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When I was practice at a nursing home setting, I noticed that the assistant nurses were faced 

with different types of ethical dilemmas. The problem with these dilemmas was that they 

were not only linked to the working teams and the staff's own expertise in the profession as a 

assistant nurse, it was also external influences that had effect and that is something assistant 

nurses have no opportunity to influence. I began thinking about how assistant nurses see 

themselves according to their work situation. The aim of this study was to examine whether 

assistant nurses at nursing home settings was given opportunities to maintain and operate by 

the national action plan for the elderly, in their daily occupation. Do assistant nurses receive 

enough support in their professional capacity to meet the elderly with respect and 

maintenance of autonomy? My questions were: Under what conditions experienced assistant 

nurses working in nursing home settings, they manage to respond to ethics, power and 

autonomy in relation to the elderly? What difference does education, guidance and financial 

resources make to be able to meet the elderly´s individual requirements and expectations on a 

daily basis? The study was based on interviews with five assistant nurses representing four 

different nursing home settings located in two different municipalities in the south of Sweden. 

Five different topics were discussed. These were: personal questions, work/colleagues, ethics 

and power, implement and management. To analyze these themes I used the ethics and the 

power theory. The study shows that there are differences in how assistant nurses are given the 

opportunity to guidance. The study also shows how assistant nurses deal with ethics and 

power and what they do when ethical dilemmas arise.  
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1. Inledning 

Mitt intresse för detta ämne väcktes när jag hade praktik på ett äldreboende. Här fick jag en 

inblick i den problematik som finns i det dagliga arbetet gällande omsorgen av äldre, som inte 

har möjlighet att bo hemma längre. Vid behov av vård förväntar sig patienterna att de som 

arbetar inom sjukvården bemöter patienten på ett bra sätt. Personalen förväntas ha relevant 

utbildning och bemöta andra på ett etiskt tillfredställande sätt. Patienten förväntar sig även att 

vårdinrättningen följer de lagar som finns vad gäller människors rätt till ett värdigt liv med 

självbestämmande samt att goda ekonomiska resurser finns tillgängliga för att kunna erbjuda 

god kvalitativ vård och omsorg. Under min praktik noterade jag dock att undersköterskorna 

ställdes inför olika typer av etiska dilemman. Problemet med dessa dilemman var att de var 

inte enbart kopplade till de olika arbetsteamen och personalens egen kompetens inom 

professionen som undersköterskor utan de etiska dilemman som uppstod kom också från yttre 

inverkan som inte undersköterskorna hade möjlighet att påverka. Jag började därför fundera 

på hur undersköterskor själva ser på sin arbetssituation.  

 

1.1  Problemformulering 

Rätten till att få bo på ett äldreboende regleras i Socialtjäntlagens (SoL 2001:453) 5 kap 5§. 

Där framgår att kommunerna har skyldighet att tillhandahålla boenden för de personer som är 

så pass sjuka att de inte kan bo kvar hemma. När det gäller vården av dessa äldre regleras 

även den i Socialtjänstlagen. I SoL 14 kap 2§ 1 stycket står att de som arbetar med äldre ska 

se till att de kan känna trygghet och att de ges god omvårdnad. Trots lagar och förordningar 

får vi genom media rapporter om att det förkommer missförhållanden inom äldreomsorgen. 

Exempel på missförhållanden inom institutionell äldreomsorg är bland annat kränkningar av 

den enskildes rättigheter samt försummelser av personlig omsorg (Buzgova´& Ivanová, 

2009). I SOU 2007:88 går att läsa att man under åren 2005-2007 genomfört en satsning inom 

kommunal äldreomsorg kallad kompetensstegen. Syftet har varit att stödja kvaliteten inom 

äldreomsorgen genom att kompetensutveckla personalen. Utav landets 290 kommuner har 

287 beviljats stöd. Som exempel på vad kommuner som beviljats stöd har angett är att de vill 

satsa på etik och värdegrund, bemötande, måltids- och nutritionsfrågor. Utöver detta så ska 

kommunerna även satsa på bland annat handledning, utbildning av personal och reflekterande 

samtal (SOU 2007:88). Hur har denna satsning fungerat? Upplever undersköterskor att de fått 

ökad utbildning i etik och ökad tid för handledning?  Just utbildning är ju den viktigaste 
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aspekten som tas upp i SOU 2007:88 för att utveckla och säkerställa god kvalitet inom 

äldreomsorgen. 

Under 2008 kom socialdepartementet ut med en rapport med rubriken Värdigt liv i 

äldreomsorgen.  Här anser utredningen att synen på äldre och ålderdomen behöver förändras. 

Man tycker att äldreomsorgen är för standardiserade i sitt utbud och inte tar tillräckligt stor 

hänsyn till individers sociala behov. Bara för att en person är gammal ska han/hon inte behöva 

avstå från sin personlighet och identitet. De äldre ska ges möjlighet att få stöd för att 

upprätthålla sina vanor och intressen och de insatser som görs ska göras med utgångspunkt 

ifrån detta synsätt. Utredningen vill också tydliggöra för anställda vilka värdegrunder som ska 

gälla om man arbetar med äldre (SOU 2008:51). Riksdagen har i sin nationella handlingsplan 

även tagit upp att äldre också ska ges möjlighet till ett aktivt liv, bli bemötta med respekt samt 

att resurser finns för god omsorg och vård (Prop. 1997/98:113). Upplever undersköterskorna 

att den nationella handlingsplanen uppfylls och att de får tillräckligt med stöd i sin profession 

för att leva upp till riktlinjerna och inte minst om det ges tillräckligt med ekonomiska resurser 

för detta, bla i form av personaltäthet, handledning osv.  Utbildning av omsorgspersonal anses 

vara en av de viktigare aspekterna vad det gäller att säkerställa god kvalitet inom 

äldreomsorgen (SOU 2007:88) 

 

Problemet med övergrepp och våld mot äldre är inget unikt problem bara för Sverige. 

Övergrepp mot äldre är ett problem som alla EU länder har och därför också en skyldighet att 

komma tillrätta med. Några av de saker EESK anser ska göras är att öka informationen och 

kunskapen i samhället om, inte bara de äldres situation, utan även de som arbetar inom 

vården. (Europeiska unionens officiella tidning, 2008). 

 

I Margaretha Strandmark Kjölsruds (1995) bok tar hon upp tre olika etiska principer. 

Autonomiprincipen, omsorgsprincipen och rättviseprincipen. Autonomiprincipen handlar om 

rätten att själv få bestämma. Om den som ska vårdas inte kan bestämma själv ska anhöriga 

kontaktas.  Omsorgsprincipen innebär att man inte ska åsamka någon annan person skada och 

den skyldighet man har att förebygga eventuellt lidande. Den tredje och sista principen är 

rättviseprincipen som säger att man ska värna om allas rättigheter och att de som är mest 

utsatta i samhället ska få hjälp (Strandmark Kjölsrud, 1995).  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om undersköterskor på vårdboende ges möjligheter att 

upprätthålla och arbeta efter den nationella handlingsplanen för äldre, i sin dagliga 

yrkesutövning. Erhåller undersköterskorna tillräckligt med stöd i sin yrkesutövning för att 

kunna möta vårdtagarna med respekt och bibehållen autonomi? 

Frågeställning 

Under vilka förutsättningar upplever undersköterskor som arbetar på äldreboende, att de 

lyckas förhålla sig till vårdetik, makt och autonomi i förhållande till vårdtagarna? 

Vad spelar utbildning, handledning och ekonomiska resurser för roll för att dagligen kunna 

möta vårdtagarnas individuella krav och förväntningar? 

1.3  Begrepp 

Under denna rubrik presenterar jag korta förklaringar på återkommande begrepp samt 

begreppens avgränsning för just denna uppsats.  

 

Autonomi – syftar till den rätt som varje enskild individ har att bestämma över sina egna 

psykiska och fysiska behov.  

 

Etiskt dilemma - en situation där en person ställs inför ett val hur den ska agera och där 

konsekvensen är negativ för en annan person. 

 

Handledning – ett arbetssätt där personal har tillgång till stöd och hjälp från en annan person.  

 

Implementering – det arbetssätt en organisation planerar och utför förändringar i 

organisationen för att en ny metod eller ett nytt arbetssätt ska användas. 

 

Missförhållanden – syftar till en situation där en person utnyttjar sin makt över någon annan 

fysiskt, psykologiskt, sexuellt, ekonomiskt eller genom försummelse av vård. 

 

Sjuksköterska – en person som genomgått en adekvat utbildning på högskolenivå och i min 

studie arbetar på ett äldreboende. 
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Undersköterska – en person som genomgått en adekvat utbildning på gymnasienivå och i min 

studie arbetar på ett äldreboende. 

 

Våld – syftar till en situation där en person utnyttjar sin makt över någon annan fysiskt, 

psykologiskt, sexuellt eller ekonomiskt 

 

Vårdtagare – syftar på en person som i min studie är stadigvarande bosatt på ett äldreboende. 

 

Äldreboende – en institution där äldre bor som inte har förutsättningar att klara sig själva i det 

egna hemmet. Äldreboendet kan drivas av privata vårdföretag samt av kommunen. 

 

Övergrepp – se missförhållanden 

 

 

2. Bakgrund 

För att kunna få en förståelse för undersköterskornas arbete inom äldreomsorgen har jag valt 

att belysa hur äldreomsorgen kom till samt vilka lagar som reglerar vården och omsorgen. 

2.1  Ålderdomshem 

1918 kom en lag, fattigvårdslagen, som tvingade kommunerna att tillhandahålla speciellt 

boende för äldre. Fram till 1920 kallades detta boende för fattighus eller fattigvård, men 

ändrades till att benämnas ålderdomshem. Fattigvårdslagen ändrades dock 1956 och ersattes 

av lagen om socialhjälp. Styrelsen för fattigvården bytte också namn och fick nu heta 

socialnämnden (Nationalencyklopedin). De äldre som behövde extra vård på grund av 

kroniska sjukdomar hamnade dock under landstingen, då dessa 1951 fick huvudansvaret att ta 

hand om denna grupp av äldre. Det byggdes därför långvårdssjukhus och sjukhem (Fahlström, 

1999). Landstingens ansvar för äldre med behov av extra vård gick dock genom ädelreformen 

år 1992 över till att bli varje kommuns ansvar. Detta gäller även idag (Nationalencyklopedin). 

2.2 Lagstiftning  

Undersköterskor har i sitt arbete två lagar som de lyder under. Den första är Socialtjäntlagens 

(SoL 2001:453) och den andra är Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
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område (LYHS1998:531).  I SoL 14 kap 2§ 1 stycket tar man upp det ansvar undersköterskor 

har att se till att de äldre får god omvårdnad och att de ska känna sig trygga. Om de äldre 

utsätts för missförhållanden ska detta anmälas (SoL 2001:453). En anmälan som görs enligt 

denna paragraf kallas för att göra en Lex Sarah anmälan. 

I LYHS 1§ står om människors rätt till autonomi, rätten till att bli respektfullt bemött och att 

personalen ska visa omtanke. I 5§ regleras det personliga ansvaret personalen har i sitt arbete 

inom vården och i 6§ står att personalen inte får delegera ut arbetsuppgifter utan att de är 

säkra på att den som ska utföra arbetet kan göra det enligt de krav på god vård som finns 

(LYHS1998:531).  

2.3 Lex Sarah 

Lagstiftningen, kallad ”Lex Sarah”, SoL 14 kap. 2 § har fokus på förekomsten av missförhållanden. I 

en rapport utgiven av länsstyrelsen går det att läsa om bakgrunden till namnet Lex Sarah som 

kom till då undersköterskan Sarah Wägnert gick ut i media om vilken vanvård som förekom 

på det äldreboende hon arbetade på. Lagen reglerar den anmälningsskyldighet personal har 

som arbetar inom äldreomsorgen samt tar hand om personer med funktionshinder. Syftet med 

lagen är att organisationerna ska åtgärda eventuella missförhållanden med också att de som 

arbetar i dessa yrkesgrupper har skyldighet att rapportera om de anser att omvårdnaden brister 

(Ahlberg & Ekfors & Almrud, 2008). Socialstyrelsen har i SOSFS 2008:10 skrivit om de 

föreskrifter och råd som gäller angående lagen Lex Sarah. Utöver vilka som lyder under lagen 

så står det i råden att all personal årligen ska informeras om deras skyldigheter att anmäla 

missförhållanden. Socialstyrelsens råd är att detta ska ske muntligen och att alla 

organisationer ska ha samma rutiner när det gäller anmälningar. När missförhållanden uppstår 

ska dessa åtgärdas utan dröjsmål. Med åtgärd menas att det vidtags åtgärder för att det inte 

ska upprepas. Kan organisationen inte uppfylla dessa krav så ska organisationen göra en 

anmälan till länsstyrelsen (SOSFS 2008:10). I länsstyrelsens rapport finns det även en 

redovisning av antalet Lex Sarah anmälningar som gjorts i Skåne Län under perioden 2003-

2008. År 2003 kom det in 45 anmälningar och 2008 var siffran uppe i 196. De saker som har 

högst antal anmälningar under 2008 var brister i bemötande, ekonomiska övergrepp samt 

brister i tillsynen (Ahlberg & Ekfors & Almrud, 2008). 
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3. Metod 

3.1Val av metod 

I min undersökning har jag använt mig av den kvalitativa forskningsmetoden i form av 

semistrukturerade intervjuer.  I en kvalitativ metod söker man upp personer som kan ingå i det 

man vill undersöka t.ex. genom deltagande observationer eller genom intervjuer. I min 

undersökning har jag använt mig av den semistrukturerade intervju metoden, vilket innebär 

att man som intervjuare i förhand har uttänkta frågor man följer, så kallad intervjuguide. Detta 

innebär att jag har sökt upp personer som ska ingå i studien samt att jag använt mig av en 

intervjuguide (Aspers, 2007). Anledningen till att jag valde semistrukturerade intervjuer var 

mina möjligheter att få en djupare insyn i hur undersköterskor upplever sin arbetssituation, då 

jag har möjlighet att ställa följdfrågor om så skulle behövas. De intervjuade har också 

möjlighet att berätta om saker/händelser som jag kanske hade gått miste om vid en 

enkätundersökning. Oavsett vilken metod jag använder mig av för att samla in empiri kan det 

förekomma bortfall. Vid en kvantitativ underökning har jag inga möjligheter att fråga 

gruppen/personen om anledningen till varför de inte vill vara med. Under en kvalitativ 

undersökning kan jag vid bortfall i de flesta fall få en personlig förklaring. Orsaken till 

bortfall kan vara att de som ska svara anser att frågorna är känsliga eller upplever dem som 

kränkande mot den egna integriteten (Aspers, 2007). Metoden underlättade även analysen av 

mitt insamlade material (May, 2001).  

 

Vid intervjuer av en specifik grupp, i detta fallet undersköterskor, kommer de intervjuade att 

svara på frågorna utifrån gruppens egna föreställningar, värden, teorier och sanningar. Detta 

kallas för första ordningens konstruktion. För forskaren är det viktigt att kunna hantera 

relationen mellan de intervjuades åsikter och de vetenskapliga teorier som kommer att ligga 

till grund för analysen. När forskaren analyserar intervjuerna med hjälp av teorier och 

existerande studier skapas en bild/förklaring grundat på vad intervjupersonerna sagt. Denna 

bild/förklaring kallas för andra ordningens konstruktion och är baserad på forskarens sätt att 

analysera och förklara information som tillhör första ordningens konstruktion (Aspers, 2007).   
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3.2 Datakällor 

3.2.1 Sekundära källor 

Till min hjälp att hitta sekundära källor använde jag mig i första hand av att sökningar på 

Libris. Här hittade jag avhandlingar, rapporter samt litteratur som jag ansåg var relevanta för 

min studie. På Elin sökte jag efter artiklar. Genom att googla kunde jag få fram SoU rapporter 

och information från EU. Jag har även använt mig av den elektroniska upplagan av 

Nationalencyklopedin. Mina sökord har varit: äldre, vårdbiträden, undersköterskor, 

äldreomsorg, etik, yrkesetik, implementering, äldreboende, ålderdomshem samt elder abuse.  

 

3.2.2 Primära källor 

Mina primära källor består av de intervjuer jag har gjort. Jag har i mitt arbete tagit hänsyn till 

att undersökningen enbart grundar sig på intervjuer från två kommuner. Vid en större 

undersökning där personal från flera kommuner hade deltagit skulle man kanske kunna se 

skillnader på hur undersköterskor uppfattar att olika kommuner tänker och budgeterar 

angående personaltäthet, möjlighet till medbestämmande för personalen samt krav på 

kompetens vid nyrekrytering av chefer. 

3.4 Val av intervjupersoner  

Min undersökning grundar sig på intervjuer med fem undersköterskor som arbetar på 

äldreboenden. För att komma i kontakt med undersköterskor ringde jag till enhetschefer på 

olika äldreboenden. Jag presenterade mig och berättade vad mitt ärende gällde och sände 

sedan över ett informationsbrev via e-mail som enhetscheferna i sin tur skulle vidarebefordra 

till personalen. Informationen som de fick ta del av innehöll inte information om vad som 

skulle diskuteras under intervjun (se bilaga 1) . Dessvärre gav inte detta så stor utdelning. Av 

en ren slump kom jag i kontakt med två personer som i sin tur hade personliga kontakter med 

undersköterskor. Undersköterskorna skulle vid intresse att vara med i studien kontakta mig. 

Majoriteten av de intervjuade kom jag i kontakt med på detta sätt. Intervjupersonernas 

arbetsplatser är belägna i två mellanstora städer i Nordvästra Skåne tillhörande två olika 

kommuner. Utöver de fem som jag intervjuade var det två personer som anmälde sitt intresse 

men av okänd anledning inte hörde av sig igen, en intervjuperson ringde återbud samt en 

intervju var jag själv tvungen att avboka.  Intervjupersonerna har själva fått bestämma platsen 

och tiden för intervjun. En intervju har ägt rum på personens arbetsplats, två intervjuer har ägt 

rum hemma i intervjupersonernas bostad och två intervjuer ägde rum på Campus 
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Helsingborg. Alla intervjupersoner är undersköterskor med tillsvidareanställning. De har 

arbetat inom äldreomsorgen mellan 5-25 år. Två personer är män och tre personer är kvinnor. 

För att skydda personernas identitet har jag i min presentation valt att kalla personerna för P1, 

P2, P3, P4 och P5. Med hänvisning till sekretess vill jag inte skriva ut vilka av dessa personer 

som är män/kvinnor samt specificera hur många år respektive undersköterska arbetat inom 

äldreomsorgen. Totalt finns representanter från fyra olika äldreboenden. Två personer arbetar 

på samma arbetsplats. Detta skulle man kunna vara lite kritisk till. Jag anser dock att det inte 

haft någon inverkan på resultat då jag inte undersöker en specifik arbetsplats utan hur 

undersköterskor personligen ser på sin arbetssituation i ett bredare perspektiv.  

3.5 Genomförande av intervjuer 

Jag började alla intervjuer med att lämna över en skriftlig information om intervjun (se bilaga 

1). Alla intervjuer spelades in på band.  Intervjuerna utgick ifrån den intervjuguide på totalt 

33 frågor som jag förberett (se bilaga 2). Frågorna var samlade under rubriker: personliga 

frågor, arbete/arbetskamrater, etik och makt, implementering, ledning och avslutande frågor. 

Jag har varit noga med att låta de intervjuade känna att vi har haft gott om tid att gå igenom 

samtliga frågor och tid till diskussioner och följdfrågor. Alla personer blev även ombedda att 

säga till om det var ord som de inte förstod. Jag lät alla personer få samma möjlighet att 

lämna just deras personliga åsikter utan att bli påverkade av styrande följdfrågor. Detta visar 

sig även i några av frågorna samt att det påverkade hur länge intervjuerna varade. Intervjuerna 

varade mellan 25-70 minuter. 

3.6 Bearbetning och analys 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda transkriberade jag materialet och kodade. Jag tittade på 

hur jag hade planerat min intervjuguide och bestämde mig för att koda mitt material utifrån fem olika 

teman. Jag kodade mitt empiriska material för att jag på ett enklare sätt skulle kunna analysera och 

använda det.  Detta gjorde att jag på ett enkelt sätt kunde jämföra svaren jag fått in och 

identifiera de delar som var intressanta.  Efter att jag kodat mitt material började jag titta på vilka 

teorier som jag kunde koppla till min undersökning. Efter många funderingar valde jag att koppla min 

empiri till etik och makt.  
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3.7 Validitet och reliabilitet 

Som forskare är det viktigt att tänka på validitet och reliabilitet (May, 2001). Validitet får man 

genom att man noggrant mäter det som ska mätas. Detta görs genom att ständigt ifrågasätta 

sitt material, hela tiden kontrollera samt tolka empirin med hjälp av teorier (Kvale, 1997). Vid 

intervjuerna har jag bett samtliga att säga till om det är ord eller begrepp som de vill att jag 

ska förklara närmare. Ord som jag har behövt förklara har varit etik, etiska dilemman, makt 

och implementering. För att inte påverka de intervjuade, förklarade jag orden genom att ge 

dem samma exempel. 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet. Den mätning jag gör ska kunna ge samma resultat om den 

görs igen (Körner & Wahlgren, 2005). Min undersökning grundar sig på personliga åsikter 

från fem undersköterskor. Åsikter är ju sådant som kan ändra sig över tid och även i olika 

kontexter. Skulle någon annan forskare gjort samma undersökning igen så skulle den 

personen säkert få samma variation i svaren som jag har fått. Reabiliteten i min undersökning 

är därför relativt låg. Jag kan inte dra några generella slutsatser för hela yrkeskåren av 

undersköterskor. Resultatet i denna studie ska tolkas som personliga åsikter från 5 

intervjupersoner. Vid en undersökning där ännu fler personer varit med hade jag säkert fått 

fram större skillnader samt fler personliga åsikter som inte finns representerat i just denna 

undersökning. 

3.8 Etiska överväganden 

I forskningssammanhang finns det fyra krav vad gäller etik. Det första är informationskravet. 

Detta innebär att jag som forskare noga ska informera om vad undersökningen handlar om 

och vad den ska användas till. Information ska även ges om att det är upp till var och en att 

avgöra om de vill vara med. Det andra kravet är samtycke. När det gäller, som i mitt fall, en 

kvalitativ underökning så fick de som ville vara med i undersökningen ett brev där jag tar upp 

vad undersökningen ska leda till, vilka frågor som kommer att tas upp, att de kan avbryta sin 

medverkan utan att nämna någon orsak. Det tredje kravet är kravet på att de som deltar 

kommer att vara anonyma. Det sista är nyttjande kravet. Det innebär att den information som 

samlas in enbart får användas för forskning (Daneback & Månsson, 2008). Även dessa två 

sista kraven var med i det brev som intervjupersonerna fick ta del av (se bilaga 2). Dessa fyra 

krav kallas även för deontologisk etik (May, 2001).  Innan intervjuerna började fick de tid att 

läsa igenom brevet om deltagande (se bilaga 1). Jag frågade också personerna om de hade 

några ytterligare frågor angående sin medverkan. Mitt insamlade material har enbart 
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bearbetats av mig och kommer endast att användas till denna studie. Efter att c-uppsatsen är 

godkänd kommer allt empiriskt material att förstöras. 

 

4. Tidigare forskning 

Åsa Sandvide (2008) har skrivit en avhandling som tar upp våld och etik på äldreboenden. 

Det är inte bara de äldre som drabbas av våld utövat av personalen utan det förkommer även 

att personalen utsätts för våld av de äldre. Åsa Sandvide beskriver också att vad som klassas 

som våld beror på den enskilde personens egen uppfattning. Detta menar hon kan vara den 

faktor som gör att utövat våld i vissa fall inte anmäls. Själva våldet kan utövas på många sätt, 

inte bara genom slag utan även genom psykiskt våld, vanvård och försummelse. Sandvide 

skriver vidare att ”Det våld som förekommer i interaktionerna kan förstås som relaterat till det 

språk, den kultur och det samhälle som det uppstår i, men också i relation till den politik som 

förs.” (Sandvide, 2008, s. 61). 

 

Jan Arlebrink (2009) tar i sin bok Människan som subjekt – introduktion till vårdetik upp 

begreppen etik och makt. Det är inte värderingar och normer som ska styra det etiska, utan det 

är makten över någon annan, som är i behov av vår hjälp, som bestämmer utgångspunkten. 

Enligt Arlebrink är det inte hur människor ska undvika makt som är frågan, utan hur de ska 

använda den. I samband med detta för Arlebrink in vikten av handledning, och han påtalar att 

det finns många fördelar med att personalen erhåller handledning. Möjligheten till samtal via 

handledning gör att personalen blir mer medveten, vilket i sin tur lägger grunden för att 

personalen ska må bra. (Arlebrink, 2009).  

 

Anne- Cathrine Mattiasson(1995) har skrivit en avhandling om autonomi för personer som 

bor på äldreboende. Problemet är de sjukdomar som dessa människor lider av. För att en 

person själv ska kunna bestämma fullt ut behövs en grundläggande förmåga till att göra så. 

Därför uppstår det ofta etiska dilemman på denna typ av arbetsplatser. Hur personalen löser 

dessa etiska dilemman beror på hur klimatet är i organisationen. Eftersom många etiska 

dilemman inte rapporteras finns det heller ingen statistik över vilken typ av dilemman som 

uppstår och hur man går till väga för att lösa dem. Det hade gagnat sjukvården att börja med 

detta arbete för att säkerställa kvaliteten på vården. Vad gäller organisationen skriver 
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Mattiasson (1995) att om arbetsklimatet är dåligt kan konsekvensen bli att personalen inte 

pratar med varandra och kör på i sina gamla vanliga spår. Just bristen på kommunikation 

anser hon vara en orsak till att människor slutar tänka och bara lyder de order som kommer 

uppifrån (Mattiasson, 1995). 

 

I en artikel utgiven av Reviews in Clinical Gerontology skriver Selwood & Cooper (2009) att 

personer med demens är en grupp med ökad risk för att bli utsatta för våld och att detta är en 

prioriterad fråga i England och USA . Det finns åtta faktorer som kan öka risken för 

missförhållanden.  De tar bland annat upp dåligt ledarskap, låg moral hos de anställda, 

underbemanning, stängd inåtvänd kultur, liten satsning på vidareutbildning av personal och 

brist på handledning(Selwood & Cooper, 2009).  

 

Rolf Å Gustafsson & Marta Szebehely (2005) har skrivit en rapport baserad på en enkätstudie 

bland personal inom äldreomsorgen samt politiker/tjänstemän i åtta kommuner. Rapporten 

visar att det förekommer ett flertal olika uppfattningar avseende äldreomsorgen. Ungefär 50 

% av de tillfrågade politikerna uppgav att de tyckte att resurserna till äldreomsorgen var 

otillräckliga. Rapporten visar vidare att ju närmre kontakt en anställd hade, genom sina 

arbetsuppgifter med äldre, ju högre var upplevelsen av otillräckliga resurser (Gustafsson & 

Szebehely, 2005).  

 

Barbosa da Silva, Berggren & Nunstedt (2009) tar i sin bok upp de fördelar som kommer ut 

av att ha handledning. Kvaliteten på vården blir bättre, arbetsklimatet påverkas positivt, 

personalen blir styrkta i sin yrkesroll och kunskapen om etiska frågor ökar (Barbosa da Silva, 

Berggren & Nunstedt, 2009). 

 

5. Teorier 

5.1 Etik 

Jan Arlebrink (2006) skriver i sin bok att det händer att personer inte kan hålla isär orden etik 

och moral. Den beskrivning han gör på dessa två ord är, att etik är själva reflektionen över 

vad vi anser vara rätt eller fel. De ställningstaganden vi gör om rätt eller fel, det är själva 

moralen (Arlebrink, 2006). 
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Det finns tre grundfrågor när det gäller etik. Den första frågan är vad människovärdes-

principen betyder och vad som ligger till grund. Den andra frågan är vad som gör att ett 

agerande eller norm anses som det rätta. Den sista frågan är hur en person ska vara ur ett 

etiskt perspektiv för att det ska anses som attraktivt (Blennberger, 2005). För att komma fram 

till detta kan vi välja två olika tillvägagångssätt. Konsekvensetik och deontologisk etik. Som 

hörs av namnet konsekvensetik är det själva konsekvensen av handlandet som avgör om 

handlandet ska anses som rätt eller fel. I den deontologiska etiken, även kallad för pliktetik 

och regeletik, är det agerandet i sig som bestämmer om det ska anses rätt eller fel. Agerandet 

ska ligga som grund för goda avsikter. Vi behöver inte bara använda oss av ett 

tillvägagångssätt utan vi kan kombinera dem. Blennberger (2005) tar som ett exempel upp 

regeln om att vi inte får ljuga. Att ljuga är deontologisk etik. Men om vi skulle vara ärliga och 

det i så fall skulle få som konsekvens att vi skadar någon annan, så kan vi göra en bedömning 

av vilka konsekvenserna blir innan vi bestämmer oss för att ljuga eller tala sanning 

(Blennberger, 2005).  Utöver dessa två typer av etik tar Arlebrink (2009) även upp dygdetik. I 

stället för att fokusera på hur vi ska agera, riktar sig dygdetiken in vilken typ av person vi bör 

vara. Personal inom vården anser han bör ha följande egenskaper: kunna skapa tillit och ha 

tålamod, ha tid att lyssna, empatisk, ärlig, lojal, tolerant, rättvis, omtänksam samt ha en 

yrkesskicklighet. Dessa egenskaper hamnar enligt Arlebrink (2009) under dygdetiken. Det är 

naturligtvis svårt att ha alla dessa egenskaper, men Arlebrink menar att ju fler egenskaper vi 

har desto lättare blir det att agera gentemot andra på ett moraliskt korrekt sätt. Arlebrink ger 

också en snabb förklaring till vad dygdetik är. Dygd är något som vi lärt oss på ett eller annat 

sätt och som blir en positiv karaktärsegenskap hos personen. Personer som inte har haft 

möjlighet att träna upp sin dygd har med andra ord svårare att handla på ett korrekt sätt. 

Dygdetiken är viktig när det gäller vård och omsorg om andra (Arlebrink, 2009.) 

. 

I Jenny Grens bok (2007) Etik i pedagogiskt vardagsarbete skriver hon om de principer som 

finns inom etiken. 

”Det finns inom etiken speciellt fyra mycket diskuterade principer: 

 Autonomiprincipen som innebär att människan har rätt att bestämma övers sig själv 

 Rättviseprincipen som innebär att personer (saker, handlingar, arbeten) som i relevanta 

avseenden är lika skall också bedömas (behandlas, betalas) lika 
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 Godhetsprincipen som innebär att man ska göra gott och minska lidandet och 

förebygga skada 

 Lidandeprincipen som innebär att man inte skall skada eller åstadkomma lidande” 

(Gren 2007, s.18). 

 

För alla som arbetar med vård och omsorg behövs en professionell hållning i mötet med andra 

människor. Detta innebär att de behöver kunskaper om grundläggande principer och 

värderingar gällande etik samt kunskap om de lagar och riktlinjer som finns för verksamheten. 

Etik anses viktigt för denna yrkeskategori då det behöver finnas en medvetenhet på hur man 

uppfattar andra människor och att den uppfattningen kan påverka mötet med enskilda 

individer (Blume, Karlström & Lennartsson, 2000). 

 

5.2 Makt 

Inom sociologin har makt en stor betydelse. Makt handlar om hur enskilda människor eller 

grupper konkurerar om att nå sina mål. För att nå sina mål finns en baktanke/ syfte. Michael 

Foucault (1926-1984), en av de stora teoretikerna vad gäller makt använde sig av 

diskursbegreppet. Grunden till diskursbegreppet är människors sätt att förhålla sig till ett visst 

ämne och som utgår ifrån samma synsätt eller antagande (Giddens, 2003.)  Ett annat sätt att se 

på makt är enligt det intentionella maktbegreppet. Här knyts makten till de intentioner och 

handlingar som den agerande har (Swärd & Starrin, 2006). Makt finns i alla organisationer 

och i sociala relationer. Den kan vara både positiv och negativ. Den behöver inte tvunget 

komma uppifrån utan kan lika väl komma underifrån eller från sidan. När man pratar om makt 

tar man hänsyn till handling, förmåga och tillgång. Makt kan utövas genom en handling eller 

så kallad maktutövning. När en person utövar makt genom handling ligger makten i viljan av 

att få igenom saker utan hänsyn till vad motparten tycker. För att kunna agera i strid med 

någon annans vilja behöver personen ha någon form av tillgång, även kallat maktresurser. 

Som exempel kan nämnas rätten att fatta beslut, rätten att bevilja något eller kontroll av någon 

resurs. Alla dessa exempel är typer av makt där den som utövar makt kan påverka en annan 

människas livsföring. Men där makt finns, finns även ett motstånd mot den. Sett utifrån en 

relation så finns själva utsättandet av makt, användandet av makt och motståndet mot makt 

respresenterat (Swärd & Starrin, 2006). I en vårdrelation finns det inget jämlikt förhållande 

mellan vårdare och vårdtagare. Den som vårdar har en högra grad av makt än vårdtagaren 

(Malmsten, 2007). Detta beror på att vårdtagaren befinner sig i ett beroendeförhållande till 
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vårdgivaren. Därför är det viktigt att vårdgivare är medvetna om detta förhållande (Blume, 

Karlström & Lennartsson, 2000).  

 

Bolman & Deal (2005) tar i sin bok upp etik och makt inom organisationer.  Etiken anser de 

hänger ihop med en organisations själ och att dessa båda begrepp är centrala delar för att 

skapa en bra organisation. För att kunna ha en bra etisk hållning inom en organisation behöver 

organisationen själva förankra hur de upplever sig själva, värderingar och övertygelser i 

organisationens kärna, för att det ska fungera. Makt är en fråga om fördelning och utövning. 

För en organisation handlar makten om att kunna påverka beteenden, förändra 

handlingsförlopp och besegra motstånd. Makt är något man kan ta, omfördela och utöva och 

kan betraktas som ett attribut som organisationer eller individer har eller inte har. I 

organisationer är individer och grupper beroende av varandra vilket gör att makten kommer 

från olika håll. Makt är alltså en vardaglig mekanism i all social samvaro. Bolman & Deal 

(2005) skriver även om hur politik och knappa resurser kan skapa konflikter och att just vid 

tillfällen där resurserna är knappa så ökar konflikterna i både antal och styrka (Bolman & 

Deal, 2005).  

 

6. Resultat och analys 

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka om undersköterskor på vårdboende ges 

möjligheter att upprätthålla och arbeta efter den nationella handlingsplanen för äldre, i sin 

dagliga yrkesutövning. Jag har valt att presentera min analys utifrån följande rubriker: 

handledning i det dagliga arbetet, resurser, utbildning och handledning vid implementering 

och etik och makt. 

6.1 Handledning i det dagliga arbetet 

Samtliga säger att de får handledning av sjuksköterskan vid frågor rörande de äldre. På P2 

arbetsplats har de handledning vid månadsmöten men det blir bara diskussioner, det händer 

inget. Vad gäller handledning från enhetschefen så är det enligt P1 vid konflikter i arbetslaget 

och enligt P5 vid personliga problem. P3 kontaktar chefen vid både konflikter och personliga 

problem. När det gäller handledning från chefen gällande personalkonflikter säger P4 att de 

blir hänvisade till att lösa konflikterna själva. P4 säger också att chefen inte förstår att när det 

uppstår problem i personalen så går det utöver vårdarbetet.  Det är bara vid väldigt akuta fall 



19 

 

rörande vårdtagare som P4 kontaktar chefen..   P1och P5 anser att chefen är ett stöd i arbetet, 

medans P2 anser att chefen är en konfliktkälla och att detta skapar irritation och konflikter 

bland personalen. På P1 och P5:s arbetsplatser anlitar organisationen externa företag om 

personalen har behov av individuell handledning 

 

Studien visar hur undersköterskorna upplever och använder makt på olika sätt. I de fall där de 

intervjuade anser att chefen är ett stöd för dem innehar chefen den maktresurs, formell makt, 

som tillhör ett ledarskap. Vid konflikter bland personalen har undersköterskorna på P2 

arbetsplats, inte tillgång till chefens maktresurs. Detta kan få den effekten att det helt plötsligt 

blir en strid mellan personalen om vem som ska ha makten och få sin vilja/åsikt igenom. Här 

kan personalen använda sig av motmakt mellan varandra, vilket i sin tur kan förvärra en 

konflikt. Vid osämja är det alltid någon som går ut som vinnare och där igenom har makten, 

men de som inte accepterar vinnaren som segrare i konflikten kan motarbeta personen på 

olika sätt och därigenom använda sig av motmakt. Här vill jag hänvisa till Mattiassons (1995) 

avhandling där hon pekar på att dåligt arbetsklimat har negativa effekter på bland annat 

bristen på kommunikation. Studien visar också att det inte bara förekommer intern 

handledning utan även extern. När det gäller handledning i det dagliga arbetet från 

enhetschefen framkommer det att personal inte får handledning rörande personalkonflikter 

och det förekommer att konflikterna påverkar vårdarbetet. Här hänvisar jag till Barbosa da 

Silva, Berggren & Nunstedt (2009) som tar upp vikten av handledning och vilka positiva 

effekter handledning har för arbetet i en organisation där de bland annat nämner bättre vård 

och att arbetsklimatet påverkas positivt. 

6.2 Resurser 

På frågan om de kände sig utsatta för tidspress svarar alla ja. Det är för lite personal för alla 

de uppgifter som ska göras säger de. P1 och P4 anser att morgnar och kvällar är extra 

stressiga. P3 säger att kvällar och helger är värst. Om många är sjuka och det samtidigt är 

mycket utbildning så anser P5 att de utsätts för tidspress. Samtliga säger att de måste 

prioritera och ta det mest akuta först, sen får resten vänta. De är tvungna att prioriterar bort det 

sociala umgänget med de äldre, vilket innebär, bland annat, att de äldre inte kommer ut. Det 

finns inte tid att sitta och prata eller göra aktiviteter med dem. P1 och P5 påtalade också den 

stress det för med sig att inte ha tillräckligt med tid till de äldre. Personalens arbetsuppgifter 

består utöver att ta hand om de äldre i att städa, tvätta, diska, dokumentation och gå på kurser. 
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På frågan om de tycker arbetssituationen har blivit bättre eller sämre de senaste fem år anser 

P1, P2 och P4 att det blivit sämre. Orsaken är att det är för lite personal. P1 säger:  

 

Ja jag tycker ju att det har förändrats till det sämre. Just det här 

med att det är inte mer personal än att det precis kan fungera . 

 

På frågan om de utsattes för val på arbetsplats där de ibland måste göra ett sämre jobb 

gentemot de äldre svarade P1, P2 och P4 ja. P1 säger:  

 

Ja det gör det. Det är tiden hela tiden . Man måste ju hinna med 

vissa saker… och då blir ju det andra åsidosatt… som kanske inte 

är alldeles tvunget. 

 

Kommunernas ekonomi har en negativ inverkan rörande de äldres rätt till god omvårdnad och 

omsorg anser samtliga intervjupersoner. Kommunen skulle kunna göra mer för att förbättra 

vården om de äldre anser alla undersköterskor i intervjun. P1 säger att det är mycket svårare 

att komma in på ett äldreboende idag. Förr kunde personer med psykiska sjukdomar få en 

plats men idag finns inte den möjligheten längre. P1 säger också att de äldre som kommer in 

är mycket sämre idag än de någonsin har varit vilket gör att det är tyngre att arbeta på 

äldreboende idag. Samtliga tar även här upp de negativa effekter som det blir av 

underbemanningen och tidspressen som uppstår i samband med detta och att besparingarna 

gör att det inte blir något extra för de äldre. Ingen anser att de mål som enligt lag finns för de 

äldre uppnås till fullo. Det mål som P2 anser uppnås är de äldre åtminstone kommer in på ett 

äldreboende men där möts de av underbemanning och besparingar. Samtliga säger att de gör 

sitt bästa som personal för att sträva till att uppfylla målen. Undersköterskorna anser också att 

kommunerna inte tillhandahåller de resurser gällande personal som är nödvändiga. P4 och P5 

anser också att maten till de äldre borde förbättras. Kvaliteten på maten är inte bra och 

leveranserna är för snålt tilltagna. Ibland räcker inte maten till, säger P5. Personligen skulle 

inte P5 kunna äta maten på grund av den ser äckligt ut.  

 

I riksdagen nationella handlingsplan står att äldre ska ges möjlighet till ett aktivt liv, bli 

bemötta med respekt samt att resurser ska finnas för god omsorg och vård (Prop. 

1997/98:113). Här visar studien att undersköterskorna upplever att det saknas resurser främst i 

form av personal. I och med detta ställs undersköterskor inför etiska dilemman om hur de ska 
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fördela de resurser de har på bästa sätt. I rapporten från socialdepartementen (SOU 2008:51) 

pekar man på problemet med att äldreomsorgen inte tar tillräckligt stor hänsyn till äldres 

rättigheter för att bibehålla sin identitet och personlighet. Äldres rätt till autonomi bör bli en 

utgångspunkt i arbetet med äldre anser de(SOU 2008:51). Underbemanning tillhör en av de 

faktorer som kan öka risken för att missförhållanden uppstår (Selwood & Cooper, 2009). 

Undersköterskornas uppfattning om brist på resurser kan jämföras den rapport gjord av 

Gustafsson & Szebehely (2005) där det framkommer att hälften av de kommuner som var 

med i undersökningen, själva ansåg att resurserna var otillräckliga (Gustafsson & 

Szebehely,2005).  

6.3 Utbildning och handledning vid implementering 

Alla intervjupersoner säger att all tillsvidareanställd personal får gå på utbildning. De har 

dock ingen möjlighet att själv bestämma vad kurserna ska handla om vilket gör att de måste 

gå på kurser som de anser sig inte ha någon användning för. I de fall där kursen exempelvis 

sker på en annan ort och kräver övernattning så är det personer utsedda av chefen som deltar. 

När det gäller utbildning i etik säger P1 att de har fått det tidigare, men det blir mindre och 

mindre. P2, P3 och P4 säger att de aldrig fått någon utbildning i etik. P5 säger att de gick en 

utbildning för 1.5 år sedan. Att implementera nya arbetsrutiner anser samtliga vara mer eller 

mindre svårt. P1 anser att det beror på vad det handlar om för uppgifter. Samtliga anser att de 

gör det största jobbet själva. P1 hade dock önskemål om att chefen skulle vara mer delaktig, 

så att han/hon på detta sätt skulle kunna visa hur allt fungerar i verkligheten. P4 säger: 

 

Nu får jag tänka till..hmm…på ett sätt…det beror på vad det handlar om men 

jag känner att jag…jag har en relativt bra arbetsmetod och jag ju kör ganska hårt 

på det faktiskt. Så länge det inte är någonting som jag känner bara att WOW här 

kan vi göra en förbättring… annars så kör jag på som det är.  

 

På P1:s arbetsplats anser man att det behövs speciell utbildning för att jobba med dementa. 

Personalen måste vara väldigt lugn då dementa blir väldigt påverkade av jäkt och stress. 

Vidare så måste personalen kunna konsten att avleda, då dementa t.ex. får för sig att de ska 

åka hem, vilket händer väldigt ofta. 

Studien visar på att de intervjuade undersköterskorna i dagsläget blir erbjudna att få gå på 

kurser. Dock inte i etik. Studien visar också att när de sedan ska implementera nya 

arbetsrutiner anser de sig göra det mesta själva. Då ledningen överlåter ansvaret och 
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därigenom makten till undersköterskorna gällande förändringar så överlåter de också makten 

till undersköterskorna rörande frågor om nya rutiner ska implementeras eller inte, vilket även 

framkommer i citatet från P4. Valet av vad som anses bra eller dåligt att implementera blir 

grundade på personliga åsikter och vad vinsten blir för den enskilde undersköterskan.  

När P1 tar upp att de på dennes arbetsplats anser att personal behöver en viss kunskap för att 

jobba på dennes arbetsplats använder sig ledningen utav dygdetik. Dygdetiken fokuserar inte 

på hur människor ska agera utan vilken typ av person man är. Ledningen söker alltså efter 

personer med vissa speciella kunskaper/egenskaper. Genom att använda sig av dygdetik vid 

rekrytering skapar de bra förutsättningar för ett bra arbetsklimat samt säkerställa vården och 

omsorgen av de äldre. Detta tar även Arlebrink (2009) upp i sin bok där han nämner olika 

personliga egenskaper som han anser att vårdpersonal bör ha. Några av de egenskaper som 

nämns är tålamod, omtänksamhet och empati (Arlebrink, 2009).  

6.4 Etik och makt 

Vid frågan om de pratar etik med chefen och andra arbetskamrater svarade P1 att de tar upp 

ämnet vid varje månadsmöte. P5 svarade att det kommer upp ibland.  På två äldreboenden 

pratar inte de intervjuade undersköterskorna etik med chefen alls utan bara med sina 

arbetskamrater. En anledning är enligt P2 att chefen inte bryr sig om etik. En annan anledning 

var enligt P4, som säger:  

 

Nej. Alltså det handlar mest om gott uppförande tycker jag det handlar 

om...alltså vi ska ju agera efter gott uppförande…vi ska va… vi ska göra det 

som är sagt anser jag många gånger att det är.  

 

 

När det uppstår etiska dilemman försöker samtliga i första hand lösa det själva och så gott det 

går. Behöver någon hjälp med något så vänder de sig i första hand till arbetskamraterna för att 

få råd. P2 anser att etik är ett känsligt ämne så förtroendet spelar stor roll om han/hon ska 

prata etik med någon annan. Vid mycket speciella tillfällen är anser P1, P2 och P4 att de kan 

rådgöra med sjuksköterskan medans P4 och P5 nämner enhetschefen. 

 

Nästa fråga, som var om enhetschefen hjälper till med att lösa etiska dilemman svarar alla 

utom P2 ja . P2 säger:  
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Ärligt talat jag har aldrig, aldrig stött… på någon sånt etisk problem vad 

gäller…alltså att kräva hjälp från henne [...]  

 

När det gäller de äldres rätt till självbestämmande och om det får en framskjutande plats i 

arbetssättet svarar alla att det skulle kunna förbättras. P3 säger att de strävar efter det hela 

tiden och att de försöker göra sitt bästa. P2 anser att det är löjligt och förnedrande att det 

skrivs lagar och regler om självbestämmande, när inte personalen ges möjlighet till att kunna 

efterleva dem. De ska inte bara skriva för att det ska låta bra. Man når inte upp till målet, 

säger P2. P2 säger vidare att för att nå målet måste det ju finnas handlingsutrymme, resurser, 

plats och tid. Det är en sak att skriva det och en annan sak att implementera det. Lagen kan 

inte implementeras på det viset som det ser ut just nu. 

 

På frågan om det förekommit maktmissbruk på arbetsplatsen svarar P4 och P5 ja. I det ena 

fallet bestod missbruket i att en undersköterska fick en för nära relation med en äldre. I det 

andra fallet bestod missbruket i att ibland pusha de äldre för att de skulle göra saker själva. 

När det gäller Lex Sarah anmälningar så svarar P2 och P3 att de aldrig har haft någon incident 

som skulle leda till anmälan. P3 är också osäker på om han/hon skulle göra en anmälan eller 

inte om sådan situation skulle uppstå. På de övriga intervjupersonernas arbetsplatser har 

anmälningar gjorts och personalen är inte rädd för att göra anmälningar. P3 och P5 anser att 

det är chefen som är ansvarig om missförhållanden uppstår. P1 och P4 delar upp ansvaret på 

olika personer beroende på vad som hänt. Det kan vara gemensam personal, chef, 

sjuksköterska o undersköterska.  

 

Studien visar att undersköterskorna vill de äldre väl utifrån godhetsprincipen men tvingas 

ibland att göra val för vad som ska göras och det uppstår då etiska dilemman Vid etiska 

dilemman försöker undersköterskorna i studien i första hand att lösa dem själva genom att 

prata med varandra. Vid vissa tillfällen kontaktar de sjuksköterskan för att få handledning. 

När undersköterskor fattar personliga beslut ligger makten hos just den individen och 

lösningen på dilemmat blir också utifrån ett personligt etiskt perspektiv. Här vill jag hänvisa 

till vad Åsa Sandvide (2008) tar upp i sin avhandling om att det blir är upp till varje enskild 

undersköterska att göra en bedömning om lösningen på dilemmat är etiskt rätt eller fel. Vad 

gäller de äldres rätt till autonomi framkommer det i studien att samtliga undersköterskor anser 

att det kunde förbättras.  Ser man detta ur ett etiskt perspektiv ställs undersköterskorna 

återigen inför ett etiskt dilemma. Dels ska de följa lagstiftningen i LYHS 1§ vad gäller 
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människors rätt till självbestämmande men samtidigt måste de ta hänsyn till vilka resurser de 

har att utföra det på vilket gör att de måste fatta beslut enligt konsekvensetiken. Ett val som 

tydligt kommer fram i intervjuerna är bristen på tid till socialt umgänge med de äldre. I 

studien framkommer det också att det har förekommit missförhållanden. I bägge fallen rör det 

sig om psykologiska missförhållanden. Det framkommer också att en person var osäker på om 

denne skulle göra en Lex Sarah anmälan. Orsaken till detta kan vara en kombination av 

konsekvensetik och deontologisk etik som Blennberger (2005) skriver om. Personen kanske 

anser att konsekvenserna av att göra en anmälan ses som för stora och att man därför hellre 

avstår (Blennberger, 2005). Oavsett anledning så finns det en lagstiftning som 

undersköterskor lyder under som säger att missförhållanden ska anmälas (SoL 2001:453) 

 

 

7. Sammanfattande diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om undersköterskor på vårdboende ges möjligheter att 

upprätthålla och arbeta efter den nationella handlingsplanen för äldre, i sin dagliga 

yrkesutövning. Erhåller undersköterskorna tillräckligt med stöd i sin yrkesutövning för att 

kunna möta vårdtagarna med respekt och bibehållen autonomi? Frågeställningarna var: Under 

vilka förutsättningar upplever undersköterskor som arbetar på äldreboende, att de lyckas 

förhålla sig till vårdetik, makt och autonomi i förhållande till vårdtagarna? Vad spelar 

utbildning, handledning och ekonomiska resurser för roll för att dagligen kunna möta 

vårdtagarnas individuella krav och förväntningar? 

Studien visar att det finns skillnader vad gäller handledning till undersköterskor i det dagliga 

arbetet. När det gäller handledning rörande frågor om de äldre så förekommer det på samtliga 

arbetsplatser det är när det gäller handledning i personalkonflikter som studien visar att det 

förekommer skillnader. Några undersköterskor får handledning av enhetschefen medans andra 

får lösa problemen själva inom gruppen. Tidigare forskning visar på att handledning bidrar till 

gynnsamma effekter, bland annat genom att personalen mår bättre och att vården blir bättre. 

Studien visar att undersköterskorna upplever att resurserna för de äldreboenden de arbetar på 

är för knappa främst vad gäller personaltätheten. De säger att de äldre har större vårdbehov 

idag jämfört med för några år sedan vilket bidrar till att belastningen hos personalen för att 

klara omsorgen har ökat. Resultatet är att de ställs inför etiska dilemman då de ska uppnå de 

mål och lagar som finns framtagna men inte har tillräckliga resurser för att till fullo uppnå det.  
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Det som alla undersköterskor säger bortprioriteras är deras önskemål om mer socialt umgänge 

med de äldre. När det gäller utbildning visar studien att samtliga undersköterskor får gå på 

kurser dock inte kurser i etik. När det gäller uppföljning med hjälp av handledning visare 

studien att det är upp till undersköterskorna om nya arbetsrutiner ska genomföras eller inte. 

Bristen på handledning gör att makten till att förändra arbetssätt och arbetsrutiner ligger hos 

undersköterskorna.  

När det gäller resurser visar studien att undersköterskorna anser att det behövs mer resurser i 

form av mer personal . De anser att vårdtagarna är sjukare och mer vårdkrävande jämfört med 

för några år sedan. Effekten av detta drabbar vårdtagarna genom att undersköterskorna inte 

har tid över för att göra något extra. Ingen anser att de mål som enligt lag finns för de äldre 

uppnås till fullo. Samtliga säger dock att de gör sitt bästa som personal för att sträva till att 

uppfylla målen. Detta gör att undersköterskorna ställs  inför etiska dilemman om hur de ska 

fördela de resurser de har på bästa sätt.  

 

I studien ser man några av de typer av etik som förekommer inom äldreomsorgen, så som 

dygdetik och konsekvensetik. Undersköterskorna använder sig av konsekvensetik bland annat 

då de hamnar i etiska dilemman. Studien visar att man i dessa situationer oftast löser etiska 

dilemman själv och bara vid ett fåtal tillfällen söker handledning, då i första hand hos 

sjuksköterskan. Etiska dilemman har tyvärr den effekten att en annan person blir drabbad 

negativt, i detta fallet de äldre, vilket kan betyda att den de äldres rätt till autonomi och att de 

mål som enligt lag finns för de äldre inte uppnås fullt ut. Undersköterskorna i denna studie 

anser att så är fallet.  

 

I min studie kan jag se hur många olika typer av makt en undersköterska har i sitt dagliga 

arbete. Makten att fatta beslut vid etiska dilemman, makten att se till de äldres bästa, makt att 

missbruka makt och makt att helt enkelt avstå sin makt genom att inte anmäla 

missförhållanden. Att kunna hantera makt och använda den på ett etiskt korrekt sätt i 

samspelet med andra kräver, enligt mig, att det hela tiden finns en öppen och en ständigt 

pågående diskussion om etik. Min studie har också gett mig en stor insikt i vilka problem som 

finns inom äldreomsorgen och mitt slutliga intryck är att vem lyssnar på vad 

undersköterskorna har för önskemål och tankar om hur de på bästa sätt ska stödjas i sitt arbeta 

med äldre. Undersköterskor har ett stort ansvar för vårdtagarna och behöver resurser och bra 

verktyg för att kunna utveckla äldreomsorgen in i en ny era. 
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Bilaga 1

 

 

 

  

Information om deltagande i studien 

 
 

Mitt namn är Marie Andersson. Jag studerar till socionom på Socialhögskolan vid Lunds 

universitet. Nu på vår 6:e termin ska vi göra en studie som ska mynna ut i en C-uppsats. Detta 

är ett obligatoriskt moment för alla studenter.  Vi kan som studenter själva välja vad studien 

ska handla om. Mitt val till studie var att studera undersköterskor som arbetar inom 

äldreomsorgen och deras arbetsvillkor. 

 

För att kunna göra denna studie behöver jag komma i kontakt med undersköterskor som jag 

kan intervjua. Intervjun kommer att vara i cirka en timme. Det som vi kommer att prata om är 

bland annat hur man arbetar som grupp, ledarskap, implementering av nya arbetsmetoder 

samt etik och makt. Platsen där intervjuerna kommer att äga rum, avtalas separat med varje 

enskild person. 

 

De personer som deltar i studien kommer att vara helt anonyma. Det kommer heller inte vara 

möjligt att spåra vilken arbetsplats de intervjuade arbetar på. Det insamlade materialet 

(intervjuerna) kommer enbart att bearbetas av mig personligen och kommer enbart att 

användas till denna C uppsats. Jag vill också tala om att om man är intresserad av att delta i 

intervjun så kan man, om man så känner för det, när som helst avbryta sitt deltagande. Man 

behöver inte ange något skäl.  

 

När uppsatsen är färdig kommer den att publiceras i sin helhet på Lunds universitets hemsida 

för uppsatser.  

 

 

Om du vill delta eller har frågor kring studien så hör gärna av dig till mig: 

 

Marie Andersson, 0702-96 67 97, xmarie_andersson@yahoo.se 

mailto:xmarie_andersson@yahoo.se
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      Bilaga 2 

Intervjuguide 

Personliga frågor 

Vilken är din nuvarande anställning? 

Hur många år har du arbetat inom äldreomsorgen? 

Vad är fördelarna med ditt arbete? 

Vad är nackdelarna med ditt arbete? 

 

Arbetet/ Arbetskamrater 

Hur fungerar samarbetet mellan dina arbetskamrater? 

Är ni utsatta för tidspress? 

Hur visar det sig? 

På vilket sätt tycker du att din arbetssituation har blivit bättre eller sämre om du tittar 5 år 

tillbaka? 

Utsätts ni på er arbetsplats för val där man ibland måste göra ett sämre jobb gentemot de 

äldre? 

 

Har ni tillgång till handledning på er arbetsplats? 

 

 

Etik och makt 

Vad är etik för dig? 

 

Får ni regelbundet vidareutbildning i etik? 

Pratar man etik med chefen och andra arbetskamrater? Exempel. 

När det uppstår etiska dilemman, hur gör man då? Löser man det själv på bästa sätt eller 

frågar man någon annan om råd? 

 

Hjälper enhetschefen till med att lösa etiska dilemman? Exempel. 

 

Anser du att de äldres rätt till självbestämmande får en framskjutande plats i sättet ni arbetar 

på eller skulle det kunna förbättras? I så fall hur? 

 

Som vårdare har man en maktposition över brukarna. Har det hänt att den makten har 

missbrukats på din arbetsplats? Exempel. 
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Drar man sig för att göra Lex Sarah anmälningar på grund av rädsla för repressalier? 

Om missförhållanden uppstår på avdelningen, vems är ansvaret? 

Implementering 

Hur ofta får ni gå på kurs för att vidareutveckla er? 

Blir alla erbjudna att gå kurser? 

Det man lär sig på kurser, använder man sig av det när man kommer tillbaka eller anser du att 

det är svårt att ändra sättet att arbeta? 

 

Hur hjälper enhetschefen till med att förändra arbetsrutiner efter kurser? 

 

Ledning 

På vilket sätt är din enhetschef ett stöd för dig i ditt arbete? 

Hur kan man som undersköterska påverka arbetsförhållandena på din arbetsplats?  

 

Är det tillräckligt? 

 

På vilket sätt tycker du att din chef visar uppskattning för det du gör? 

Anser du att kommunen skulle kunna göra mer för att förbättra vården om de äldre? I så fall 

vad? 

 

Hur påverkar kommunens ekonomi de äldres rätt till god omvårdnad och omsorg? 

 

Uppnås de mål som enligt lag finns för de äldre? 

 

Hur framförs klagomål till enhetschefen? 

Hur tas de emot? 

 

Avslutande frågor 

Om du fick möjlighet att gör en enda förändring på din arbetsplats, som skulle göra en stor 

skillnad för ditt dagliga arbete, vad skulle det vara? 

 

Finns det något annat du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

 

 
 

 


