det i sådant fall var något de inte kommit i kontakt med. Helena 

berättar däremot att detta inte är ett problem som förekommer hela tiden men att hon har 

kommit i kontakt med det ett par gånger. Helena anser att vad den äldre är i behov av för hjälp 

är avgörande för hur snabbt hon springer på larmen, om den äldre vill borsta tänderna medger 

hon att denne kan få vänta. Hon är dock noga med att poängtera att det har betydelse vad för 

prioritering som personalen gör och att det inte är okej att kränka de äldre, hon förklarar sig 

genom att säga ”byta en blöja eller gå ut och ta en cigg? Personalen väljer att gå ut och ta en 

cigg, då kan man ju säga: ´Hallå, det får du ju vänta med, det får du ta på din lunch”. I 

intervjuerna med Cecilia, Maria och Natalie förekom liknande åsikter och de berättar att 

personalen hellre dricker kaffe och går ut och röker än att umgås med de äldre på deras 

arbetsplats. De tar sig raster som de egentligen inte har rätt till. Vikten av att få en gemenskap 

med de äldre och lära känna dem på djupet prioriteras bort. Cecilia anser att de äldre inte skall 

behöva vänta på en ny blöja i två timmar för att personalen inte vill gå på en ringning. Maria 

menar att personalen värdesätter sina egna behov framför omsorgsarbetet och syftar främst på 

de extra pauser de tar sig under arbetspasset. 

 

Karoline är något mer försiktig i sin framtoning och tycker snarare att de äldre får vänta på sin 

tur. De finns situationer under dagen då personalen bestämmer sinsemellan att någon äldre får 

vänta men detta sker endast då de utför någon annan arbetsuppgift förklarar hon.  

 

Huruvida detta är något som hanteras bland personalen är svaren relativt lika. Ingen anser att 

detta är ett okej beteende men endast Cecilia reflekterar mer ingående över att det ändå 

förekommer: 

Ingen tycker att det är okej, eller ’INGEN’, uppenbarligen så tycker ju den som gör 

det att det är okej att göra så, men asså, andra som ser det tycker ju inte att det är okej 

men det är ingen som tar upp det. Folk är lite för fega. (Cecilia). 

 

Cecilias svar berättar här för oss att det förekommer fel, men inom den kultur som 

råder där hon arbetar tar de inte upp fel och brister, utan de accepteras i det tysta.  

 

Alla informanter påpekar att prioriteringar är något som de behöver göra dagligen och vissa, 

är mer giltiga än andra anser de flesta informanterna. Cecilia talar om konsekvenser som är 

mer allvarliga ”Ja alltså många gånger kanske man inte duschar för att det tar för lång tid, 

utan man bara tvättar av”. Återigen blir de äldres behov undanskyfflade.   
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5.4 Integritet 

Den äldres liv skall respekteras och det har uppkommit diskussioner huruvida detta 

upprätthålls i förhållande till integritet. Deras lägenheter respekteras inte som enskilt utan 

personalen tar sig friheter utöver integritetsgränserna. ”… den ena personalen springer 

kanske ut och in hela tiden.” berättar Helena, vilket intygar att den äldres rätt till integritet 

inte respekteras på hennes arbetsplats. Att hemmet ska respekteras som ett enskilt boende är 

inget som tas upp mer specifikt, varken åt ena eller andra hållet. En av informanterna vill att 

personalen ska respektera de äldre mer vid intimarbetet, där hon påpekar att det är viktigt att 

personalen genomför det arbete som är påbörjat och inte låter någon annan ta över mitt i 

momentet.  Natalie påpekar att de på hennes boende är noga med att respektera den äldres liv 

i förhållande till hygien och att vid tvättning och blöjbyten är de noga med att dölja intima 

kroppsdelar för att visa hänsyn till den äldre som hamnat i den situationen. 

 

Andra sätt att visa respekt för den äldre är att använda hjälpmedel, för det skapar trygghet för 

den äldre men också för personalen. Hjälpmedel är till för både personal och äldre, det 

framkom dock brister vid förflyttning, där främst lifthjälpmedlet som element togs upp. Två 

av informanter medger att detta är ett vanligt förekommande problem och förhåller sig till 

frågan som något som går ut över personalen. Ronja menar att bristen vid förflyttningar är 

kopplat till personalförsäkringen och att den personal som inte använder hjälpmedlet får 

skylla sig själv om den skadas. Fem av informanterna utrycker att de använder liftarna på rätt 

sätt och att de följer de bestämmelser som finns vid förflyttningar. I samband med detta har vi 

valt att lyfta fram följande citat: 

  

… asså vissa känner att dom vill ha/ använda liften för att dom kanske har svag rygg, 

medan jag kanske har en annan teknik så jag kan hjälpa dom upp utan att använda 

liften. Eller om man är två, kanske man inte behöver använda lyftkranen. (Petra). 

 

Ur citatet framkommer att vissa anställda väljer att inte alls använda sig av liftarna utan sköter 

förflyttningarna på egen hand, medan andra väljer att använda liften själv, vilket enligt 

reglerna är oacceptabelt. 

 

Larmtelefonerna är ett annat hjälpmedel som äldreomsorgen förlitar sig mycket på, de 

fungerar som en trygghet både för personalen och för de äldre, där de äldre alltid har hjälp 

nära till hands. Det diskuterades huruvida denna säkerhet upprätthålls och om den respekteras. 
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Cecilia påpekar sitt missnöje och menar att ”den respekteras inte alls många gånger, eller 

vissa gör ju det absolut, men det är inte många som tar upp larmtelefonen och tittar vad det 

är som händer, eller vem det är som ringer.”. Det är dock skillnad på larmtelefoner som de 

kan prata i och inte, larmtelefoner som är möjliga att prata i används mycket mer flitigt. 

Helena påpekar viss brist i användandet av larmtelefoner och säger att det är ett stressmoment 

som ibland hanteras kränkande mot de äldre genom att de klickas av för att den äldre ringt för 

många gånger. Övriga informanter menar att larmtelefonerna fungerar och används som dem 

skall oavsett stressituation. 

5.5 Självbestämmande/delaktighet 

De äldre på boenden skall få vara med och bestämma vilken vård de skall tillhandahålla och 

de skall få vara delaktiga i vardagssysslorna. Överlag verkar det som att de äldre får vara med 

och bestämma över sin situation. Karoline beskriver hur de på hennes boende arbetar med 

delaktighet”… man vill ju inte stressa upp dom, utan vissa gillar ju att sova. […] Vissa 

kanske man väcker och ger morgonmedicinen, sen får dom själva komma ut när dom vill eller 

när dom är hungriga.” Hennes historia beskriver att de låter de äldre ha inflytande på hennes 

boende och att de tänker kring delaktighet.  

 

Trots att personalen jobbar med delaktighet i den mån det går har viss kritik lyfts fram. Kritik 

riktas mot att de äldre inte har de valmöjligheter som informanterna tycker att de borde. Ronja 

påpekar att personalen borde vara mer lyhörd inför de äldre och inte bestämma vilka som 

skall få äta frukost i sängen. Ronja menar att stressiga situationer kan lösas enklare genom att 

föra en dialog med de äldre, exempelvis kanske det är någon av de äldre som önskar 

sovmorgon om de i personalen bara ställer frågan.  En sådan dialog hade resulterat i en 

mindre stressig morgonrutin för både personal och äldre. Hon understryker att detta är en 

dialog som inte förekommer i dagsläget på hennes boende utan ”Idag gissar vi lite vilka vi/ 

vilka som vill stiga upp. De som jobbat länge, tror att dom vet, eller känner de boende så väl 

att dom kan välja vilka som vill komma upp”. Hon hävdar att dessa beslut tas över den äldres 

huvud och påpekar att det är viktigt att äldreboenden blir mer individualiserade.  

 

Natalie pratar också om morgonrutinen och säger: ”man tar inte upp alla som kanske behövs 

tas upp utan dom kanske får ligga kvar, det blir för stressigt, man tänker att man tar dom 

efter frukost å så ger man då frukost hellre på sängen”. De äldre får inte alltid bestämma 
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själva huruvida dagen skall starta. De äldres självbestämmandegrad sjunker när personalen 

väljer att ta beslut åt dem.  

 

Maria är fast besluten att självbestämmandet försvinner för de äldre när de flyttar in på 

boendet. Allt är enligt henne, planerat inom vissa tidsramar och tidsschemat gör att de äldre 

inte kan råda över sitt självbestämmande och berättar: ”då sitter alla och äter samtidigt och 

sover samtidigt, skiter samtidigt. Så ja.., det underlättar för oss, det blir ju liksom så här, det 

blir som små barn på dagis liksom”.  Hon är den som går hårdast åt och kanske är den som 

inte tycker att personalen gör allt för att den äldre skall få vara delaktig utan istället prioriterar 

personalens egna rutiner. Citatet visar att hennes äldreboende brister i de äldres rätt till 

delaktighet. 

 

Petra diskuterar delaktighet ur en annan aspekt och säger: 

 

De äldre kan ta på sig rätt bra många gånger, och det är ju bra att dom tränar på detta 

att typ ta på sig en tröja, men i och med att det är så stressigt så ’har vi inte tid att stå 

här och vänta’ och då får dom ingen tid att träna på att ta på sig en tröja. Och där tar 

vi ju egentligen ifrån deras möjlighet att vara självständig.(Petra). 

 

Petra menar att beslut tas över huvudet på de äldre vilket också citatet intygar. Detta 

handlingssätt gör att den äldre inte blir delaktig i sin omvårdnad och heller inte får påverka 

hur vardagssysslorna ska genomföras.  

5.6 Insatser av god kvalité 

Äldreboendets personal skall ge de äldre ett värdigt liv och insatserna skall vara av god 

kvalité. Huruvida personalen gör detta skiljde sig åt och informanterna hade olika upplevelser 

gällande hur detta skall upprätthållas. Ronja påstår att de ger de äldre insatser av god kvalité 

genom att en kontaktperson en gång i månaden tar sig tid att ge den äldre lite extra, vilket 

kunde vara promenader eller socialt umgänge. Karoline tar i sin intervju upp att hon anser att 

något av det viktigaste är att ge den äldre utrymme, att låta dem ge sin historia, vilket är 

mycket uppskattat hos de äldre. 

 

En jobbade på posten och hon hade jobbat där i trettio år och när man frågade henne 

’Berätta hur det var på posten’ så sken hon upp och bara/såhär tyckte/ att det var hur 

kul som helst. Och/ Påminna dom om saker som dom kommer ihåg. (Karoline). 
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Karoline kopplar ihop god kvalitet med delaktighet och menar att de äldre skall få vara mer 

delaktiga om de själva vill det, det ger en känsla av tillfredställelse. Helena uttrycker att alla 

”måsten” bör försvinna för att den äldre skall kunna leva ett värdigt liv, personalen bör 

slappna av lite och känna in vad den äldre faktiskt vill. 

 

Cecilia diskuterar kring flexibiliteten och säger att den måste förbättras för att inte komma in i 

ett mönster, “man inte låter vårdtagarna göra det den kan göra själv, utan att personalen gör 

det istället, typ borsta tänderna, det går kanske men det tar för lång tid. Så personalen gör det 

hellre själva.”. Hon menar att personalen inte dagligen skall köra på rutin. Att tillexempel 

köra ner en dam till dagrummet för att titta på tv och förutse att hon vill det bara för att hon 

ville det dagen innan, är att inte vara flexibel. Att få vara en del av sitt eget liv är viktigt.  

 

För att utföra insatser av god kvalité krävs det att alla individer behandlas lika. I vissa fall 

händer det att de äldre som behöver betydligt mer hjälp än andra får stanna i sängen under 

längre tid för att personalen inte hinner ta upp dem, påpekar Cecilia. Maria påpekar att de 

äldre behöver få större inflytande, ibland dras alla över en kam och inte får en individuell 

plan. Hon fortsätter sitt berättande och säger att ett stort problem är att alla insatser inte är 

genomtänkta utan går på rutin. 

 

Petra lyfter fram vikten av att skapa ett förtroende mellan de äldre och personalen och tycker 

att hon har bra kontakt med de äldre som hon jobbar med. Hon berättar att ömhet är viktigt för 

att insatserna skall anses vara goda. Det är människor och enskilda individer som de arbetar 

med och Petra tycker inte att det skall accepteras att viss personal är hårdhänt eller tvingar de 

äldre till någonting.  

5.7 Sammanfattning  

I detta kapitel har informanternas egna utsagor presenterats oberoende av våra egna 

reflektioner. Resultatet visade att de anställda med mer erfarenhet tar större plats på 

arbetsplatsen. De bestämmer över sina kollegor och chefen har en mindre betydande roll. 

Genom våra informanters berättelser intygades att de ställs inför tidsramar som påverkar dels 

de äldres värdighet samt deras personliga uppfattning av arbetsmiljön. I förhållande till stress 

diskuterades prioriteringar och det framkom att de äldres önskningar sätts åt sidan för 

personalens egna behov. Då personalen får tid över tar de raster istället för att aktivera de 

äldre. Konsekvenser av personalens effektivisering drabbar de äldres integritet då 
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hjälpmedelshanteringen brister. De arbetsmoment som vanligen ska utföras av två personal, 

genomförs allt för ofta av en personal och andra hjälpmedel som exempelvis larmtelefonerna 

hanteras med olika respekt på olika arbetsplatser. Ett annat tema som har diskuterats är de 

äldres självbestämmande och delaktighet. Övergripande har informanterna berättat att de 

anser att de äldre har bra självbestämmande och att rutiner för detta fungerar. Det som lyfts 

fram som kritik är att informanterna anser att dialogen är något dålig och att de önskar att de 

kommunicerade bättre med de äldre för att veta just vad den enskilde önskar. I övrigt 

resonerades hur arbete av god kvalitet bör fungera. Våra informanter gav svaret att det 

viktigaste är att vara flexibel och inte ta arbetsrutinerna förgivet.  

 

I nästkommande kapitel kommer våra tolkningar av resultatet i förhållande till tidigare teori 

och begrepp.   
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6. Analys 

I följande kapitel analyseras studiens resultat, där ambitionen är att besvara denna studies 

syfte och frågeställning. Detta kommer göras med den presenterade bakgrunden i åtanke och 

maktteorin, McDonaldiseringsbegreppet och informell organisationskultur som verktyg. 

Analysen kommer också koppla tillbaka till värdighetsbegreppet och diskussion förs huruvida 

arbetstagarna jobbar i förhållande till detta.  

 

Analysen är uppdelad i två avsnitt med kopplingar till den presenterade teorin och de två 

begreppen. I avsnitten finns trådar som kan igenkännas från tidigare teman i resultatet och vi 

försöker här föra en diskussion kring dessa och analysera för att få ut ny förståelse.  

6.1 Rationell verksamhet 

Ritzer menar att McDonaldisering är förutsägbar, där det inte finns plats för nya idéer eller 

tankar. Verksamhetsrutinerna ska genomföras på det sätt som de är planerade och avvikande 

händelser undviks då de anses som slöseri med tid och pengar. Ett McDonaldiserat organ ska 

jobba för lägre kostnader och högre vinster. Kalkylerbarhet beskriver hur kvantitet alltid går 

före kvalitet, om arbetsuppgifterna går att genomföra spelar kvalitén på produkten mindre roll 

(Ritzer 2000 s. 12-14). Att som anställd ta hänsyn till det mänskliga förnuftet, är inget som 

ryms inom McDonaldiseringen. (Ritzer 2000 s. 168). Samma idé figurerar på äldreboenden 

där de finansiella målen påverkar hela ledet och medvetenheten om att tid är pengar blir 

tydligt. Informanterna ser att de äldre blir drabbade av detta verksamhetstänk och de berättar 

att intimarbetet brister i många avseenden. Det förekommer att personalen endast tvättar av de 

äldre i sängen istället för att duscha, för att spara tid. Marias berättelse om duschning som 

ibland uteblir eller genomförs mot de äldres vilja, understryker hur begränsade de anställda är 

då hon i sin anställningsroll inte har möjlighet att strukturera om dagsplaneringen och anpassa 

sig för de äldre. Historierna bekräftar att kvantitativ vård går före kvalitativ. Aikens et al. 

(2014 s. 2) studie visar på att mycket besparingar har gjorts inom vården och att personalen 

behöver omprioritera dagen för att uppnå de finansiella målen. Samma studie förklarade att 

personalen var tvungna att klara sig på de resurser som tillgavs. Antonssons (2013 s. 213-214) 

rapport beskriver också hur verksamheten är styrd av politiken och att detta påverkar de som 

arbetar på äldreboende och politikerna inte är medvetna om vilka konsekvenser deras beslut 

får på verksamhetsnivå.  
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Vidare sätter erfaren personal gränser för nyanställd personal och hindrar deras 

initiativtagande. Att komma med nya förslag är inget som uppskattas och informanterna 

medger att de känner sig oroliga för att sticka ut hakan. Relationen mellan erfaren och mindre 

erfaren personal blir härmed tydlig och vi ser att det finns ledning- och organiseringsmönster 

mellan personalen, men vad kan en sådan hierarki bero på? Astvik (2003 s. 38) menar att 

personal som har längst klientkunskap (erfarenhet) ger bästa vård för äldre. De känner de 

äldre väl, vet deras behov och önskningar och detta gör att erfaren personal bör ha mer 

inflytande på äldreboenden.  

 

På äldreboenden arbetar de efter bestämda tidsscheman som mattider, hygienplanering och 

aktivering. Vårdpersonalen som vi mött insisterar på att detta går ut över de äldres värdighet 

då de äldre upplever en stressad miljö. De är medvetna om hur insatser bör se ut för att hålla 

god kvalitet, men de känner sig handfallna mot tidsschemat. Då vi läser Baillie och 

Gallaghers (2012 s. 44) forskning har den ett annat resultat. Sjukvårdspersonal som de har 

intervjuat anser sig utföra ett mycket bra värdighetsarbete och att de inte brister på grund av 

tidsschemat, vad den däremot visar är att det förekommer bristfälligt arbetssätt, precis som 

vårt resultat visar.  

 

Den snabbaste vägen är ofta den som personalen får välja, vilket vi sett tecken på då 

informanterna berättar hur de hanterar hjälpmedel. Petra beskriver att hon använder andra 

tekniker för att förflytta de äldre och att hon ibland inte använder liften. Hon säger att detta 

effektiviseringsarbete endast drabbar henne själv, men det är tydligt att det i slutändan även 

drabbar de äldre och påverkar integritetskriteriet enligt värdighetsbesluten. Informanterna 

påpekar att sådana här händelser beror på stressade arbetspass. Oosterveld-Vlug et al. (2014) 

beskriver hur allt är styrt inom tidsramar på äldreboenden och att de äldre i denna inrutning 

upplever att deras identitet försvinner. De blir bara en i mängden och detta anser vi visar på 

hur strukturerna kommer i vägen dels för personalens arbete, men också för de äldres 

delaktighet.  

 

Wreder (2005 s. 54) presenterar i sin forskning att det krävs att de äldre upplever delaktighet 

och att det är av betydlig vikt för hur individen mår. Genom att låta de äldre komma till tals 

kan depression och annan psykisk nedstämdhet förhindras. Är detta en dröm snarare än en 

verklighet? Ronja berättade att det saknas dialog med de äldre gällande morgonrutinerna och 

att de äldre inte har påverkan i vilken ordning dem skall få stiga upp. Hon tycker att 
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personalen borde vara mer lyhörd men att de inte har möjlighet att följa sitt mänskliga förnuft 

utan snarare har ett mer robotliknande beteende. Petra beskrev att många äldre klarar av att ta 

på sig själva men att personalen inte har tid att vänta och tar arbetsmomentet ur deras händer, 

som exempel klär personalen på de äldre kläderna och låter inte dem sköta detta själva trots 

att de kan. Andersson et al. (2007 s. 1717) diskuterar i deras artikel om självbestämmande och 

det framkommer att de äldre upplever att de inte har fullt självbestämmande utan att 

personalen tar beslut över deras huvuden. Detta ger inte den äldre möjligheten att uttrycka 

sina åsikter och känslan av att någon annan bestämmer gör dem ledsna, vilket både de äldre 

och deras anhöriga säger. 

6.2 Maktens rådande 

Flera informanter berättade att mer erfaren personal utnyttjar sin ställning och ger sig själva 

förmåner. Vikarier och nyanställd personal får ofördelaktiga instruktioner om hur dagen ska 

genomföras och vilka uppgifter var och en ska göra. Natalie säger att anledningen till detta 

beteende beror på att erfaren personal anser sig ”färdiga” med tunga arbetsuppgifter. De 

överlåter detta till nyanställd personal, för de själva har redan gjort det tillräckligt många år.  

Vi tolkar dessa berättelser och anser att de följer Foucaults (1987 s. 30-31) beskrivning av hur 

makt brukas. Makt är inget som någon besitter, utan något som utövas. Den mer erfarna 

personalen har formellt sätt ingen chefsroll, men de tar sig själva makten att bestämma. 

Beteendet klargör att ledning- och organisering finns på denna arbetsplats mellan kollegorna 

och vi anser att detta tyder på en underliggande informell organisationskultur på arbetsplatsen 

som genomsyrar hela organisationen, där personalen har accepterat hur makten ska fördelas. 

(Pyöriä 2007 s. 17-18). Denna skapar irritation i arbetsgruppen och våra informanter berättade 

att när de försöker vara nytänkande får dem mothugg, där vissa arbetskollegors åsikter väger 

tyngre än deras. De mer erfarna arbetstagarna har skapat en grupp inom organisationen som 

utesluter de nyare arbetarna och även det faktum att de egentligen inte har en chefsposition 

och makten att bestämma. Även Edlund et al. (2013 s. 851-852) artikel blir aktuell då de 

menar att alla inom vårdyrket behöver samma inställning till de riktlinjer som skall 

upprätthållas och det är när personalen är oense i sina prioriteringar som värdigheten för de 

äldre faller bort. 

 

Fortsättningsvis uttryckte våra informanter att de riktiga cheferna inte hade den maktposition 

som i många avseenden förväntades. De är inte nöjda med chefskapet och därför skapar de 

anställda egna regler. Cecilia berättade att om en äldre inte äter tillräckligt snabbt, tar de 
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undan maten för att de inte orkar vänta. De anställda bestämmer sinsemellan att den äldre ätit 

upp och reflekterar inte över om hon eller han är mätt eller inte. Hon berättade även mer 

ingående om hur riktlinjerna för larm förbises trots att tydliga riktlinjer finns. Hon och hennes 

kollegor svarar inte alltid då det ringer på larmtelefonerna som det inte går att kommunicera i, 

däremot svarar de alltid på de larm där de kan prata med de äldre. Dessa egna regler tolkar vi 

återigen som en informell organisationskultur, där mentaliteten accepteras kollegorna 

emellan. (Pyöriä 2007 s. 25). Vi vill i samma resonemang se till Antonssons (2013 s. 216) 

beskrivning om hur omsorgschefer tar sig an personalen och deras välmående snarare än de 

äldre. Cheferna har, enligt den studien, en mer vänskaplig framtoning i yrkesrollen än vad de 

agerar makthavare, vilket också kan förklara hur egna regler får utrymme.  

 

Personalen kan tyckas vara respektlös mot de regler som finns och visar ingen hänsyn till att 

förhålla sig till ordningen. De är medvetna om att tekniken har makten över dem. När 

personalen vet att någon väntar i andra änden av luren känner de sig övervakade och i dessa 

situationer svarar personalen. Detta sätt tolkar vi som exempel på vad Foucault benämner som 

inre kontroll. När makt utövas utvinns en inre kontroll hos de individer som övervakas och 

dessa kontrollerar sig själva och sköter sig för att slippa undan straff. (Foucault 1987 s. 23-

24). Vår tolkning är att personalen i detta avseende skapat en tolerans dem emellan för detta 

beteende vilket kan ses som en motmakt, riktad mot de stressade arbetspassen.  

 

När de anställda nonchalerar de uppsatta reglerna brister deras värdighetsarbete. Historierna 

ger föreställningar om att de äldre inte har särskilt inflytande över sin vardag och att 

personalen bestämmer vart de ska sitta och äta, när de ska äta och hur fort de ska äta. Vidare 

berättade Helena att personalen springer in och ut hela tiden och att dem inte har något 

integritetstänkande på hennes arbetsplats. Detta tycker vi ger uttryck åt ett icke fungerande 

värdighetsarbete. Informanternas berättelser bekräftas även av Andersson et al. (2007 s. 1717) 

artikel som visar att personalen allt för ofta tror sig veta vad den äldre behöver istället för att 

fråga. Artikeln tar upp att de äldres självbestämmande blir mycket lidande och personalen tar 

egna beslut över den äldre, vilket vi också tolkar att våra informanter upplever.  

6.3 Sammanfattande analys 

Trots nationell värdegrund, lagstiftning, uppsatta mål och regler görs felprioriteringar på 

äldreboenden dagligen. Självklart är många prioriteringar nödvändiga för att arbetsdagen ska 

fungera men det framkommer att vissa moment genomförs för att gynna personalen och inte 
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de äldre. Personalen brister i sin hantering gällande intimarbetet som duschning och 

toalettbesök, den äldres behov tillgodoses på det snabbaste sättet snarare än det bästa. De 

äldre får heller inte äta i lugn och ro och påskyndas även i dessa situationer.  De anställda har 

inte respekt för uppsatta regler vilket resulterar i att de själva bestämmer vad som ska 

prioriteras och vad tiden ska ägnas åt.  

 

Vidare anser personalen att de inte hinner med omsorgsarbetet på det vis de önskar och säger 

att det stressade schemat gör det omöjligt att vara pigg och alert under hela passet. Personalen 

är uppenbart missnöjd med sin arbetssituation och skyller det hela på personalbrist. De får 

springa mellan de äldre och ”det lilla extra” som promenader och aktiviteter hinns inte med. 

För att visa sin missbelåtenhet mot ledningens instruktioner tar personalen sig friheten att 

själva bestämma över deras arbetsdag och skapa egna regler. Dessa regler accepteras inom 

gruppen och detta kan ses som informell organisationskultur. De effektiviserar varje 

arbetsmoment för att utvinna tid som de själva tar nytta av. Genom denna minimering av varje 

delmoment kan dem unna sig extra rök- och fikapauser. Denna hantering accepterar kvantitet 

före kvalitet precis som McDonaldiseringen. Skillnaden mellan äldreboendet och 

McDonaldiseringens princip är att vinsten går till personalen och inte till organisationen (de 

äldre). Personalen utövar i denna aspekt en motmakt riktad mot ledningens instruktioner. 

Denna motmaktsutövning drabbar i slutänden de äldre där värdighetsarbetet blir bristfälligt.  

 

Informanterna berättade om relationen de har mellan sig, som utan tvekan kan kallas 

infekterad. Effektiviseringskraven pressar den informella organisationskulturen till att 

utveckla hierarkier där den erfarna personalen försvarar privilegier gentemot nyanställd 

personal. Att erfaren personal tar mer ansvar och bestämmer tycker vikarier och nyanställda 

är orättvist men ingen protest görs utan all personal medverkar till att reproducera den 

informella organisationskultur som redan råder. Den informella organisationskulturen får drag 

av motmakt riktat mot styrningen uppifrån, men som i slutänden drabbar de äldre.  

 

Efter denna diskussion vill vi anse att frågeställningen: hur visar sig personalens 

effektivisering som en motmakt där värdighetsarbetet blir bristfälligt är besvarad. 

Sammanfattningsvis kan vi se genom vår studie att motmakt existerar från vårdpersonalens 

håll. De effektiviserar sitt arbete för att visa sin frustration över bestämda arbetsrutiner och 

tidsramar. Konsekvenserna av detta utfaller i mindre tid för de äldre där värdighetsarbetet blir 

bristfälligt.   
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7. Avslutande reflektioner 

Då vi ser tillbaka på vår studie förstår vi att detta gett resultat av ny karaktär. Tidigare studier 

har alla samma resonemang, där personalbrist och tuffa arbetsscheman lyfts fram som 

anledningar till bristfälligt värdegrundsarbete. I viss mån resulterar vår studie i samma sak, 

där våra informanter också uttrycker dessa orsaker, men vidare fann vi även att det 

effektiviserade arbetssättet är något som skapas på grund av missnöjdhet, där motmakt 

genereras. Att finna sådana mönster i den informella organisationskulturen tycker vi var 

otroligt intressant och för framtida undersökningar inom samma ämne tycker vi att forskarna 

ska utgå från denna upptäckt. Det skulle vara intressant att genomföra denna studie som en 

deltagande observation, där forskaren själv kan se om denne i praktiken känner av de 

anställdas frustation och det medvetna effektiviseringsarbetet. Genom en sådan studie skulle 

forskaren kunna få en djupare förståelse för arbetarnas handlande och också sätta det i relation 

till vilka personlighetstyper som jobbar inom äldreomsorgen idag. 
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Informationsbrev 

 

Detta mail går ut till dig som valt att hjälpa oss med kunskap som ligger till grund för vår C-

uppsats. 

Information gällande din medverkan: 

Vi som skriver uppsatsen, Vanessa Gnudi och Lina Olausson, studerar sjätte terminen på 

programmet Sociologi och socialt utvecklingsarbete vid Högskolan i Halmstad. Syftet med 

undersökningen är att få din åsikt kring hur du upplever att de krav som ställs för att de äldre 

ska uppnå ett värdigt liv uppfylls på det äldreboende där du jobbar. Dina erfarenheter och 

kunskaper är viktiga för oss och din medverkan gör denna c-uppsats möjlig.  

 

Vi vill understryka för dig att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst, utan att ge 

någon anledning, välja att avbryta ditt deltagande. Du avgör själv under intervjun vad du vill 

berätta och svara på. Under intervjun kommer vi att använda oss av våra telefoner för att spela 

in samtalet, detta material kommer att behandlas med respekt och inte höras av obehöriga. I 

uppsatsen kommer ditt namn, arbetsplats och andra enskilda uppgifter anonymiseras. 

 

Det färdigställda materialet kommer att finnas till hand för dig, om du är intresserad av detta. 

Vi finns även där för dig för att svara på dina frågor både innan och efter intervjutillfället. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Kontaktuppgifter 

 

Vanessa Gnudi 

vanessa.gn@hotmail.com 

Telefonnummer: xxxxxxxx 

 

Lina Olausson 

olaussonlina@hotmail.com 

Telefonnummer: xxxxxxxx
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Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

- Ålder 

- Hur länge har du arbetat på äldreboende? 

- Varför valde du ett omsorgsarbete? 

 

Arbetsdagen 

- Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

- Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Vilka ansvarsområden har du? 

• Hur upplever du att de här ansvarsområdena fungerar? 

- Vad är viktigt för dig i ditt arbete? 

 

Arbetskollegor 

- Kan du beskriva din relation till dina kollegor? 

• Känner du tillit både på och utanför arbetsplatsen till dom? 

• Umgås ni privat? 

 

Chefen 

- Vill du beskriva vilken relation du har till chefen? 

• Förtroende? Tillförlitlighet?  

- På vilket sätt kan du som anställd påverka din arbetssituation? 

- Vilken roll anser du att din chef har på din arbetsplats?  

• (Bossig, närvarande, synlig, hjälpsam, prestigelös) 

- Hur skulle du beskriva chefens inflytande över din arbetssituation? 

- Hur tycker du att boendets finansiella mål påverkar dig i ditt arbete? 

• Vid vilka tillfällen? 

- Känner du press på andra vis när du arbetar? 

-  

Värdigt liv 

- Kan du berätta vad du anser är ett värdigt liv? 
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- Hur tycker du att de äldre ska ha det på boendet? 

• Hur i praktiken?  

• Utveckla gärna svaret. 

- Vilka arbetsmoment upplever du att ni som personal gör för att den äldre skall känna 

sig tillfreds? 

• (Promenader, samtal, se på tv, baka) 

- Vad anser du inte fungerar i er arbetssituation? 

- Vad upplever du att de äldre saknar på äldreboendet? 

- Vad upplever du som personal att det saknas på äldreboendet? 

 

De äldre 

- Vill du beskriva en typisk situation där du upplever att den äldre inte ges den tid den 

behöver? 

- Hur reagerar den äldre när den utsätts för denna situation? 

- Hur går det att lösa arbetsuppgifterna smidigare? 

- Hur anser du att ni gör för att arbetet skall gå fortare för er som personal? 

• Hur gynnar detta er?  

• Varför görs detta? 

 

Bekymmer 

- Hur pratar du och dina kollegor om stress på arbetsplatsen? 

- Hur anser du att dina kollegors arbetssätt påverkar dig? 

- Känner du att det är någon eller några i personalen som bestämmer mer än andra? 

• På vilket sätt?  

• Vad får det för konsekvenser? 

- Vilka tider på dygnet anser du är mest stressande på arbetet?  

- Kan du beskriva hur detta moment går till i förhållande till stress? 

• Hur löser man det?  

• Varför är det stressigt?  

• Vad är det som väntar? 

- Hur påverkas du av stressen i ditt arbete? 

• Konsekvenser? 

- Vad anser du är det största felen som begås på äldreboendet av personalen? 
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- Hur anser du att stress påverkar de äldre? 

- I en stressig situation, hur fungerar användandet av alla hjälpmedel då?   

• (Larmtelefon, förflyttningshjälpmedel, liftar)  

- Fuskas det? 

- Tycker du att det förekommer att de äldres värdighet sätts åt sidan för personalens 

egna behov? 

• (Fikapaus, rökning, privata samtal) 

- Vad händer när en äldres värdighet kränkts, hur hanteras det bland personalen? 

• Diskuteras?  

• Erkänner ni/den som gjort det, felet?  

• Försöker ni/den som gjort det, mörka det?  

• Vad får chefen höra? 

 

Förändring 

- Vad skulle du önska förändrades på äldreboendet för de äldre? 

- Vad skulle du önska förändrades på äldreboendet för personalen? 
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