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Abstract 

The aim of this thesis is to analyze the effects of both marketization and the corona pandemic on 

elderly care work in Swedish nursing homes. The study analyses stories, lived experiences and 

emotions of eight care workers by conducting qualitative semi-structured interviews. Further, I 

shed light on how these care workers see, feel and handle care users’ needs and organizational 

challenges in their daily practice. The theoretical framework consists of social reproduction 

theory (SRT) and its care crisis. Furthermore, theories about care and the rationality of caring are 

used. The analysis shows that the last decades of reorganization in elder care has had a big 

impact on care and care work which has been intensified by the current pandemic. Hence, what 

this thesis shows is that care work is highly complex as it builds on care workers personal and 

context-based experiences, emotions and knowledge. However, this doesn’t match with the 

organizational view on care as “simple work” which is connected to a devaluation and cuts in 

resources. By shedding light on care workers resistance and different strategies this study shows 

that there are almost no conditions given in order to conduct good care in a sustainable way. 
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1. Inledning 

Att applådera på balkongen klockan åtta på kvällen hjälper inte mig. Det hjälper den som gör det 

som kanske inte jobbar så här. Men det ger inte mig mer kött i plånboken, det ger inte mig bättre 

arbetsvillkor, det ger inte mig mer kollegor. Och det är ju som alla säger: ‘Åh undersköterskor är 

hjältar.’ Ah men jag är hjälte varenda dag jag går till mitt jobb. För jag gör någonting för någon 

annan människa. Så undersköterskor är hjältar för vi är inte bara undersköterskor, vi beställer mat 

vi beställer tvätt, vi tvättar, vi är vaktmästare, vi är allt! Om alla visste hur mycket en 

undersköterska gör. Det hade aldrig en mansdominerad arbetsplats gått med på. Faktiskt. Aldrig. 

(Linnea) 

 

I skrivande stund har det gått mer än ett år sedan utbrottet av coronapandemin där covid-19 

sjukdomen spred sig som en löpeld världen över. Sverige var inte ensamt med att bli överraskat 

och befann sig i ett läge där resurser inom bland annat sjuk- och äldrevården redan var 

begränsade innan pandemin bröt ut, något som snart visade sig genom bland annat en brist på 

skyddsutrustning och låg bemanning. 

Redan under pandemins början vädjade anställda inom äldreomsorgen om skyddsutrustning, 

covid-19-tester och ökad smittspårning. Samtidigt smittades allt fler personer med en koppling 

till äldreomsorgen, där 27% av alla som bekräftats smittade i Sverige befann sig på ett särskilt 

boende (Socialstyrelsen 2021:14). Med andra ord misslyckades strategin trots regeringens 

uppdrag att skydda dem äldre genom exempelvis besöksförbud och slopade karensavdrag. 

Coronakomissionen, som har tillsatts i uppdrag av regeringen, relaterar detta misslyckande till 

strukturella brister som bland annat kopplas till en fragmenterad organisation, underbemanning, 

bristande kompetens, en brist på tillgång till medicinsk utrustning samt ett otillräckligt regelverk 

(SOU 2020:80). Vidare kritiseras Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens otillräckliga 

överblick ‘kring den kommunala äldreomsorgens problem och brister’ samt att ‘svaga äldre inte 

uppmärksammades tidigare’ (SOU 2020:80:261).  

Äldreomsorgens nedvärdering och nedskärningar av resurser som kopplas till dåliga arbetsvillkor 

behöver dock sättas i en kontext av en svensk äldreomsorg i förändring. 
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1.2 Bakgrund 

Historiskt sett har äldreomsorgen gått igenom en drastisk förändring under de senaste 

decennierna. Denna förändring kan spåras till något som mellan 50-70-talet beskrivits som 

Valfrihetsrevolution då den kommunala hemtjänsten och äldreomsorgen expanderade och 

således blev mer tillgänglig för människor från olika samhällsklasser (Ulmanen 2015:16). Detta i 

sin tur ökade möjligheter för både kvinnor med omsorgsbehov och anhöriga (oftast döttrar) som 

utövade anhörigomsorg (Ulmanen 2015:16). Dock så vänder denna trend under 90-talet och 

svensk äldreomsorg drabbas av åtstramningar trots att det finns en växande åldrande befolkning 

med omsorgsbehov (Ulmanen 2015).  

  

Denna förändring kan delvis förklaras med att äldreomsorgen har blivit en del av nyliberala 

omvandlingar i välfärden som har utspelat sig i Sverige sedan 90-talet och resulterat i en rad nya 

sociala reformer (Brennan et al. 2012; Ulmanen 2015). Däribland finns marknadsmodellen New 

Public Management (NPM) som implementerades i en kontext där Sverige befann sig i en 

ekonomisk kris vilket ledde till att offentliga utgifter skulle effektiviseras. Detta påverkade 

Sveriges välfärdspolitik som historiskt sett var statligt finansierad men genom marknadiseringen 

möjliggjordes att även privata aktörer kunde ta över uppdrag från bland annat den statligt 

organiserade äldreomsorgen (Brennan et al. 2012:6; Palmqvist 2020). Detta ledde till att en del 

av kommunalt styrda äldreboenden numera har privatiserats och styrs som vinstdrivande företag.  

 

Här blir vårdanvändares behov en central fråga då kommuner började med att granska sin 

skyldighet och gör allt strängare bedömningar angående vems, vilka behov och i vilken 

omfattning dessa måste tillgodoses (Socialstyrelsen 2003 i Ulmanen 2015:20). Detta leder till att 

det specificeras, kategoriseras och effektiviseras utifrån antal hjälptimmar (Ulmanen 2015:20). 

 

Även om hemtjänsten ökade under 2000-talet skedde det samtidigt en minskning av platser på 

äldreboenden där var fjärde plats har försvunnit sedan dess (Ulmanen 2015:20). Utöver att det 

resulterade i en generell minskning av äldreomsorg i förhållande till den åldrande befolkningens 

omsorgsbehov så har det även skett en minskning av antalet hjälptimmar då hemtjänsten inte kan 

kompensera tiden som motsvarar en plats på ett äldreboende (Szebehely, Ulmanen 2012 i 

Ulmanen 2015:20). Detta leder å ena sidan till ett ökat behov av anhörigomsorg där var femte 
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person i Sverige ger omsorg till en anhörig (Socialstyrelsen 2021). Samtidigt slår en rapport från 

Socialstyrelsen (2021) fast att ‘Andelen personer över 65 år som bor på särskilt boende minskade 

från 5,3 procent 2010 till 4 procent 2019’, trots att det finns ett ökat behov av särskilda boenden 

för äldre (2021:14). Å andra sidan ställs det högre krav på omsorgsarbetare.  

 

Helt konkret påverkar denna omvandling både omsorgsarbetare och boende. Några faktorer är 

exempelvis anställdas arbetsvillkor och anställningsformer som i sin tur påverkar hälsan (Stranz 

2013). Utöver ett pressat läge finns en brist på utbildad personal och trygga anställningsformer 

eftersom fyra av tio saknar undersköterskeutbildning och ca. 25% är timanställda (SOU 

2020:80:125). Vidare sjukskrivs kvinnor inom äldreomsorgen i högre utsträckning än i andra 

yrken (Socialstyrelsen 2020). En annan aspekt är äldreboendets omorganisering där vård- och 

omsorg har flyttats tillbaka till hemmet och numera sköts till stor del via hemtjänsten och/eller av 

anhöriga (Ulmanen 2015). Detta har påverkat äldreboendets platsfördelning, då de boendes 

behov av omsorg har ökat i ojämn takt med tillgänglig, adekvat och formellt utbildad personal 

som exempelvis vårdbiträden eller undersköterskor vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön och 

möjligheten för att kunna utföra en god omsorg (Socialstyrelsen 2020).  

 

I denna kort sammanfattade kontext av en äldreomsorg i förändring slog pandemin till och 

förvärrade äldreomsorgens situation ännu mer. I och med att vi i Sverige misslyckades med detta 

hamnade äldreomsorgens organisering, vinstdrivande intresse och omsorgsarbetares 

anställningsformer i fokus. Samtidigt som det diskuterades orsaker för den höga smittspridningen 

i samband med omsorgsarbetares arbetsvillkor så hyllade civilsamhället vård- och 

omsorgspersonal genom applåder från balkonger. Denna paradox, där omsorg å ena sidan hyllas 

som essentiellt men å andra sidan inte får tillräckligt med resurser och nedvärderas, knyter an till 

det inledande citatet ovan.  

 

Medan Sveriges befolkning uppmanades till att arbeta hemifrån och hålla avstånd så slog en 

rapport från LO fast att arbetsmiljön förvärrades för främst kvinnor i kontaktyrken eftersom 

kontakterna inte kunde hållas helt smittsäkra på grund av bland annat otillräckligt agerande från 

arbetsgivaren, lite eller ingen utbildning för att minska smittspridningen och begränsad tillgång 

till skyddsutrustning (Landsorganisationen i Sverige 2021:4). Här tillkom en ökad 
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arbetsbelastning samt minskade möjligheter för återhämtning (Landsorganisationen i Sverige 

2021).  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är således att undersöka hur coronapandemin har påverkat 

arbetsvardagen på äldreboenden. Med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöker jag åtta 

omsorgsarbetares upplevelser och analyserar vilka förändringar som har skett i arbetsvillkoren 

samt hur omsorgsutövandet har påverkats under pandemin. I och med kontexten av en pandemi 

och de senaste decenniernas förändringar i äldreomsorgens organisering är det högst relevant att 

synliggöra och undersöka omsorgsarbetares dagliga erfarenheter. I en större kontext kan studien 

också bidra till en ökad förståelse av Sveriges välfärd som är i förändring och dess påverkan på 

en jämlik omsorg i form av tillgänglighet, förutsättningar, kvalitet och status.  

För att uppnå studiens syfte ställs följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur har marknadiseringen av äldreomsorgen påverkat arbetets praktik? 

2. Hur har coronapandemin påverkat arbetet på äldreboenden?  

3. Hur har dessa förändringar i arbetet sammantaget påverkat omsorgsutövandet?  

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare studier som ämnar att ge en överblick över forskningsfältet. 

Här introduceras studier kring “Effekter på äldreomsorgens marknadisering” vilket diskuteras 

ännu närmare under rubriken “Arbetsvillkor” samt “Omsorgsutövande”. I anslutning diskuteras 

tidigare studiers relation till denna studie. 

 

2.1 Effekter på äldreomsorgens marknadisering  

Deborah Brennan et al. (2012), som har undersökt marknadiseringens effekter på äldreomsorgen 

i Sverige, England och Australien, menar att det inte finns bevis för en förbättrad kvalitet, ökad 

egenmakt för (numera kallad för) brukare och självbestämmelse genom NPM. Tvärtom 

argumenterar Brennan et al. (2012) att NPM faktiskt har ökat ojämlikheten bland brukare av 

omsorgstjänster samt att NPMs strävan efter ständig effektivisering ökar risken för att en 

utvärdering av mellanmänskliga processer är ‘likely to be sidelined by providers in the pursuit of 
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cost control’ (Gilbert 2002 i Brennan et al. 2012:380). Utöver det beskrivs hur en effektivisering 

påverkar arbetet inom äldreomsorgen då omsorgsarbetares löner utgör en stor del av 

kostnaderna. En effektivisering resulterar i flera fall i en minskning av personalstyrkor som 

dessutom kostar mindre ifall “mindre kvalificerad” eller outbildad personal tillsätts (Brennan et 

al. 2012).  

 

Brennan et. als (2012) studie bidrar således till att förstå hur NPM påverkar äldreomsorgens 

organisation samt hur det legitimeras en grundläggande förändring där konsekvenser av en 

nedskärning av personalstyrkor, krav på dokumentation och tidseffektivitet kommer att 

undersökas i denna studie. 

 

Genusforskaren Lina Palmqvists avhandling “Ålderdom, omsorg och makt. Gamlas situation och 

omsorgsrelationer i nyliberala tider” kontextualiseras inom ramen av nyliberala omvandlingar av 

välfärdsstaten där samhällets organisering utgår ifrån marknadsmodeller (2020:29). Genom både 

enskilda och gruppintervjuer samt observationsstudier där främst kvinnor som både 

omsorgsanvändare och omsorgsarbetare deltog, undersöker Palmqvist (2020) hur effektivitet 

prioriteras före individuella och relationella omsorgsbehov. Med hjälp av en intersektionell 

ansats som tillsammans med funktionshinderstudier och feministisk omsorgsforskning skapar en 

teoretisk utgångspunkt synliggörs omsorgsrelationers makt(o)balanser, deras komplexitet, 

nätverk av relationer och multidimensionella aspekter som behöver sättas in i både strukturella 

och individuella relationella kontext (ibid). Palmqvist (ibid) menar att god omsorg, som är intimt, 

inkluderar känslor och relationer står i konflikt med målet om effektivitet på den fria marknaden 

vilket gör det svårt att upprätthålla kontinuitet. Vidare argumenteras att NPM snarare bidrar till 

en ökad beroendeställning för omsorgsanvändare i stället för autonomi och självbestämmande 

vilket tar sig uttryck i omsorgsanvändares erfarenheter (ibid). Här lyfts erfarenheter från att ha 

behandlats som passiva vårdobjekt vilket har beskrivits som att boende enbart väntar på sin tur 

(ibid). Palmqvist betonar dock att detta inte automatiskt innebär att dessa personer finner sig som 

passiva objekt (ibid).  

 

Min studie saknar boendes perspektiv men belyser NPM under en pandemi vilket gör Palmqvists 

studie värdefull för denna studie eftersom boendes erfarenheter och känslor i samband med 



6 

omsorgsarbetets organisatoriska förändringar synliggör hur dessa villkorar ålderdomen samt 

påverkar maktrelationer.  

 

2.2 Arbetsvillkor 

Omsorgsforskaren Anneli Stranz undersöker i sin avhandling “Omsorgsarbetets vardag och 

villkor i Sverige och Danmark: Ett feministiskt kritiskt perspektiv” (2013) omsorgsarbetares 

vardag och villkor där likheter och skillnader mellan Sverige och Danmark studeras, analyseras 

och diskuteras. Informanter i denna enkätstudie arbetar inom hemtjänsten och på äldreboende. I 

kontexten av en nordisk välfärdsmodell undersöks omsorgsarbetares arbetsvillkor både 

strukturellt och ur ett feministiskt kritiskt perspektiv. Utöver studiens syfte att synliggöra 

omsorgsarbetet betonas även betydelsen av kön och klass och dess roll på arbetsmarknaden samt 

relationen till välfärdsstaten som arbetsgivare. Stranz (2013) belyser även omsorgsarbetets 

relationella aspekter som innebär fysiska och psykiska påfrestningar, något som ofta osynliggörs 

och inte erkänns. Här lyfts även kroppen som en central aspekt och ett arbetsverktyg i 

omsorgsarbetet där arbetares kroppar utsätts för en nedslitningsprocess då behoven för bättre 

arbetsvillkor som exempelvis medbestämmande, respekt, ett lägre arbetstempo/mer tid, bättre 

arbetsmiljöer för att utföra arbetsuppgifter, hjälpmedel för exempelvis lyft och förflyttningar, 

stöd från chefer och ledningen samt behov av mer personal inte tillgodoses (Stranz 2013). Denna 

ekonomiska och institutionella nedvärdering leder enligt Stranz till arbetsskador, sjukskrivningar 

och förtidspension vilket drabbar kvinnor i oproportionerligt hög grad (2013:190). Här belyser 

hon även arbetet och kulturella tabun med äldre och deras kroppsvätskor vilket vidare kan 

kopplas till kroppsarbetets status där äldreomsorgen värderas lägre än exempelvis barnomsorg 

(ibid:189).  

Denna avhandling är relevant i relation till denna studie eftersom det diskuteras hur arbetsmiljö 

och arbetsvillkor påverkar omsorgsarbetets vardag.  

 

Även Sofia Elwér et. al (2010) undersöker hur äldreboendes omsorgsarbetare påverkas av 

arbetsvillkor på svenska äldreboenden. Här är dock syftet med studien att undersöka hur 

omsorgsarbetares erfarenheter av hälsa och ohälsa påverkas samt hur dessa processer kan förstås 

ur ett genusperspektiv. Av deltagarna, som beskrivs som män och kvinnor, arbetar majoriteten 

som undersköterskor och vårdbiträden. Elwér et als (2010) studie identifierar två huvudteman: 
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“Working against the odds” där å ena sidan olika strukturella och relationella stressorer 

påverkar hälsan och å andra sidan “Making work matter” där strukturella och relationella 

hälsoresurser identifieras (Elwér et. al 2010). I det första temat beskrivs strukturella stressorer 

som något som är ’ständigt gnagande’ då arbetsvillkoren påverkas från ett strukturellt plan 

genom bland annat låga resurser (till exempel tid och personal), hög arbetsbörda, höga krav, 

organisatoriska förändringar och yrkets låga status vilket har negativa effekter på 

omsorgsarbetares hälsa (Elwér et. al 2010:1205). Vidare identifieras relationella stressorer där 

konflikter med boende men även kollegor och chefer har negativa effekter på välmåendet, något 

som kan påverka ens beslut för att säga upp sig (ibid).  

I det andra temat identifieras strukturella hälsoresurser där den egna hälsan, enligt en norm, kan 

och faktiskt bör ansvaras för (ibid). Detta konstrueras inom organisationen där ansvaret för att 

må bra läggs på individer (ibid). De relationella hälsoresurserna kan påverkas genom att skapa 

bra relationer och bra stämning på arbetsplatsen vilket kan leda till en känsla av meningsfullt 

arbete (ibid). Med andra ord läggs stor vikt på att ta hand om sig själv vilket kräver både 

emotionellt och fysiskt arbete före, under och efter jobbet (ibid). 

Enligt Elwér et. al (ibid) har de strukturella stressorer större påverkan på välmåendet än de 

relationella hälsoresurser (som kan vara både positiva och negativa) vilket i Elwér et als studie 

gav omsorgsarbetare en känsla av maktlöshet då det strukturella är svårare att påverka. Utöver 

det menar Elwér et. al (ibid) att båda teman påverkar varandra där hälsoresurser kan ses som en 

reaktion på men även motstånd mot stressorerna.  

 

2.3 Omsorgsutövande 

Malin Wreder (2005) fokuserar på välfärd, arbetsliv och äldreomsorg och identifierar tre 

diskurser kring omsorg, omsorgsarbetaren och omsorgstagaren i sin avhandling “I omsorgens 

namn - Tre diskurser om äldreomsorg”. I dessa diskurser identifieras äldreomsorg som något fint 

men även något som kan hotas av “de andra” som exempelvis chefer och politiker med fel 

prioriteringar eller kollegor som har fel inställning (“de vill bara fylla plånboken”) eller ingen 

utbildning (Wreder 2005:158–159). Därmed anses utbildning, kompetens och personliga 

egenskaper som centrala aspekter eftersom det å ena sidan kan innebära bra strategier och å 

andra sidan ses som ett hot för omsorgsarbetares arbetsvillkor (Wreder 2005:159). I Wreders 
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(ibid) studie identifieras positiva egenskaper som genuint engagemang och empati som 

grundläggande för en god omsorg samtidigt som Wreder (ibid) är kritisk eftersom dessa 

egenskaper är svåra att mäta eller bedöma. Vidare argumenteras för att god omsorg försvåras av 

faktorer som underbemanning, brist på stöd från ledning, brist på erkännande samt dåliga 

arbetsvillkor som tidsbrist och stress, något som påverkas av ständiga omorganiseringar (ibid). 

Utöver att moral anses som en central aspekt inom omsorg menar Wreder att omsorg som arbete 

även relateras till löne-, kvinno-, kropps- och emotionellt arbete (ibid:161). Diskurser som 

förknippas med dessa former är å ena sidan sammanflätade men kan även stå i konflikt med 

varandra (ibid). Ett exempel är hur kombinationen av äldreomsorg som lönearbete (underbetalt), 

kvinnoarbete (krav på närhet och kärlek) och kroppsarbete (tungt, slitsamt) leder till något som 

är lågt värderat i samhället (ibid). Hur omsorgsarbetares personliga egenskaper, hot utifrån och 

olika syn på omsorgsarbete påverkas av pandemin och marknadiseringen är relevant att 

undersöka närmare utifrån Wreders studies resultat. Detta eftersom omsorgsarbetares heterogena 

synsätt på utbildning, lämplighet, arbete och moral både kan skapa konflikter, bidra till en bättre 

sammanhållning eller underlätta att omförhandla arbetsvillkoren. 

 

Hur dessa kan stå i konflikt med varandra diskuteras även i delar av Linda Lills (2007) 

avhandling “Att göra etnicitet - inom äldreomsorgen”. Här betonar Lill (2007) vikten av 

moraliska värderingar och en syn på omsorg som sätter en moralisk press på omsorgsarbetare. 

Lill (2007) problematiserar således en essentialiserande föreställning om att omsorg utförs bäst 

av kvinnor samtidigt som det ställer krav på arbetare att vara kärleksfulla. Lill (2007) menar att i 

och med den motsägelsefulla föreningen av arbete och kärlek så kräver omsorgsarbete en ständig 

balansgång mellan kärleksfullhet där föreställningar om värme, empati, tröst, respekt och närhet 

står i konflikt med lönearbetets förväntningar, krav, rättigheter, skyldigheter samt regler och 

lagar. Därmed ställer omsorgsarbetets komplexitet krav på individer som utför uppgifter som 

involverar känslor (ibid). Detta leder enligt Lill (ibid) till att omsorgsarbetare inte alltid kan strikt 

följa arbetsbeskrivningar då situationen kräver att arbetaren använder sig av sitt eget omdöme. 

Samtidigt behöver omsorgsarbetaren sätta gränser och skapa en distanserad närhet för att 

upprätthålla en professionell yrkesetik (Lill 2007:101–106). Om denna balansgång inte lyckas, 

menar Lill (ibid) att omsorgsarbetare löper en stor risk att känslorelationerna blir för belastande 

vilket i sin tur kan resultera i sjukskrivningar på grund av stress och utbrändhet eller 
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“vårdskandaler” där omsorgstagare blir utsatta för våld eller försummelse. I och med det 

argumenteras för en avfeminisering av omsorgsarbete eftersom det möjliggör en förändring av 

synen på omsorg som i nuläget är “kvinnligt” och nedvärderat (Astvik, Aronsson 2000; Lill 

2007). Denna balansgång eller gränsdragning är relevant för denna studie då omsorgsarbetare 

behöver arbeta under pressade omständigheter vilket kräver prioriteringar och ständiga 

omförhandlingar av omsorgsarbetares gränser.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har denna forskningsöversikt redogjort för tre olika ingångar: Studier kring 

effekter av äldreomsorgens marknadisering i praktiken, hur äldreomsorgens arbetsvillkor ser ut 

och hur det påverkar omsorgsarbetare och arbetet samt studier kring olika perspektiv på och 

diskurser kring omsorg som arbete. I och med att min studie har skrivits ett år efter pandemin 

bröt ut har jag inte kunnat hitta relevanta studier kring huruvida omsorgsarbetare eller boende har 

upplevt pandemin på svenska äldreboenden (förutom rapporterna som nämndes i inledningen 

och bakgrunden). Jag hoppas således att denna studie kan bidra med en ökad förståelse för 

coronapandemins konsekvenser i en kontext av en marknadiserad äldreomsorg. Dessa tre 

ingångar kommer således att användas i denna studie för att undersöka hur både 

marknadiseringen och pandemin har påverkat omsorgsutövandet.  

3. Teori 

Det här kapitlet kommer att introducera studiens teoretiska ingångar, dess centrala idéer samt 

huruvida dessa kommer att användas i studiens analys. Kortfattat består det teoretiska ramverket 

av social reproduktionsteori (SRT) varav omsorgskrisen beskrivs som effekt av SRT. Vidare 

redogörs för Tronto och Fishers (1990) teori kring omsorg samt Kari Waerness (1984) begrepp 

omsorgsrationalitet och sentient actor.  

 

3.1 Social reproduktionsteori (SRT) och omsorgskrisen  

Medan Karl Marxs teorier om ekonomin fokuserar på den samhälleliga produktionen skiftar 

denna teori fokuset till den sociala reproduktionen vilket även inkluderar omsorg i form av olika 
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aktiviteter i sociala relationer. Enligt Brenner och Laslett (1991) refererar den sociala 

reproduktionen till följande: 

 

‘the activities and attitudes, behaviors and emotions, and responsibilities and relationships 

directly involved in maintaining life, on a daily basis and intergenerationally. It involves various 

kinds of socially necessary work—mental, physical, and emotional—aimed at providing the 

historically and socially, as well as biologically, defined means for maintaining and reproducing 

population. Among other things, social reproduction includes how food, clothing, and shelter are 

made available for immediate consumption, how the maintenance and socialization of children is 

accomplished, how care of the elderly and infirm is provided, and how sexuality is socially 

constructed.’ (Brenner, Laslett 1991 i Bhattacharya 2017:6–7) 

 

SRT är kontextualiserad inom kapitalismens där den nu rådande nyliberala marknadsvågen 

undersöks. Detta sker genom att synliggöra både arbetares dagliga, individuella och 

kontextualiserade erfarenheter samt exploatering och förtryck i relation till sociala relationer 

(Bhattacharya 2017). Här argumenterar Nancy Fraser att strukturer inom den kapitalistiska 

sociala ordningen är motsägelsefulla då produktivt arbete, som förknippas med män och 

ekonomiska vinster värderas högre än reproduktivt arbete som förknippas med kvinnor och är 

något som till stor del anses att vara utanför marknaden (2017:23–24). Eftersom socialt 

reproduktivt arbete nedvärderas och osynliggörs skapar detta en komplex beroendeställning då 

socialt reproduktivt arbete samtidigt är nödvändigt för att upprätthåller hela systemet (Fraser 

2017). I och med det är kapitalismen i denna form ohållbar då den undergräver sig själv genom 

att urholka dess reproduktiva resurser (Fraser 2017; Gottfried 2013; van Dyk 2018). Detta leder 

till så kallade kristendenser i ett system som grundar sig i exploaterande sociala relationer och en 

social hierarki som har normaliserats i samhället (Fraser 2017). En av systemets inbyggda kriser 

som har sina djupt systemiska rötter i ovan nämnda strukturer är omsorgskrisen (Fraser 2017). 

Även om den nu rådande globala och nyliberala marknadsvågen öppnade upp arbetsmarknaden 

för allt fler kvinnor så skiftade även normen från “family wage”, där familjer var beroende av en 

persons lön, till “two earner family” (Gottfried 2013). Detta har också påverkat (äldre-)omsorgen 

eftersom förvärvsarbetande anhöriga numera antingen är tvungna eller har en valmöjlighet att 

delvis eller helt lämna över omsorgsarbetet till andra aktörer (Brennan et al 2012). Samtidigt 

bidrar en minskning av platser på äldreboenden att omsorgsansvaret förflyttas till hemmet där 
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omsorgen utförs av hemtjänsten och/eller närstående (Szebehely, Ulmanen 2012). Detta skapar 

splittringar där de som kan betala för omsorgen söker sig till privata aktörer med möjlighet för 

extratjänster och de som inte kan betala utför den själva eller får nöja sig med “basutbudet” 

(Brennan et al 2012). 

 

‘The result, amid rising inequality, is a dualized organization of social reproduction, 

commodified for those who can pay for it, privatized for those who cannot—all glossed by the 

even more modern ideal of the “two-earner family.’ (Fraser 2017:25–26). 

Således förstärks omsorgskrisen av marknadiseringens nedskärningar vilket i sin tur förstärker 

omsorgsarbetares redan prekära ställning på arbetsmarknaden där bland annat kön, etnicitet och 

ålder spelar in (Kommunal 2016). Denna prekära status leder till exempelvis fler 

timanställningar vilket minskar kontinuiteten och således påverkar både arbetare och 

omsorgskvalitén (Kommunal 2016). Eftersom omsorgsyrken med en låg status i samhället är 

kantade av dåliga arbetsvillkor som hög arbetsbelastning, övertid och otrygga 

anställningsformer, är sjukskrivningar och personalbrist en vanlig syn. I och med det utbildar sig 

allt färre till yrken inom äldreomsorgen vilket ökar en avprofessionalisering (Socialstyrelsen 

2020). Detta leder till att allt fler arbetare med lång erfarenhet till slut inte kan eller vill fortsätta i 

sitt yrke eller söker sig till andra yrken och länder för bättre arbetsvillkor vilket liknar det som 

kallas för care chains (Piper 2009). Som en ond cirkel upprätthålls en omsorgskris där ökade 

omsorgsbehov parallellt med personalbrist försöker lösas med migrerad arbetskraft som 

feminiseras (Piper 2009). Med andra ord leder en underminering av den sociala reproduktionen 

till en omsorgskris som har sina djupa rötter i ett system som bygger på ojämlikhet, exploatering 

och förtryck av socialt reproduktivt arbete och dess arbetare (Fraser 2017). 

 

Den feministiska SRT är relevant för denna studie eftersom coronapandemin har förstärkt och 

(för allmänheten) synliggjort omsorgskrisen som länge har både normaliserats och osynliggjorts. 

Vidare bidrar SRT till att undersöka maktobalanser och exploaterande arbetsförhållanden där 

begreppet omsorgskris kommer att användas för att undersöka hur skiljelinjen mellan produktivt 

och reproduktivt arbete påverkar omsorgsarbetares förutsättningar. Som tidigare nämnd har 

marknadiseringen bidragit till en förflyttning av omsorgsansvaret som numera kan utföras av 
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olika aktörer vilket bidrar till att omsorgsansvaret delas upp. Vad som händer när omsorgen delas 

upp diskuteras med hjälp av Fisher och Tronto i nästa kapitel. 

 

3.2 Omsorg 

Berenice Fisher och Joan C. Tronto (1990) argumenterar att omsorg inte bör placeras i 

dikotomier som arbete/kärlek, offentlig/privat, rättigheter/skyldigheter utan att omsorg snarare är 

en integrerad kärna av mänsklig aktivitet som består av komplexa processer. ”Att ge omsorg” är 

således en del av det socialt reproduktiva arbetet och beskrivs även som det praktiska “hands-on” 

arbetet som bidrar till att underhålla och reparera vår värld (Fisher, Tronto 1990:37). Ett centralt 

argument i dessa teorier är dock en problematisering av att omsorg, trots sin komplexitet, delas 

upp. Detta blir tydligt i att en exempelvis kan bry sig om och ta hand om en närstående men en 

kan även lämna över omsorgsansvaret till exempelvis hemtjänsten eller ett äldreboende (Fisher, 

Tronto 1990). Här menas dock att vissa aktiviteter förstås som viktigare än andra. Enligt Roberts 

(1997) har denna föreställning om skillnaden i värderingen bland omsorgsuppgifter lett till 

begreppet menial work som relaterar till service- eller hushållsarbete vilket historiskt sett har 

lämnats över till kvinnor som inte sällan är rasifierade där amning eller hushållsarbete är bara ett 

av många exempel.  

 

Att vissa delar av omsorgsarbetet ses som viktigare än andra aktiviteter är således förknippad 

med föreställningar om vem som utför arbetet vilket förstärker en föreställning om att visst 

omsorgsarbete kan utföras “vem som helst” eftersom vissa arbetsuppgifter kan uppfattas som 

obehagliga, ansträngande och nedvärderade (Roberts 1997). Även här kan en koppling göras till 

det tidigare diskuterade begreppet omsorgskrisen där outbildad arbetskraft ersätter 

omsorgsarbetare som flyr yrket. Således ställs “menial work” i kontrast till “spiritual work” som 

bygger på föreställningar om att spirituellt omsorgsarbete är viktigt, något som historiskt sett har 

sparats till priviligierade kvinnor (Roberts 1997). Enligt Fisher och Tronto bidrar således en 

fragmentering av omsorg och en hierarkisering av makt och auktoritet inom omsorgsarbete till 

både ojämlikhet och orättvisa (ibid). Att skilja mellan menialt/manuellt och 

spirituellt/emotionellt arbete osynliggör och nedvärderar omsorgsarbete (Roberts 1997). Fisher 

och Tronto (1990) anser att detta är högst problematiskt eftersom omsorgsarbete är komplext 

(emotionellt, relationellt och hårt fysiskt arbete) och bygger på specifika, detaljerade och 



13 

vardagliga erfarenheter. En rutinisering och standardisering av behov försvårar ytterligare 

omsorgsarbetares praktiska arbete då personalbrist och pressade arbetsscheman ger lite utrymme 

att anpassa sig till individuella behov (Tronto, Fisher 1990:43; Waerness 1984).  

 

Omsorgens komplexitet blir även tydligt i ett exempel från hemtjänsten där en arbetsuppgift som 

“att tvätta” inte bara innebär fysiskt arbete utan kan även innebära att en omsorgsarbetare tar 

med sig blommor, för samtal med omsorgstagaren samtidigt som hen tvättar eller viker plagg 

som inte ingår enligt arbetsbeskrivningen (Lill, 2007). Om det enbart finns tid för att tvätta 

kläder sker en fragmentering av själva omsorgsarbetet vilket enligt Fisher och Tronto ytterligare 

bidrar till att arbete och individer struktureras in i hierarkier (1990:49). Detta påverkas av en 

fördelning där makt och ansvar ökar ju högre upp en befinner sig i hierarkin: ‘Bureaucracy, by 

its nature, distorts and fragments the caring process through its division of labor, through the 

hierarchy of authority and power, and through its need to reduce problems to a standard form. 

Caring is considered just and equal in the bureaucratic context when the bureaucracy fulfills its 

rational functions.’ (Fisher, Tronto 1990:50)  

 

3.3 Omsorgsrationalitet och “the sentient actor” 

Omsorgsforskaren Kari Waerness (1984) begrepp “Omsorgsrationalitet” relaterar till Fisher, 

Tronto (1990) och Roberts (1997) teorier och begrepp kring omsorg och dess byråkratisering 

som bygger på föreställningar att omsorgsarbete kan delas upp. Tvärtemot äldreomsorgens 

organisering som bygger på rationella och formella beslut menar Waerness (1984) att emotioner 

och rationalitet inte bör betraktas som separerade i omsorgsarbetet. Waerness bygger på Arlie 

Russel Hochschilds (1975) begrepp vilket synliggör omsorgsarbetare som sentient actors, det vill 

säga både kännande och medvetna i sina handlingar (Waerness 1984:196). Det innebär att 

omsorgsarbetare kan vara både rationella och känslostyrda eftersom omsorgsarbetares 

kontextualiserade handlingar bygger på praktiska kunskaper och erfarenheter kring 

omsorgstagares individuella behov (Waerness 1984). Detta kan således innebära att 

omsorgsarbetare inte alltid kan och vill förhålla sig till strikta, objektifierande eller abstrakta 

arbetsbeskrivningar, rutiner och standard (ibid). Således riskeras att mellanmänskliga 

värderingar, relationer och erfarenheter går förlorade då dessa är svåra att kalkylera och 

generalisera på förhand (ibid). Vidare påpekar Waerness att det bör ske en omorganisering av 
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makt, kontroll och inflytande för att öka omsorgsarbetares möjligheter för att kunna påverka 

arbetsvillkor (ibid).  

 

Med andra ord lyfter Waerness begrepp “omsorgsrationalitet” kvinnors levda erfarenheter inom 

omsorgsarbetet samt deras osynliggjorda och nedvärderade kunskaper. Waerness anser att 

färdiga omsorgsmodeller är otillräckliga i praktiken då omsorg behöver individanpassas men att 

det ges lite handlingsutrymme eftersom marknadiseringens nedskärningar påverkar resurser 

(ibid). Centralt i omsorgsrationalitet är således flexibilitet men även inflytande, tid, kontinuitet 

och makt (ibid). Waerness betonar dock vikten av att skapa förutsättningar för en god omsorg 

eftersom omsorgsarbetare behöver kunna prioritera om och handla efter det som känns rätt i 

situationen, baserad på erfarenhet, kunskap, rationalitet och emotioner (ibid). Även Rosmari 

Eliasson-Lappalainen lyfter problematiken med att denna praxiskunskap varken värdesätts eller 

betraktas som kunskap i kontrast till formell utbildning (1987). En professionalisering, 

rutinisering och ökning av formell utbildning riskerar enligt Waerness (1984) att denna 

flexibilitet går förlorad. För att kunna utföra god omsorg med hög kvalitet och 

omsorgsrationalitet krävs det alltså rätt förutsättningar i arbetsvillkoren vilket definieras som 

bland annat flexibilitet, inflytande, kontinuitet i relationer men även en organisation som 

värdesätter kompetens (Eliasson 1992 i Astvik 2003:9; Waerness 1984).  

 

Det teoretiska ramverket, som är situerad i feministiska omsorgsstudier och som presenterats i 

detta kapitel kommer att användas för att undersöka hur omsorg och arbetet kan förstås utifrån 

ovanstående teorier och begrepp. I nästkommande kapitel presenteras studiens kunskapssyn, val 

av metod samt en beskrivning och diskussion kring studiens olika moment. Detta följs sedan av 

en analys och diskussion av studiens material.  

4. Metodologi och Metod 

4.1 Kunskapssyn  

I detta kapitel redogörs för studiens bakomliggande kunskapssyn samt hur denna har påverkat 

mitt val att genomföra kvalitativa intervjuer. Jag diskuterar även min roll som forskare och 

forskningssubjektens roll samt hur sociala positioner påverkar studien. Således redogörs för en 

feministisk ståndpunktsteori samt begrepp som situerad kunskap, reflexivitet och positionering. 
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Detta följs sedan av en diskussion kring intervjuprocessens olika moment som val av metod, 

planering, urval och rekrytering samt deltagare och genomförande. 

 

Ståndpunktsteori är en av flera feministiska perspektiv på kunskapsproduktion. Även inom 

ståndpunktsteorin finns det ett flertal olika syn på kunskap men i denna studie fokuseras 

huvudsakligen på Sandra Hardings och Donna Haraways tankar och idéer. Grovt förenklad 

ämnar feministiska studier åt att utmana sexistisk och androcentrisk kunskapsproduktion som i 

många fall bedrivs av vita, privilegierade män. Att utmana detta sker genom att belysa tidigare 

osynliggjorda levda erfarenheter från marginaliserade grupper samtidigt som relationen mellan 

kunskap och makt framhävs (Brooks 2007). I stället för att som i positivistiskt präglade studier 

åberopa objektivitet där forskaren utövar en missledande “God trick”, det vill säga en position 

från ingenstans, menar Harding att kunskap är situerad och inbäddad (2003). Vidare 

argumenterar Harding (1992:445) att stark objektivitet kan hävdas när forskarens sociala position 

synliggörs men att all kunskap om hur vi förstår världen påverkas av historiska, politiska, 

kulturella och sociala kontexter. Detta gäller dock inte enbart forskarrollen utan även studiens 

forskningssubjekt som jag ser som agents of knowledge, det vill säga att jag ser dem som 

kunskapsbärare med en agens som både möjliggör och begränsar beroende på en sammanflätning 

av olika sociala relationer och positioner (Harding 1989:3). I och med det ämnar studien att 

framställa informanterna som aktiva kunskapsbärare eftersom studien tar avstamp i deras unika 

levda erfarenheter (Brooks 2007). Här menar Harding (1989) att levda erfarenheter bör 

kontextualiseras och situeras men även att det bör undvikas en essentialisering och 

homogenisering av kunskap och ståndpunkter. Däremot kan det vara ‘historically shared, group-

based experiences.’, något som dock alltid behöver analyseras med hänsyn till lokala och sociala 

strukturer (Harding 1997 i Doucet, Mauthner 2006: 37). Dessa ståndpunkter är således inget en 

bara “har” utan, som Uma Narayan argumenterar för, att det snarare är något som kan uppnås 

genom kritiskt och politiskt engagemang (1989:218). 

‘Consequently, feminist research projects originate primarily from not in any old “women’s 

experiences” but in women’s experiences in political struggles.’ (Harding 1989:8)  

Således skapar denna sorts kunskapsproduktion en plats för motstånd, en plats för att förstå, 

avslöja förtryck, möjliggöra dialog och förändra strukturer (Brooks 2007). Ståndpunktsteori har 

med andra ord utvecklats från att skapa kunskap från kvinnor för kvinnor till ett praktiskt 
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emancipatoriskt verktyg för att samproducera tidigare osynliggjord kunskap från, med och för 

marginaliserade grupper i samhället (Narayan 1989:213). 

 

I och med det har min kunskapssyn även påverkat mitt val av metod, nämligen semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Detta för att tillsammans med dem intervjuade kunskapssubjekten 

producera kunskap som på ett kvalitativt sätt ämnar åt att djupdyka i omsorgsarbetares levda 

erfarenheter istället för att generalisera och forska “om dem andra”. Samtidigt är jag medveten 

om att jag kan ses som en ”outsider” i och m ed att jag inte har någon erfarenhet från att arbeta 

inom äldreomsorgen. Narayan menar att ‘Outsiders often fail to understand the emotional 

complexities of living as a member of an oppressed group’ (1989: 220). Med denna förståelse är 

det inte heller min avsikt att hävda att jag helt och hållet kommer att kunna begripa 

komplexiteten av informanternas levda erfarenheter. Vidare kommer jag inte heller att försöka 

hitta likheter mellan mig och respektive intervjuperson utan snarare försöka att se våra olikheter 

som en styrka i utbytet av erfarenheter (Hill Collins, Bilge 2018). Eftersom forskarrollen inte 

heller är frånkopplad min sociala position och mina levda erfarenheter, som skiljer sig till dem 

intervjuades individuella, kontextualiserade och komplexa erfarenheter från exempelvis 

omsorgsarbetet, kräver min epistemologiska utgångspunkt i ståndpunktsteori att jag är reflexiv 

(Doucet, Mauthner 2006). Detta innebär att vara både kritiskt och granskande under processens 

gång, att jag reflekterar över hur min sociala position påverkar studien samt att jag redovisar 

studiens process på ett transparent sätt (Doucet, Mauthner 2006). Således är följande kapitel 

ämnad åt en diskussion kring studiens forskningsprocess. 

 

4.2 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Eftersom studiens epistemologiska kunskapssyn grundar sig i ståndpunktsteori där 

kontextualiserad kunskap och levda erfarenheter är centralt har jag valt att genomföra kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Detta val av metod gjordes eftersom jag är intresserad av 

intervjupersonernas levda erfarenheter samtidigt som denna form ämnar lämna större utrymme 

till forskningssubjektet genom att intervjun tillåts att ta olika riktningar beroende på vad 

informanten avser som viktigt i relation till marknadiseringen och pandemin. Eftersom 

semistrukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide som består av teman och öppna frågor 

hjälper det att öka flexibiliteten samt möjligheten att anpassa frågorna till situationen och 
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individen. Detta var en utmaning eftersom det krävdes en stor lyhördhet och förmåga att kunna 

avväga när det var läge att följa upp dem olika trådarna i samtalet och när det var läge att 

omdirigera samtalet tillbaka till intervjuguidens övergripande teman. Här tyckte jag dock att det i 

flera fall var intervjudeltagarna som kom på sig själva att de hade “tappat tråden” och bad om 

ursäkt för att sedan komma tillbaka till pandemin. För mig tydliggjorde detta att det fanns 

frustrationsväckande händelser som kopplades till nedskärningar innan pandemin och att det 

ibland var svårt att skilja på ett “innan” och “under”. Enligt mig överväger således 

semistrukturerade intervjuer risken att eventuellt gå miste om viktiga detaljer eftersom 

intervjuguiden inte innehöll mer specificerade frågor som ställdes till alla intervjupersoner. I och 

med det valde jag aktivt bort en strukturerad intervjuform då studien inte heller syftar åt att strikt 

jämföra, generalisera och kvantifiera svar. Studiens syfte är snarare att samproducera kunskap 

genom samtal för att sedan undersöka vilka olika analysteman som kommer fram i materialet, 

som Mason uttrycket det: ‘Knowledge is constructed rather than straightforwardly excavated’ 

(2017:117). Själva genomförandet av intervjuerna föregick med en stor del av planering som 

beskrivs i nästa stycke.  

 

Planering 

Eftersom semistrukturerade intervjuer kräver flexibilitet, sensitivitet och en kontextualisering av 

samtalet var det viktigt att ha en god planering inför intervjuerna. Trots min förberedelse av en 

intervjuguide som skapades efter teman med frågor som relaterade till studiens forskningsfrågor 

gick det inte att vara helt och hållet förberedd. Semistrukturerade intervjuer kräver nämligen att 

det uppstår en viss dynamik mellan forskaren och intervjudeltagare under samtalets gång (Mason 

2017). Mason beskriver forskarens situation som en dirigent som behöver hålla koll på att bland 

annat intervjun genererar användbart material samtidigt som det krävs intellektuella och sociala 

färdigheter för att spontant ställa rätt följdfrågor utan att det blir för mekaniskt (2017:116). 

Samtidigt krävs det en känslighet där stunder av exempelvis tystnad eller emotionella reaktioner 

måste ta plats. För att underlätta detta förde jag korta anteckningar med tankar, ledord och frågor 

under intervjuns gång. Vidare formulerade jag teman som började brett och övergripande 

(beskriv en vanlig dag på jobbet) till mer personliga frågor (hur påverkade pandemin din stress 

på jobbet?). Eftersom jag skulle genomföra intervjuerna hemifrån såg jag även till att jag var 

ostörd hemma samt att internet, ljus, mikrofonen och belysningen fungerade bra. 
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Urval och rekrytering 

Eftersom det i skrivande stund råder en pandemi fick rekryteringsprocessen ske digitalt där jag 

först använde mig av mitt personliga nätverk. Med hjälp av ett Facebookinlägg där studiens syfte 

och villkor för att delta beskrivits, letade jag efter personer som antingen själv arbetade på ett 

äldreboende eller kände någon som gjorde det och som ville delta i min studie. Här hoppades jag 

även på en snöbollseffekt. Genom inlägget som nådde ut till vänner och bekanta fick jag dock 

enbart kontakt med fyra informanter varav jag var bekant med alla förutom en som hjälpte mig 

att komma i kontakt med en av sina närstående. Eftersom jag snart insåg att det skulle ta stopp 

här och att det kunde vara känsligt för intervjupersoner att tipsa kollegor att delta i samma studie 

(trots avidentifiering) så började jag att söka mig till andra Facebookgrupper. Jag gick med i 

grupper som var specifikt ämnade åt omsorgsarbetare inom äldreomsorgen och som jag ser som 

mötesplatser där arbetserfarenheter kan bytas ut. Med tillåtelse från gruppens administratörer där 

jag först redogjorde för min avsikt, publicerade jag inlägg med grundläggande information 

angående studiens syfte samt villkor för deltagandet, något som kommer att förtydligas i ett 

senare avsnitt. Jag valde även Facebookgrupper där omsorgsarbetare samlades för att påverka 

äldreomsorgen till det bättre eftersom jag hoppades på att det skulle finnas en vilja från 

medlemmarna att berätta om sina idéer och erfarenheter. Samtidigt befarade jag att ingen skulle 

vilja delta då jag hade en förståelse för att omsorgsarbetare inom äldreomsorgen befann sig i ett 

pressat läge med tanke på coronapandemin och dess tredje våg som var på intåg i Sverige. Via 

dessa Facebookgrupper hörde sig till slut fyra personer av. I och med det uppfyllde även alla åtta 

personer som har hört av sig kriterierna och samtliga inlägg raderades när rekryteringen var 

avslutat. Dessa kriterier innebar att en måste ha arbetat på ett äldreboende under hela eller delar 

av pandemin. Trots att jag avgränsade studien till undersköterskor och vårdbiträden tyckte jag att 

det var intressant att även ha med omsorgsarbetare utan adekvat yrkesutbildning. 

 

Deltagare 

Utöver det att sju av åtta deltagare identifierar sig som kvinnor och en som man har studien 

eftersträvat en bred mångfald i form av ålder där spannet räcker från ca 18-60 år, etnicitet där tre 

intervjupersoner är födda och uppvuxna i länder utanför Sverige och Europa, anställningsform 

som inkluderar tim-, deltids- och heltidsanställda, utbildningsgrad där intervjupersoner antingen 
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har en helt annan utbildning, håller på att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska eller har 

en utbildning som undersköterska. Även intervjudeltagarnas arbetserfarenhet inom 

äldreomsorgen varierar från att ha ingen eller lite till ca 30 års erfarenhet. Intervjudeltagarnas 

geografiska spridning sträcker sig från södra till Mellansverige. 

 

Genomförande 

Först etablerades kontakt vilket skiljde sig åt beroende på vad studiens deltagare föredrog. Redan 

tidigt informerade jag samtliga om studiens tema och syfte. Jag informerade även om villkoren 

som innebar ett frivilligt deltagande, möjligheten för att avbryta deltagandet närsomhelst, 

konfidentialitet och huruvida informationen kommer att förvaras och användas. Sedan bokades 

en tid för intervjun där jag förhöll mig flexibelt och erbjöd mig även att genomföra intervjuer på 

kvällar och helger med en förståelse för informanternas varierande arbetstider och scheman. Här 

ville jag även öka deltagarnas inflytande och skydda deras integritet vilket jag upplevde att det 

underlättades av programmet Zoom eftersom deltagarna kunde välja plats och tiden för intervjun 

själv. Samtliga valde att genomföra intervjun i sina hem. För vissa informanter har det dock varit 

en utmaning att kunna planera flera dagar i förväg då de exempelvis var på “stand-by”, vabbade 

under intervjun och/eller studerade samtidigt som dem jobbade extra vilket gav mig en förståelse 

av omsorgsarbetares vardagspussel som påverkas av arbetsvillkoren.  

 

Inför själva intervjun skapade jag ett möte på Zoom via Lunds universitet. Med en förståelse för 

att inte alla är bekanta med Zoom, har ett lugnt hem eller en dator med obegränsat internet var 

jag även medveten om att det till och med kan skapa en känsla av oro eller obehag. Således 

informerade jag om att kameran inte behövde vara på och lämnade mitt privata telefonnummer 

för att kunna kontakta mig ifall dem hade funderingar. Dock så valde alla förutom en att slå på 

kameran. Att kameran var påslagen underlättade mycket för att bättre kunna läsa av kroppsspråk 

och emotionella uttryck vilket var särskilt viktigt när deltagare berättade om känsliga 

erfarenheter. Det var även viktigt för mig att deltagarna kunde se mina emotionella uttryck för att 

skapa en trygghet i och med att jag var en främling för majoriteten. Dock behövdes det inte 

enbart skapa trygghet bakom skärmen utan även en säkerhet för det digitala mötesrummet vilket 

skapades med hjälp av väntrum och lösenord där jag kunde säkerställa att inga obehöriga fick 

tillträde. Samtliga möten inleddes med en presentation och introduktion, först efter 
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introduktionen bad jag om tillstånd att få spela in intervjun (i programmet) där jag sedan följde 

både intervjuguiden och till en viss grad de olika trådar i deltagarnas berättelser. Här tyckte jag 

att det var en spännande utmaning att avväga när det var dags att gå tillbaka till intervjuguiden 

och när det var viktigt att följa efter vissa spår. Vissa intervjuer genomfördes efter klockan 19 på 

både vardagar och helger, övriga intervjuer genomfördes under dagen och tog i snitt drygt en 

timme medans en tredjedel tog 1,5–2 timmar.  

 

Eftersom informanterna fick stort utrymme att prata fritt om hur coronapandemin påverkade 

deras arbete märkte jag att flera teman i intervjuguiden berördes utan att jag behövde nämna 

dessa själv. Detta såg jag som en bekräftelse att mitt val av teman och frågor var relevanta. Jag 

blev även positivt överraskad eftersom jag fick ett stort förtroende vilket jag tolkar som att det 

kanske berodde på just min position som outsider som var beredd på att lyssna. Detta visar även 

på vikten och behovet av omsorgsarbetare som vill bli lyssnade på och där en del tuffa och 

smärtsamma erfarenheter behövdes berätta. Samtidigt som mina känslor påverkades av 

informanternas tunga berättelser reflekterade jag över gränsdragningen där jag försökte bekräfta 

informanternas erfarenheter samtidigt att jag ville bevaraprofessionalitet och integritet. I och med 

det bekräftades även mitt val av metod då den semistrukturerade formen tillät ett samtal där jag 

inte tvingades framstå som fullständigt objektiv eller passiv (jmf Mason 2017). 

 

Transkriberingen skedde offline där intervjupersonerna avidentifierades. Namnen som 

förekommer i analysen har ändrats där alla forskningssubjekt fick möjligheten att välja ett eget 

valfritt förnamn. Under transkriberingen korrigerade jag enbart för ofta förekommande ord som 

exempelvis “liksom” och lade till emotionella uttryck i parentes. Både under och efter 

intervjuerna samt under transkriberingsprocessen förde jag anteckningar med centrala tankar och 

idéer som underlättade för att ringa in återkommande eller avvikande teman. Samtidigt lästes 

intervjuerna mot det teoretiska ramverket samt tidigare studier där materialet både bekräftades 

och utmanades. Av dessa teman gjordes sedan ett urval vilket sedan delades in i tre större delar 

och analyserades med hjälp av forskningsfrågorna samt studiens teoretiska ramverk och begrepp. 

Här tyckte jag att det var en stor utmaning att sätta passande rubriker eftersom jag upplevde att 

flera aspekter var sammankopplade, eftersom exempelvis “tid” berör och berörs av ett brett 

spektrum inom omsorgsarbete såsom bemanning, splittring, arbetsvillkor, skyddsutrustning med 
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mera.  

 

4.3 Forskningsetik 

Jag har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2017). 

Samtliga intervjupersoner har tagit del av skriftlig och muntlig information och gett sitt samtycke 

för deltagandet vilket bland annat innebar möjligheten att dra sig ur när som helst och att 

personliga uppgifter alltid behandlas konfidentiellt. Vidare har deltagarna informerats om att 

insamlad data endast kommer att användas för forskningsändamål. Transkriberingen skedde 

offline och filerna lagras på en extern, gömd och skyddad hårddisk. Ett annat steg för att 

säkerställa konfidentialitet innebar att personliga uppgifter som kan leda till en identifiering av 

studiens deltagare redigerades eller lämnades ute helt under transkriberingsprocessen.  

 

Som Doucet och Mauthner sammanfattar är det även av största vikt att ‘Actively reflect on 

personal, interpersonal, institutional, pragmatic, emotional, theoretical, epistemological, 

ontological influences on our research and interpretive processes’ (2006:42). Detta påverkade 

min reflexivitet där jag bland annat funderade kring min egen position utöver mina sociala 

relationer aldrig själv har arbetat inom äldreomsorgen eller besökt ett svenskt äldreboende. 

Vidare har mina erfarenheter från att ha en mamma med migrationsbakgrund och som nu arbetar 

som undersköterska inom hemtjänsten påverkat mig och mitt intresse i ämnet. Hennes berättelser 

från arbetet under pandemin har även påverkat min förståelse och mitt emotionella engagemang 

under studien. I och med det påverkades även mitt beslut att undersöka äldreboenden istället för 

hemtjänsten. Jag har även reflekterat över hur maktrelationen mellan mig och deltagarna 

påverkades och förändrades under intervjun och studiens process. Något som jag lade märke till 

som påverkar maktrelationer mellan mig och dem enskilda intervjupersonerna var att jag åt ena 

sidan ser deltagarna som medskapare av kunskap och experter inom området samtidigt som det 

är jag som har inflytande på valet av de teoretiska och analytiska delar i studien. Detta har även 

påverkat mitt val att ha många och ibland långa citat eftersom en omformulering hade eventuellt 

kunnat påverka själva kärnan i citatet. Här tyckte jag att det var intressant eftersom jag behövde 

vara ödmjuk och frågade under intervjuns gång ifall jag inte visste eller var osäker kring vissa 

företeelser. Jag reflekterade även över varför det tog emot att exempelvis ställa frågor som “Vad 

innebär somatiskt?” eller när en intervjuperson frågade mig ifall jag kände till vissa ordspråk 
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med hänvisning till min bakgrund som tysk. Dock är jag tacksam för det eftersom det gjorde mig 

medveten om att jag instinktiv ville hitta likheter istället för att uppskatta våra skillnader i form 

av erfarenheter. Jag tyckte även att denna ödmjukhet var viktigt för att förebygga misstolkningar 

och missförstånd. Med hänvisning till Mason (2017) har jag även ett ansvar som kommer med 

makten att kunna tolka andras liv och berättelser, något som aldrig är neutral eller utan känslor. I 

och med det har jag försökt att ge en större insyn och en transparens i studiens process genom att 

exempelvis visa på deltagarnas olika åsikter i analysen istället för att enbart presentera berättelser 

som liknar varandra. Med andra ord är det inte min avsikt att generalisera idéer och ståndpunkter 

utan snarare visa på att kunskap är konstruerad och situerad i sin kontext (Haraway 1988).  

Eftersom jag upplevde att studiens deltagare hade ett stort behov av att bli lyssnad på och delade 

med sig av berättelser som byggde på tragiska händelser och stor frustration reflekterade jag 

även över mitt ansvar att använda studiens resultat som ett bidrag till en större politisk debatt. 

Samtidigt behövde jag inse att mitt ansvar även har sina begränsningar. Däremot hade jag ett 

ansvar att göra en etisk avvägning vilket hände när intervjupersonerna berättade om känsliga 

situationer där jag i vissa fall fattade beslut om att backa med mina frågor. I och med att jag går 

igenom materialet i nästa kapitel vill jag förbereda läsaren på att berättelserna kan väcka starka 

känslor. 

 

5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras studiens material utifrån centrala teman som har delats 

in i tre övergripande delar. Den första delen berör marknadiseringens effekter på äldreomsorgen. 

I del 2 analyseras och diskuteras hur dessa förändringar i samband med pandemin påverkar 

arbetet i praktiken vilket sedan leder till del 3 som behandlar förändringarnas konsekvenser på 

omsorgen. Utöver det vill jag förtydliga att Del 1 kommer att diskutera exempel från både innan 

och under pandemin vilket sedan i Del 2 och 3 leder till fler berättelser från pandemin. 

 

5.1 Del 1-Effekter av marknadiseringen  

Under intervjuerna har det kommit fram ett flertal observationer kring förändringar i arbetet som 

kan kopplas som en effekt av marknadiseringen inom äldreomsorgen. I och med det kommer det 

i första avsnittet analyseras hur dessa effekter påverkar omsorgsarbetare genom omsorgsmodeller 

och dess resursfördelning, förändringar i yrkesrollen och hierarkier/status.  
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Resursfördelningen och yrkesrollen 

Linnea har lång erfarenhet från att arbeta inom äldreomsorgen och hennes nedanstående 

reflektion handlar om äldreomsorgens utveckling som präglas av en minskning av äldreboendets 

platser och personalstyrkan. Hon förtydligar detta med att berätta om en omsorgsmodell som 

finns på hennes arbetsplats: 

  

När jag började jobba så kunde man ju komma in för att man var lite mörkrädd och frun hade dött, då 

kunde man komma in på ett äldreboende. Idag kommer man in och så är man multisjuk vilket är, ah..det är 

stor arbetsskillnad. De som kom på den tiden så kunde många gå själva, de hjälpte till mycket. Men det gör 

dem inte idag. [...] När man bor på ett boende som de boende gör så får vi pengar av kommunen beroende 

på hur mycket hjälp de får. Det kallas ***poäng. Och dessa ***poäng, om du är klar i huvudet men 

behöver hjälp med allting, så får inte du lika mycket pengar som om du är helt ”koko” i huvudet. Eller vi 

får inte det. Så är du klar i huvudet så får vi tyvärr inte så mycket pengar. De här pengarna, poängen blir 

personal. Så det är en väldigt skev grej redan där. Hur man bemannar människor. Anställda. Och där säger 

vi till varenda gång, ni kan inte räkna såhär utan kommunerna måste tänka om hur ni får in pengar till 

boendet. För man kan väl gå och göra så här mycket själv men man kan vara skitkrävande på andra vis. Det 

kan vara allt att man skriker, man larmar hela tiden eller någonting, vi får inte mer personal för det. Sedan 

kom en pandemi på köpet. (Linnea) 

 

Förändringarna som Linnea beskriver kan kopplas till äldreboendets strukturella omvandlingar, 

där marknadisering och effektivisering har bidragit till att omsorg flyttats tillbaka till den privata 

sfären samtidigt som det har minskats platser på äldreboende som nu i större utsträckning 

fördelas till de multisjuka (Stranz 2013). Det som blir påtagligt i Linneas beskrivning är att detta 

har en effekt på både boende och omsorgsarbetare. Vem som får vilken sorts omsorg och hur 

bemanningen sker avgörs i ovanstående fall av en omsorgsmodell med målet att effektivisera 

äldreomsorgen där det skapas tydliga ramar och (poäng-)system. Vidare beskriver Linnea att det 

har skett en förändring av hur kommunen ser på sitt ansvar att tillgodose äldres behov genom att 

värdera och räkna om dessa i poäng, tid, pengar och personal. Linnea menar dock att detta 

system inte är anpassat till hur det ser ut i praktiken, eftersom allt fler boende numera är 

multisjuka och med detta har större behov än tidigare. Här nämns även en arbetsskillnad som jag 

tolkar som en “omsorgslucka” där fördelningen av resurser som tid, pengar och personal 

(utbildad eller ej) riskerar att inte räcka till för att täcka boendes ökade behov. Samtidigt tolkar 
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jag Linneas reflektion som att boendes individuella behov är komplexa och kan därför inte 

förpassas till en kategori där “klar i huvudet” utesluter möjligheten att det kan uppstå behov 

utanför “ramen”. Ändå förmedlar Linnea en känsla av ansvar att, trots förutsättningarna, vilja 

tillgodose boendes oförutsedda behov.  

 

Marknadiseringens effekter tar således uttryck i Linneas dagliga erfarenheter eftersom tiden för 

varje boendes behov, som har generaliserats och kalkylerats i förväg, skapar dilemman genom att 

sätta press på omsorgsarbetare som behöver prioritera bland boendes behov då resurser som tid 

eller personal annars inte räcker till. Detta kan relateras till Palmqvist (2020) som argumenterar 

att marknadiseringens standardisering och rutinisering av omsorg bidrar till en ökad 

objektifiering och beroendeställning där boende väntar på sin tur istället för att omsorgen 

anpassas. Även om Linnea beskriver att boende kan vara skitkrävande på andra vis kan det 

förstås i en kontext av tids- och personalbrist som ger upphov till en frustration över kommunens 

tänk, det vill säga beslut som tas långt ifrån praktiken (Fisher, Tronto 1990). Att systemet går 

runt och dessa omsorgsluckor till viss del fylls kan förstås med hjälp av Waerness (1984) teori 

som bygger på begreppet “sentient actor”. Begreppet belyser omsorgsarbetares känslor och 

rationalitet där omsorg anpassas till situationen och enskilda behov, om förutsättningarna ges 

(Waerness 1984). Samtidigt synliggörs ett system som inte lämnar utrymme för oväntade 

situationer, om det nu är en boende som plötsligt uttrycker oförutsedda behov eller en pandemi 

som rubbar äldreomsorgens rutiner och sparkrav. ‘En pandemi på köpet’ beskriver med andra 

ord hur en redan befintlig men normaliserad omsorgskris, som diskuterats av Fraser (2017) 

fördjupas.  

Vidare har det kommit fram i intervjuerna att marknadiseringen har effekter på yrkesrollen för 

vårdbiträden och undersköterskor. Denna utveckling har följts av Inger som har 30 års 

arbetserfarenhet från yrket:  

Som undersköterska fick man göra väldigt mycket mer än vad du får göra idag. För idag får du knappt 

krossa en Alvedon utan att ringa en sköterska och fråga. Lite så har det blivit. Men jag tycker inte att min 

kompetens utnyttjas överhuvudtaget i någon större omfattning. [...] Förr var det väldigt mycket hemmafruar 

som jobbade, de var ordningsamma, och en helt annan ansvarskänsla än vad jag upplever att dagens 

människor har. Vi var liksom en blandning av hemmafruar och undersköterskor som verkligen ville jobba 

med det här. Idag är det ganska mycket kollegor som, ah de vet inte vad de ska göra med sina liv. [...] Det 
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är väldigt mycket outbildat, kraven har sänkts igen, man behöver inte vara undersköterska, man behöver 

knappt vara intresserad av att jobba med detta, man behöver inte kunna mycket svenska heller kan jag säga. 

Det låter rasistiskt men så är det tyvärr. Det är nästan lite det här att man tar folk rakt in från gatan. Och jag 

vet inte vart vi är på väg, för det känns lite som att undersköterskor, svenska undersköterskor håller på att 

fly det här yrket för att det är ett stort problem vi har där. (Inger) 

Ingers reflektion belyser ett upplevt hot mot äldreomsorgen i och med att yrkesrollen verkar ha 

förändrats. Inger beskriver något som liknar en sorts husmorsideologi, där en föreställning om 

god omsorg bygger på erfarenhetsbaserade kunskaper och att jobba med ansvar, hjärta och själ. 

Enligt Inger är denna kunskap och dess arbetsmoral inte längre uppskattat av arbetsgivaren som 

kan kopplas till att allt fler undersköterskor flyr yrket. Inger upplever själv ett minskat 

handlingsutrymme och inflytande jämfört med förr där hennes breda kompetens var uppskattad 

och kom till användning.  

Således beskrivs två hotbilder där det ena hotet kommer “ovanifrån” genom att begränsa och 

avgränsa yrkesrollen. Samtidigt beskriver Inger att äldreomsorgen hotas av en 

avprofessionalisering där kraven har sänkts och “dagens omsorgsarbetare” inte längre har samma 

ansvarskänsla som förr. Detta kan förstås genom Wreders (2005) studie som har undersökt 

diskurser kring den “normativa omsorgsarbetaren” där önskvärda egenskaper som att ha empati 

och engagemang tillskrivs, även om dessa egenskaper är svåra att mäta. I och med det kan 

omsorgsarbetare, som av olika anledningar inte når upp till denna norm, uppfattas som ett hot 

mot god omsorg (Wreder 2005). Samtidigt bör det även beaktas olika syn på arbetet där den 

“normativa omsorgsarbetaren” förknippas med en viss feminitet vilket ställer krav på kärlek (jmf 

Lill 2007; Wreder 2005). Detta är problematiskt eftersom det krävs en balans mellan 

professionalitet och kärlek, det vill säga en kärleksfull professionalitet (Lill 2007). Om 

omsorgsarbetaren inte lyckas med denna balans kan det antingen slå åt det ena hållet där 

omsorgsarbetare anses som att dem “bara vill fylla plånboken” eller åt andra hållet där 

omsorgsarbetare anses “göra för mycket” eller bränner ut sig (Lill 2007; Wreder 2005). 

Waerness (1984) menade redan under 80-talet att yrkesrollens arbetsmoral hotas av 

professionaliseringens rationella och generaliserade kunskap. Samtidigt menar Aronsson & 

Astvik att en professionalisering och specialisering av omsorg, på bekostnad av en 

husmorsliknande omsorg som omfattar alla delar av omsorg, skulle kunna förhindra 
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omsorgsarbetares stress och osäkerhet och samtidigt uppvärdera arbetet genom att förbättra 

arbetsmiljön samt stöd från ledningen (2000:46 i Lill 2007:105). 

Detta ger upphov till så kallade “care gaps” eller omsorgsluckor som uppstår när personer lämnar 

yrket eller landet för exempelvis bättre arbetsvillkor som resulterar i personalbrist samtidigt som 

omsorgsbehov ökar (Fraser 2017; Piper 2009). Dessa omsorgsluckor, som även beskrivs i Ingers 

reflektion, fylls i sin tur i allt större utsträckning av migrerad och inte sällan rasifierad arbetskraft 

(Fraser 2017:34). En effekt av den nu rådande marknadsvågen är således att nyliberalismen 

driver på en prekär arbetsmarknad där behovsanställningar och dåliga arbetsvillkor har blivit allt 

vanligare inom äldreomsorgen (Kommunal 2016).  

Att det sker både en professionalisering och avprofessionalisering belyser komplexiteten inom 

äldreomsorgen. Detta kan förstås genom Brennan et. al (2012) som argumenterar att 

äldreomsorgens bemanningssätt och status påverkas av marknadiseringens sparkrav eftersom 

mindre kvalificerad personal kostar mindre pengar. Detta relaterar till Stranz (2013) som menar 

att äldreomsorgens bemanningssätt är inbyggt i ett system som utgår ifrån en organisatorisk syn 

på att “vem som helst med lite folkvett” kan utföra arbetet. Detta system grundar sig i en 

föreställning som skiljer mellan produktivt och socialt reproduktivt arbete vilket historiskt sett 

och än idag utförs av främst kvinnor och medför att arbetet är låg- eller oavlönat samt 

nedvärderat (Fraser 2017). Med andra ord finns ett samband med yrkets låga status och dåliga 

arbetsvillkor vilket påverkar bemanningssättet, något som blir påtagligt i Ellys beskrivning av 

hur en brist på sjuksköterskor och läkare påverkar undersköterskors vardag: 

Och det är väl egentligen..det som verkligen förväntats av undersköterskor det är att vi är problemlösare 

hela, hela tiden. Om vi ringer till läkaren till exempel och den personen inte kommer eller vi ringer till en 

sjuksköterska och om den personen då inte kommer även om det verkligen behövs då är det mitt ansvar att 

lösa att det fungerar, inte sjuksköterskans. Och då är det alltid någon som frågar: “Varför gjorde ni inte 

såhär?” istället för att ställa den frågan till sjuksköterskan. Och det tycker jag är lite tråkigt. Och det är ju 

så, vi är egentligen längst ner i näringskedjan. Läkare, om de kommer till avdelningen och ska träffa en 

boende till exempel då är vi, alltså vi kan stå borta i hörnet för vi är inget värda liksom, ofta så är det den 

attityden som läkare har. Och som tur väl är så har de flesta sjuksköterskor inte den attityden men det finns 

några som har den också. Och där krävs ju att man har skinn på näsan och säger ifrån men det är ju inte det, 

man ska ju liksom inte behöver bli behandlat som pesten på sin egen arbetsplats så att det...nej det är 

lite…ganska...lite fel där i näringskedjan för att vi jobbar ju närmast dem och vi har ju det mest fysiska 
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arbetet och känner dem bäst men när vi säger någonting till en läkare då är det liksom att: “Nej, nej. Det är 

jag som läkaren, det är jag som vet bäst.” Men jag känner ju den boende. (Elly) 

Det som kommer fram i både Ellys och andra informanters reflektioner kring yrkesrollen är att 

den åt ena sidan begränsas till fasta rutiner och tidspressade scheman men å andra sidan ställer 

krav på att fixa systemets brister, något som kräver stor flexibilitet och ansvar men är 

nedvärderat och inte ges förutsättningar eller handlingsutrymme (Stranz 2013; Fisher, Tronto 

1990). Hur den kunskapen och dessa erfarenheter värderas har även diskuterats av Waerness 

(1984) där omsorgsarbetet, som bygger på erfarenheter och där att känna den boende inkluderar 

både hårt fysiskt arbete och emotioner. Waerness (1984) menar att detta riskerar att rationaliseras 

och nedvärderas av expertkunskap vilket blir tydligt i mötet mellan läkaren och 

omsorgsarbetaren. Mötet synliggör även hierarkin eller näringskedjan bland professioner där 

omsorgsarbetets status värderas lägre ju närmare arbetet sker vid äldres kroppar. Detta 

upprätthåller en syn på att omsorgsarbete kan delas upp där undersköterskors arbete med äldres 

kroppar och kroppsvätskor hamnar i en lägre hierarki än exempelvis barnomsorg (Stranz 2013) 

och ses som enkelt/menialt medans läkarens eller sjuksköterskors arbete ses som mer spirituellt 

och värderas således högre (Roberts 1997). 

Vidare beskriver Inger hur detta inte bara påverkar yrkets status utan även arbetsuppgifter på en 

vardaglig nivå.  

Inger: Vården har blivit så slimmad. Man springer som skållade troll. Det är så mycket nu med dator. Det 

är så många saker du ska fylla i. Pappersarbete höll jag på att säga, men nu är det ju via dator. Det är så 

mycket vid sidan om och det är mycket onödigt. [...] Alltså det är som ett skämt. Och hela tiden blir du ju 

utloggad, och så ska du fylla i en massa på den och på det...Gode värld! Nej, det har blivit omständligt. 

Även dokumentationssystemet. Du ska in i två olika appar för att dokumentera och det tar ju tid att koppla 

upp sig. Om jag ska skriva en enda sak om en enda människa, det går inte under åtta, tio minuter. Att 

dokumentera en liten sak bara, det tar uppåt tio minuter att göra det.  

Jennifer: Hur påverkar det dig och hur känner du då? 

Inger: Ja det påverkar ju illa. Jag upplever att det är jättemycket som inte dokumenteras överhuvudtaget. 

Alltså folk varken orkar eller hinner och själv har jag ju blivit sittandes mer och mer på min fritid efter mitt 

arbetspass är slut. För att jag är ju väldigt ansvarsfull, alltså noggrann, nästintill lite pedant för att det finns 

ju inte i mina tankar att jag inte skulle dokumentera något som behövs dokumenteras. Så att det är jätteofta 

man stannar över på sin arbetstid faktiskt för allt...inte allt men mycket av det där som händer det händer ju 

på morgonen efter klockan fyra när jag börjar göra mitt morgonarbete. Och då är det full fart liksom ända 
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in i kaklet, man springer som ett skållat troll. Så man är ju helt genomsvettig med all den mundering på då 

också med munskydd och visir och (skrattar) då ska vi ju tillägga att det inte är varmt ännu. Så till 

sommaren kan det ju bli spännande. Nu är jag gudskelov en människa som svettas väldigt lite. (Inger) 

 

Inger beskriver att dokumentationen känns onödig och att den tar mycket värdefull tid samtidigt 

som hon har uttryckt att det hade behövts mer tid för exempelvis samtal med boende. Eftersom 

dokumentationen ska utföras parallellt med andra uppgifter ökas även tidspressen och 

stressnivån vilket nu försvåras ännu mer på grund av pandemins nya rutiner, behov, 

arbetsuppgifter och ännu större personalbrist.  

 

Tronto och Fisher (1990) problematiserar en rutinisering av omsorgsarbetet och menar att 

omsorgsarbetare förväntas lösa problem som uppstår samtidigt som dessa ska anpassas till 

rutinen, inte tvärtom. Däremot kan rutiner även förstås genom Andersson (2007) som belyser att 

rutiner även kan skapa trygghet och kan medföra en positiv aspekt eftersom tiden som krävs 

synliggör det faktiska arbetet som utförs. Att inte alla kollegor orkar eller hinner är dock ett 

tecken på att rutinerna varken fungerar eller är hållbara i en situation som beskrivits ovan, 

framförallt när det tillkommer en pandemi på köpet. Återigen betonar Inger en ansvarskänsla 

som leder till att arbetsuppgifter hon inte hinner med på arbetstiden utförs på obetald arbetstid. 

Enligt Wreder (2005) är ansvarskänslan som beskrivits ovan en viktig egenskap som tillskrivs 

den “normativa omsorgsarbetaren” och kan även kopplas till Waerness (1984) studie där 

omsorgsarbetare i flera fall arbetade längre än vad de fick betalt för eftersom de kände ett ansvar 

för att tillgodose enskildas behov. Jag tolkar det som att Inger stannar eftersom hon prioriterar 

boendes behov när de uppstår i situationen över dokumentationen. Dock kan Inger inte heller 

skippa dokumentationen, dels för att det är lag, dels eftersom jag tolkar det som att Inger befarar 

att boende blir lidande eftersom brist på dokumentation kan leda till fel i kommunikationen 

vilket i sin tur kan riskera dålig omsorg. Det som blir tydligt i Ingers citat är att 

marknadiseringens förändring i arbetsuppgifter såsom ökade dokumentationskrav kräver 

omsorgsarbetares ständiga omförhandling av individuella gränsdragningar då förutsättningar för 

att ge en kvalitativ god omsorg inom ramen av de givna resurserna inte ges. I och med det har 

effektiviseringen, som hävdar förbättra omsorgskvalitén, en motsatt effekt där både 

omsorgsarbetares och boendes hälsa riskeras att påverkas negativt.  
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Det finns så många grejer som man kunde ändra på så att det blir bättre. [...] Alltså bara en sådan sak som 

att lägga pengar och göra våra arbetsskor till en del av våra arbetskläder hade kunnat förhindra så jädra 

mycket. För mina kollegor går runt och har köpt fel skor eller vi har skitdålig lön så dem har inte råd med 

dem här skorna som de egentligen behöver. Och så får de ont i knäna, de får ont i ryggen. Och så blir de 

sjukskrivna. Hade man bara fokuserat på att alla ska ha bra skor, alla ska kunna förflyttningsteknik så dem 

inte skadar sig i arbetet och till exempel att varje morgon klockan tio när alla hyresgäster är uppe och äter 

frukost då bjuds det på hälsosam frukost till personalen. Det hade kunnat göra hur mycket som helst. Att 

bara få sitta ner i lugn och ro bara i en kvart och äta en ordentlig frukost. Alltså det hade ju förbättrat vårt 

immunförsvar, sänkt stressnivån...det finns så många grejer alltså...hade dem där politikerna bara träffat oss 

så hade så många grejer bara kunnat förbättras!’ (Charlie) 

 

Charlie berättar inte enbart ur sitt perspektiv utan även ur ett kollektivt perspektiv. Detta kan 

förstås genom Charlies roll som skyddsombud som ur sina individuella och kollektiva 

erfarenheter ser kritiskt på det som relaterar till strukturella stressorer och hälsoresurser (Elwér 

et al. 2010). Utöver ovannämnda exempel kritiserade informanterna även arbetsscheman med för 

lite sammanhängande ledighet. Charlie har även beskrivit en ond cirkel där dubbla pass och 

osammanhängande ledighet påverkar sömn, matvanor och träning vilket försvårar 

omsorgsarbetares möjlighet att påverka sin egen hälsa och strider mot organisationen som lägger 

ansvaret att må bra på omsorgsarbetaren. Dock så ges inte förutsättningar vilket även står i 

kontrast till marknadiseringens effektivitet eller logik i och med att det sparas pengar genom att 

inte bekosta skor, något som dock blir dyrare i längden eftersom sjukskrivningar eller 

arbetsskador ökar. Detta kan således kopplas till den organisatoriska synen att arbetet är enkelt 

samtidigt som kvalitetsutvärderingar inte verkar fokusera på kvalitativa processer (Brennan et al. 

2012), vilket exempelvis skulle kunna identifiera och förebygga orsaker för omsorgsarbetares 

ohälsa. Här bekräftas även Fisher och Tronto (1990) som belyser problematiken där 

beslutsfattare med makt och ansvar ofta står långt ifrån verkligheten. Sammanfattningsvis visar 

Charlies citat att hon som skyddsombud får väldigt lite inflytande trots arbetsvardagliga 

erfarenheter.  

 

Att applicera färdiga omsorgsmodeller utan att lämna något handlingsutrymme för 

omsorgsarbetare fungerar således inte i praktiken och bidrar till en objektifierande effekt 

eftersom både boendes komplexa behov och omsorgsarbetares negativa hälsoeffekter och 

känsloaspekter osynliggörs. Detta kan kopplas till Waerness (1984) begrepp 
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“Omsorgsrationalitet” som visar på att omsorgsarbetare kan vara rationella och känslostyrda 

samt anpassa sig till specifika situationer och individuella behov. Samtidigt utnyttjas egenskaper 

av en “sentient actor” (Waerness 1984) där omsorgsarbetares samvete och känsla av 

omsorgsansvar kräver en ständig omförhandling av personliga gränser. Jämfört med andra yrken 

berör omsorg människors liv vilket försvårar möjligheten för omsorgsarbetare att bara skippa 

vissa uppgifter eftersom boende eller kollegor riskerar att drabbas. Vidare nedvärderas 

omsorgsarbetares erfarenheter och behov vilket tar sig uttryck i resursfördelningen. 

 

Motstånd 

Trots marknadiseringens effekter på äldreomsorgen blir det tydligt hur intervjupersonerna 

motsätter sig applicerandet av färdiga omsorgsmodeller där det både på ett individuellt och 

kollektivt plan görs motstånd. Detta blir synligt i utsagor från exempelvis Linnea som 

ifrågasätter kommunens bemanningssystem eller i handlingar som beskrivits av Inger där 

omsorgsarbetare låter bli att dokumentera när tiden inte räcker till. Motståndet bör dock sättas i 

en kontext av en prekär arbetsmarknad med otrygga anställningsformer. Eftersom jag ställde 

öppna frågor kring huruvida kritik eller synpunkter kring arbetsvillkor påverkar 

omsorgsarbetares relation med ledningen berättade majoriteten om ett i flera fall otillräckligt 

eller obefintligt stöd från arbetsgivaren. Linnea ringar in problemet som följande: 

 

I äldreomsorgen så är det väl mycket chefsbyten. Man är mellanhand, vi har bytt chef, jag tror det är sju 

eller åtta chefer på tio år. Detta gör ju att det ställer väldigt mycket krav på personal, alla har sitt eget lilla 

tänk när man jobbar. Man vill driva vissa saker framåt, cheferna vill visa sig duktiga mot kommunen och 

spara pengar. Detta tycker ju vi är lite tråkigt, vi som har jobbat länge. Man kan alltid känna att dem vill 

framåt. Och kanske inte alltid tänker på personalen. Just nu är vi ett gäng som jobbar och som kan tala 

väldigt bra för oss, och det är både på gott och ont. (Linnea) 

 

I citatet ovan beskrivs ett glapp mellan ledningen som vill bevisa sig genom att göra karriär och 

omsorgsarbetare som har sitt perspektiv och det ställs krav. Linnea visar i vårt samtal en viss 

förståelse för marknadiseringens sparkrav som sätter press på chefer som premieras för sina 

effektiviseringar i verksamheten men det påverkar även omsorgsarbetarnas verklighet samt deras 

förutsättningar för att kunna ge en god omsorg. Detta har även diskuterats av Stranz (2013) och 

Szebehely et al. (2017) där ständiga omorganiseringar präglar omsorgsarbetarnas arbetsliv och 
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ger anställda minskad kontinuitet, utrymme och inflytande över förändringarna. Brist på stöd 

från ledningen är dessutom en stor faktor som bidrar till att fler säger upp sig (Elwér et al. 2010; 

Stranz 2013).  

 

Trots omsorgsarbetares begränsade makt och inflytande har informanterna en agens. Agens 

behöver inte vara synonymt med motstånd men i denna kontext tolkar jag det som att ett gäng av 

omsorgsarbetare gör kollektivt motstånd och säger ifrån. Att det är på gott och ont visar att det i 

vissa fall kan leda till konsekvenser men i andra fall, när omsorgsarbetare tänjer på sina 

ansvarsgränser, menar Fisher och Tronto (1990) att det kan det leda till ett ökat inflytande. 

Utifrån uttalandet vi som har jobbat länge bör motståndet ses i relation till informanternas 

sociala relationer/positioner som möjliggör ett visst inflytande. Vidare beskrivs pondus i form av 

ålder, erfarenhet och kunskap som centrala aspekter för att motståndet ska ses som mer legitimt 

bland anställda vilket i sin tur förstärker en hierarki där timanställda verkar ha minst inflytande.  

 

I kontrast till intervjupersonerna med lång erfarenhet står således timanställda med erfarenheter 

av ännu lägre inflytande. Sara är timanställd och började arbeta på ett äldreboende i början av 

pandemin. Eftersom det då florerade många rykten kring virusets spridning och informationen 

från ledningen upplevdes som bristfällig, vände sig Sara till en sjuksköterska för att få en 

tydlighet. När Sara undrade huruvida covid-19 kunde vara luftburen upplevde hon att hon fick ett 

otrevligt bemötande och reflekterade kring det som följande: 

 

Här kommer jag, en helt ny och är vikarie och är liksom också bara timvikarie, jag är ju inte ens 

långtidsvikarie för någon ordinarie så det var också lite så...jag kände verkligen efter det här att jag ska bara 

vara tyst och liksom göra vad dem säger till mig och liksom något jag vanligtvis är helt okej med men jag 

gick ju själv runt och var rädd. [...] Ah det var jättejobbigt. Och jag är ju liksom verkligen en introvert 

person också, så jag gick runt och höll det här för mig själv och jag pratade inte med några kollegor eller 

någonting såhär om det här. För att jag var såhär...ah men shit jag fattar att jag inte ska lägga mig i. Så 

att.…ibland när jag fick en halvtimme för mig själv på en rast så kunde jag också gråta för att det var så 

himla mycket inom mig. Så att man gick ju runt och bet ihop hela tiden och gjorde sitt jobb. Och det 

märktes ju såklart av de boende också. Om man nu ska ta den synen på det. Så tror jag liksom bara den 

grejen att vi har gått runt och har varit rädda och osäkra har påverkat dem jättemycket. (Sara) 
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 I och med Saras citat tolkar jag det som att möjligheten att påverka eller ifrågasätta 

arbetsvillkoren är begränsad, särskilt för omsorgsarbetare med lite arbetserfarenhet och en otrygg 

timanställning. Vidare beskriver Sara med flera en arbetsmiljö som är psykiskt påfrestande på 

grund av oro och rädsla vilket leder till att omsorgsarbetare är tvungna att bita ihop och håller 

känslor för sig själva. Enligt Stranz (2013) kan en ökad arbetsbörda och stressnivå i kombination 

med att ständigt nedvärderas av läkare, sjuksköterskor eller andra kollegor bidra till en ökning av 

omsorgsarbetare som säger upp sig eller blir sjukskrivna (Stranz 2013).  

 

Således påverkas ens position i “näringskedjan” av faktorer som exempelvis utbildning, 

erfarenhet, ålder, språkkunskaper, etnicitet, personliga egenskaper och anställningsform. 

Effekterna av en brist på stöd från ledningen, som har lite insyn i omsorgsarbetares verklighet, 

och ständiga omorganiseringar i och med marknadiseringen påverkar således de anställdas 

möjligheter att få gehör för sitt motstånd och förstärker en hierarki bland omsorgsarbetare. 

Hur denna hierarki påverkas av pandemin diskuteras i nästkommande avsnitt.  

 

Splittring 

Under pandemin ställdes behovet av samarbete på sin spets vilket har påverkat stämningen och 

sammanhållningen i respektive personalgrupp. Amal, som just nu håller på att utbilda sig till 

undersköterska, blev timanställd mitt under pandemin: 

 

Stämningen var uselt..vissa avdelningar var kränkta av att ha mig där. De ville inte ha mig där. Jag var på 

en avdelning som kallades *** och där var jag nedvärderad, jag kände mig kränkt. Jag sade till chefen att 

det är en speciell person där som verkligen trycker ner och nedvärderar och får mig att känna som en 

misslyckad..fast du är där för att hjälpa henne på hennes avdelning. Så jag var tvungen att ta in mina 

känslor och inte bli förbannat. Men ja jag fick se hur personalen blev bara sjuka, plötsligt försvann, de 

kunde inte riktigt..vissa av dem var rädda för de trodde att de skulle kunna få Corona bara genom att gå in i 

ett rum med en Coronapatient. Vissa av dem var redan sjuka med olika symtom. [...] Men vissa 

arbetsplatser som jag var på [...] Där var det väldigt mjuk personal, de tog hänsyn till att jag inte kunde 

deras redskap, men jag visste inte vad de ville ha för hjälp. Jag försökte att stötta dem. Det var patienter 

som dog, det fanns en patient som sprang runt där på avdelningen, i alla avdelningar, i hela huset i det här 

som var smittat med Corona. (Amal)  
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Amal beskriver en kaosartad situation då smittan har tagit sig in på avdelningen vilket påverkade 

både att det rådde en stor personalbrist, brist på skyddsutrustning, en oro av att själv bli sjuk och 

en oro över att fler boende skulle smittas. Flera intervjupersoner upplevde att kollegor sjukskrev 

sig på grund av rädsla inför viruset och otryggheten på arbetsplatsen då det fanns en risk att bli 

smittad. I denna kontext menar Amal att hon var där för att hon ville hjälpa till istället för att sitta 

hemma och få a-kassa eftersom hennes tidigare arbetsplats (ett annat omsorgsyrke) fick stänga 

på grund av coronapandemin. I citatet blir det synligt hur olika hon blev bemött, beroende på 

olika avdelningars personalgrupper. Utöver det uttrycker Amal en osäkerhet då hon ville hjälpa 

men inte alltid visste hur eller på vilket sätt. Amal är inte ensam i sin upplevelse att känna sig 

nedvärderad och att hon upplever en antipati från kollegor av en rad olika anledningar som 

erfarenhet och/eller utbildning, ålder, etnicitet, språkkunskaper och personligt engagemang. 

Denna splittring går att koppla till näringskedjan som beskrivits tidigare där timvikarier befinner 

sig längst ner.  

 

Vidare tolkar jag personalgruppens splittring och konflikter sinsemellan som en effekt av 

äldreomsorgens avprofessionalisering som ger upphov till omsorgsarbetares frustration då det å 

ena sidan råder stor personalbrist men där det å andra sidan har sänkts kraven för att fylla dessa 

vakanser. Detta kan beskrivas som ett “race to the bottom” fenomen som innebär att outbildad 

personal ersätter allt fler med utbildning vilket i sin tur går att koppla till en organisatorisk syn på 

att vem som helst kan utföra det enligt en falsk syn på att omsorgsarbetet är enkelt/menialt. Detta 

kan bli problematiskt då omsorgsarbetare utan utbildning eller erfarenhet förvisso kan ha rätt 

personliga egenskaper eller viljan att lära sig och som i Amals fall även väljer att utbilda sig till 

undersköterska. Dock kan personalgruppen drabbas eftersom okunskap eller brist på erfarenhet, 

inte minst i en krissituation, kan ge upphov till osäkerhet och en känsla av otillräcklighet (Astvik 

2003) samtidigt som arbetsbördan för anställda med utbildning eller mer erfarenhet ökar (Stranz 

2013). Detta är problematiskt eftersom ansvaret för att utbilda oerfarna kollegor läggs på 

omsorgsarbetare med utbildning utan att det ges uppskattning eller högre lön från ledningen. 

Utan att vilja försvara Amals kollegor som visade sin antipati vill jag belysa att 

bemanningssätttet och sparkraven bidrar till extrema spänningar och en ökad stressnivå bland 

omsorgsarbetare. Vidare har intervjupersoner nämnt att en brist på utbildning och erfarenhet har 

grava konsekvenser på boende som i högre grad drabbas av liggsår eller bristande hygien, att 
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exempelvis urinvägsinfektioner inte upptäcks i tid eller att boende med kognitiva svårigheter 

såsom demenssjukdomar blir bemött på ett fel sätt (Socialstyrelsen 2021). Med andra ord krävs 

det inte enbart en social kompetens utan även medicinsk kunskap och erfarenheter. I och med att 

inte alla har samma kunskapsnivå ökar oron, arbetsbördan och ansvaret för dem med utbildning 

vilket kan bidra till en splittring och spänningar inom personalgruppen. 

  

Sammanhållning 

I kontrast till berättelser om splittringen fanns även ett flertal berättelser om personalgrupper som 

fick en bättre sammanhållning. När jag försiktigt ställde frågan ifall det fanns något positivt som 

pandemin förde med sig så kom ofta sammanhållningen på tal.  

Linea anser att sammanhållningen har blivit bättre: 

 

Nej men det positiva är väl ändå att vi pratade om det nu på ett möte. Att det är så att det positiva är ändå 

första vågen, det var liksom vi som var där. Vi kämpade, vi skrattade vi grät ihop. Det var fantastiskt på 

många sätt. Väldigt bra för sammanhållningen. Andra gången så sade vi att: Jaha vi har gjort det innan, vi 

är fan så jävla bra! Vi fixar detta, vi gör det bästa vi kan. Och vi fixar det! Vi gav varandra en klapp på 

axeln. Högt i tak, lågt i tak. Men alla skulle veta hur grymma vi var liksom. Och det var ju som vi sade att 

vi vet hur bra vi är. Det är bara att alla andra ska veta också, hur mycket man kämpar eller så. [...] De ska 

bara veta hur mycket folk trollar, hur mycket man bjuder på sig själv, hur man skrattar, hur man dansar, hur 

man berättar historier, trollar med det lilla som finns. Och hade hela Sverige vetat den biten så hade livet 

varit väldigt, väldigt mycket lättare. Vårt boende, vi har en instagram där vi skriver positivitet på vad vårt 

boende gör för att anhöriga ska se vad vi gör, hur vi gör, att vi ändå gör saker under bra former. Men det ser 

jag ju som väldigt positivt. Och det är så man får nå anhöriga. Vi har även gjort det innan men nu blir det 

kanske ännu viktigare på vissa sätt. (Linnea) 

 

I citatet ovan beskrivs hur arbetet är fortsatt nedvärderat trots omsorgsarbetarnas prestationer och 

arbetets komplexa verklighet. Även här lägger omsorgsarbetare ansvaret på sig själva genom att 

synliggöra arbetet på sociala medier vilket jag tolkar som en ytterligare strategi för att synliggöra 

den positiva delen av arbetets verklighet, vilket må anses som en möjlighet som kan bidra till att 

förändra omsorgsarbetet och dess status i samhället.  

 

Samtidigt som sammanhållning beskrivs som en positiv aspekt så har den sitt ursprung i en tuff 

arbetsmiljö där arbetsvillkoren har försämrats under pandemin. I de fallen där sammanhållningen 
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beskrivits som bättre än innan pandemin så har även yrkesstoltheten och känslan av ett 

meningsfullt arbete påverkats. Detta har även diskuterats av (Elwér et al 2010) som bekräftar att 

bra relationer på arbetet bidrar till en större tillfredsställning, även om arbetet beskrivs som en 

känslomässig berg- och dalbana. Känsloaspekten visar dock omsorgsarbetets praktiska verklighet 

som inte alltid är positivt och förknippad med kärlek utan kan även bestå av hårt fysiskt arbete 

och psykiska påfrestningar där relationer spelar en central roll (Fisher, Tronto 1990; Waerness 

1984).  

 

Även Charlie beskriver sina upplevelser som positiva med ett ursprung i tuffa arbetsvillkor: 

Det är väldigt konstigt, vi har aldrig haft någon gemenskap i vår grupp. Vi är en väldigt dålig arbetsgrupp 

faktiskt. Men under coronan eller under pandemin där i början så blev vi så himla sammansvetsade. Vi 

motiverade varandra, det var ju jättetungt och det..alltså jag kan inte beskriva den första omgången på 

avdelningen som något annat än en krigszon, alltså det kändes verkligen som att vi var ute i krig. Vi var tre 

personal på sjutton hyresgäster. Och det är vi ju alltid. Men just det här med att..alltså att bara ta på sig den 

här skyddsutrustningen tog bara 30 minuter. Och när man väl hade den på sig så tog det ungefär..alltså man 

hade nästa tio minuter på sig att gå in hos hyresgästen innan man svimmade. Och då var det liksom..man 

kom ut ifrån den lägenheten, slet av sig alla kläder. Och på något sätt så var vi så sammansvetsade i 

gruppen så att, när jag kom ut och kände att jag håller på att svimma så stod mina kollegor redan där med 

en rullstol som jag kunde sätta mig i, och vatten, och så rullade dem ut mig i friska luften. (Charlie) 

 

Här bör tilläggas att Charlie i detta fall ofta behövde gå in själv till boendes rum för att det skulle 

finnas ren personal på golvet vilket innebar tunga lyft som egentligen bör utföras av två 

omsorgsarbetare. Citatet ovan beskriver en paradox där relationella hälsoresurser bidrar till god 

omsorg och meningsfullhet i arbetet samtidigt som hälsan påverkas både fysiskt och psykiskt av 

strukturella stressorer där exempelvis mer personal och tid hade underlättat situationen som 

beskrivs som en krigszon (jmf Elwér et al. 2010). Dessa solidariska handlingar sinsemellan som 

att exempelvis hjälpa en kollega som är svimfärdig, ta extra pass ‘så att ingen jobbar ihjäl sig’ 

(Elly) eller gå till jobbet även om orken inte finns ‘för det finns ingen annan som kan göra 

jobbet’ (Charlie) är viktiga att lyfta. Roberts (1997) problematiserar omsorgsarbetares position 

då det, jämfört med andra yrken, är svårare att göra motstånd genom att exempelvis sluta 

arbetsdagen när tiden är slut utan att bekymra sig för outförda arbetsuppgifter. Detta kan medföra 

konsekvenser som både skadar omsorgstagaren, omsorgsarbetaren (känslor av otillräcklighet) 

eller kollegan som får en ännu högre arbetsbörda. Här kan solidariska handlingar ses som en 
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strategi som stärker sammanhållningen, dock för detta med sig att själva systemet som 

upprätthåller de dåliga arbetsvillkoren reproduceras (Mulinari 2007). Jag argumenterar således 

för att systemet i själva verket är ohållbart men fungerar eftersom den bygger på omsorgsarbetare 

som tvingas överskrida sina gränser (hälsomässigt och professionellt) och “fixar” brister genom 

att trolla med det lilla som finns för att täcka upp för varandra. Dock så slits dessa 

omsorgsarbetare ut vilket återigen knyter an till omsorgskrisen (Fraser 2017). 

 

Sammanfattning del 1-Effektivitet för vem? 

Sammanfattningsvis argumenterar jag för att marknadiseringens effekter förstärker 

omsorgskrisen. Nedskärningar av personal och platser på äldreboenden ökar arbetsskillnaden 

men inte resurser som krävs för att utföra en god omsorg. I och med marknadiseringens 

effektivitetskrav, som fördelar resurser enligt behov som avgörs i förväg, låses även yrkesrollen 

till avgränsade och nedvärderade arbetsuppgifter. Således förstärker marknadiseringens effekter 

synen på omsorg som ett enkelt/menialt arbete, något som kan utföras av “vem som helst”. 

Vidare uppstår en paradox där en professionalisering både kan höja yrkets status samtidigt som 

det till viss del begränsar yrket. Å andra sidan finns ett hot av en avprofessionaliering. Denna 

paradox upprätthåller ett system där omsorgsluckor fylls med outbildad eller migrerad 

arbetskraft där löner hålls på en låg nivå. Emellertid riskeras att allt fler utbildade 

undersköterskor med lång erfarenhet lämnar yrket på grund av fysisk och psykisk ohälsa, 

outnyttjad kompetens, nedvärdering, yrkets låga status och dåliga arbetsvillkor. 

 

Trots detta finns det motstånd som påverkas av en hierarki bland omsorgsarbetare där det krävs 

erfarenhet, kunskap, pondus och skinn på näsan. Dock nedvärderas erfarenhetsbaserad kunskap 

och arbete nära äldres kroppar vilket blir tydligt i en “näringskedja” bland professioner på 

äldreboendet. Detta påverkar i sin tur omsorgsarbetares möjligheter för inflytande, att bli lyssnad 

på och att kunna påverka arbetsvillkoren. Detta har synliggjorts via splittringar i personalgruppen 

som påminner om en tystnadskultur där även mobbing förekommer. Även detta kan ses som en 

effekt av marknadiseringen eftersom personalbristen leder till en ökning av outbildad personal 

som å ena sidan försöker hjälpa till men å andra sidan läggs ansvaret för att täcka upp för 

bristerna på “ordinarie” omsorgsarbetare. Detta skapar frustration som tar uttryck i vardagliga 

konflikter och spänningar samt påverkar arbetares och boendes hälsa. I andra arbetsgrupper har 
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det skett en förbättring av gruppens sammanhållning. Sammanhållningen underlättar situationen 

för omsorgsarbetare (om än tillfälligt) samtidigt som det reproduceras oschyssta arbetsvillkor 

och ger en falsk syn på att systemet fungerar eftersom omsorgsarbetare som täcker upp för 

varandra riskerar att påverkas negativt i längden.  

 

5.2 Del 2 - Arbetsvillkor, marknadisering och pandemi 

Jämfört med del ett så har del del 2 större fokus på pandemin. Vidare har kapitlet delats in i 

teman som knyter an till arbetsvillkor, marknadiseringen och pandemin där det kommer att 

diskuteras aspekter som tid och rutiner, skyddsutrustning, bemanning, gränser och stöd från 

ledningen. Del 2 avslutas sedan med en sammanfattning och diskussion.  

 

Tid och rutiner 

Intervjupersonerna har nämnt hur arbetsvillkor och omsorgsutövandet påverkas av tid, 

bemanning och skyddsutrustning. Här argumenterar jag hur marknadiseringens 

effektiviseringskrav påverkar resursfördelningen och dess effekter på arbetsvillkoren. När jag 

frågade hur pandemin påverkade informanternas stress svarade Sara som följande: 

 

Sara: Jag har ju varit med om att jag har suttit med någon som liksom har öppnat upp sig och sitter och 

gråter och det kommer en kollega och säger: Hallå det där har vi inte tid med! 

Jennifer: Framför den andra personen? 

Sara: Ahh. 

Jennifer: Hur kände du då och hur var situationen? 

Sara: Ja alltså jag får ju också såhär… jag är inte så bra på att hantera tillsägningar generellt. Så att jag 

känner ju dels dåligt samvete och “åh nu har jag gjort något fel”. Men det är ju det att jag tänker ju hela 

tiden att jag är ju bara vikarie, jag är ny. [...] Så att varje gång jag får en tillsägelse så känner jag ju att oj 

shit, nu har jag gjort något fel. Men att jag då känner att nu har jag gjort något fel samtidigt som jag inte 

tycker att jag har gjort något fel och jag tycker att det är viktigt att den här människan får prata färdigt för 

att…vi är ju de enda de har att prata med. Och det är en stor del av omvårdnad och det handlar inte bara om 

att förflytta människor och så. Det är det också man till och med får lära sig, man får ju gå en liten kurs för 

att få dela ut mediciner och till och med i den kursen så får man ju lära sig att om man har bra omvårdnad 

så kan det ersätta vissa läkemedel som till exempel läkemedel mot oro. [...] Och då kan jag i stället, för att 

ge en vid behovs orostablett liksom prata med dem. Men…det finns inte tillräckligt med tid till det. Och det 

är ju egentligen också så här allmänt arbetsvillkor på ett äldreboende att vi har egentligen inte tiden som 

man behöver och att förbereda mat, dukar, diskar, skurar, slänga sopor, ligger på oss som är 
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omvårdnadspersonal. Och i många fall blir det liksom typ det viktigaste liksom såhär att man får välja att ta 

hand om köket istället för att sitta och prata med någon. Men ah, nu kom jag ifrån lite med coronan men det 

är verkligen en grej som jag har känt sådan frustration över. (Sara) 

 

Sara, som är timvikarie, beskriver en stor frustration över hur hon skuldbeläggs för någonting 

som hon finner är centralt i omsorgsarbetet, det vill säga att tillbringa tid med en boende när 

behovet uppstår. Vidare beskriver Sara att hon hellre prioriterar att sitta med en boende än att 

ägna sig åt uppgifter som tar värdefull tid från det väsentliga. Denna tidsbrist skapar i sin tur 

spänningar i personalgruppen där kollegor behöver påminna varandra om att hålla rutiner som 

har sina begränsningar. Detta tolkar jag som en självdisciplinerande effekt.  

 

En liknande situation har även beskrivits av Inger som fick kritik från sin chef då hon hade pratat 

för länge med boende som inte kunde sova på natten. Inger tyckte att det var självklart att trösta 

och lyssna på dem boende när det behövs men berättade att hon i ett möte med chefen fick 

förhandla till sig ett maxtak för samtal där hon, vid behov, får spendera max. tio minuter med en 

boende. Även Kajsa berättar om sin upplevelse kring tidsbrist då smittan hade tagit sig in på 

avdelningen: 

 

Det blev ju en enorm sophantering. Så vi sade: den här sophanteringen och tvätten, det hade man kanske 

kunnat lasta av på annan personal. Kanske tillfälligt ta in någon tvättfirma eller anställa någon som sköter 

det här med sop och tvätt, två personal! En på morgonpasset, en på kvällspasset. Det hade underlättad 

jättemycket för vi kände att det var mycket hantering som gick åt praktiskt som vi egentligen hade varit 

inne hos någon boende och kanske bara kunna sitta den stunden och se..en del var ju jätteoroliga och hade 

riktig ångest, man märkte ju att de kunde inte andas och hade ångest och jag bara: Åh jag måste gå, jag har 

nästa här. Det kändes inte värdigt heller. Där..där kände vi att där räckte vi kanske inte till alla gånger. Vi 

hade önskat kunna stanna lite längre stunder. Alla hade inte samma behov men många, många gånger 

kände man att: nej, usch, det här känns inte bra, det här kommer inte bli bra. Sedan kunde man ju komma 

på morgonen och så tittar man in, då var det tomt i rummet, man bara: mmm, det var som vi misstänkte. 

Orkade inte, klarade inte den här sjukdomen. (Kajsa) 

 

Elly, Kajsa och Ingers berättelser ringar in en paradox där behov ses och vill tillgodoses av 

omsorgsarbetare men att det inte finns resurser som tid och personal, något som under del 1 har 

diskuterats som en effekt av marknadiseringen. Denna paradox kan kopplas till en organisatorisk 
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syn på omsorgsarbetet som ses som ett enkelt arbete som ska utföras med hjälp av fasta rutiner 

och i förväg bestämda tidsscheman: ‘Tidsbristen kan ses som ett misskännande av 

omsorgsarbetarnas beskrivning av omsorgsarbetets kärna –relationen till och omsorgen om 

hjälptagaren.’ (Stranz 2013:187–188). 

 

Däremot berättar Charlie vikten av rutiner och tid samt hur ansvarsfördelning påverkar 

omsorgen:  

Ahh under pandemin, alltså, jag tror att nästan alla på min avdelning hade urinvägsinfektion, svamp i 

underlivet eller i ljumskarna eller svamp under brösten för att det var brist på övre och nedre hygien. Det 

var sådant som vissa av mina kollegor prioriterade bort. För att de var så stressade. Och bara sådana grejer 

det är ju helt försvunnet nu, det går ju inte. För då kommer ju chefen direkt och bara: det är ju ditt fel. Du 

har ansvarat för de här, varför har *** inte fått en ny blöja? (Charlie) 

 

Charlie har även beskrivit att det har varit icke-existerande rutiner på sin arbetsplats (innan 

pandemin) och där det inte fanns en tydlig ansvarsfördelning vilket jag tolkar som att det är 

viktig för att utföra god omsorg. Efter att Charlies personalgrupp glömde bort att ge middag till 

en boende som satt i karantän satt hon upp ett eget system för att säkerställa att det åtminstone 

har utförts en basal omsorg (medicin, mat och omvårdnad) men att det var svårt att följa upp ifall 

det var någon som “slarvade”. Det skedde en förändring i och med att det tillsattes en ny chef 

som införde ett system där varje omsorgsarbetare ansvarade för ett visst antal boende och där det 

kunde följas upp vem som inte gjorde sitt jobb. 

 

Med hjälp av Stranz (2013) och Lill (2007) argumenterar jag för att omsorgsarbete under 

tidsbrist är något som inte fungerar i praktiken och längden eftersom en rutin som exempelvis 

förflyttning är mer komplext än bara fysiskt och kräver även emotionellt och relationellt arbete 

vilket försämras när det uppstår tidsbrist och stress. Vidare förstärks hierarkin bland 

omsorgsarbetare eftersom “hushållstjänster”, som också är essentiella och en del av det socialt 

reproduktiva arbetet, räknas i den här kontexten som mindre viktiga och mindre meningsfulla. 

Jag tolkar det som att denna syn har förstärkts i och med tidsbristen som tvingar omsorgsarbetare 

att prioritera bland olika uppgifter och behov, något som även har diskuterats av Eliasson som 

menar att en fragmentering av omsorg ökar risken att omsorgsarbetare förlorar en känsla för 
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helheten och att därmed ‘förbindelsen mellan tanken, känslan och handens arbete inte kan kapas’ 

(1992:175).  

 

Skyddsutrustning 

I och med pandemin tillkom även aspekten av skyddsutrustning som påverkade omsorgsarbetet.  

En majoritet av informanterna har beskrivit att det fanns en brist på skyddsutrustning och att de 

fick trolla med det lilla som finns. På en av informanternas arbetsplats tillverkade 

omsorgsarbetare egna visir och munskydd vilket orsakade ambivalenta känslor som säkerhet och 

trygghet samt osäkerhet, otrygghet och konflikter bland personalgruppen, något som förstärkte 

en oro och rädsla att bli smittad. I samband med det beskrev intervjupersonerna att 

personalbristen ökade eftersom fler stannade hemma på grund av både rädsla och sjukdom. 

Utöver det skapade olika regler inom och mellan kommuner en oro där det exempelvis gällde 

30cm avstånd för att få använda visir på det ena boendet medan det gällde en meters avstånd på 

ett annat boende. Här kan bristen på både skyddsutrustningen och information tolkas som en 

effekt av NPM eftersom ansvaret att styra över äldreomsorgen och tolka direktiv har lagts på 

både kommunen och lokala privata aktörer vilket försvårade en enhetlig kommunikation och 

styrning runt om i landet.  

Hur skyddsutrustningen påverkade det praktiska arbetet ringas in av Saras erfarenhet: 

 

Ja det är klart att jag känner mig tryggare med det. Men samtidigt så är det ju, jag vill ju inte ha den. Och så 

har jag märkt också att det finns massa olika typer av munskydd och vissa munskydd går inte riktigt att 

andas igenom. Så att jag som har ångestproblematik känner att: Nu får jag snart en ångestattack för jag får 

inte nog med syre. Och det påverkar ju också mitt arbete inne hos den personen. Att jag försöker göra 

allting så snabbt som möjligt och då har jag ju mitt fokus på att jag försöker andas. Så att då känner ju jag 

att jag inte kan göra mitt jobb ordentligt. Även om jag är glad att jag får ha munskyddet så det är väldigt 

dubbelt så. [...] Men det är också så att vissa är ju dementa och förstår inte vad det är som händer. Och 

kanske tycker att det är en jobbig grej för dem vanligtvis att det kommer in människor och ska göra saker 

med deras kropp. Och så dessutom att dem har...är täckta med plast och man bara ser deras ögon. Men för 

de flesta personerna har det ju såklart blivit bättre. Och jag har ibland, när jag märkt att det behövts, så har 

jag ju hållit i andan och så lyfter jag bort munskyddet lite och så ler jag mot dem lite såhära, för att visa: 

Hej jag är en människa. (Sara) 
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Trots att samtliga informanter vittnar om olika besvär som sträcker sig från att det är varmt och 

svårt att andas till astmaanfall, svimningar, hudsår och panikångest så beskriver Sara med flera 

att skyddsutrustningen även skapar en trygghet och möjliggör en (distanserad) närhet i 

omsorgsarbetet. Det som blev tydligt under intervjuerna är att omsorgsarbetare var tvungna att 

utföra arbetet trots sina besvär. Här berättade omsorgsarbetare att dem varken fick gehör från 

arbetsgivaren eller munskydd som var anpassade till omsorgsarbetares behov. På grund av dessa 

försämrade arbetsvillkor där stressen och tidspressen ökade samtidigt som fysiska och psykiska 

besvär blev påtagliga kände Sara en otillräcklighet i att inte kunna utföra sitt jobb ordentligt. Här 

tolkar jag ordentligt som att det inte var tillräckligt att enbart ge mat eller byta kläder på en 

person och sedan gå till nästa boende utan att det krävs mer. Förutom Saras berättelse har det 

vittnats om ett flertal strategier för att överbrygga distansen som skapats genom 

skyddsutrustningen.  

 

Det var lite svårt för patienten att förstå vilka känslor vi har, för att det mesta är ju via ansiktet 

och de ser inte om vi skrattar, om vi ler, om vi är arga eller hur vi i personalen är. Det var lite 

svårt för patienten men ah, om vi skrattar lite högt så förstår dem. (Jalal) 

 

Exempel som att hålla andan, ta några steg tillbaka och dra ner munskyddet snabbt för att visa ett 

leende eller att prata och skratta mycket högre än vanligt har enligt informanterna bidragit till att 

förmedla känslor och lindra boendes oro. Enligt samtliga informanter behöver dessa strategier 

dessutom anpassas till enskilda boende vilket kräver en viss finkänslighet samt kunskap och 

erfarenhet kring enskilda boendes behov. Detta kan kopplas till Waerness (1984) “sentient actor” 

där informanterna är rationella i sin omsorg samtidigt som det inkluderas emotioner och empati 

medvetet i handlingar där omsorgstagarens behov prioriteras, ibland före omsorgsarbetarens 

egna.  

 

Återigen synliggörs omsorgens komplexitet där det fysiska arbetet inte kan separeras från det 

emotionella eller relationella arbetet och där det synliggörs vikten av erfarenhet för att kunna 

lösa en sådan situation. Detta styrker argumentet att inte “vem som helst” är lämpad för att utföra 

omsorgsarbete. 
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Bemanning 

Bland tid och skyddsutrustningen var även bemanning ett centralt tema.  

 

När jag kom så var det ganska tufft. Folk var slutkörda. Och man såg på den ordinarie personalen, de få 

som var kvar, de var helt slut. De hade jobbat kanske hela dagar, hela söndagar, de var helt förstörda. För 

de hade dragits med det här för länge och vissa pass hade de fått jobba själv. Och vi fick också sådant här 

papper att om det är så att man tjänstgör själv då är det i första hand mediciner du ger till alla. Sedan i andra 

hand så ger du mat. I tredje hand så sköter du den personliga omvårdnad du kan göra när du är själv. Och 

då frågade jag dem som hade jobbat på det andra stället: Men hur har ni orkat? Man var ju tvungen. Man är 

tvungen. Men jag hade tur för när jag var där då hade vi, då var jag aldrig själv. Vi var alltid två. Och då 

bestämde vi att: Ah men vi börjar med det rummet och så betade vi av. Det gick som på löpande band. Det 

var tuffare tempo där men jag tyckte att det funkade. Det funkade faktiskt. Jag var ju där och förstärkte. 

(Kajsa) 

 

Kajsa beskriver hur personalbristen i kombination med smittspridningen på olika avdelningar har 

påverkat hennes upplevelse att komma in i en sådan situation där kollegor är slutkörda. Jag tolkar 

det som att situationen enbart tillåts en rationalitet där känslor inte lämnas mycket utrymme. Att 

man är tvungen att orka synliggör omsorgsarbetares essentiella betydelse för omsorgen som för 

med sig ett tungt ansvar att hålla boende vid liv. Informanten beskriver själv att strategin där 

boende betades av inte kändes värdigt men att man kan inte göra mer än sitt bästa.  

Detta kan förstås genom Elwér et al. (2010) som beskriver hur strukturella processer kan påverka 

omsorgsarbetares hälsa negativt vilket kopplas ihop med en känsla av maktlöshet eftersom dessa 

är svåra att påverka.  

 

Citatet vittnar även om hur omsorgsarbetare utsätts för en fysisk och psykisk nedslitning och 

utmattning (Stranz 2013) och hur olika strategier som att “beta av” rum för rum till slut 

objektifierar omsorgstagarna som väntar på sin tur eftersom situationen har skapat en enorm 

maktobalans där boende har nästintill inget inflytande eller möjlighet att påverka sin egen 

situation (Palmqvist 2020). Detta synliggör dock också att omsorgsarbetare inte har utrymme för 

kompromisser, flexibilitet eller omsorgsrationalitet där rationaliseringen och effektivisering tar 

över (Waerness 1984).  
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Att begränsa det komplexa omsorgsarbetet och dela in det i avgränsade och “enkla” uppgifter 

som städa, duka eller trösta fungerar således inte i verkligheten eftersom dessa är komplexa och 

kräver flexibilitet och handlingsutrymme. När det varken finns tillräckligt med tid eller personal 

blir dessa uppgifter dessutom reducerade till det mest nödvändiga för att klara av en löpande 

bandeffekt. Utöver det synliggjordes hur en nedvärdering och reducering av uppgifter som 

exempelvis “duka bordet” påverkar arbetet eftersom det inte längre finns tid för att exempelvis ta 

fram finporslinet eller ställa fram en vas med vackra blommor. Med andra ord förstörs 

omsorgens helhet i och med att fördelningen av resurser påverkas av marknadiseringen. Denna 

brist på resurser finns således i en dubbel bemärkelse eftersom det varken finns tillräckligt med 

tid, personal eller materiella resurser. Samtidigt ökar spänningar bland personalen. Detta 

påverkar i slutändan omsorgsarbetare och bidrar till en maktlöshet och känsla av otillräcklighet 

eftersom dessa strukturella stressorer (Elwér et al. 2012) är svåra att påverka.  

Trots användningen av skyddsutrustningen och dess för-och nackdelar samt delvis kaosartade 

situationer och tidsbrist har omsorgsarbetare försökt att överbrygga den fysiska distansen genom 

att lindra boendes oro med olika strategier, vilket visar på omsorgsarbetare som “sentient actors” 

(Waerness 1984). Sammanfattningsvis försvårar en fragmentering av omsorg möjligheten att 

utföra en god omsorg eftersom känslan för helheten försvinner i och med att arbetet blir 

uppgiftsorienterad där arbetare tvingas beta av uppgifter, även om omsorgsarbetare hade velat 

agera på ett annat sätt.  

 

Gränser  

I och med att de materiella och immateriella resurserna inte är tillräckliga påverkas 

omsorgsarbetares professionella gränser. 

 

Under förra våren så avled åtta eller nio hos oss. Det hemskaste som jag var med om var att jag sitter med 

en boende som jag har på min avdelning. Hans fru ligger inne på sjukhuset med Corona. Och han säger 

adjö till sin fru efter femtio års äktenskap via telefon. Och då dör hon därvid. Så från att ha varit 

undersköterska så blev jag både anhörig, jag blev alla, alla, alla för att det stängdes, inga kom in, de fick 

inte träffa någon. De boende blev frustrerade, de blev ledsna. Jag var allt! (Linnea) 

 

Linnea berättade hur både omsorgsarbetare och boende påverkades negativt av besöksförbudet. I 

och med att boendes omsorgsnätverk tillfälligt men plötsligt föll bort upplevde Linnea att 
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omsorgsarbetares yrkesroll och uppgifter förändrades. Hon är inte ensam med det eftersom flera 

intervjupersoner har vittnat om ett socialt tomrum som uppstod under pandemin. Åt ena sidan 

beskrivs en förväntan att omsorgsarbetare tar över rollen som exempelvis anhörig eller psykolog. 

Åt andra sidan finns inte resurser. Här sätts extra mycket press på omsorgsarbetare att tänja på 

sina gränser då det har skapats en situation där boende har hamnat i en beroendeställning som 

handlar om liv och död.  

 

Att denna förväntan finns kan relateras till en viss syn på omsorgsarbetares femininitet där 

personliga egenskaper som att vara kärleksfull eller att bry sig extra mycket förstärks (Fisher, 

Tronto 1990). Lill (2007) belyser en annan problematik där omsorgsarbetare antingen behöver 

dra strikta och tydliga gränser eller skapa en balans mellan att vara flexibelt och professionellt. 

Denna balans menar Lill (2007), behövs för att undvika att omsorgen antingen missköts eller att 

en omsorgsarbetare hamnar i en situation där hen försvinner i omsorgen. Dock menar Tronto och 

Fisher (1990) att det finns en risk att en omsorgsarbetare som förhåller sig till befintliga 

resursramar, exakta arbetsbeskrivningar och arbetsplatsens förutsättningar inte skulle ha 

möjlighet att utöva omsorgsrationalitet, det vill säga att både vara rationell och emotionell, vilket 

Waerness (1984) menar skapar en god omsorg. Detta innebär mer specifikt att vara där, se, känna 

in, se behov och reagera på dessa vilket kräver mer än att bara byta blöja.  

 

Att alltid förhålla sig till resursramen och exempelvis lämna en boende i en situation som 

beskrivits ovan för att hinna med andra uppgifter kan dessutom skapa känslor av otillräcklighet 

hos omsorgsarbetaren. Samtidigt försvinner inte omsorgsansvaret utan hamnar antingen på en 

annan kollega eller skadar den boende medan ledningens omsorgsansvar att förbättra 

arbetsvillkoren är osynlig. Således försätts Linnea i en situation där föreställningar om den 

normativa omsorgsarbetaren bidrar till att det förväntas att fixa brister och ställa upp (Fisher, 

Tronto 1990; Wreder 2005).  

 

Att de professionella gränser förskjutits under pandemin har även berättats av Elly, som arbetar 

på en avdelning för coronapatienter på ett äldreboende vilken hon själv jämförde med en 

intensivvårdsavdelning där situationen beskrivits som att ‘vi har ju egentligen vetat lika lite 

allihop’ och ‘annars så har man liksom fått slå sina kloka huvuden ihop hela tiden. Och då 



45 

tillsammans med läkare liksom’. Elly menar att omsorgsarbetarnas ansvarsområden ökade 

samtidigt som det utökades ansvarsområden genom fler delegeringar. Detta är intressant 

eftersom inte enbart gränser bland olika professioner utan även hierarkier mellan professioner 

blev suddiga. Eftersom läkare nu kunde erkänna sin okunskap kring coronarelaterade 

sjukdomsförlopp bidrog det till att omsorgsarbetares dagliga observationer från exempelvis 

boendes andning, syresättning eller mat-och vätskeintag värdesattes högre än innan pandemin. 

Här beskrev Elly sin arbetsplats som ‘vår egen lilla forskning’ då de fick ‘räkna ut allt själv’ och 

där det dagligen samlades in ny kunskap om enskilda boende och deras tillstånd.  

 

Situationen från covid-19avdelningen tyder på att omsorgen gavs både ett större 

handlingsutrymme (om än tillfälligt) och en större flexibilitet där erfarenheter och kunskap om 

enskilda individer värdesattes (Waerness 1984). Även om denna aspekt är positiv, eftersom det 

skapas förutsättningar för en god omsorg, så beskrev Elly en tuff arbetsmiljö med extraturer, få 

eller inga raster och många dödsfall: 

 

Men alltså det var precis som att folk gick på automatik. Men när det väl lugnade ner sig, det var då man 

tänkte efter okej, vad är det som har hänt egentligen, hur många är det som har gått bort? Man har bara 

liksom gått på att: okej, jag ska gå in hos den, sitta med den, jag ska ge den mat. Man har liksom inte ens 

hunnit tänka på sig själv och sina egna känslor. Även om man som undersköterska ska ha distans till sina 

boende, och man inte ska ta åt sig så gör man det. Annars är man på helt fel plats alltså! Och att vara 

omringat av så mycket dödsfall som vi hade. [...] Och jag har liksom inte varit med om sådant här. Så det 

blev liksom pang pang pang! Så att, ah det var ju tungt men vi hade ju i alla fall varandra. Och alla som 

sagt gick och jobbade extra så man inte skulle få jobba ihjäl sig när man väl var på jobbet. (Elly) 

 

Att folk gick på automatik vittnar om att arbetet i det stora hela blev uppgiftsorienterad där en 

uppgift utfördes efter en annan medan pressen och stressen inte lämnade utrymme för att känna 

efter eller reflektera. Samtidigt kan Ellys upplevelse tolkas som en försvarsmekanism eller 

strategi för att skydda sig själv med tanke på de många dödsfallen och att man tar åt sig, även 

om professionen kräver en viss distans. Att det inte är helt möjligt att utföra omsorg utan att 

kunna se, känna in och hantera behov tyder återigen på Waerness (1984) begrepp sentient actor 

samt Fisher och Trontos teori att omsorg inte kan delas upp (1990).  
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Detta avsnitt har synliggjort yrkets komplexitet som består av relationellt, emotionellt, 

intellektuellt och hårt fysiskt arbete. Detta står i ständig konflikt med arbetets faktiska 

förutsättningar som har präglats av en falsk organisatorisk syn på att omsorgsarbetet är enkelt 

och kan utföras av vem som helst sålänge rutiner följs. Eftersom yrket är komplext och rutiner 

kan rubbas krävs förutsättningar för en flexibilitet för att utöva omsorgsrationalitet där omsorg 

kan anpassas efter situationen och den enskilde boendes individuella behov. Samtidigt krävs det 

en ständig omförhandling av personliga gränser där pandemins situation försätter 

omsorgsarbetare i ett dilemma av prioriteringar där risken är att antingen den boendes eller 

omsorgsarbetarens hälsa påverkas negativt. 

 

Att (inte) bli lyssnad på  

Men jag har många kollegor som har tyckt att det har varit jättesvårt. Och de har haft svårt att veta hur de 

ska hantera vissa samtal, fått till sig vissa grejer som man aldrig kanske tidigare har hört att någon faktiskt 

känner att…ah men att höra någon säga att: Jag vill faktiskt inte leva mer, jag vill hellre dö nu än att leva 

igenom den här pandemin. Det hade vi ju i vanliga fall inte fått höra. Det hade de ju sagt till sina anhöriga. 

Och att förhålla sig till sådana samtal det har varit lite svårt. Eller ah det har varit svårt för vissa i 

personalen medans vissa var jättebra på det. Där tycker jag det är tråkigt att man inte har...jag tycker det är 

tråkigt att man under pandemin bara har fokuserat på Covid-19 och inte fokuserat lika mycket på vad som 

händer. Alltså vad händer med en person som sitter i karantän i två veckor? Alltså att vara ensam och inlåst 

i två veckor, det är det värsta jag har sett folk gå igenom i hela mitt liv och då har jag sett folk dö. Jag har 

sett missbruk, jag har sett så många grejer, men det här är det värsta jag har sett i hela mitt liv. Och att 

ingen då har trätt in med…alltså de kunde ha satt in psykologer...alltså jag själv har i extrema fall ringt till 

Kry, den här Kry-appen. Varför har ingen gett de här äldre tillgång till en iPad där de kan ringa Kry? Alltså 

massa grejer, de kunde ha gjort så många grejer om de bara hade lyssnat på oss. Och det är många 

depressioner, mycket psykisk ohälsa som hade kunnat förhindrats om de faktiskt bara hade lyssnat. [...]Så 

att om någon bara hade lyssnat så hade vi kunnat få hjälp med så himla mycket, så mycket tidigare. [...] Det 

är så sjukt att vi själva, som hade så mycket att stå i.…alltså att det låg på oss att komma på det här. Jag 

tycker bara det visar på hur lite insikt..alltså de här politikerna, har de ingen insikt i vad vi gör?! Alltså vad 

man måste göra för de här äldre för att de ska ha ett bra liv. Det är inte bara att byta inkontinensskydd, mata 

dem, och ge dem mediciner. Det är ju deras liv. Det är vi som finns där för att underhålla. Det är vi som är 

där för att trösta. Vi är där för att hålla deras hand när vi ska dö...men vi har inte fått någon hjälp med det. 

Vi har bara fått hjälp med att hålla dem vid liv. Knappt det. (Charlie) 

 

Avslutningsvis vill jag lyfta Charlies citat som jag tyckte var svårt att korta ner eller sammanfatta 

med egna ord. Citatet beskriver att pandemin har varit väldigt jobbigt för boende till den grad att 



47 

vissa inte ville leva längre, bland annat på grund av besöksförbudet och eftersom alla sociala 

aktiviteter på äldreboenden fick ställas in utan andra alternativ. I och med det ökade boendes 

beroendeställning. Jag tolkar det som att det är varken boende eller omsorgsarbetare som har 

blivit lyssnat på. I Charlies uttalande synliggörs således kraven, pressen och stressen som 

omsorgsarbetare har på sig för att fixa systemets brister samt dess förväntningar att de ska ställa 

upp när det behövs. Samtidigt ges inte resurser för att kunna ställa upp eller fixa problemen 

vilket blir tydligt i Charlies berättelse om svårigheten att hantera tunga samtal som egentligen 

borde hanterats av en anhörig eller psykolog eftersom det inte alltid fanns rätt omsorgsrelation, 

personliga egenskaper, tid, erfarenheter eller utbildning. Vidare synliggörs en frustration som 

enligt min tolkning grundar sig i att omsorgsarbetare blev lämnade i sticket under krisen, dels 

med resurser, dels eftersom ingen har lyssnat och med detta uppskattad deras kunskap och 

erfarenheter.  

 

Att ingen har lyssnat vittnar om den organisatoriska nedvärderingen av omsorgsarbetet som även 

under pandemin visade en syn på att den är enkel att utföra, att personalen fixar det på något sätt 

eftersom det går att dela på omsorg där det emotionella och relationella inte tas med i 

beslutsfattares räkning. Detta blir tydligt i att Charlie bestrider stereotypiska arbetsuppgifter som 

ses som “enkla” som att byta inkontinensskydd samtidigt som Charlie förtydligar att omsorg 

betyder så mycket mer än att hålla boende vid liv.  

 

Sammanfattning del 2-Omsorgen är komplex och kräver rätt förutsättningar 

Sammanfattningsvis har materialet i del 2 visat att omsorg är komplex och kan inte delas upp. 

Dock bygger organisationen just på idén att omsorg kan delas upp vilket leder till grava 

konsekvenser i praktiken, både för boende och omsorgsarbetare.  

Del 2 har visat vad omsorg kräver i praktiken, hur förutsättningarna har försämrats av pandemin 

och hur omsorgsarbetare och deras arbetsvillkor påverkas. En brist på stöd från ledningen, 

otydlig information och otillräckliga resurser tvingar omsorgsarbetare in i en ständig 

omförhandling av relationella, emotionella, psykiska, fysiska och professionella gränser. 

Krishanteringen med knappa resurser har tvingat omsorgsarbetare att utföra det mest nödvändiga 

samtidigt som egna känslor, den egna hälsa, egna behov samt återhämtningen prioriteras sist. 

Vad detta säger om omsorgens plats i samhället diskuteras i Del 3. 
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5.3 Del 3-Vad händer med omsorgen? 

Strategier 

Eftersom det inte gavs förutsättningar för att utföra en god omsorg inom ramen av de givna 

förutsättningarna identifierade jag vissa av forskningssubjektens handlingar som strategier: 

 
Nej alltså..det är så svårt att förklara men typ ena dagen..så var det ju skitjobbigt och vi hann verkligen 

ingenting. Vi hann inte umgås med dem och vi hann inte göra någonting. Men dagen efter, när vi hade 

tur..eller det var ganska ofta i alla fall som..allting bara på något sätt flöt på. Vi gjorde allting i 

förebyggande syfte. Vi lärde ju oss det till slut att, för att alla ska få mat halv två så börjar vi ge mat kvart i 

ett till dem som är sjuka. Sedan kan man sitta och äta lite mysmiddag med dem som är friska i matsalen och 

underhålla dem. Och sedan, det var ju en kväll på våren någon gång i alla fall. Det var väl tre veckor efter 

att vi hade fått in Covid på avdelningen. Då var det en av dem äldre som var sjuk som drabbades av 

panikångest på grund av den här ensamheten och då beslutade jag och mina två kollegor oss för att..vi 

skulle skita i allting. Alltså vi kommer inte ens att röra disken. Alla sådana grejer som vi kan strunta i, det 

får nattpersonalen ta. Det enda vi kommer göra nu, det är att byta inkontinensskydd och ge dem mediciner. 

Och sedan hade vi..vi öppnade allas ytterdörrar för alla bor i samma korridor. Så vi öppnade allas 

ytterdörrar och så körde vi korridorsbingo (vi båda skrattar). Så vi åkte runt där med megafon med en 

sparkcykel i korridoren bara för att alla bara skulle känna typ att, ah men de kunde se oss, de var fyra meter 

ifrån oss men de kunde se oss, vi hade roligt, vi skrattade, någon skrek bingo och fick en chipspåse som de 

kunde mumsa på i sängen. Så att även om det var hur hemskt som helst så lyckades vi på något sätt ändå att 

få den här extra energin och prioritera om så att hyresgästerna ändå fick känna att..ok det kommer inte att 

suga för alltid. Det är bara vissa dagar som livet kommer vara så jädra tufft. (Charlie) 

 

Charlie beskriver hur personalgruppen avviker från arbetsbeskrivningen och skapar sina egna 

rutiner som är anpassade till situationen och de boendes behov. Jag tolkar det som att 

engagemanget är sprungen ur ett dåligt samvete och känslor av otillräcklighet eftersom Charlie 

och kollegorna kände att de inte hann med någonting, det vill säga att enbart det mest 

nödvändiga kunde utföras men inget utöver det som att umgås och spendera tid med varandra. 

Eftersom omsorgsarbetare i detta fall lägger stort värde på att utföra en god omsorg lades 

exempelvis matrutinerna om för att skapa en viss tidseffektivitet vilket i sin tur möjliggjorde 

social tid. För att täcka de boendes sociala behov som tidigare inte fick plats på grund av 

pandemins besöksförbud och inställda aktiviteter samt personalbrist så bestämde Charlie och 

kollegorna att enbart fokusera på just det och skippa övriga uppgifter som enligt Charlie tog 
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värdefull tid från det sociala. I och med det förflyttades dessa uppgifter till nattpersonalen, vilket 

är intressant eftersom det medförde en risk för konflikter eller spänningar, men Charlie berättade 

att de boende var så trötta efter bingot att nattpersonalen hade det lugnt och kunde fokusera på att 

diska med mera. Det är intressant hur Charlie beskriver att dem trots eller kanske snarare på 

grund av situationen de befann sig i valde att lämna sina rutiner och prioritera om. Jag tolkar 

Charlies uttalande om att ge hopp till boende som att deras agerande även gav hopp och mening 

till omsorgsarbetare eftersom det, även om bara under en dag, skapades en helhet i 

omsorgsarbetet.  

 

Detta kan föstås genom Elwér et al. (2010) som betonar vikten av både hälsoresurser och 

relationella resurser, där även Stranz (2013) betonar vikten av att ha ett bra samarbete med 

kollegor eftersom det bidrar till att skapa en bra stämning på arbetsplatsen. Detta i sin tur skapar 

en känsla av mening och förbättrar omsorgsarbetares hälsa (Elwér et al. 2012; Stranz 2013). Jag 

vill även argumentera för att detta påverkar boendes välmående samtidigt som det finns en 

maktobalans där boende är starkt beroende av omsorgsarbetares personliga engagemang. Det har 

även gjorts ett försök att motsätta sig de strukturella stressorer som är svåra att påverka (Elwér et 

al.) men i och med att Charlies personalgrupp motsatte sig rutinerna, arbetsuppgifterna och 

ledningen identifierar jag detta som att det görs kollektivt motstånd mot själva organisationen.  

Det är horribelt, det är hjärtskärande det är det. Jag vill påstå att det finns folk hos oss som har dött i förtid 

för att de gav upp, för att det inte fanns något att leva för längre, de fick inte träffa sina barn. Riktigt hemskt 

och jag vet vid ett tillfälle, det var en dam som var helt klar och redig som hade fått...hon hade fått en 

stroke men när man har fått en stroke är man ju fortfarande..ja alltså hon hade inte fått en som var så illa..så 

hon inte var medveten längre utan hon var ju medveten och hon var över hundra och det bestämdes att hon 

skulle inte åka in och så..men där kom ju anhöriga på natten eller tidig morgon, tidig sommarmorgon och 

ville ju in till henne och de hade faktiskt med sig egna munskydd och egna visir och egentligen skulle det ju 

godkännas av sjuksköterska och det skulle bara vara en i taget som fick vara där. Och jag kände ju herregud 

hon kanske inte lever en vecka till den damen så aj jag gjorde också det man inte får göra. Sådant får man 

ju inte säga i en intervju men det gör jag, jag släppte in de båda två och sa att de inte får säga det för jag blir 

avskedat. Jag kunde inte se någon större smittrisk med det så länge de hade munskydd och visir. Faktiskt, 

inte. Det var inte värdigt att bemöta dem så. Detta var ju en sådan familj som hade så stor sorg att de inte 

hade fått träffas på så länge, hon var en av dem som tappade livsgnistan denna dam. Så jag tyckte inte att 

jag kunde göra så mot henne på hennes dödsbädd. Men det är sådant man skulle kunna bli avskedat för men 

där hade jag min stolthet. (Inger) 
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Här befann sig Inger i en situation där riktlinjer påverkade boendes värdighet till den grad att hon 

själv kände att hennes egen värdighet skulle påverkas ifall hon inte bemötte dem på ett värdigt 

sätt. I och med sitt beslut att släppa in anhöriga för att kunna ta farväl, riskerade Inger att bli 

avskedat. Således tolkar jag detta som en strategi för att göra motstånd, även om det sker i det 

dolda, mot riktlinjerna där boendes individuella behov värderades högre än formella riktlinjer 

och till viss grad egna behov.  

Det de brydde sig om det var ju att till exempel, vi hade en kvinna då, henne kommer jag aldrig att 

glömma. Hon var ju vår första covidpatient och hon var verkligen den kvinnan innan hon avled. Hon var 

den kvinnan som alltid var med oss i personalen, hon satt alltid och drack kaffe med oss, hon hjälpte oss att 

duka borden och hon ville alltid vara med oss liksom, hon var så sällskapssjuk, hon var liksom en av oss i 

personalen nästan. Så för henne, att bara få träffa oss i personalen i typ tio minuter varje gång, och vi gick 

ju aldrig in i onödan. Utan vi gick endast in till de här covidpatienterna när det var, när vi skulle ge någon 

insats, typ som att byta inkontinensskydd eller om vi ändå skulle ge mediciner. Så då fick de liksom..då 

gjorde vi allt på samma gång. Så nu ska du få mediciner, så här varsågod, här har du din mat. Nu byter vi 

inkontinensskydd och du får mediciner och så ses vi nästa gång det är dags för någonting. Det var ju så 

jobbigt. Just för den här kvinnan var det riktigt jobbigt för. Och det hela slutade med att, för hon var ju inte 

sjuk, hon visade inga symptom. Hon hade bara bekräftad covid. Så hon hade liksom inte en snuva eller 

någonting. Så det hela slutade med att jag och en kollega, vi tyckte så jädra synd om henne så en kväll när 

vi har jobbat färdigt så satte vi upp en stege mot hennes fönster så vi kunde sitta på utsidan av hennes 

fönster och prata med henne och hon låg i sängen. Vi tyckte så jädra synd om henne. [...] Ah vi saknade ju 

henne också, det är ju svårt att förstå men jag umgås ju mer med dem än vad jag har fritid och är med min 

son. Så att..det var ju en himla saknad för oss alla. Och det gjorde så mycket för henne och liksom..ah men 

bara för att se våra ansikten utan skyddsutrustning och bara få prata med oss typ. Och samma för oss då. 

(Charlie) 

 

Eftersom Charlie beskriver hur det sociala eller relationella har blivit bortprioriterad och inte 

tillåtits under arbetstiden tolkar jag Charlies agerande som en strategi för att utöva omsorg efter 

arbetstiden. Här synliggörs omsorgens relationella aspekt som visar på omsorgens komplexitet, 

att omsorg innebär mer än att utföra enkla uppgifter och sedan gå hem. Även det emotionella blir 

tydligt och är något som inte enbart stannar inom det betalda arbetet utan är något som 

omsorgsarbetare tar med sig hem. I ovanstående fall har det utvecklats en strategi för att undvika 

en känsla av otillräcklighet eller dåligt samvete och oro. Dock så har det kommit upp andra 

berättelser där omsorgsarbetare har gråtit både hemma och i bilen innan de körde hem. 
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Sammanfattningsvis är omsorgsarbetare tvungna att utveckla egna strategier där det görs 

undantag. Här riskerar omsorgsarbetare dock sin egen hälsa eller anställning och tvingas 

förskjuta gränsen mellan det professionella och relationella genom att avvika från normen och 

rutiner som inte längre anses som värdigt eller hållbart. Att en omsorgsarbetare tar till dessa 

strategier kräver dock exempelvis specifika egenskaper såsom mod och empati, ork eller att det 

finns stöd från personalgruppen. Omsorgsrationalitet är viktig men tillåts i sällsynta fall då det 

inte ges tillräckliga förutsättningar eller utrymme för det. Omsorgsarbetare måste således själv 

skapa utrymmet genom att utveckla strategier där omsorgsarbetare tänjer på sina gränser och 

riskerar att påverkas negativt samtidigt som det reproduceras ett system som verkar fungerar för 

organisationen. Medan dessa handlingar osynliggörs och nedvärderas bygger själva systemet på 

omsorgsarbetare som med andra ord uppoffrar sig genom både små och stora undantag. Här 

synliggörs även marknadiseringens konsekvenser där utvärderingen av arbetet inte fokuserar på 

kvalitativa och mellanmänskliga processer (Brennan et al 2012).  

Det lilla extra  

Under intervjuerna har det ofta nämnts uttrycket “det lilla extra” i samband med berättelser där 

det antingen kunde utföras en god omsorg eller tvärtom där det inte var möjligt.  

 

Jennifer: Som du nämnde innan, att det gick lite som på löpande band och att det funkade, men hur… 

Kajsa: Det funkade! Men jag kan tycka att många av dem var i mycket, mycket sämre skick. Jag frågade 

inte...men vad är det vi gör? Det här kan inte vara värdigt alltså. Det här kan absolut inte vara värdigt att 

hålla på...man såg att folk hade ont. Vi hade ju patrullerande sjuksköterskor som kom och tittade till och då 

kunde man säga att: “Nej, jag har jätteont här” så vi vill inte ens röra nu. Och vissa gånger ringde vi 

sjuksköterskan: “Vi kommer inte utföra någon omvårdnad förrän du har smärtlindrad här. Det går inte.” 

Folk skrek, de hade så ont, de hade så ont, så ont. Vissa var ju halvt livlösa, de var ju knappt med liksom. 

Och sedan framförallt för att anhöriga fick ju inte komma. Det var ju ingen som fick ha någon närstående 

där. Då kände man men herregud, hur ska det gå? Kommer hon eller han klara natten? Det här, det här 

känns inte som att de kommer orka. (Kajsa) 

 

Kajsa upplevde att sparkraven som har påverkat bemanningen och resursfördelningen har grava 

konsekvenser som under pandemin ledde till att folk betades av och fick dö i ensamhet och i 

vissa fall utan smärtlindring. Här syns även undersköterskors begränsning av yrkesrollen där det 

uppstod ett beroende av sjuksköterskor som också var underbemannade. I och med det menar 
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Kajsa att det uppstod situationer som inte kändes värdiga för de boende och att omsorgsarbetare 

hade väldigt begränsat handlingsutrymme och inflytande över att ändra situationen. I och med 

det är det väldigt intressant hur Kajsa å ena sidan beskriver att det funkade att arbeta som på ett 

löpande band eftersom arbetet blev uppgiftsfokuserat, samtidigt som det å andra sidan beskrivs 

en maktlöshet i att inte kunna utföra en bättre omsorg där även relationella och emotionella 

aspekter får plats. Detta kan förstås genom Eliasson (1992) som betonar vikten av 

omsorgsarbetets helhet som är av stor vikt i situationer där det både krävs fysiskt, emotionellt 

och relationellt arbete och framför allt att kunna vara där, se och känna in vad som behöver 

göras.  

 

Sköterskorna var så ödmjuka, så kärleksfulla, de sprang runt i alla avdelningar och såg till att den här 

personens liv betydde någonting. De gick dit och kollade. Vi hade familjemedlemmar som ringde till våra 

telefoner. Jag själv tog hänsyn till att personen håller på att dö. Vi fick ju inte gå in så mycket till personen 

med tanke på att personen håller på att dö..Men vi var ju där och kollade: Ok, personen lever, vi ska gå 

kolla om en liten stund igen och kollar om allting är som det var och om det är så att personen har fått 

panikångest och håller på..att försöka andas..så det var ju en av våra..vi prioriterade ju dem. Men samtidigt 

måste vi tänka på oss själva att inte bli smittade. Vi kunde inte ha dörren öppen heller med tanke på att det 

var patienter som promenerade på korridorerna. Och det var ju också illa, det var också en nackdel. Sedan 

var det tankar att om man öppnar dörren så kunde smittan gå vidare. Med tanke på att det är Corona i själva 

rummet och patienten ligger ju där. Så det var ju också illa. Samtidigt tänkte vi mycket på hygienen, att vi 

hade handskarna utanför, inte innanför själva området. Men det var många många negativa tankar och 

positiva tankar och tankar kring: Hur kommer personen dö? Kommer personen dö i lugn eller när kommer 

dem och hämtar honom? Och oftast hämtar dem ju personen på kvällen eller om det var på natten, jag 

visste inte hur det var, på natten tror jag när alla låg och sov. Men ja jag fick ju se några, det var ju brist på 

påsarna också så dem kom ju med säckpåsarna. Svarta säckpåsar såg vi. Jag mådde illa, jag tänkte gud det 

här kunde ju vem som helst ligga i. Det var också så hemskt att se: så här blir man behandlat. (Amal) 

 

I citatet ovan beskriver Amal hur pandemin har påverkat det praktiska arbetet. Citatet visar på 

Amals tankar som är på så många olika ställen samtidigt vilket ger insyn i omsorgsarbetets 

komplexitet. Här behöver Amal ta hänsyn till anhörigas, boendes, andra boendes samt kollegors 

och egna behov. Samtidigt ställs det krav på hennes fysiska förmågor som att gå runt i en varm 

skyddsdräkt medan det krävs att hon utför ett intellektuellt arbete som att tänka på logistiken, hur 

skyddsutrustningen ska hanteras och vilka konsekvenser det kan ha att öppna en dörr. Vidare 

tänker hon på de boende och ser deras behov samtidigt som hon inte har möjlighet att påverka 
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hur personen kommer att dö och hur den döda kroppen kommer att behandlas sedan. Jag tolkar 

det som att Amal såg behoven men hade inte möjlighet att tillgodose dem genom att exempelvis 

se till att personen inte dör i ensamhet. Även Charlie såg boendes behov: 

 

Vi hade ju en man som..alltså det enda han typ levde för egentligen, det var ju att ta sina promenader. Han 

var ute flera timmar om dagen och bara promenerade. Och hans sista önskan det var ju att få komma ut. 

Och då fick ju vi till oss att han inte fick det. Men efter många långa diskussioner om säkerhet och allting 

och vi verkligen kunde garantera att korridorerna kommer vara helt tömda och vi kunde sanera innan och 

efter så länge vi bara får rulla ut den här gubben i sin säng. Som tur går sängarna på hjul. Så vi rullade ut 

gubben med säng och allting så han fick ligga där ute. Det var ju tolv timmar innan han fyllde 95. Så..han 

sade att det var den finaste födelsedagspresenten han någonsin har fått. Och så hann han..han satt i sitt 

sovrum och tittade på hans familj på uteplatsen då som vi hade gjort. Hela hans familj var ju samlade där. 

Och vi i personalen åt tårta och allting medans han låg och tittade på oss i sitt rum då. Och under kalaset så 

somnade han in. Och det kändes...typ som det finaste någonsin att han fick komma ut och att han fick 

somna in med hela familjen, alltså medans han låg och tittade på hela familjen. 

[...] Sedan önskar man ju såklart att man kunde ha gjort mer. Det är ju det som har varit det jobbiga. 

(Charlie) 

 

Charlie beskriver om ett tillfälle där hon tillsammans med kollegor ville uppfylla hans sista 

önskan. För att uppnå detta avvek Charlie och kollegor från normen då det inte finns med i 

arbetsbeskrivningen att uppfylla boendes sista önskan. Vidare var dem tvungna att övertala 

ledningen samt utföra ett flertal extrauppgifter som att sanera och se till att korridoren var tom, 

något som jag tolkar skedde på deras ansvar. Här tycker jag att det är intressant att 

omsorgsarbetare fick godkänd från ledningen men inget extra stöd i form av resurser med mera. 

Detta blir även tydligt i uteplatsen som nämns där Charlie berättade att den skapades eftersom 

hennes arbetsgrupp kom på idén och ansökte om pengar från ett annat företag som i sin tur 

donerade pengarna. Återigen fanns inget stöd från ledningen förutom att projektet godkändes. 

Trots Charlies engagemang som eftersträvar att göra det “lilla extra” där god omsorg eftersträvs 

och utförs har hon en känsla av otillräcklighet, att det kunde ha gjorts bättre eller mer vilket jag 

tolkar som att det hade kunnat bli en ännu bättre omsorg om det hade funnits mer stöd från 

ledningen.  

 

Att det hänger på omsorgsarbetares initiativ blir även tydligt i nästa citat: 
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Ja, men dem boende...det var en boende som sade till mig en dag att…under pandemin hade det inte varit 

för dig så hade jag nog kastat in handduken. Och det är ju det bästa betyget man kan få. Att man gjorde en 

förändring i någons tillvaro. Att man gjorde det här lilla extra. Slängde ihop med en sockerkaka även om 

man hade, jag hade tio minuter, jag hade bara kunnat gå och sätta mig i soffan men valde att slänga ihop en 

sockerkaka för att det skulle lukta gott och de kunde dricka kaffe med en sockerkaka. Men det är de här 

små, små grejerna som de gamla behöver. (Linnea) 

 

Linnea synliggör att det finns behov som kanske inte alltid uttalas men som Linnea anser som 

viktiga “små grejer”. Dessa små handlingar, som att baka en sockerkaka, menar Linnea att de 

kan rädda eller förlänga liv. Detta kräver dock att omsorgsarbetare ibland tänjer på sina gränser 

och invanda rutiner för att förbättra omsorgen och jag tolkar det som att boende är beroende av 

denna välvilja, framför allt under pandemin då samtliga sociala aktiviteter för boende ställdes in. 

Här skapas med andra ord en maktobalans där en omsorgsarbetare med rätt personliga 

egenskaper kan driva igenom projekt för att göra “det lilla extra”. Utan omsorgsarbetares välvilja 

hade omsorgen med andra ord enbart stannat inför ramen av de basala rutinerna. 

Enligt Elwér et al. (2010) kan handlingar som “att göra det lilla extra” öka tillfredsställelse och 

tacksamhet från boendena samt öka en god omsorg. Dock ökar även arbetsbördan. Å ena sidan 

kan detta påverka stressnivån och relationer med kollegorna där intervjupersoner har vittnat om 

avundsjuka eller en känsla av att dem bryr sig inte. Å andra sidan kan det lilla extra, tack vare 

positiva relationella aspekter med omsorgstagarna, ge en känsla av meningsfullhet.  

 

I detta avsnitt diskuterades vad som krävs för att tillgodose uttalade och outtalade behov. Enligt 

ovanstående berättelser kan det krävas att omsorgsarbetare exempelvis behöver göra motstånd 

mot befintliga regler eller att omsorgsarbetare avviker från det som står i arbetsbeskrivningen. I 

dessa fall sker avvikandet på omsorgsarbetares bekostnad och eget ansvar, något som i sin tur 

kan leda till både positiva och negativa aspekter. Dock är det inte alltid möjligt att tillgodose alla 

behov vilket kräver en prioritering och kan leda till känslor av otillräcklighet, framförallt om det 

uteblir ett stöd från kollegor eller ledningen.  

Återigen speglas att omsorgsarbete inte är enkelt utan komplext. Här synliggörs även att den 

organisatoriska synen på omsorgsarbete som enkelt är mer än att exempelvis baka en sockerkaka, 

det kan förlänga livet eller ge värdighet in i de boendes sista stund. 
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Sammanfattning del 3-Omsorgen ges inte plats  

Under Del 3 har det diskuterats att god omsorg inte ges förutsättningar som behövs och således 

kan god omsorg inte utföras inom de givna resursramarna. För att utföra “det lilla extra” krävs 

dels att omsorgsarbetare ser och känner in uttalade och outtalade behov. Dels krävs det strategier 

där personliga professionella gränser tänjs och omförhandlas. Trots omsorgsarbetares insats som 

möjliggör “det lilla extra” där omsorgsarbetare tar stora risker och sliter ut sig så värderas varken 

deras kunskap och erfarenheter. Med andra ord osynliggörs och nedvärderas omsorgsarbetare 

och deras arbete samtidigt som dem får inget eller lite stöd, varken i form av att bli lyssnad på 

eller få ökade resurser från ledningen vilket förstärker omsorgsarbetets fragmentering. 

6. Avslutande Diskussion 

Sammanfattningsvis har det diskuterats hur omsorgen är byggd på en organisatorisk syn där 

omsorg ses som ett enkelt arbete som går att dela upp. Detta är något som har förstärkts av 

marknadiseringen. Vidare har det diskuterats att pandemin har förstärkt en omsorgskris som 

fanns redan innan virusets utbrott. En kombination av marknadisering och pandemi påverkar 

således bland annat omsorgsarbetares och boendes hälsa, arbetsuppgifter, arbetsgruppen, 

bemanningssätt, resursfördelning och yrkesrollen. 

Materialet i denna studie har dock visat att det är omöjligt att dela upp omsorgsarbete eftersom 

det krävs att omsorgsarbetare ges handlingsutrymme, tid och resurser för att vara där, se, känna 

in och få möjlighet att tillgodose boendes individuella behov utan att behöva dela på emotionellt, 

fysiskt, relationellt och emotionellt arbete. Med andra ord förstörs möjligheten till att kunna 

utföra en god omsorg vilket påverkas ytterligare av försämrade arbetsvillkor och en nedskärning 

av resurser.  

Trots det gör omsorgsarbetare motstånd och utvecklar strategier i arbetsvardagen, både ensamt 

och kollektivt, för att bevara sin egen och de boendes värdighet. Samtidigt reproduceras ett 

system som, ur ett organisatoriskt perspektiv, verkar fungera men där priset betalas med boendes 

och arbetares psykiska och fysiska hälsa. Dock så förstörs omsorgens helhet vilket har blivit 

tydligt genom ett flertal berättelser där omsorgsarbetare var tvungna att gå på automatik, beta av 

boende eller lämna dessa att dö i ensamhet då det varken fanns tid eller andra resurser som 

personal och skyddsutrustning som hade kunnat öka omsorgsarbetares handlingsutrymme.  
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Vidare har studien kommit fram till att omsorgsarbetares erfarenheter och kunskaper som krävs 

för att kunna hantera det komplexa omsorgsarbetet och för att kunna fixa organisatoriska brister, 

är något som inte värderas. Tvärtom synliggjorde ett flertal berättelser hur denna nedvärdering 

ger skuldkänslor och känslor av otillräcklighet. Dock så hotas äldreomsorgen och yrkesrollen då 

det å ena sidan professionaliseras vilket begränsar yrket och dess ansvarsområden och å andra 

sidan sker en avprofessionalisering vilket kan kopplas till en syn där “vem som helst” kan utföra 

arbetet, något som i sin tur håller yrkets status och löner på en låg nivå.  

Allt detta kan ses som en ond cirkel vars effekter är en ökad risk för att omsorgsarbetare med 

både lång och kort erfarenhet känner sig nedvärderade, otillräckliga och utmattade vilket kan 

leda till att dem lämnar yrket eller landet för bättre arbetsvillkor.  

För att skapa en större förståelse för marknadiseringens och pandemins effekter skulle det vara 

högst relevant att även undersöka boendes, anhörigas, sjuksköterskors eller ledningens 

perspektiv. 

Avslutningsvis bör frågan ställas vad som händer med ett samhälle som inte prioriterar omsorg? 

En nedvärdering av själva arbetet och en nedskärning av resurser kommer således urholka en god 

omsorg, något som redan nu men även i framtiden kommer att påverka omsorgsarbetare som i 

högre utsträckning består av marginaliserade grupper i samhället. Omsorgsarbetare som 

utvecklar strategier och gör motstånd, vare sig tyst och i det dolda eller högt och tydligt så leder 

detta till en fysisk och psykisk nedslitning. Vidare kan detta påverka jämlikheten där de, som 

ekonomiskt sett har möjligheter, kommer att köpa till sig extra tjänster för att kunna säkerställa 

en bättre (privat) omsorg. Samtidigt riskeras att allt fler anhöriga kommer att behöva ansvara för 

omsorgen i hemmet vilket i sin tur kan öka klyftor i samhället. 

Eftersom det redan idag finns en oro över att inte kunna rekrytera tillräckligt med 

omsorgsarbetare, vilket är kopplat till yrkets status och arbetsvillkor, finns ett ökat behov av 

särskilda boenden som inte heller kan täckas. Således finns en överhängande risk att situationen 

inom äldreomsorgen förvärras ännu mer. 

Jag vill också betona att ett flertal av informanterna känner en yrkesstolthet där yrket ses som 

meningsfullt och viktigt. Avslutningsvis lämnar jag det sista ordet till Elly: 
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Vi håller fortfarande på att jobba inom pandemins mitt och när detta är över så hoppas jag ju att 

vi orkar och tar striden för att få upp lönerna, får upp arbetsvillkoren och då behöver vi ju liksom 

resten av hela Sverige med oss. För att problemet har ju varit att vi har ju bara varit de gnälliga 

undersköterskorna innan, medan resten säger att: Ni är så viktiga, ni skulle ha haft högre lön och 

då bara känner jag: Ja, men då får ni rösta för att vi får det. [...] Jag hoppas ju att folk vill kriga för 

oss efter detta. Och att folk liksom inte glömmer vad vi har gjort för att utan undersköterskor så 

vet jag inte var det hade slutat. (Elly)  
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