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For the past twenty years there has been a governing trend of efficiency and privatization of 
the swedish elder care. These trends have put the elder cares very foundation, it’s purpose, in 
a tremble. Middle managers within the swedish elder care are struggling to be able to 
guarantee good service to all of its receivers albeit the lack of its financial resources. This 
awakes questions about what actually constitutes good service and how the elder care is 
supposed to be organised to achieve its purpose. The aim of this study was to investigate 
middle managers reflections on how to create good service within homes for the elderly. 
Semi-structured interviews were conducted with five middle managers at homes for the 
elderly in five large/middle large cities within a swedish region. Questions were asked such as 
”what constitutes good service within elder care?”; ”what formal education should nursing 
staff have acquired and what other qualifications should the nursing staff pocess in order to be 
able to achieve this?”; ”what kind of strategies are being used to achieve good service?”. The 
interviews were recorded, transcribed and coded. Finally these reflections were analyzed from 
the sociological perspective based on the Risk Society presented by Ulrich Beck. The main 
conclusion was that formal education is started to be seen as an important mean to achieve 
good service for the elderly, personal qualifications remains highly valued. Thus a modest 
strengthening of the professionalization for nursing staff could be recognised. The 
development could be seen as resulting from the labour markets higher demands on personal 
qualifications since formal education has devalued as a competitive value. Finally the elder 
care tended to be organized towards social rather than medical values, a result interpreted as a 
mean to regain the clients trust after the exposure of wrongs and abuse within elder care.  
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1. Inledning 
 
1.1 Ansats  
Vad är ett gott bemötande? Denna uppsats ämnar fördjupa förståelsen för detta inom 

äldreomsorgens kontext. Enhetschefers föreställningar kring förutsättningar för 

bemötandearbete vid äldreboenden kommer att undersökas. Enhetschefers utsagor kommer att 

presenteras och analyseras. 

     I media presenteras vi för exempel på det goda bemötandearbetet inom äldreomsorgen. Ett 

exempel är en artikel i dagstidningen Sydsvenska dagbladet som lyfter fram ett 

uppmärksammat samband mellan personals bemötande (där inbegripet en hållning av respekt 

och en förståelse för de äldres livshistoria) och ett minskande behov av lugnande medicin och 

fallolyckor hos de äldre (Hedenbro 2010-10-11). Ofta presenteras vi dock för exempel där 

bemötandet endast kan benämnas som under all kritik. Det handlar då om de fysiska och 

psykiska missförhållanden som förekommer bland annat vid äldreboenden runt om i Sverige1. 

Det bristande bemötandet har bland annat förklarats med bristande kompetens hos personal 

och bristfälligt förankrad värdegrund i verksamheten2. Detta är även förklaringar man har 

tagit på stort allvar på styrande nivå. Från och med 2011 träder följande förändringar i 

Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) kapitel rörande äldre människor i kraft:  

 
”5 kap 4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) […] Lag (2010:427). 
 
5 kap 5 § […] Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd 
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427).” 
 
Lagtexten betonar vikten av att arbetet vid äldreboenden organiseras utifrån en värdegrund 

samt att den äldre i högre grad ska göras medbestämmande i utformandet av stöd och hjälp. 

Detta ställer implicit högre krav på verksamheterna att kunna svara upp med personals 

förmåga att arbeta på detta vis.  

     Under många år har Socialstyrelsen uppmärksammat behovet av att höja kompetensnivån 

inom äldreomsorgen (2000, 2003, 2010). Man ser kompetensfrågan som förenad med 

kvalitetsnivån på omsorgsarbetet ute i äldreomsorgen (2010: Fördjupningsdel ”Vård och 

                                                
1 Exempel på mediabevakning: Bozinovska (2010), Hernadi & Olsson (2010a, 2010b), Hofflander (2010) och 
Larsson 2010.  
2 Belyses i Larsson 2008 och Sjöblom 2003 
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omsorg om äldre” s.18)3. Dock visar tidigare forskning att det finns en tradition inom 

äldreomsorgen av att värdera den personliga kompetensen högre än formell utbildning 

(Törnqvist 2004:269). Krav på högre kompetens har främst använts i syfte att höja statusen på 

undersköterskeyrket, att sålla bort olämplig personal och först därefter setts som ett led i att 

höja kunskapsnivån (Wreder 2005:109).  

     Tidigare forskning har kunnat visa att utbildande interventioner kan höja personalens 

skattande av kvaliteten på den omsorg man ger. Att som personal uppleva att omsorgen har 

god kvalitet minskar upplevd nivå av stress och förbättrar arbetstrivseln (Hasson & Arnetz 

2009:470). Förmåga att ge god omsorg har alltså att göra med kompetens (2009:471).  

     Förmåga att utföra ett gott bemötandearbete påverkas också av hur arbetet organiseras 

(Petterson, Hertting, Hagberg & Theorell 2005:117). Att effektivisera vård och omsorgs 

verksamheter äventyrar deras förmåga att garantera god omsorg (Rämö & Skålén 2006:514). 

Detta eftersom effektiviseringen ofta resulterar i reducerad personaltäthet vilket ökar trycket 

på kvarvarande personal med ökad ohälsa och sämre förmåga att ge god omsorg hos 

personalen som följd (Petterson et al. 2005:117).  

 

1.2 Problemformulering 

I äldreboendets organisation är det enhetschefen som påverkar hur arbetet organiseras och 

planeras. Enhetschefen har ett rekryteringsansvar inom vilket denna har direktiv ovanifrån att 

ta hänsyn till men även ett självständigt utrymme i dennes magkänsla för den sökandes 

lämplighet (Törnqvist 2004:178). Enhetschefen utarbetar även strategier för 

arbetsuppgifternas innehåll och omfattning samt för att utförandet av dessa ska hålla hög 

kvalitet (2004:166). Enhetschefens prioriteringar i och tolkningar av den lokala verksamheten 

bestämmer servicens innehåll (2004:24). Enhetschefens perspektiv är därmed särskilt 

intressant i kunskapsutvecklingen kring vårdbiträdets och undersköterskans roll och 

förutsättningar för att utföra ett gott bemötandearbete. 

     Enhetschefens handlande styrs ovanifrån av förvaltning och politiker och därmed av den 

rådande samhällsandan (representerad i det offentligas normer och värderingar). Även de 

långsiktigt strukturella förändringar som sker i samhället påverkar enhetschefers uppfattning 

om sin verksamhet och gentemot vilka värden den borde styras. Min uppsats vill därför 

dessutom försöka ge en förståelse för innehållet i enhetschefers föreställningar och strategier 

                                                
3 Lägesrapporten innehåller olika fördjupningsdelar varav en är Vård och omsorg om äldre. Detta 
fördjupningsavsnitt börjar på s.149 och har sedan en inbördes sidräkning. Därav hänvisning till fördjupningsdel 
och sida.  
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utifrån ett större sammanhang. En sociologisk teori såsom Ulrich Becks risksamhället ,vilken 

försöker utreda det rådande samhällsläget, kan presentera ett sådant större påverkande 

sammanhang. Becks teori kom 1992 men har fortfarande värde då den ämnat beskriva 

långsiktiga processer, en framtidsutveckling som vi fortfarande omfattas av. Därmed kan även 

en kunskapslucka i tidigare forskning fyllas.  

 
1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka enhetschefers föreställningar kring sin personals (där 

inbegripet undersköterskor och vårdbiträden) förmåga att utföra ett gott bemötandearbete. 

Vidare syftar uppsatsen till att belysa de strategier man som enhetschef använder sig av för att 

skapa gynnsamma förutsättningar för bemötandearbetet. 

 
1.4 Frågeställningar  

• Vad anser enhetschefer är ett gott bemötandearbete? 

• Vilka villkor anser enhetschefer bör uppfyllas för att deras syn på ett gott 

bemötandearbete skall kunna tillgodoses?  

• Vilka strategier använder man sig av för att skapa gynnsamma förutsättningar för sin 

personals bemötandearbete?  

• Hur kan man förstå villkorens innehåll utifrån ett större sammanhang?  

• Hur kan man förstå strategiernas innehåll utifrån ett större sammanhang? 

 

1.5 Begrepp 
Då inga av de begrepp jag använder såsom äldre, bemötandearbete är begrepp jag ämnar 

problematisera finner den oinvigde på området definitioner av begrepp under bilaga 1.  

 
2. Metodologiska överväganden  
2.1 Den semistrukturerade intervjun som metod     
Som ett led i att kunna föra ett någorlunda fritt samtal tillsammans med enhetscheferna valde 

jag den semistrukturerade intervjun som metod. Detta också för att nå meningsnivån i 

samtalet och på så vis uppnå uppsatsens syfte (Aspers 2007:137). Syftet med denna uppsats 

har varit att fånga enhetschefers föreställningar och på sin personal (där menandes 

undersköterskor och vårdbiträden) och deras resonemang kring strategier för att utföra ett gott 

bemötandearbete. Utifrån detta syfte härleddes sex teman vilka utgjorde intervjuguiden för 
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intervjuerna (se bilaga 2); bakgrund, arbetets organisering, bemötande, behov, kompetens och 

framtid.  

     Intervjuer hölls sedan med fem enhetschefer för äldreboenden. I enlighet med den 

semistrukturerade intervjuns karaktäristika diskuterades inte temana i någon särskild ordning 

utan fungerade mer som ett underlag för vad som borde ha berörts under intervjun. Som ett 

led i att öka uppsatsens transparens och därmed dess validitet bör här nämnas att intervjun kan 

ha utsatts för potentiella störningsmoment (Aspers 2007:29,208). För det första att situationen 

i sig är onaturlig och att intervjuarens blotta närvaro kan påverka informantens svar 

(2007:138). I enlighet med Patrik Aspers resonemang har jag försökt att vara naturlig och 

avslappnad i situationen vilket förhoppningsvis ska ha skapat en mer förtroendefylld situation 

(2007:139).  

     För det andra att intervjuerna genomfördes över telefon, detta främst som en 

tidsbesparande åtgärd. Detta kan både ha ökat och minskat störningen i intervjusituationen 

(Bryman 2002:128). Minskat den på så vis att moment där intervjupersonen kanske 

uppfattade att hon bör ge det ena eller det andra svaret har blivit färre. Ökat på så vis att 

telefonintervjun saknat förekomst av ansiktsuttryck vilket kunde ha underlättat 

konversationen. Ansiktsuttrycken syftar till att signalera oklarheter och förhindra 

missförstånd. Under intervjuerna försökte jag alltså försäkra mig om att vi båda hade uppfattat 

varandra rätt.  

     För det tredje försökte jag höja uppsatsens reliabilitet genom att spela in intervjuerna. Då 

intervjuerna bokades frågade jag om jag fick lov att spela in intervjun vilket godtogs av 

samtliga enhetschefer. Vetskapen om att ens svar spelas in kan påverka svarens formulering. 

Därmed kan ytterligare störning ha förekommit i intervjusituationen.  

     Ett sista störningsmoment skulle ha kunnat föreligga i den förförståelse jag hade om 

området. Jag arbetar på ett äldreboende som vårdbiträde och har gjort så under ca 3 års tid i 

varierande grad. Därtill hade jag min verksamhetsförlagda yrkespraktik inom hemvården. 

Under denna praktik fungerade jag som chefsassistent men fick även möjlighet att agera i 

rollen som enhetschef. Förförståelsen kan, med Aspers ord, ha gjort det svårt för mig att 

värdera det jag har hört (2007:34). Mina egna erfarenheter har jag därför försökt hålla isär 

från de erfarenheter som mina informanter har givit uttryck för. Men läsaren behöver vara 

uppmärksam på den förförståelse jag redovisar och därmed den möjliga påverkan denna har 

kunnat få på resultatet (2007:35). 

     Enligt Aspers riktlinjer kring transkribering har intervjun skrivits ut så snart som möjligt 

(2007:149). Detta för att höja uppsatsens reliabilitet (2007:29,208). Transkriberingarna har 
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ämnat försöka fånga atmosfär, vad som sägs och händer under intervjuerna. 

Transkriberingarna har varit så pass detaljerade att pauser, emotionella uttryck och tydliga 

betoningar har skrivits ut. Svaren har även återgetts ordagrant och har inte fått någon formell 

skriftspråklig karaktär. Transkriberingarnas detaljkrav är förbundet med de evidenskrav som 

finns kopplat till mitt syfte (2007:149). Då denna uppsats inte ämnar vara någon språkanalys, 

d.v.s. ha fokus på hur två parter samtalar med varandra utan snarare ämnar få fatt i meningen i 

det som sägs har tolkningen varit att detta ställer lägre krav på detaljrikedom vid 

transkribering (Kvale 2009:202).  

     Kodningsarbetet har följt samma princip som för transkriberingen. Då det har handlat om 

att komma åt meningen med innehållet i samtalen har kodningsarbetet handlat om att finna 

variationer och likheter i materialet efter uppställda teman. Materialet har först kategoriserats 

grovt enligt temana: bakgrund, boendet, kompetens, styrning och behov hos de äldre. Temana 

har härletts ur syftet och intervjuguiden. Dessa övergripande teman har sedan ytterligare 

delats upp i mindre delar t.ex. så har temat styrning delats upp i förutsättningar (styrda av 

t.ex. riktlinjer och styrdokument) och strategier (enhetschefens strategier för sin personal). 

Efter denna indelning kunde variationer och likheter urskiljas vilka sedan redogjordes för (se 

analysavsnitt).  

 
2.2 Förhållning till enhetschefers föreställning 
Mitt intresse har varit att belysa enhetschefernas föreställningar och uppfattningar om 

särskilda frågor om sin verksamhet. Läsaren bör vara uppmärksam på den skillnad som kan 

föreligga mellan enhetschefers uppfattning om sin verksamhet och hur verksamheten 

verkligen ser ut. Man får helt enkelt ta hänsyn till det glapp som kan föreligga mellan vision 

och verklighet. I intervjusituationerna har t.ex. enhetscheferna varit tydliga med att betona att 

strategiarbetet är ett verktyg för att ständigt förbättra personalens arbete, men att man ännu 

inte kan säga att man har nått målet. Att samtal förs om hur man som enhetschef vill 

organisera verksamheten innebär alltså inte att det rent faktiskt är så det är organiserat.  

 
2.3 Avgränsningar/urval 
Jag kommer endast att undersöka de aktuella förhållandena inom bemötandearbetet vid 

äldreboenden. Här sker alltså en avgränsning gentemot övrig äldreomsorg. Detta för att 

förenkla tolkningen av resultaten, att resultaten ska kunna härledas från ungefär samma 

ram/struktur av organisation. Inom hemtjänst och på äldreboenden beror chefers agerande på, 
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till viss del, olika parametrar. Urvalet kan sägas ha styrts mot ett yrke då jag har vänt mig till 

enhetschefer för äldreboenden.   

     Urvalet kan sägas vara strategiskt i och med att jag har valt en region i landet med flera 

stora och mellanstora städer. Detta i led att försöka skapa en viss likhet i förutsättningar 

mellan äldreboenden, alltså som placerade i stora till mellanstora städer. De fem största 

städerna i regionen valdes ut efter vilket jag gick in på varje stads hemsida och letade fram 

listor på befintliga äldreboenden i dessa städer. Härefter blev urvalet ett tillfällighetsurval 

eftersom de enhetschefer som slutligen intervjuades representerar de enhetschefer som kunde 

tänka sig att ställa upp på intervju. Jag gick sedan in i intervjusituationen förbehållslöst, 

varken kön, tid som chef vid aktuellt äldreboende eller tidigare utbildning och erfarenhet fick 

betydelse för huruvida intervjuerna genomfördes. Av både tids- och utrymmesmässiga skäl 

intervjuades endast fem enhetschefer.  

 
2.4 Etiska överväganden  
2.4.1 Mötets asymmetri 

Användandet av den semistrukturerade intervjun kan ses som ett etiskt val, i och med 

vetskapen om att intervjusituationen innebär ett asymmetriskt möte där det enbart är den ena 

parten som söker information om den andre och där intervjun följer en någorlunda uppgjord 

plan (Meeuwisse et al. 2008:237). Min ambition har varit att utföra intervjun på ett sådant sätt 

att respondenten har givits makt. Jag har följt Patrik Aspers strategi för detta: att under 

intervjusituationen vara medvetet naiv, d v s att inte ta något för givet, att vara ovetandes, att 

be om exempel, att aktivt hålla min förförståelse på avstånd (Aspers 2007:135).  

     Innan intervjuerna genomfördes tog jag kontakt enhetscheferna och gjorde förfrågningar 

kring ifall de hade tid och möjlighet ställa upp på en intervju. Detta enligt samtyckeskravet i 

de etiska principerna. Jag gjorde tydligt att det var frivilligt att delta. Vid detta samtal 

informerades dem även om arbetets syfte och mål, i enlighet med informationskravet i de 

etiska principerna. Vid detta förberedande samtal om intervjuerna bad jag även om tillåtelse 

att få spela in intervjun, detta motiverades med att det skulle förhöja kvaliteten på arbetet.  

 
2.4.2 Användandet av empirin 

Jag har bett om tillstånd att få använda mig av intervjupersonernas citat i framställningen. Jag 

har informerat om att namn och dylik information kommer att anonymiseras, detta enligt 

konfidentialitetskravet. Informanten är medveten om att informationen enbart kommer att 

användas inom ramen för detta arbete, enligt nyttjandekravet.  
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3. Bakgrund och tidigare forskning  
3.1 Äldreboendets utveckling  
För att förstå bemötandearbetes förutsättningar behövs en förståelse för dess historiska 

kontext, specifikt utvecklingen av äldreboenden. En sådan kontext tydliggör vilka värden som 

har prioriterats inom äldreomsorg och vad det viktiga arbetet har sagts bestå i.  

     Antalet äldre som bor på särskilt boende har ökat sedan 1990-talet. Dock har det ökande 

antalet äldre och därmed det ökande behovet av äldreomsorg inte motsvarats av ett utökat 

antal platser vid äldreboenden. Detta innebär även att vården vid äldreboenden har blivit 

tyngre, med färre platser att erbjuda prioriteras de allra svårast sjuka först (Thorslund 

2002:240). Här ser vi en skillnad i hur läget har varit över tid. Från början hade 

ålderdomshemmet en i högre grad hemlik prägel där de boende förväntades hjälpa till med det 

man kunde för att sköta hushållet, som annars föreståndarinnan hade ansvar för (Trydegård 

2000:581). Platserna vid ålderdomshemmen var främst till för de äldre som var i behov av 

fattigstöd och som inte hade familj som kunde ta hand om dem (2000:579). Möjligheten att 

skapa hemlika förhållanden förbättrades av att staten och landstinget kom att få ansvar för 

personer som var vad som kallades mentalt instabila, störda och dem som var kroniskt sjuka 

inom den medicinska sektorn (2000:578).  

     Under 1950-talet behövde dock den psykiatriska vården och långvården stöd från 

åldringsvården. Alltså fick även dessa grupper flytta in på boendena. Detta gjorde att boenden 

fick en mer medicinsk prägel, då föreståndarinnan nu fick ett mer medicinskt ansvar 

(Trydegård 2000:580). Först under slutet av 1970-talet avtog detta ansvar då det beslutades att 

en lokal sjuksköterska skulle knytas till ett boende och ha det medicinska ansvaret för de 

boende (2000:584). Vid utbyggandet av äldreomsorgen mellan 1960- och 1980-talet kunde 

denna omfatta äldre med mycket skiftande socialt och medicinskt behov. Det är detta läge 

som man på 1990-talet och även till dags dato har varit tvungen att strama upp (2000:586).  

     1992 kom en ny kommunallag vilken gjorde att kommunerna hade en större möjlighet att 

bestämma över sina organisationsstrukturer (Wreder 2005:18). Detta medförde att de tidigare 

obligatoriska nämnderna i kommunfullmäktige avskaffades och för dem kommunala 

verksamheterna började nya organisatoriska lösningar att tillåtas (2005:18). Det blev tillåtet 

att driva kommunala bolag med vinst, och politiker fick mer rollen som inköpare av de 

verksamheter kommunen behövde av ett antal olika utförare (2005:18). Under 1990-talet fick 

äldreomsorgen därför en mer marknadsorienterad terminologi, där även ett mer utpräglat köp- 
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och sälj- förhållande mellan den äldre och kommunen började förekomma (Trydegård 

2000:587).  

     En annan viktig händelse är ädelreformen som genomfördes 1992. Denna innebar att den 

långvariga servicen för vård av äldre nu totalt skulle ansvaras av kommunerna. Detta då det 

förekommit en oklar ansvarsfördelning av den långvariga servicen mellan kommun och 

landsting. En ytterligare intention med reformen var att äldreomsorgens institutionella vård 

mer skulle ses som ett nödvändigt komplement och i huvudsak istället inbegripa stödinsatser 

för fortsatt boende i hemmet, hemtjänst och hemsjukvård. Detta blev ett incitament för 

kommunerna att börja bygga ut rehabilitering och sjukvård i hemmet samt utveckla mer 

hemlika miljöer vid äldreboendena (Törnqvist 2004:21). Att skapa hemlika miljöer har dock 

hindrats av den höga vårdtyngd som präglar boendena och som mer har fått verksamheten att 

riktas mot medicinskt arbete snarare än socialt (Thorslund 2002:240).  

 

3.2 Äldreboendets organisatoriska struktur 

3.2.1 Äldreboendet en human service-organisation 

För att förstå enhetschefens perspektiv behöver vi en förståelse för delar av den tolkningsram 

enhetschefen utgår ifrån. En sådan del är äldreboendets organisering.  

     Äldreboendet som organisation kan benämnas som en human service-organisation. Det 

som är utmärkande för organisationstypen är att människor är deras råmaterial vars uppgift är 

att ta hand om och främja andra människors välmåga och framåtskridande (Thylefors 

2007:14).  

     Sedan 1990talet till och med dags dato har dessa verksamheter behövt synas i sömmarna. 

Den stränga översynen har haft som syfte att kunna effektivisera verksamheterna (Thylefors 

2007:15). Det stränga ekonomiska och politiska klimat, som redovisades under avsnittet kring 

äldreomsorgens framväxt, har lagt vägen till införandet av den s.k. New Public Management– 

modellen. En modell som ämnar öka kostnadseffektiviteten utan att påverka kvaliteten på de 

tjänster vi utför. NPM modellen har fått till effekt att äldreboenden, bland andra, utsätts för 

kontroll för att uppnå viss produktion, det har skapats mätbara prestationsmått. Då 

verkställighet av biståndsbeslut för äldres omsorg har lagts ut på andra aktörer än de 

offentliga har här uppstått en konkurrenssituation inom offentliga verksamheter samt mellan 

offentliga och privata (Thylefors 2007:16.).  

 
3.2.2 Äldreboendets syfte satt i gungning 

NMP modellen har beskrivits som olämplig att tillämpa inom human service-organisationer 
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då dessa områden inte har som primärt syfte att vara kostnadseffektiva utan istället att kunna 

ge god omsorg (Thylefors 2007:17). Forskarna Hans Rämö och Per Skålén har i en artikel 

Time and Space in new public management reform: the case of geriatric care visat att NPM-

modellen har skapats inom ett paradigm där fart/hastighet [min översättning] har varit 

styrande (2006:514). Att införa NPM-modellen, hävdar Rämö och Skålén, blir därmed inte 

lämpligt för human service-organisationer eftersom dem i sin tur har skapats inom ett 

paradigm där närhet [min översättning] har varit styrande (2006:522).  

     Ett belysande exempel kring de konflikter som kan uppstå då de två paradigmen möts är 

följande: Den huvudsakliga kostnaden inom svensk offentlig hälsovård är personalkostnader. 

Då ”sundare finanser” diskuteras menas i huvudsak att man måste dra ner på personal. Detta 

blir problematiskt eftersom kvaliteten på äldreomsorg grundas på premissen av närhet. Antal 

personal är nära förknippat med möjlighet att just kunna tillhandahålla detta, då paradigmen 

möts skapas följaktligen konflikter (2006:522). Detta kan vi även se prov på i Pettersons et al. 

forskning vilken visar svårigheten att utföra ett bra vårdarbete vid sjukhus med pressade 

personalresurser och tidsutrymme (2005:117). Pettersons et al. forskning visade att den 

reducerade personaltätheten ledde till att kvarvarande personal i högre grad upplevde att dem 

tvingades svara mot motsägande krav och fick mindre tid till att planera sitt arbete (2005:116) 

Arbetsförhållandena fick för personalen ökad ohälsa och sämre förmåga att utföra ett gott 

vård och omsorgsarbete till följd (2005:117). Den inneboende konflikten, menar Thylefors 

verkar dock ha uppmärksammats mer och mer på senare tid (2007:17).  

 
3.3 Vardagliga villkor för bemötande inom äldreomsorgen  
3.3.1 I korthet: Bryggan mellan strukturellt och individuellt perspektiv 

Ett äldreboende är till sin organisation bestående av olika sektorer och kulturer (ekonomi, 

ledning, personal m.fl.). Med detta bör kombineras en förståelse för att de olika sektorerna 

och kulturerna utgör speciella tryck på organisationen och som även påverkar den personal 

som jobbar med dem äldre (Thylefors 2007:20). Ekonomiska och politiska beslut t.ex. 

kommer i förlängningen att påverka omsorgspersonalens konkreta arbetssituation (Davies 

1996:42).  

 
3.3.2 Enhetschefen 

Agneta Törnqvist har i sin avhandling Vad man ska kunna och hur man ska vara hänvisat till 

Trydegård för att förtydliga vilka ansvarsområden enhetschefen har. Trydegård sammanfattar 

dem till personalledning, verksamhetsansvar, socialt arbete och samverkan. Där samverkan 
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innebär kontakt med andra organisationer exv. hälso- och sjukvård. Vilka värden 

verksamheten bör sträva mot tydliggörs i de riktlinjer man får från politiker och förvaltning 

som rör verksamhetsutveckling och verksamhetsledning (2004:25) 4. 

     Törnqvist sammanfattar även den kompetens man på nationell, kommunal och lokal 

enhetsnivå har uppfattat att man bör ha som enhetschef. Den sammanfattade uppfattningen 

om enhetschefens formella kompetens är, enligt Törnqvist, en högskoleutbildning riktad mot 

antingen socialt arbete, omsorg eller vård. Främst är det social omsorgsutbildning som 

framhålls som formell utbildning (2004:248).  

     Vad gäller yrkeskunskaper, dvs. vilka arbetsuppgifter man bör klara av och vilka specifika 

kunskaper som är aktuella för yrket, menar Törnqvist att dessa bör vara en förmåga till 

överblick av verksamheten, den ska sträcka sig över politisk styrning till vårdbiträdets 

arbetssituation (2004:251). Rörande enhetschefers personliga kompetens, dvs. goda och 

användbara egenskaper hänsyftas oftast emotionell förmåga, ansvars förmåga, social 

kompetens (2004:244).  

     En förståelse för vad enhetschefen bör ha för kompetens och vad denna ansvarar för blir 

till hjälp för att närma sig enhetschefens perspektiv. Vi får förståelse under vilka 

förutsättningar man arbetar och får förståelse för den ram enhetschefen förhåller sig till och 

utgår ifrån. Som tidigare angivits är det enhetschefens tolkning som påverkar verksamhetens 

innehåll och riktning.  

 

3.3.3 Undersköterskan och vårdbiträdet 

Bilden av enhetschefers syn på vårdbiträdens och undersköterskors kompetens och 

förutsättningar för utförandet av ett gott bemötandearbete kan redan sägas vara representerad i 

tidigare forskning (se Törnqvist 2004). Dock kan man fundera kring huruvida det föreligger 

ett tidsmässigt glapp mellan hur man resonerat för ett antal år sedan (Törnqvist 2004) och hur 

man resonerar idag (2011). Betonas t.ex. fortfarande den personliga lämpligheten i 

rekryteringsarbetet? Även om jag av tids- och utrymmesmässiga skäl inte ämnar göra ett lika 

omfattande arbete och inte heller använda mig av liknande metod, vill jag se mitt arbete som 

en inblick i enhetschefers resonemang idag. Vidare kan inblicken möjliggöra en jämförelse 

kring tänkandet för några år sedan och idag. Följande information om personalens 

arbetsuppgifter och vilken kompetens och förmåga som betonas blir viktig att bära med sig in 

                                                
4 Trydegård, Gun-Britt (1991) ”Det går inte på rutin…”. En studie av yrkesroller som hemtjänstassistent och 
föreståndare inom äldre- och handikappomsorg. Forskargruppen för socialt arbete, Skrift nr 15. Vårdhögskolan i 
Örebro: Institutionen för social omsorg.  
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i analysen och enhetschefernas utsagor. På så sätt får vi ett resultat att jämföra med vad som 

har betonats och lyfts fram tidigare. 

     Personalens arbetsuppgifter har kategoriserats i tre områden (Astvik & Aronsson 

2000:11ff); Service och omsorg, sjukvårdande och rehabiliterande uppgifter och uppgifter av 

socialpedagogisk inriktning. Vad gäller användandet av ordet service som en av personalens 

arbetsuppgifter visar Wreders avhandling att man inom äldreomsorgen ställer sig främmande 

till detta. Man talar hellre om omsorg än om service eftersom det senare för tankar till att man 

jobbar mer som ett hembiträde, att man utför arbetssysslor som den enskilde själv kan utföra 

(2005:46) Varken undersköterskor eller vårdbiträden accepterar läget att deras arbetsuppgifter 

ska bestå av praktiska sysslor såsom tvätt och matlagning. Istället hyser båda dessa 

personalkategorier en önskan om att få syssla med de mer ”kvalificerade delarna” av 

omsorgsarbetet, såsom de medicinska samt de sociala (aktivering och rehabilitering). Dessa 

personalkategorier eftersöker andra personalgrupper som kan sköta de praktiska sysslorna 

(städare, kökspersonal m.fl.) (2005:105).  

     Som nämnts tidigare har personalens arbetsuppgifter kommit att utvecklats till att ha mer 

vårdande karaktär snarare än hushållsnära. Vilket har gjort att kraven på formell utbildning 

har ökat (Socialstyrelsen 2003:23).  

     Länge har den formella utbildningsnivån varit låg inom äldreomsorgen, detta trots att 

arbetsuppgifterna i ökande grad kräver ett fördjupat yrkeskunnande genom eftergymnasiala 

utbildningar och specialisering i yrkeslivet. Socialstyrelsen menar, som vi sett tidigare, att 

personal med lämplig utbildning och erfarenhet är en viktig förutsättning för att kunna 

garantera god vård och omsorg (2010: Fördjupningsdel ”Vård och Omsorg om äldre” s.18).  

     Forskarna Hasson och Arnetz  har visat på sambandet mellan utbildande intervention inom 

äldreomsorg och personalens högre skattande av kvaliteten på sitt utförda omsorgsarbete 

(2009:470). Omsorgspersonal anställd inom en kommun introducerades för en ”verktygslåda” 

med kompetensförhöjande innehåll anpassat efter kommunens särskilda behov av 

kompetensförhöjning (2009:471f). Introducerandet ledde till personalens högre skattande av 

kvaliteten på deras genomförda omsorgsarbete (2009:473). Vidare medförde personalens 

upplevelse av att omsorgsarbetet höll god kvalitet en minskad upplevd stressnivå och 

förbättrad arbetstrivsel (2009:476). Förmåga att ge god omsorg är alltså nära förknippat med 

arbetsmiljö och kompetens (2009:471). 

     På lokal enhetsnivå strävar man mot att personal ska ha undersköterskekompetens 

(Törnqvist 2004:247). Här har det dock länge funnits en tradition av att anställa personal som 

inte har formell utbildning (vårdbiträden). Enligt Törnqvist har traditionen kunnat 
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upprätthållas eftersom ett fåtal av kommunerna har formulerat ett utbildningskrav och 

eftersom det finns en ambivalens hos enhetschefer kring ifall det är nödvändigt att personalen 

ska ha undersköterskekompetens. Slutligen görs ingen skillnad från enhetschefers sida varken 

lönemässigt eller ansvarsmässigt, vilket medför att stimulering till utbildning går förlorad 

(2004:249). Då utbildningsfrågan har diskuterats har det främst varit för att öka yrkets status 

och underlätta rekryteringsprocessen snarare än att vara en kompetens personalen har behov 

av för att kunna utföra sitt arbete (Wreder 2005:110).  

     Alla anställda förutsätts alltså kunna utföra samma arbete, oberoende av erfarenhet eller 

utbildning, samtidigt som undersköterskors kompetens inte utnyttjas (Törnqvist 2004:250). 

Konkret är situationen sådan att vårdbiträden som är den personalkategori som arbetar 

närmast de äldre samtidigt har den lägsta kunskapen om de äldres sjukdomar och 

åldersrelaterade tillstånd (Wreder 2005:102).  

     Ur brukarperspektiv ses en ökad professionalisering som ett problem eftersom det finns en 

oro för att den kan innebära en ”’vi-vet-ditt-bästa’-omsorg”. I högre mån visar forskning att 

man som omsorgstagare vill ha personal med rätt inställning snarare än rätt utbildning 

(Wreder 2005:111). 

     Vad gäller den personliga kompetensen hos personalen värderas denna högt i jämförelse 

med den formella utbildningen (Törnqvist 2004:258). Törnqvist definierar personlig 

kompetens som både innefattandes social kompetens (förmåga) och personlig 

egenskapskompetens (egenskap) (2004:64). Egenskaper såsom som kärleksfullhet, empati och 

ödmjukhet och respekt har visat sig vara viktiga (2004:259). Gentemot personalgruppen bör 

man uppvisa lojalitet, flexibilitet och initiativförmåga. Man bör dessutom vara stöttande, 

pålitlig och positiv. Personlig kompetens handlar inte om att vara effektiv eller snabb 

(2004:259). Wreder visar att personal definierar personlig lämplighet som bl.a. att man har en 

förståelse för den gamla människan och att man har ett engagemang för sitt arbete som 

grundas på stolthet och inte pengalystnad (2005:106). Idealet för situationen uttrycks som en 

kombination av utbildning och en naturlig fallenhet för yrket (2005:102). 

 

3.3.4 Omsorgsarbetet  

Äldreomsorgens nedskärningar har minskat personaltätheten och därmed gjort det svårare att 

ge god omsorg eftersom dess utmärkande karaktäristika är närhet (Rämö & Skålén 2006:522). 

Karen Davies, vars resonemang (trots nedskärningar och framväxt av privata utförare) 

fortfarande har relevans för dagens äldreomsorg, menar att när man lyckas ge god omsorg 

beror det på personalens villighet att utföra inte enbart de nödvändiga fysiska uppgifterna utan 
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dessutom stå till tjänst med ett emotionellt arbete (1996:38). Som Petterson et al. visat i sin 

forskning om arbetsmiljön på sjukhus sker detta på bekostnad av personalens egen hälsa 

(2005:117).  

     Davies menar att när personalen går utöver de nödvändiga arbetsuppgifterna handlar de 

”omsorgsrationellt”, de styrs inte främst av instrumentella eller ekonomiska motiv utan verkar 

snarare för omsorgstagarens bästa (1996:44). Dock tillstår Davies att personal inte alltid 

handlar utöver vad som är nödvändigt, att man ibland enbart orkar ”sörja för” dvs. enbart 

handla rent instrumentellt utan att ”bry sig om” dvs. ha ett större intresse för arbetet 

(1996:39).  

     Davies menar att personal behöver få en ökad förståelse för att arbetet inom äldreomsorg 

behöver utföras med en balans mellan ”processtid” och ”lineär klocktid”. Dvs. en ökad 

förståelse för att vissa moment (såsom att hjälpa till med att borsta tänderna) behöver gå i den 

äldres egen takt (processtid) och att personal samtidigt behöver kunna få en uppfattning om 

vad de har gjort under en dag (klocktid) (1996:46).  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi hittills har kunnat se att äldreboendet som organisation är 

en verksamhet som drivs av motstridiga intressen (ekonomi, effektivitet kontra tillförsäkrande 

av god omsorg). Vad gäller personalens förmåga att utföra ett gott bemötandearbete har vi 

kunnat se att detta handlar om hur man uppfattar sin arbetssituation och huruvida man 

bedömer att man har fullgod kompetens att utföra arbetsuppgifterna. Ett negativt värderande 

av en eller båda faktorerna verkar få negativ effekt på förmåga att utföra ett gott 

bemötandearbete.  

     Vi har sett att i denna verksamhet är enhetschefen den som ska balansera de ovanstående 

faktorerna mot varandra. Enhetschefen ansvarar för att dels utforma strategier som kan 

tillförsäkra den äldre god omsorg samt rekrytera personal som kan sägas förmå utföra ett gott 

bemötandearbete. En tradition som har belysts genom tidigare forskning har varit att 

enhetschefer i högre grad betonar den personliga lämpligheten snarare än formell utbildning 

som speciellt lämpande för att kunna utföra omsorgsarbetet.  

     Vad som saknas här är kunskap om de långsiktiga strukturella förändringar som sker i 

samhället, vilka påverkar enhetschefens uppfattning om sin verksamhet och gentemot vilka 

värden den bör styras. Ulrich Becks teori om risksamhället kan möjliggöra en presentation 

och en tolkning av de långsiktiga strukturella förändringar som påverkar enhetschefers 

föreställningars och strategiers innehåll.  
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4. Teori   
Utifrån syftet att ge inblick i enhetschefers uppfattning/föreställning om sin personals 

förmåga att utföra ett gott bemötandearbete och enhetschefers uppfattning om viktiga 

strategier för att kunna uppnå samma arbete blir det viktigt att förstå enhetschefens 

tolkningsram som utgångspunkt för dessa föreställningar. Tolkningsramens utformning 

påverkas i sin tur av långsiktiga strukturella förändringar i samhället.  Denna aspekt kan få ett 

utvecklat djup i och med användandet av Ulrich Becks teori om risksamhället. Teorin om 

risksamhället ger en möjlig förklaring till den samhällsomvandling som skedde under 1900-

talets senare hälft och som har fortsatt relevans. Här inbegrips tendenser såsom nya former för 

legitimering och nya sociala gemenskaper.  

     Beck (2000) har utvecklat ett perspektiv på en pågående samhällsomvandling som 

grundläggs i verket Risksamhället - På väg mot en annan modernitet. Huvudtesen för Becks 

perspektiv är att vi lämnar en modernitet bakom oss, vi ”[…]lösgör oss från det klassiska 

industrisamhällets konturer[…]”, och är på väg in i en ”andra modernitet” som kännetecknas 

av ökad reflexivitet, det Beck kallar för risksamhället (2000:18). Idén om en reflexiv 

modernisering av industrisamhället synliggörs utifrån två argumentationslinjer (2000:22): 

1. Från bristsamhälle till risksamhälle 

2. Den sociala ojämlikheten individualiseras och det traditionella industrisamhällets 

levnadssätt går mot sitt slut 

 
4.1 Den ökande reflexiviteten  
Moderniseringens framväxt har legitimerats genom att den bekämpat brister såsom brist på 

mat m.m. Då dessa behov väl uppfyllts mister den sin egentliga legitimitet (2000:31). Istället 

görs allmänheten uppmärksam på de risker som moderniseringens produktion medför, dess 

bieffekter t.ex. föroreningar och sjukdomar som ökar (2000:32). Allmänheten görs även 

uppmärksam på att bieffekterna inte alltid kan upptäckas med mänsklig förmåga, vilket gör att 

funktioner som kan tolka, definiera och förmedla får socialpolitiska nyckelroller (politiker, 

media, forskning) (2000:33).  

     Allmänheten blir mer kritisk och ställer krav på tillförlitliga försäkringar om säkerhet 

(2000:31). Men bieffekternas står ständigt som ett bevis på att försäkringarna aldrig kan vara 

helt tillförlitliga (2000:42). Allmänheten börjar ifrågasätta varför man ska tillåta sig att tro på 

vissa risker och inte andra (2000:99). Detta leder oss in i en spekulativ tidsålder (2000:101). 

Varje ”socialt erkänd orsak” till bieffekterna vållar massiv kritik och krav på förändring. 
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Ansvariga för produktionen och dess verksamheter drabbas hårt, eventuellt av kollaps och 

därefter en kamp för att återvinna kundkretsens förtroende (2000:45).  

 
4.2 Individualiseringen 
Riskernas/bieffekternas utbredning och den påföljande växande reflexiviteten är bara en 

aspekt av det Beck kallar risksamhället. Denna sammanfaller med samhälleliga, biografiska 

och kulturella risker som skapar en motsvarande otrygghet. Beck menar att vi bevittnar en 

samhällsförändring där industrisamhällets sociala former (familjemönster, könsroller och 

klasser) upplöses (2000:119).  

     Välfärdsstatens framväxt har inneburit en samhällelig individualiseringsprocess. Med sitt 

möjliggörande av förhöjd materiell standard och sitt välutvecklade socialförsäkringssystem 

har det lösgjort människor från sociala klasser och familjemönster. Människan är i högre mån 

hänvisad till sig själv och sitt eget öde (2000:120). Dock är den individuella friheten en 

illusion eftersom den ställer oss i ett ökat beroendeförhållande till staten och dess 

arbetserbjudanden och tillgång till vård och omsorg (2000:123). Staten befinner sig inte heller 

i ett vakuum utan påverkas av individualiseringstendensen vilket ger avtryck i bl.a. vårdens 

och omsorgens utformning (2000:123).  

     Välfärdsstaten har även möjliggjort uppkomsten av olika blandformer av arbetslöshet 

såsom på väg tillbaka men ännu inte inne, helt utanför arbetsmarknaden m.fl. (2000:121). 

Kampen om arbetet hårdnar, vilket skapar högre krav på utbildning. Allt fler väljer alltså att 

utbilda sig vilket får utbildningens värde att sjunka. Vad som i detta läge får ökad betydelse 

(konkurrenskraft) är ytterligare kompetens och egenskaper (2000:142).  

 

5. Analys  
Under nedanstående avsnitt kommer resultat att presenteras från intervjuer med enhetschefer 

vid fem äldreboenden. Min empiri kommer att belysas med hjälp av Ulrich Becks 

sociologiska teori Risksamhället. Teorin möjliggör en förståelse för enhetschefers 

förhållningssätt och resonemang utifrån ett större sammanhang, nämligen utifrån långsiktiga 

processer och samhällsförändringar.  
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5.1 Presentation av enhetschefer  
Som ett led i att få inblick i meningsnivån i enhetschefernas resonemang följer här en kort 

presentation av de intervjuade enhetscheferna. Notera att presentationen följer deras egen 

begreppsanvändning t.ex. vårdtagare, vårdboende;   

 
Malcolm 

Malcolm är sektionschef för ett vårdboende i en av de större städerna i regionen. Han har 

arbetat som chef sedan 1990. Malcolm har erfarenhet från arbete inom äldreomsorg med 

demensvård och vid sjukhus med kronikervård och akut psykiatri. Han är sjuksköterska med 

specialist kompetens inom psykiatri. Malcolm ansvarar för ett vårdboende bestående av fyra 

våningar med trettiofem vårdtagare jämt fördelade över alla våningar. Han har både 

vårdbiträden och undersköterskor anställda. Under dagtid arbetar två personal på varje våning 

samt  en löpare. Under natten arbetar två personal med ansvar för samtliga våningar. 

 
Therese 

Therese är enhetschef för ett äldreboende i en mellanstor stad i regionen. Äldreboendet har tre 

våningar. De två första våningarna är demensavdelningar, den tredje är en ”vanlig” våning där 

pensionärerna är klarare med mer fysiska behov. Under sin yrkesverksamma tid har hon 

arbetat inom äldreomsorgen och samtidigt utbildat sig mot arbetsledning. Efter att ha fått sin 

första chefsposition vidareutbildade hon sig för att ytterligare spetsa sin kompetens. Therese 

har arbetat som chef i snart trettio år, dock framkommer inte hur länge hon varit chef för det 

aktuella boendet. Hon ansvarar för en personalgrupp bestående av både hemvårdare 

(undersköterskor) och vårdbiträden, under dagtid arbetar sex personal på varje våning och på 

natten arbetar två personal med ansvar för samtliga våningar. Under intervjun framkommer 

inte antal hyresgäster.  

 
Kristina 

Kristina är vikarierande teamchef för ett demensboende i en mellanstor stad i regionen. Hon 

hade vikarierat som chef i ett halvår då intervjun genomfördes. Kristina har arbetat som chef 

för andra äldreboenden tidigare och innan dess som veterinär. Kristina är utbildad socionom. 

Hon ansvarar för ett boende med tre våningar med åtta boende på varje plan. På dagtid arbetar 

6 personal på varje våning samt en löpare, nattetid arbetar 6 personal med ansvar för samtliga 

våningar. All personal har undersköterskekompetens.  
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Ingeborg 

Ingeborg är enhetschef för ett vårdboende i en mellanstor stad i regionen. Ingeborg arbetade 

först inom äldreomsorgen som undersköterska innan hon utbildade sig mot socialt arbete och 

omsorg. Efter utbildningen arbetade hon som biståndshandläggare och därefter som chef vid 

ett antal olika äldreboenden. Ingeborg nämner att hon har fått förmånen att både stänga och 

starta upp äldreboenden. Det nuvarande boendet är bestående av 5 avdelningar, varav en är 

demensavdelning och de resterande är ordinära. Det bor 8 personer på varje avdelning. 

Personalgruppen är bestående av 35 personal med undersköterskeutbildning.  

 
Helena 

Helena är enhetschef för ett äldreboende i en mellanstor stad i regionen. Helena har en 

beteendevetenskaplig examen med psykologi som huvudämne. Hon har arbetat i 

ledningsposition sedan hon tog examen. För det nuvarande boendet har hon varit chef i ett och 

ett halvt år. Boendet har tre våningar med tolv platser på varje plan varav en är en 

korttidsplats. Dessutom har hon en våning som fungerar som växelvårdsavdelning. 

Personalgruppen består både av undersköterskor och av vårdbiträden. Under dagtid arbetar 

fyra man på varje avdelning dock framkommer inte antal personal nattetid.  

 
5.2 Presentation av enhetschefers föreställning om förmåga 
5.2.1 Tanken om ett gott bemötandearbete  

Att presentera enhetschefers föreställning om undersköterskors och vårdbiträdens förmåga att 

utföra ett gott bemötandearbete förutsätter en framläggning av enhetschefers grundläggande 

syn på de villkor som ska uppfyllas för att ett kompetent bemötandearbete ska föreligga. 

Genom den insamlade empirin har följande uppfattning framkommit; ett gott bemötande kan 

sägas föreligga då den äldre känner sig sedd och förstådd, oberoende, prioriterad och har 

kunskap om vad som är möjligt och inte. Vi ska dock gå in på var och en av enhetschefernas 

resonemang. 

     Enligt Therese innebär det att vara sedd och förstådd bl.a. då jag som äldre ”[…] blir mött 

där jag är […]”, dvs. att den personal som möter mig stannar upp och ser mig som person. 

Vidare menar hon att det innebär att jag som äldre får en känsla av att personalen anstränger 

sig för att känna av hur jag mår, vilket humör jag är på samt vad jag kan tänkas vilja och har 

för behov.  

     För Ingeborg är det viktigt att den äldre känner att personalen är lyhörd och mån om att 

vara till tjänst. Enligt henne är det viktigt att den äldre känner sig förstådd och bekräftad och 
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att detta grundläggs genom att personalen har lagt ner tid och arbete på att lära känna den 

äldre. Ingeborg och Therese betonar hembesök innan flytt till äldreboendet som särskilt 

viktigt för att etablera god kontakt mellan personal och äldre. Detta bl.a. för att kunna utse 

lämplig kontaktperson för den äldre5.  

     Helena menar att detta att lära känna den äldre inte får, från personalens sida, handla om 

att enbart fråga om det man behöver veta för att underlätta sitt arbete (vilken typ av frukost 

t.ex.). Istället måste man vidga frågorna till att inbegripa sådant som intressen, mål, vad man 

har upplevt och gjort. På så vis, menar Helena, får man en bild av vad som kanske skulle 

kunna intressera personen här och nu. Therese menar att man som äldre ska få en känsla av att 

dennes intressen inte behöver upphöra enbart för att han/hon flyttar till ett äldreboende, att 

denne möts av en villighet att ordna för att hans/hennes intressen ska få fortlöpa. Oavsett om 

detta handlar om att prata minnen till att exempelvis engagera sig i trädgårdsskötsel eller få 

fortsätta sitt konstnärskap.  

     Att känna sig förstådd har även framstått som förbundet med att personalen har förstått hur 

man som äldre har bearbetat övergången mellan att bo hemma till att flytta in på ett 

äldreboende. I intervju med Malcolm där vi talade om den största utmaningen med att vara 

chef, kom vi in på fenomenet med övergången mellan att bo i eget hem och att flytta till 

äldreboende. Malcolms utläggning ger en bild av dennes tolkning av vad flytten kan innebära: 

 
Det är väl den ständiga utmaningen, liksom att få de här två att gå ihop då ju. Det är väl 

den största utmaningen som chef liksom att få vardagen att liksom gå ihop och känna att 

vårdtagarna får det dem så att säga är, med all rätt, har rätt till också va paus för den 

viktigaste biten egentligen inom all äldreomsorg när man jobbar såhär, det är ju ändå att 

förstå att den gamle människan har ju betalt det dyraste priset man kan betala för att bo på 

ett vårdboende för dem har betalt med sin egen frihet och detta alltså, att liksom bli sjuk 

så att den egna friheten, alltså blir äventyrad, och nu pratar jag om friheten att, liksom 

kunna stiga upp själv, friheten att kunna äta själv, friheten att kunna tvätta sig själv, gå på 

toaletten själv och så va. När man blir berövad den friheten alltså då betalar man ett 

fruktansvärt högt pris och behöver vår hjälp ju. Och då måste den hjälpen alltså ges så att 

säga på det allra, på bästa möjliga sätt ju. (Malcolm) 

 
Detta är en medvetenhet jag tolkar som att personalen behöver ha för att få den äldre att känna 

sig sedd och förstådd.  

                                                
5 Kontaktpersonen har ett speciellt ansvar för den äldre. Uppgifter kan sägas vara att undersöka vanor, inhämta 
levnadsberättelse men också att undersöka den äldres intressen.  
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     Vad gäller att göras oberoende hävdar Ingeborg att detta är helt och hållet förknippat med 

det goda bemötandearbetet. Detta menar hon är kopplat till att som äldre inte känna sig 

underkastad det särskilda boendets rutiner och förutsättningar.  Det handlar istället om att 

personalen gör den äldre delaktig i de små och stora besluten under dagen. Ett resonemang 

som återkommer både hos Therese och hos Helena. Malcolm och Kristina menar att målet är 

att komma fram till ett gemensamt beslut men att den äldres vilja ändå måste anpassas till 

verksamhetens ramar. Helena menar att genom att göra den äldre delaktig fördelas den makt 

som existerar mellan parterna jämnare. Hur man gör den äldre delaktig rent praktiskt har, 

enligt Ingeborg, Helena och Therese, med att göra att personalen ger den äldre tid. Det 

innebär att den äldre får erfara att personalen stannar upp och lyssnar in den äldres önskemål 

och inte bara ”[…] kör över […]” som Helena uttrycker det.  

     Vad gäller att känna sig prioriterad nämner Malcolm att personalen bör se den äldre och 

”[…] arbeta synligt […]” på att ge svar och lösningar på de frågor och problem som kan 

tänkas uppkomma. På samma vis menar Ingeborg att det handlar om att mötas av ett 

”servicebetonat förhållningssätt” där man lyssnar in, följer upp och ger svar; ”[…] ett fokus 

på kunden […]” som hon uttrycker det. Malcolm menar att det även handlar om att den äldre 

ska kunna lita på att den omgivande personalen tar ansvar för sina handlingar och håller vad 

de lovar.  

     Att bli bemött på ett fullgott vis, menar Malcolm, handlar om att den äldre får lämplig 

information kring vad som möjliggör dennes önskemål eller vad som hindrar dem från att 

tillgodoses. Malcolm förklarade att hans upplevelse hade varit att både som anhörig och äldre 

har man en skev uppfattning om äldreboendets förutsättningar och möjligheter, t.ex. gällande 

möjliga uppstignings- och läggningstider. Helena hävdade att ett gott bemötande, i en sådan 

situation där mina önskemål inte kan tillgodoses, handlar om att få information kring varför 

detta inte har varit möjligt, samt eventuellt hur man arbetar för att komma fram till en 

alternativ lösning.  

 
5.2.2 Det formella utbildningskravet  

Samtliga enhetschefer kräver undersköterskekompetens, dock förekommer det undantag i den 

faktiska bemanningen. För Malcolms del har det handlat om att han har varit tvungen att 

anställa vårdbiträden då inga lämpliga undersköterskor har funnits att tillgå. För Helena och 

Therese har det handlat om att man har haft vårdbiträden anställda innan det infördes skärpta 

krav på utbildning. Av de fem enhetscheferna är det Kristina och Ingeborg som endast har 

undersköterskor anställda.  
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     De tre enhetschefer som alltså har både undersköterskor och vårdbiträden anställda 

(Malcolm, Helena och Therese) erbjöd samtidigt kompetensförhöjande insatser för att minska 

kompetensglappet. Insatsernas innehåll sträckte sig från att göra en kartläggning kring vilka 

kompetensområden individen saknar (Malcolm), upprättande av kompetensförhöjande plan 

och utbildning (Therese) till att erbjuda endagskurser m.m (Helena). Malcolm uttryckte en 

förhoppning om att hans vårdbiträden så småningom skulle gå en teoretisk utbildning vilken 

skulle ge dem omvårdnadskompetens. Enligt Malcolm är undersköterskans styrka bl.a. att hon 

kan förstå syftet med och motiveringen bakom insatsen för den äldre. Kristina menar att 

undersköterskan har en annan förståelse för vilken form av uppsikt man borde ha. Notera 

alltså att det är undersköterskans medicinska kompetens som anges som yrkeslegitimerande 

skäl.  

     Inställningen till undersköterskeutbildningen är varierande mellan enhetscheferna. Överlag 

kan skönjas två hållningar. Den ena hävdar att undersköterskeutbildningen är adekvat i sin 

nuvarande form. Therese, Ingeborg och Helena framhåller att den nyutbildade personalen är 

den bästa av resurser, att denna kommer in med pigga ögon på verksamheten.  Ingeborg och 

Helena menar att de även för in ett mer serviceinriktat förhållningssätt.  

     Den andra hållningen hävdar det rakt motsatta, dvs. att man ställer allt för låga krav vid 

utbildningen och att man inte förbereds för arbetet i tillräcklig grad. Therese och Malcolm 

framhöll att personalen ska klara av att axla många roller, men att de enbart förbereds för ett 

fåtal av dessa. Malcolm ser ett problem i att utbildningarna oftast inte är elevernas 

förstahandsval och att yrket anses som otacksamt med obekväma arbetstider samt dåliga 

löner. Detta sammantaget, menar han, sänker standarden på utbildningen.   

     Ingeborg och Helena uttrycker positiva utlåtanden kring att göra även andra utbildningar 

aktuella. Helena exemplifierar med utbildningar med pedagogisk inriktning, exv. 

fritidspedagog samt utbildning med stödjande inriktning som kurator. Ingeborg tar exemplet 

med mer serviceinriktade yrken men specificerar inte vilka. Både Ingeborg och Helena 

nämner det kommande generationsskiftet, bland de äldre som blir aktuella för våra särskilda 

boenden med deras ökade krav på service och stöd, som orsak till att dessa utbildningar 

kommer att förbli eftertraktansvärda.  

 
5.2.3 Eftertraktad egenskap och kunskap 

Vi går nu över från utbildningskrav till andra eftertraktade kunskaper och egenskaper. 

Therese, Kristina, Helena och Ingeborg uttrycker att de använder sig av en upprättad 

värdegrund som ett hjälpmedel för rekryteringsarbetet. Enligt cheferna består värdegrunden 



 21 

av de värden man vill att personalen ska upprätthålla i verksamheten. Värdegrunden uttrycker 

även vilka kunskaper och egenskaper som särskilt passar för arbetet. Kristina exempelvis 

menar att i rekryteringssammanhang försöker hon få en uppfattning om huruvida personen 

ifråga kan sägas äga de kunskaper och egenskaper som utifrån värdegrunden framstår som 

fördelaktiga. Notera att på så vis är man tydlig med vilken sorts person man eftersöker. 

Värdegrunderna varierar från boende till boende men återkommande teman är att kunna sätta 

individen i fokus, att verka för att den boendes vilja och behov ska kunna tillgodoses och att 

ha en god människosyn. Ingeborgs värdegrundsarbete ger uttryck för vad hon kallar ”[…] 

kompetensnycklar […]”: trygghetsskapande, mästare på möten, kreativ, modig och helhets-

seende.  

     Ingeborg, Therese och Helena menar att arbetet för att göra den äldre oberoende innebär 

att göra den medbestämmande i de beslut som fattas. Ingeborg och Therese ser ett problem i 

att äldre i vissa fall har en tendens att inte be om det man vill, istället tenderar man att avstå 

från vissa saker för att underlätta personalens arbete. Denna tendens vill de båda arbeta bort. 

Ingeborg ser en lösning i att anställa personal som är serviceinriktad i sin framtoning och 

därmed så pass lyhörd att man lyckas förstå när den äldre håller inne med sin egentliga 

önskan. Ingeborg har inspirerats genom de många praktikanter som äldreboendet har haft hos 

sig, vilka varit anslutna till andra utbildningar än till omvårdnadsutbildningar, t.ex. 

fritidspedagog som har haft ett annorlunda förhållningssätt till arbetet. Uppfattningen att 

praktikanter har med sig ett servicebetonat förhållningssätt stödjer även Helena. Therese 

betonar att en lösning är att personalen arbetar på att: ”[…] ta fram sina fina känselspröt […]” 

för den äldres signaler.  

     En tydlig tendens, även då det gäller de eftertraktade egenskaperna eller kunskaperna, är 

att man eftersöker personal med arbetslivserfarenhet. Men det är inte bara erfarenhet från 

omvårdnadsbetonade yrken som uppfattas som positivt. Även erfarenhet från andra områden 

lyfts fram. Ingeborg berättar med stolthet om ett av sina vårdbiträden, som tidigare jobbat 

inom bankväsendet, som en av de mest lämpade i personalgruppen, främst eftersom denne har 

ett kundorienterat synsätt. Therese såg det som positivt att ha arbetat med barn innan då hon 

tyckte sig märka att dessa personer i ökande grad var uppmärksammade på den äldres behov. 

Malcolm uttryckte dock en negativ hållning gentemot detta då han sa: 
 

Malcolm: Våra styrande politiker och uppå regeringsnivå säger att vården och vård och 

omsorg om den gamle är något av det viktigaste vi kan syssla med.  

Intervjuare: Ja, precis 
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Malcolm: Men, man vill ju inte, man visar inte speciellt att man menar allvar med, när 

man fortsätter att betrakta vården som någonting som vem som helst kan syssla med. Det 

är, jag menar, som att man ibland, ibland finns det ju dem som säger att, ”jaja men har 

man familj så kan man sköta gamla”, precis som om det skulle vara samma sak. Liksom 

att sköta en gammal människa, som att sköta sina egna barn. (Malcolm)  

 
Att arbeta med äldre, menade Malcolm, är alltså inget vem som helst kan göra. Att man har 

tagit hand om sin familj bör inte ses som något som särskilt kvalificerar för arbetet i och med 

att omvårdnaden av ett barn skiljer sig mycket från omvårdnaden av den äldre människan.  

     Andra egenskaper som lyfts fram som viktiga i bemötandearbetet är, enligt Kristina, att 

vara trygg i sig själv, lugn och samlad. Malcolm betonar vikten av att vara professionell och 

inte privat och Helena påpekar fördelen med att vara initiativrik. Therese, Ingeborg och 

Helena uttryckte särskilt att det inte bara är i rekryteringssammanhang man är tydliga med 

vilka egenskaper som krävs. Betoningen återkommer även i medarbetarsamtal och vid andra 

typer av personalsamtal. Hur man åtgärdar det faktum att en personal vid något eller ett flertal 

tillfällen inte lever upp till vad som krävs framkommer inte hos alla. Ingeborg uttrycker det 

dock på följande vis: 

 
Ingeborg: För det handlar om deras framtid, för ska man vara kvar så ska man ställa upp 

på dem här premisserna annars har man inte här att göra  

Intervjuare: Nej 

Ingeborg: Nej.. andas in Så är det! Och det är väl mycket, många eh.. stora företag jobbar 

ju väldigt mycket med värdegrundsarbete, IKEA framförallt va, alltså alla som jobbar på 

IKEA vet att eh.. vad som krävs. Och vill man inte ställa upp på det så får man inget jobb 

på IKEA, eller hur?  

Intervjuare: Jo 

Ingeborg: Så är det ju. Alltså det är ju.. eh.. det är ju därför också vi har nappat på det här. 

(Ingeborg)  

 
Ifall Ingeborg gör bedömningen att den aktuella personalen inte lever upp till värdegrunden 

kan denna alltså riskera att bli uppsagd.  

     Min tolkning är att oavsett om man använder sig en värdegrund i rekryteringssammanhang 

eller inte framkommer bilden av att man som enhetschef är klar över vad man eftersöker och 

att man är tydlig med att förmedla detta i de situationer som uppstår. Min samlade bild är att i 

en verksamhet som innebär vitt skilda arbetsuppgifter (hushållssysslor, vaktmästarsysslor, 

omsorgs- och medicinska sysslor) krävs inte bara att man över huvud taget ska kunna utföra 
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sysslorna utan dessutom göra det under tidspress och på ett flexibelt och servicebetonat sätt.  

Alla enhetschefer har betonat att man ska vara lyhörd, problemlösande och flexibel. De har 

alla sett egenskaperna som viktiga för att kunna sätta den äldre i centrum och göra denna 

oberoende. Som framkom under avsnittet om vad som utgör ett gott bemötande implicerar 

egenskaper såsom lyhörd, problemlösande och flexibel även andra: såsom att vara 

serviceinriktad, uthållig och ansvarsfull. 

 
5.2.4 Förståelse av enhetschefers föreställning om förmåga 

Som vi har kunnat se finns det uttalade krav på vilken formell utbildning som den sökande 

ska besitta för att få arbeta vid ett äldreboende idag, dvs. att man ska ha 

undersköterskekompetens. Vidare har vi kunnat se att det inte bara är utbildningskravet som 

är uttalat. Det handlar även om att man bör besitta vissa personliga egenskaper som gör dig 

speciellt lämpad för arbetet. Hur kan vi förstå att de uttalade krav som ställs i 

rekryteringssammanhang inte bara är utbildningskrav utan även höga krav på personliga 

egenskaper? Ulrich Beck argumenterar i sin teori för att den moderniseringsprocess vi 

omfattas av har inneburit en mer utbredd arbetslöshet och en högre konkurrens om arbeten 

(2000:140). Formella krav på utbildning skärps i denna tid, vilket vi också kan se eftersom 

man är tydlig med att man måste ha undersköterskekompetens för att få arbete vid ett särskilt 

boende idag. Men därtill, menar Beck, skärps även krav på alternativa förmågor och 

egenskaper. Detta stämmer väl in på denna undersöknings insamlade empiri. Att det 

förekommer ökade krav på alternativa förmågor och egenskaper ser Beck som en konsekvens 

av att fler och fler utbildar sig. Utbildningen får därmed ett minskat värde, den devalveras 

(2000:142). Vad som fortfarande har konkurrensvärde är de alternativa förmågorna, de 

personliga egenskaperna och de tidigare erfarenheterna.  

     Den bild som presenterats gällande vad som utgör ett gott bemötande, samt vilka 

egenskaper man bör ha, har varit liknande mellan enhetscheferna. Att känna sig väl bemött 

har bl.a. att göra med att känna sig sedd och förstådd. Den mest eftertraktade egenskapen hos 

personal var att vara serviceinriktad och lyhörd. Att detta framhävs pekar mot förståelsen att 

det är den äldre som ska vara i centrum och att den äldre ska få vara oberoende i så hög mån 

som möjligt på äldreboendet.  

     Vart kommer denna starka trend ifrån? Jag utesluter inte här att den dels är en produkt av 

rådande lagstiftning (t.ex. 5kap 4§ och 5§ SoL), inte heller ifrågasätter jag att den skulle 

kunna vara en produkt av den nu något nedtonade NPM-trenden. Men jag ser också att den 

skulle kunna vara ett uttryck för det risksamhälle som vi, enligt Beck, lever i. Det utvecklade 
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välfärdssamhället har inneburit stora moderniseringsrisker (2000:44), där äldreomsorgen inte 

utgör ett undantag. Bieffekter som kan sägas ha uppkommit genom uppbyggandet av 

särskilda boenden för äldre är bl.a. vanvård, institutionalisering, apati och övermediciniering. 

Enligt Beck leder exponerandet och avslöjandet av bieffekterna till att den offentliga debatten 

präglas av kritik mot moderniseringen och dess bieffekter. Kritiken kommer att drabba 

verksamheterna hårt och leda till en nedbrytningsperiod, därefter kommer verksamheterna att 

behöva arbeta hårt för att upprätta kundkretsens förtroende (2000:45). Bristen på lyhördhet 

för den äldres verkliga behov har stått i centrum för kritiken mot äldreomsorgen. Betoningen 

av att den äldres behov och vilja ska stå i centrum, kan tolkas som ett försök till att 

återupprätta kundkretsens förtroende. Sökandet efter personal som står för denna kompetens 

kan även tolkas som ett sådant försök. 

 
5.3 Presentation av enhetschefers strategier 
5.3.1 Att skapa förutsättningar för gott bemötandearbete 

Strategier är viktiga för verksamhetens riktning och för uppfyllandet av verksamhetens mål. 

Det är även enhetschefernas strategier som skapar förutsättningar för hur bemötandearbetet 

kommer att se ut. Nedan följer förekommande strategierna vid äldreboendena enligt de 

tillfrågade enhetscheferna. 

 
Att föra samtal i arbetsgruppen under t.ex. personalmöten eller medarbetarsamtal bedömer 

samtliga chefer som en viktig strategi för att arbeta på hur man bemöter de äldre. Samtalen, 

menar Helena, öppnar upp för en tillåtande miljö för att få dryfta tankar och eventuella 

frustrationer. Vidare menar hon att det är lika viktigt att man arbetar för att vända 

frustrationen och kunna se hur man kan förbättra sig. Ingeborg betonar särskilt vikten av att 

gå tillbaka till olika situationer med personalen och utvärdera dem. Ingeborg, Therese och 

Helena nämner att när det är motiverat deltar även andra yrkeskategorier än undersköterskor 

och vårdbiträden, t.ex. sjuksköterska, demenssjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i 

samtalen. Funktionen, menar Ingeborg, är att få in en fördjupad förståelse för aspekter som 

dessa yrkeskategorier besitter specialiserad kunskap om.  

     Vidare är samtalet ett viktigt forum för att fånga upp personalens styrkor och svagheter. 

Helena och Therese lyfte fram att det är viktigt att försöka tillåta personalen att arbeta med det 

man har en fallenhet för.  Therese uttryckte detta på följande vis: 

 
Intervjuare: Eh.. men känner du att din personal kan sitta ner? [Mitt tillägg: Med de äldre] 

Hur skapar ni utrymme för det här?  
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Therese: Alltså där vill jag säga att där är vi.. precis som våra hyresgäster.. vi är väldigt 

olika. Någon har ju en oerhörd fallenhet för att sitta ner och prata och.. kunna få igång 

samtalet. Men någon står ju hellre i tvättstugan och hänger tvätt.. och här vill jag påstå att 

här måste vi bli jätteprofessionella och lära oss att den personen, den personalen som har 

de här bra egenskaperna just när det handlar om att få igång samtal och aktiviteter.. dem 

ska ju givetvis göra det paus  Men jag får inte lov att välja bort det.. det ska finnas där 

va.. Likadant att är Kerstin sjuk så kan inte jag välja bort att stå i tvättstugan för att ”jag 

inte tycker att det är roligt”. Utan vi måste ändå göra det. Men vi ska kanske bli duktigare 

på att profilera oss inom vårt arbete på vad vi är duktigare på att göra. (Therese) 
 
Jag sammanfattar det som rätt man på rätt plats med modifikation. Det är även viktigt, enligt 

Helena och Therese, att personalen tillåter sig att inspireras av varandra.  

 
I intervjuerna har framkommit att i samtalet hålls viktiga diskussioner levande som syftar till 

att göra personalen medveten om viktiga aspekter för arbetets utförande. Ett sådant exempel 

ges ifrån Helena då hon säger att ett viktigt ämne man samtalar om är ”[…] arbetar vi i 

någons hem eller bor någon på vår arbetsplats […]”? Hon menar att diskussionen handlar om 

hur personalen ska förhålla sig till de äldre. I detta avseende att ha respekt för arbetsplatsen 

som de äldres hem, att personalen har ett ansvar att göra miljön så hemlik som möjligt. Att 

personalen skapar en rofylld atmosfär och tänker på hur de arbetar, t.ex. hur man pratar med 

varandra, att man inte slamrar med disk eller springer omkring. Ett annat viktigt samtalsämne 

som både Ingeborg, Therese och Helena nämner är att vi är aldrig färdiga. De uttrycker att 

detta är ett gott hjälpmedel för personalen rörande hur man ska tänka kring vad som behöver 

göras när. De uppmanar sin personal att jobba flexibelt och ständigt prioriterande, att göra en 

bedömning av vad som verkligen är viktigt att göra vid vilken tidpunkt. Ingeborg menar att 

vad man vill komma åt är att personalen bör sträva efter att ge de äldre den tid dem behöver 

och mer därtill. Therese menar att arbetandet med tänkandet att man aldrig är färdig innebär 

en förståelse för att verksamhet är igång dygnet runt. Det innebär att man får en förståelse för 

att man därför kan lämna vissa uppgifter till ett senare tillfälle för att istället kunna prioritera 

dem äldre. På så vis, menar Therese, sätter man de äldre i fokus och blir lyhörd för deras 

behov.  

 
Intervjuare: Eh.. vi har pratat väldigt mycket om hur ni jobbar med samtalet kring 

bemötandet i arbetsgruppen  

Ingeborg: Ja! 

Intervjuare: Och så..  
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Ingeborg: Ja… 

Intervjuare: Men eh.. jag tänker på det här, vilka konkreta förutsättningar tycker du att du 

behöver ge din personal för att de ska kunna vara flexibla?  

Ingeborg: Det är ju också en faktor i dem här samtalen som jag har med mina 

medarbetare på alla olika möten att det är ok att få lov att säga att ”nej, ni får faktiskt ta 

disken, ni som kom in i eftermiddags för att vi valde att göra något annat med dem 

boende”. Och att man aldrig blir färdig! Nej.  

Intervjuare: Nej 

Ingeborg: Inte jobba på ackord, inte skynda på, utan att man alltid… alltså man blir inte 

färdig, så är det.  

Intervjuare: Nej 

Ingeborg: Och det är jätteviktigt att känna den uppbackningen, att man liksom kan få det 

stödet va. (Ingeborg)   

 

Som framgår av Ingeborgs resonemang fungerar samtalet som ett sätt att skapa en acceptans 

för detta arbetssätt i personalgruppen och förhoppningsvis en stöttning av varandra.  

     Ingeborg nämner ännu ett viktigt samtal; vad innebär det att vara oberoende? Under 

avsnittet rörande enhetschefers föreställning kring personals förmåga nämndes att personalen 

behöver förmå att göra den äldre oberoende. Detta är en kompetens man eftersöker men det är 

samtidigt, enligt Ingeborg, en egenskap man ständigt behöver reflektera kring och hålla 

levande. Även Helena lyfter fram att samtalet är ett viktigt forum för att diskutera vad det 

innebär att göra den äldre oberoende. Helena benämnde det som att personalen måste inse att 

”[…] vi inte längre äger makten[…]” utan istället att det är ”[…] vi som behöver formas efter 

dem […]”. Hon understryker att detta innebär sådant som hon redan nämnt, att personalen 

behöver vara lyhörd och uppmärksam och respektera den äldres vilja.  

     Ett samtalsämne både Malcolm Kristina och Helena nämner är hur jag kan förhålla mig 

till andra avdelningar. Detta samtal syftar till att göra personalen uppmärksam på att det är 

viktigt att utnyttja hela arbetsplatsens personalresurser då de känner sig underbemannade. 

Malcolm nämner exemplet att då man gör en utfärd med ett antal av dem äldre behöver 

kvarvarande personal kunna känna en trygghet i möjligheten att få personalstöd ifrån andra 

avdelningar. Enligt Malcolm är det denna trygghet man arbetar på genom denna typ av 

samtal.  

     Therese, Ingeborg, Kristina och Helena uppgav att man hade etablerat en värdegrund för 

verksamheten, som nämnts tidigare var inte värdegrunden bara användbar i rekryteringsarbete 

utan även löpande i verksamheten under personalmöten och liknande. Värdegrundsarbetet 
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syftade alltså till att främja ett gott förhållningssätt till dem äldre och till verksamheten som 

helhet. 

     En annan strategi för skapandet av ett gott bemötandearbete är att låta personalen ha ett 

visst inflytande.  Helena, Therese och Ingeborg betonar att det är viktigt att skapa ett klimat 

där det är tillåtet att föreslå och testa idéer. På samma sätt är det viktigt att ha ett tillåtande 

klimat för att det kan gå fel, d v s att man får lov att misslyckas. Ingeborg förklarar att 

eftersom man som enhetschef inte är mitt inne i arbetsprocessen är det viktigt att skapa ett 

klimat där man strävar efter att vara problemlösande och att våga ta initiativ. Helena uppger 

att inför förändringsarbeten av olika slag är det ovärderligt att söka ta reda på personalens 

tankar och uppfattningar. Huruvida ett förändringsarbete kommer att lyckas, förtydligar 

Helena, beror i stor utsträckning på personalens insatser. Som enhetschef, menar Helena, 

måste man lyssna in ”[…]personalens egna ihopkokade sanningar om förändringarna[…]” 

och sedan bemöta dessa genom att återigen förklara och rätta till missuppfattningar. I hög 

mån, fortsätter Helena, handlar det om att bemöta personalens försvarsmekanismer och 

rädslor inför förändringarna.  

     Reflektionen kommer även fram som en viktig strategi. Samtliga chefer nämner att det är 

viktigt att skapa en reflekterande arbetsgrupp. Therese menar att precis som samtalet gör 

personalen uppmärksam på sitt eget handlade i olika situationer främjar den ständiga egna 

reflektionen även detta. Reflekterandet verkar dock vara problematiskt i en verksamhet som 

präglas av ett relativt högt tempo. Helena nämner att hon, genom kontinuerlig feedback från 

ett upprättat boenderåd, kan se ett tydligt samband mellan de perioder då vårdtyngden är hög 

och en minskad reflexiv förmåga hos personalen på grund av den stress som den höga 

vårdtyngden medför6.  

     Ytterligare en strategi, som uttalas hos Ingeborg och Therese, är att arbeta med 

språkbruket. De nämner att det är viktigt med vilka termer personalen refererar till de äldre. I 

de genomförda intervjuerna har följande termer framkommit: vårdtagare, kund, brukare, 

pensionär, hyresgäst och boende. I intervju med Therese och Ingeborg har denna strategi varit 

uttalad, kanske är dock en rimlig tolkning att de begrepp man använder sig av inte är helt 

oreflekterade för de andra enhetscheferna heller. På följande vis resonerar Therese om 

strategin:  

 
Intervjuare: Ok.. eh… jag skulle vilja gå tillbaka lite till det här du säger om eh.. när vi 

                                                
6 Äldreboendet har gett dem äldre möjlighet att delta i ett boenderåd. Under mötena diskuteras det aktuella läget 
på boendet och boendemiljön.  
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pratade om detta att lära känna era boende. Vad har ni för.. hur jobbar ni kring det här 

med bemötandet över huvud taget på eh… vi kan säga på den här som du säger ”den 

vanliga avdelningen”.. hur jobbar ni med bemötande där?  

Therese: Mm.. Vi börjar ju med att ha ett ankomstsamtal men.. nu är det lite spännande 

här.. jag ska berätta för dig först.. att vi kallar inte våra boende för varken boende kunder 

vårdtagare utan vi kallar våra äldre för hyresgäster.  

Intervjuare: Ok! 

Therese: Ja! Och eh.. det fick ju också pensionären att få en annan status.. att helt plötsligt 

så är det ingen som TAR vård.. dem är inte vårdtagare utan dem hyr av oss.. dem köper 

en tjänst av oss och det gör ju en hyresgäst.. den köper en lägenhet och betalar för det.. 

och betalar för att få gjort vissa insatser. Så att vi kallar dem för hyresgäster.  

Intervjuare: Så det är nästan lite för att få in det här lite ”serviceminded” nästan 

förhållningssättet till era hyresgäster..? 

Therese: Ja! Fast det har gått bra.. jag är förvånad över att det har gått så bra  

Intervjuare: Ja.. 

Therese: Ja! Sen dabbar jag mig också ibland skratt det sitter liksom i ryggmärgen. Att 

man säger ”oj! Ja det var hyresgäster ja!” skratt Och.. vi talar inte ”rum” utan vi pratar 

om ”lägenheter”. För att rum.. ”vill du gå in på ditt rum”.. alltså det är precis som om man 

förpassar någon. Men säger vi: ”vill du gå till din lägenhet?” Det hörs lite annorlunda.. 

det har en annan klang. (Therese) 

 
Vad som är viktigt vid valet av vilket ord personalen ska använda sig av är alltså vilka 

associationer ordet skapar och vilken klang det får. Orden syftar till att ha så lite 

stigmatiserande effekt som möjligt för de äldre. Med ordens hjälp, menar Ingeborg, ger man 

personalen rätt uppfattning om vilket förhållningssätt man borde ha gentemot de äldre. Detta 

är även orsaken till att man i hennes verksamhet använder sig av ordet ”kund”.  

     I samtal med Therese framkommer en strategi som utgör en spännande variation i 

materialet. Av respekt för de andra enhetscheferna bör sägas att det är möjligt att även denna 

strategi förekommer vid andra äldreboenden. Men det var endast i samtal med Therese som 

detta kom på tal. Therese hade upprättat ett boenderåd till vilket samlades alla äldre som ville 

diskutera verksamheten och den omvårdnad och service man erhöll. Enligt Therese är 

boenderådet ett bra sätt att få reda på hur de äldre uppfattar att de blir bemötta. Det ger 

ovärderlig information att bära med sig ut till personalgruppen.  

     Ytterligare viktiga strategier kan slutligen sägas vara chefens närvaro och styrning och 

användandet av externa resurser. Ingeborg, Therese och Helena berättar att de är måna om att 

vara närvarande för personalgruppen. Ingeborg och Helena har sitt kontor i direkt anslutning 
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till avdelningarna och jobbar alltid med öppen dörr. Therese, som inte har detta, säger att 

ambitionen ändå är att försöka ha god insyn i verksamheten och ”[…] ta tag […]” i situationer 

så snabbt de uppkommer. De nämner alla att det blir en balansgång mellan att som chef 

snabbt kunna korrigera om man märker att någon har ett oönskat beteende och att ge 

personalgruppen utrymme att lösa sina konflikter och problem. Helena säger att funktionen 

med att ge personalen utrymme är för att ge gruppen chans att växa i självförtroende.  

     Enhetscheferna tillämpar styrning i form av att bestämma personalgruppens 

arbetsuppgifter. Therese, Helena, Kristina och Ingeborg har alla frilagt matlagning för sin 

personal. Ingeborg t.ex. har valt att beställa mat från ett kök som tillhandahåller matservice. 

Helena har valt att frilägga städning för personalen. Detta friläggande av arbetsuppgifter har 

syftat till en sak: att ge personalen mer tid för omvårdnad av och social tid med de äldre. 

Utfallet har, säger samtliga, fått det eftersträvade resultatet. Men samtidigt, säger Helena, 

ligger den fluktuerande vårdtyngden i bakgrunden och hotar tillståndet.  

     Med strategin användande av externa resurser menas vissa enhetschefer har engagerat 

externa aktörer för att berika bemötandearbetet. T.ex. engagerar Therese och Helena 

frivilligorganisationer och skolor. Ingeborg, Helena och Therese tar även in praktikanter från 

olika yrkesinriktningar. Särskilt Ingeborg och Helena betonar att dessa kommer in med nya 

ögon på verksamheten och för in värdefullt tänkande och idéer till nya förhållningssätt. Som 

enhetschef, menar Helena, blir dock utmaningen att jobba med personalens inställning till 

användandet av externa resurser. Helena förklarar att personalen behöver inse att de externa 

aktörerna är just extra resurser och inte konkurrenter. De externa resurserna ska stimulera 

personalen att själva skapa tiden att göra det som dessa gör.  

 
5.3.2 Förståelse av enhetschefers strategi 

Välfärdssamhällets framväxt ledde till att betydelsefulla institutioner kunde byggas upp såsom 

äldreomsorg. Från början syftade åldringsvården till att främst ge mat, husrum och vård för de 

äldre som inte hade möjlighet att få detta på annat vis. Vi har även sett att äldreomsorgen 

sedan utvecklades till att få en medicinsk och än mer institutionslik prägel och tidigare 

forskning visar att vi, om än inte i samma mån, skulle kunna tillskriva äldreomsorgen dessa 

attribut idag.  

     Vad vi kan skönja idag är dock ett ifrågasättande av våra institutioner. Beck har visat att 

bieffekternas framväxt har gjort allmänheten mer uppmärksam och reflexiv, vi har fått ett 

ifrågasättande klimat rörande samtliga av samhällets institutioner. Apatin, vanvården och 

övermedicineringen har ställt krav på våra politiker att finna en giltig lösning, en giltig 
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sanning för äldreomsorgen. Malcolm menade att institutionen äldreomsorg har börjat 

ifrågasättas. Man ifrågasätter övertron på medicinering, tron på rutiner och ett fastspikat 

schema. Ingeborg och Helena har uttryckt det som en vilja att vända kosan och att styra den 

mot andra värden och andra arbetssätt.  

     De nya arbetssätt vi kan skönja är ett arbete i högre grad inriktat mot sociala värden, mot 

social tid. Enhetschefernas redovisade strategier synliggör än mer ifrågasättandet av och 

viljan att förändra verksamheterna mot dessa värden, strategier såsom språkets kraft, 

samtalets vikt, det ständiga reflekterande och inte minst enhetschefers frilägganden av vissa 

arbetsuppgifter. Vi bör förstå strategierna som en följd av ett ifrågasättande av äldreomsorgen 

som institution. Ifrågasättandet och därmed strategierna ligger i tiden, och är en följd av 

moderniseringsprocessen och den ökade reflexiviteten. 

     Strategiernas utformning har genomgående syftat till att skapa förutsättningar för ett gott 

bemötandearbete. Det goda bemötandet har alltså preciserats som en förmåga att sätta den 

äldre individen i centrum och att tillgodose individens behov och vilja. Utifrån Beck kan man 

se detta som ett värde i tiden. Enligt Beck har individualiserade existensformer uppstått där 

livsmålet är ett självförverkligande av jaget (2000:159). Den frihet detta förespår blir inte 

realitet i och med att vi samtidigt är i behov av samhällets erbjudande om arbete. I och med 

detta blir vi beroende av samhällets lagar och styrning vi blir även föremål för samhällets 

utbud av vård och omsorg. Dock påverkas samhället av den pågående individualiseringen och 

den gör avtryck i dess utformning av bl.a. äldreomsorgen. Så kan vi alltså tyda strategiernas 

orientering mot individen som ett tecken av samtiden och framtiden.  

 
6. Sammanfattande diskussion 
 
6.1 Enhetschefernas uppfattning och förhållande till tidigare forskning 

Denna uppsats har syftat till att undersöka enhetschefers föreställningar kring sin personals 

(där inbegripet undersköterskor och vårdbiträden) förmåga att utföra ett gott 

bemötandearbete. Det har vidare syftat till att belysa de strategier man som enhetschef 

använder sig av för att skapa gynnsamma förutsättningar rörande samma arbete och slutligen 

resonera kring hur vi kan förstå dessa strategiers och föreställningars innehåll.  

     En sammanfattad bild av vad som utgör ett gott bemötandearbete enligt enhetscheferna är 

att man som äldre känner sig sedd och förstådd, prioriterad, oberoende och har kunskap om 

vad som är möjligt och inte.  
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     De villkor som ska vara uppfyllda för att ett gott bemötandearbete ska föreligga är för det 

första att personalen har rätt formell utbildning. Rätt formell utbildning är detsamma som att 

ha undersköterskekompetens. Den medicinska expertisen är alltså det som ger 

yrkeslegitimitet. Förekomsten av vårdbiträden, dvs. personal med lägre kompetens är något 

man vill arbeta bort genom kompetensförhöjande arbete i verksamheten. Tidigare forskning 

har kunnat visa på en tillåtande tradition av att anställa personal utan formell utbildning, d v s 

vårdbiträden.  Denna tradition fortsätter men med den skillnaden att en viss skärpning kan 

märkas. Flertalet enhetschefer uttrycker att man inte har lov att anställa underkvalificerad 

personal och inte heller önskar göra det. Detta kan på så vis förstås som en blygsamt ökad 

professionalisering av yrket. Men övriga eftertraktade egenskaper och kunskap betonas 

fortfarande starkt. Kanske kan man ana en rörelse mot det ideal (d v s utbildning och en 

naturlig fallenhet för yrket), som beskrivits av personal i tidigare forskning. En ökad 

professionalisering har i tidigare forskning tolkats som negativt bl.a. i bemärkelsen att den 

kan leda till en vi-vet-ditt-bästa omsorg. Detta är dock något man som enhetschef i detta 

arbete slår ifrån sig. De i samma grad ökade kraven på utbildning och lämplighet blir istället 

ett viktigt steg för att kunna ha rätt inställning till de äldre, d.v.s. sätta deras önskemål i 

centrum och vara lyhörd för deras vilja och behov.  

 
För att ett gott bemötandearbete ska kunna tillgodoses krävs även vissa eftertraktade 

egenskaper och kunskap. Tidigare forskning har kunnat visa på att eftertraktade egenskaper 

och kunskap väger tungt i rekryteringssammanhang. Detta har även mitt arbete kunnat visa. 

Utifrån risksamhälleteorin kan man betrakta detta som en konsekvens av det rådande 

samhällsläget där det råder hög konkurrens om arbete. Vad som får ökat konkurrensvärde är 

alltså personliga egenskaper och övriga förmågor. Fortsatt eftertraktade personliga egenskaper 

är bland annat att vara flexibel och lyhörd.   

     En skillnad gentemot tidigare forskning är dock betoningen på att vara serviceinriktad. 

Denna betoning kan tolkas som ett försök att upprätta kundkretsens förtroende för 

verksamheten. I tidigare forskning har det framkommit att användandet av ordet service ger 

negativa konnotationer för personalen. Att undersöka om så är fallet även i detta arbete har 

inte varit min ambition. Vad som är värt att betona är dock att Ingeborg och Helena som 

nämner egenskapen inte ser denna som negativ utan att den snarare står för en förmåga att 

vara lyhörd och tillgänglig för den äldre. Vidare hade egenskapen aktualiserats genom ett 

användande av praktikanter från olika utbildningar som förde med sig mycket av detta 
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förhållningssätt. Den formella utbildningen och de redovisade eftertraktade egenskaperna är 

alltså villkor för att ett gott bemötandearbete ska föreligga.  

     Vem som helst kan alltså inte utföra arbetet oberoende av utbildning eller erfarenhet, vilket 

också detta är en skillnad från tidigare forskning. Vad som bör noteras är att man både lägger 

större vikt vid den formella utbildningen samtidigt som man skattar erfarenheter från andra 

professioner och inriktningar högt.  

     För att skapa gynnsamma förutsättningarna för sin personal att utföra ett gott 

bemötandearbete använder enhetschefer sig av vissa strategier. De strategier som har 

redovisats har varit samtal i olika former, betonandet av språkets kraft, uppmaning till 

reflektion och personalens inflytande. Vidare har det varit att göra den äldres röst hörd, 

chefens närvaro och styrning samt användande av externa aktörer. Både i 

rekryteringssammanhang och i det löpande arbetet i verksamheten har användandet och 

bearbetandet av den etablerade värdegrunden varit ett viktigt instrument för att skapa ett gott 

bemötandearbete. Ingeborgs värdegrundsarbete har nämnts som exempel, där 

kompetensnycklar som att vara modig, tillämpa en helhetssyn på den äldre och att bli mästare 

på möten ingår. Lagstiftning om att äldreomsorg tydligt ska arbeta utifrån en värdegrund, som 

trädde i kraft 1 januari 2011 (5 kap 4§ SoL), antyder att detta arbete kommer att vara ett 

fortsatt viktigt instrument att använda sig av.  

 
Strategierna har använts för att ge personalen förutsättningar att arbeta på sin förmåga att 

möta individen och dennes behov och på att möjliggöra mer social tid med de äldre. Att man 

som chef frilägger arbetsuppgifter för att personal ska få mer tid över till det som i tidigare 

forskning har benämnts som det av personalen upplevda kvalificerade arbetet är en skillnad 

gentemot tidigare forskningsresultat. Strategierna har genom teorin kunnat belysas som ett 

uttryck för enhetschefers vilja att förändra verksamheten (och äldreomsorgen som del av en 

institution) mot mer sociala värden snarare än medicinska. För att återkoppla till 

omsorgsforskningen kan hävdas att arbetssättet utvecklas till att bli mer processtidorienterat, 

d.v.s. mer tillåtande för att låta sysslorna tillsammans med dem äldre ta den tid de tar.  

     Uppsatsen har kunnat visa att enhetschefer arbetar för att göra verksamheterna mer 

individorienterade, en tendens som redan har belysts genom tidigare forskning. I denna 

uppsats kan arbetet att göra verksamheten mer individorienterad, genom användandet av 

risksamhälleteorin, ses som ett avtryck av den individcentrerade samhällsanda som Ulrich 

Beck presenterar. 
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6.2 Urvalets betydelse för presenterad bild  
Enhetschefers uppfattningar har varit viktiga att belysa för att vinna förståelse för hur 

personer i makt och förändringsposition vid våra äldreboenden resonerar och handlar för att 

skapa ett gott bemötandearbete. De fem individer jag fick förmånen att intervjua 

representerade äldreboenden i fem stora/mellanstora städer i en region i Sverige. Vad kan 

detta få för betydelse för den bild som har presenterats? De fem relativt stora städerna i 

regionen ligger i anslutning till universitet och högskola som ligger i framkant vad gäller 

äldreomsorgsforskning och kvalitetsutveckling av äldreomsorg. Kan en möjlig tolkning vara 

att detta påverkar stadspolitiker, utformning av offentlig verksamhet och därmed riktlinjer för 

enhetschefer att förhålla sig till? Givet denna tolkning hade en annan bild kunnat presenteras 

om intervjuerna istället hade hållits med enhetschefer vid äldreboenden på landsbygden.  

     Urvalet har varit ett kombinerat strategiskt- och tillfällighetsurval. Tillfälligt på så vis att 

den enhetschef som var villig att ställa upp på intervju vid de äldreboenden jag valde ut också 

var den jag intervjuade. I gruppen av enhetschefer fanns en man representerad. Med en 

jämnare könsfördelning hade kanske en annorlunda samlad bild presenterats? Den 

övervägande representationen av kvinnor i urvalsgruppen betonade värden som att vara 

närvarande för personalgruppen, att utnyttja det demokratiska samtalet i grupp, något som inte 

togs upp av Malcolm.  

 
6.3 Nya forskningsfrågor 
Fortsatt forskning behövs rörande vilka effekter den ökade professionaliseringen (av det slag 

som i detta arbete har kunnat märkas) kan ge. Vidare blir ett viktigt område att vidare utforska 

de frågor kring hur den typ av arbetsform, som uppsatsen har visat, ska kunna klara trycket 

från den ökande vårdtyngden. Slutligen behövs vidare forskning kring den påvisade tendensen 

att skärpa kraven på formell kompetens samtidigt som man värderar erfarenheter och 

kompetens från andra områden högt.  
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Bilaga 1  
 
Begrepp  
 
Bemötandearbete: I tidigare forskning används ofta omsorgsarbete som ett begrepp för den 

hjälp och det stöd personal (såsom sjuksköterska, paramedicinare, vårdbiträde och 

undersköterska) ger som inte handlar om det medicinskt präglade arbetet (Wreder 2005:37, 

Törnqvist 2004:33). I uppsatsen används begreppet bemötandearbete som ett led i att vara än 

mer tydlig med vilka aspekter av omsorgsarbetet jag är intresserad av att belysa. 

Omsorgsarbetet har används som en betoning på att man tar hand om personens hela 

livssituation (Törnqvist 2004:33). Det kan därmed innefatta det medicinska, det praktiska och 

det emotionella (Wreder 2005:38). Bemötandearbete, menar jag, fokuserar på mötet mellan 

den äldre och personalen, det är här vi ser personalens attityd eller förhållningssätt gentemot 

den äldre och det är även denna aspekt som har varit av intresse för min uppsats.  

 

Enhetschef: I det empiriska materialet har begrepp som sektionschef, verksamhetschef och 

enhetschef kommit fram. I litteraturen kring ledarskap i human service organisationer och 

därmed vid äldreboenden benämns positionen som en mellanchefsnivå (Thylefors 2007:13, 

51). I denna uppsats används begreppet enhetschef genomgående som titel för denna nivå.  

 

Eftertraktad egenskap och kunskap: I tidigare forskning tillämpas begrepp som personlig 

lämplighet (Wreder 2005:106) eller personlig kompetens (Törnqvist 2004:64). I begreppet 

personlig kompetens innefattas social kompetens och personlig egenskapskompetens. Alltså 

både en förmåga att umgås och kommunicera med människor samt en personlighetsrelaterad 

dimension (2004:63f). Genomgående i detta arbete används eftertraktad egenskap och 

kunskap i samma mening som personlig kompetens med den skillnaden att den dessutom 

ämnar fånga den eventuella kompetens personalen kan besitta som inte hamnar inom den 

traditionella medicinska kompetensen.  

 
Formell utbildning: Den formella utbildningen står för den eller de utbildningar man måste 

tillägnat sig, och som man ska kunna intyga för (genom intyg, diplom eller liknande), för att 

kunna genomföra specifika arbetsuppgifter (Törnqvist 2004:52, Wreder 2005:87).  
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Strategi: I managementforskningen finner vi ordet strategiskt arbete (Thylefors 2007:132). 

Thylefors diskuterar ordet som motsatsen till det mer akuta arbetet för verksamheten där det 

akuta arbetet benämns som taktik, d v s strategi är ett långsiktigt projekt (2007:132,135). 

Strategi diskuteras även som något som påverkas av yttre betingelser såsom styrning uppifrån 

(2007:135). I det empiriska materialet har strategi framkommit som det medel med vilken 

enhetschefen har syftat att långsiktigt förändra eller bibehålla goda arbets- och 

förhållningssätt i verksamheten.  

 
Äldreboende: Ingår i samlingsbegreppet särskilt boende. I statistiskt material och även t.ex. i 

socialstyrelsens rapporter särskiljer man inte mellan de olika boendeformer som ingår i 

särskilt boende kategorin (se Socialstyrelsen 2010:24 för exempel). Äldreboendet är en form 

för utförande av äldreomsorg. Förr har det benämnts som en form av institutionsvård, ett än 

mer ålderdomligt begrepp är ålderdomshem (Trydegård 2000:8).  

 
Värdegrund: Begreppet är svårdefinierat, enligt nationalencyklopedin kan en verksamhet 

forma sin egen värdegrund vilken syftar till att innefatta etiska regler och riktlinjer1. I det 

empiriska materialet har ordet används av ett antal enhetschefer. Det är oklart vilken exakt 

innebörd man har lagt i begreppet, men har kunnat förstås som grundläggande uppsatta 

värderingar som ska forma personalens normer och handlingar.  

 
Äldre: Som boende vid ett särskilt boende kan man benämnas som en rad saker, vilket har 

framkommit i mitt empiriska material. Där har begrepp som boende, hyresgäst, vårdtagare, 

brukare och slutligen även begreppet äldre kommit fram. I uppsatsen används begreppet 

äldre med motiveringen att den äldres situation inte direkt har studerats och den äldre inte 

heller har fått sin röst hörd, alltså har jag valt ett mindre värdeladdat begrepp.  

 

                                                
1 Sökning på ordet värdegrund via nationalencyklopedins nätresurs: www.ne.se 
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Intervjuguide 
Inledning:  

Tack! 

Syftet igen Äldres tillvaro på äldreboenden, förutsättningar för gott bemötande, social 

tillvaro, tid som är avsatt (1h)  

Fråga på det? 

Hur uppgifterna kommer att användas, anonymisering 

Fråga om uppföljande samtal om något skulle framkomma som oklart  

Användandet av bandspelare 

 

Bakgrund 

Typ av utbildning? 

Tidigare arbetat med?  

Som chef - titel? Hur länge jobbat? 

Boendet: Beskriv  

 

Arbetets organisering 

Hur organiseras arbetet 

 

Bemötande 

Vardagliga villkor för bemötande – vardagen 

Formella villkor för bemötande (regler, förhållningssätt) 

 

Behov 

Vilken syn har du som enhetschef på äldres behov?  

 

Kompetens hos personal  

Krav  

Förväntan  

Utmaningar i arbete som undersköterska, vårdbiträde  

Kompetensutveckling 

 

Framtid 

Vision 
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