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Sammanfattning 
Syftet med vår uppsats var att generera en djupare förståelse för vårdpersonalens perspektiv 

kring missförhållanden inom äldreomsorgen. Vi ville skapa insikt om vilka orsaker 

personalen anser leder till förekomsten av missförhållanden. Vår avsikt var även att utifrån 

personalens synvinkel undersöka vilka förbättringsåtgärder de bedömer bör vidtas för att 

minimera dess uppkomst.  

Vi genomförde två kvalitativa intervjuer med två fokusgrupper som bestod av ordinarie 

vårdpersonal. Metoden utgick ifrån en induktiv forskningsansats. Det insamlade materialet 

analyserades med hjälp av perspektivanalys, tidigare forskning, gällande lagstiftning och 

valda teorier, KASAM, ålderism, socialkonstruktivism samt det strukturella perspektivet för 

hur man kan förstå organisationer. 

Studiens resultat visar att missförhållanden enligt personal beror på hur äldre värderas i 

samhället, personlig olämplighet för vårdyrket samt resursbrister. Personalen kom med en rad 

olika förbättringsåtgärder på hur förekomsten av missförhållanden inom äldreomsorgen kan 

minimeras. De förändringar som de efterfrågar består av ökad bemanningsstyrka, rekrytering 

av rätt människor, resurstillökning, handledning samt förbättringar som berör ledningen. 
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Förord  
Först och främst vill vi tacka de som gjorde denna studie möjlig, nämligen våra informanter 

som ställde upp. Ni gör en fantastisk och gedigen insats i ert arbete med att ta hand om de 

äldre. Ni har delat med er av er tid och varit givmilda med er kunskap. Ett varmt tack! Vår 

uppsats kan beskrivas som en resa! Från att ha utarbetat vår uppsatsplan till dess att vi nu 

sitter och skriver förordet med ett omsorgsfullt arbete bakom oss. Vårt samarbete har fungerat 

utmärkt! Vi har kämpat med uppsatsen tillsammans och kompletterat varandra väl. Vi vill 

tacka vår handledare Kenneth Sundh för all hjälp, uppmuntran och goda råd på vägen som har 

varit betydelsefulla och underlättat vårt uppsatsskrivande.  

 

  

 

Anne Ståhl och Claudia Daivyes, 31 maj 2012 
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1. Inledning  
Uppsatsens titel har vi valt från en av vår informants uttalande ”Det man önskar åt andra och 

gör åt andra, måste man vara beredd på att själv acceptera”. Vi tycker att citatet fångar upp 

uppsatsen och belyser en uppriktig uppfattning om hur vi borde behandla våra medmänniskor.  

 Föreställ dig att du heter Sarah Wägnert och arbetar inom äldreomsorgen. Du 

uppmärksammar att de äldre ibland ligger i timmar i väntan på hjälp i nerkissade och 

smutsiga blöjor, vilket leder till att de får ont och svåra liggsår. Du känner dig otillräcklig och 

upplever att du inte ges möjlighet att ge de äldre den vård och omsorg de förtjänar och är 

berättigade till (Helsingborgsdagblad, 2008). De äldres livssituation anser du är ovärdigt och 

funderar dagligen på vad du kan göra åt saken och på vems skyldighet det är att reagera och 

agera. År 1997 gjorde Sarah ett val och blev kallad en ”whistleblower”. Hon sa upp sin  

anställning och berättade om missförhållandena i media. Sarah hade civilkurage trots att hon 

visste att hon inte hade stöd från sina chefer och arbetskollegor, men ändå stod hon upp för 

sanningen och berättade om situationen för omvärlden. Informationen kring de äldres 

situation blev tagen på allvar vilket resulterade i en ny lagparagraf i Socialtjänstlagen 14 kap. 

2 §, som fick namnet Lex Sarah. Detta ansågs bidra till en stor förändring inom hela 

äldreomsorgen och leda till en förbättring i de äldres livssituation (a.a.). Kom det att bli så? 

Nordenfelt (2010) beskriver att kritiken ofta kan handla om bristfällig levnadsnivå, 

avsaknaden av integritet och respekt, brister i medicinsk kompetens, brister i bemötandet samt 

frånvaro av social kompetens bland personalen (a.a., s. 38). Vi tyckte att det skulle vara 

intressant att undersöka vilka faktorer i det dagliga arbetet vårdpersonalen anser bidrar till 

missförhållanden. Jönson (2007) förklarar att en del av arbetet med äldre utgår ifrån att 

personalen måste använda sig själva som verktyg, bland annat blir deras personlighet, attityd, 

förhållningssätt, arbetssituation och resurser en avgörande faktor i orsaksförklaringarna vid 

försummelsen av äldre (a.a., s. 60-61). Vi var även intresserade av att titta närmare på vilka 

åtgärder personalen bedömer bör vidtas för att minska situationer som kan leda till 

missförhållanden.  
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1.1 Problemområde 
Medias stora rubriker gör oss ofta uppmärksammade på förekomsten av missförhållanden 

inom svensk äldreomsorg. Inte så sällan kan vi läsa om äldre som far illa och försummas på 

olika sätt. Den 2 mars 2008 skriver Svenska Dagbladet om att vanvård och missförhållanden 

inom äldreomsorgen sällan anmäls (Svenska Dagbladet, 2011), trots att vi i Sverige har haft 

Lex Sarah sedan den första januari 1999 som reglerar anmälningsskyldigheten vid 

missförhållanden inom Socialtjänstens olika områden (socialtjänstlagen, 2010a).  

Den 11 november 2011 kan vi exempelvis läsa i Dagens Nyheter om att personal inom  

äldreomsorgen utbildas i att avgöra när en blöja använts optimalt, alltså när blöjan är 

tillräckligt nerkissad för att då kunna bytas ut. Ansvariga menar på att målet med denna 

utbildning inte är att försumma de gamla som får ligga i sitt kiss och bajs, däremot har man en 

rationell modell och strategi för att avgöra när blöjbytet är ”optimalt” (Dagens Nyheter, 

2011).  

I november 2009 gjorde vårdpersonal i Piteå kommun en Lex Sarah- anmälan om att  

äldre människor som bor på demensboenden i kommunen lämnas ensamma och låses in om 

natten utan tillsyn av personal. Det gick ett år utan att några åtgärder vidtogs. Personalen 

valde att påvisa missförhållandet genom att gå till TV- programmet Uppdrag granskning. 

Först då reagerade Socialstyrelsen på omständigheterna och utförde en undersökning som 

ledde till nya föreskrifter i november 2010. Undersökningen visade att 6 av 10 

demensboenden i Sverige var obemannade om natten vilket inte ansågs acceptabelt. Piteå 

kommun var alltså inget undantag med att lämna äldre människor med omfattande 

omvårdnadsbehov utan tillsyn (Kommunalarbetaren, 2010).  

Vi är medvetna om vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt till den bild som skildras av 

media, då de kan ha ett ekonomiskt vinstintresse. Dock visar även statistik från 

Socialstyrelsens årsrapport (2011) att missförhållanden inom äldreomsorgen är ett faktum. 

Under sista halvåret av 2011 fattades 102 bifallande Lex Sarah domar, mer än hälften av 

domarna, det vill säga 56 stycken, berörde äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2011, s. 46). Som 

händelserna beskriver så tycks ingen större förändring har skett trots den alarmerande 

ökningen av olika fall av missförhållanden.  

Sverige har en lagstiftning som bland annat tydligt markerar att äldre ska kunna åldras i  

trygghet, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Äldreomsorgen är 

reglerad i Socialtjänstlagen (socialtjänstlagen, 2001a). Vad är det som gör att vi år 2012 inte 

har lyckats uppnå målen med äldrepolitiken? Vad beror förekomsten av missförhållande på?  
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Missförhållanden inom äldreomsorgen har visat sig förekomma och vi tror att dess 

uppkomst handlar om någonting mer komplext. Vi vill undersöka om det finns mer kunskap 

att inhämta i området. Fokus för denna undersökning ligger därmed på personalens perspektiv 

kring orsaker som leder till missförhållanden samt hur dess uppkomst kan minimeras. Detta 

för att personalen oftast är de som först kommer i kontakt med vårdtagarna i olika vardagliga 

situationer. Vår förhoppning är att studien ska kunna bidra med ytterligare förståelse för det 

komplexa kring förekomsten av missförhållanden och att vi eventuellt hjälper till att fylla en 

kunskapslucka med ny kunskap.  

1.2 Syfte  
Syftet med vår uppsats är att få en djupare förståelse för vårdpersonalens erfarenheter av 

missförhållanden inom äldreomsorgen.  

1.3 Frågeställningar 
1. Vilka faktorer tror personalen leder till uppkomsten av missförhållanden?  

2. Vilka åtgärder anser personalen bör vidtas för att minimera missförhållandenas uppkomst?   

1.4 Bakgrund 
Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsprognoser står Sverige inför en utveckling med en 

allt åldrande befolkning (Statistiska centralbyrån, 2009, s.11). Ädelreformen som infördes 

1992 innebar att ansvaret för de äldre övertogs av kommunerna från landstinget. En stor andel 

äldre kommer någon gång under sitt liv att behöva stöd och hjälp från svensk äldreomsorg 

(Strandberg, 2011, s. 19-20). Tadd och Calnan (2010) menar att de utmaningar som en 

åldrande befolkning innebär är bland annat social utsatthet och ökat behov av hälso- och 

sjukvård samt social omsorg. Vidare beskriver de att dessa utmaningar inte kan övervinnas så 

länge äldre människor fortsätter att vara föremål för diskriminering och dålig behandling som 

minskar deras sociala värde och självkänsla. (a.a., 197- 199). Sjukdom och ohälsa gör att 

äldre blir beroende av andra människors vård och omsorg för att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda. Relationen mellan vårdpersonal och den äldre påverkas bland annat av hur 

parterna bemöter och förstår varandra (Sundström, 2008, s. 190-192). Det finns en skyddande 

lag som heter Lex Sarah. Lex Sarah avser allvarliga missförhållanden som drabbat brukare 

inom socialtjänstens verksamheter.   

Äldreomsorgen regleras av en lagstiftning som starkt understryker och stödjer vikten  

av en äldreomsorgsutformning som präglas av att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha 

inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet 
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oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg (Socialtjänstlagen, 

2010b).  

Socialtjänstlagen är den lag som styr äldreomsorgen för personer över 65 år, och  

Socialstyrelsen är den myndighet som ger ut föreskrifter, allmänna råd, riktlinjer och 

vägledningar (Regeringen, 2009). Trots dessa lagar och personalens goda ambitioner i 

vardagens rutinmässiga uppgifter om att hjälpa och göra gott, så kan gott förvandlas till ont. 

Den äldres självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet kan i interaktionen med vård- 

och omsorgspersonal kränkas och överskridas. Det finns alltså ett regelverk som tydligt 

reglerar äldreomsorgens praktik men som av olika orsaker kan brista i tillämpningen. 

Förekomsten av missförhållanden inom äldreomsorgen har under de senaste åren med jämna 

mellanrum rapporterats i media.  

Med detta som bakgrund har vårt intresse fallit på att lyfta fram personalens perspektiv och 

undersöka deras syn på missförhållanden. Detta för att kunna avgöra rimligheten i de 

utmaningar och svårigheter de kan ställas inför i det praktiska arbetet som sedan riskerar att 

leda till kränkningar och försummelser av äldre människor.  

1.4.1 Tillsynsorgan  

Den 25 september 2009 ger Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att under tre år göra en 

nationell tillsyn av vården och omsorgen om äldre. Tillsynsuppdraget har ett särskilt fokus på 

vården och omsorgen för äldre med stora och blandade behov. Regeringen anser att tillsynen 

behöver skärpas ytterligare. Tillsynen har förstärkts genom att Socialstyrelsen och 

länsstyrelsen måste utöka besöken och inspektionen av den kommunala äldreomsorgen. Målet 

med detta är att brister och missförhållanden inom äldreomsorgen ska rättas till samt att 

huvudmän och utförare ska klara av att utveckla en vård och omsorg av god kvalitet. Kvalitet 

och kompetens inom äldreomsorgen ska säkerställas så att äldres självbestämmande, 

integritet, trygghet och värdighet beaktas (Regeringen, 2009). 

1.5 Förförståelse  
Dalen (2007) förklarar att alla har någon form av förförståelse. Hon menar att det  

är viktigt att ta med sin förförståelse i till exempel intervjusituationer, så att vår egen 

förförståelse bidrar till att bättre förstå informanternas berättelser och erfarenheter (a.a., s. 13).   

Vi hoppas att vårt brinnande intresse för äldrefrågor ska återspeglas i vår studie och bidra 

med en ökad förståelse för områden som berör äldre och deras situation. Vi har under tre år 

studerat till socionom med inriktning äldre, på Ersta Sköndal högskola. Vår utbildning har 
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gett oss tillfället att få en inblick i hur äldres valmöjligheter och livsförhållande kan se ut i 

Sverige.  

En av författarna är utbildad undersköterska och har en tolvårig arbetslivserfarenhet inom 

äldreomsorgen. Hon har varit verksam i olika särskilda boenden för äldre, servicehus samt 

arbetat på trygghetsjouren. Arbetet med äldre har gett henne en bred erfarenhet av 

äldreomsorgen och där skedde också hennes första kontakt med missförhållanden inom 

äldreområdet. En känsla av orättvisa och en nyfikenhet med många frågor och funderingar 

väcktes under den tiden hon var verksam fram tills nu. 

Den andra författaren har inte någon tidigare erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen. 

Den erfarenheten av vård och omsorg hon har är från att ha arbetat inom handikappomsorgen 

i totalt tre år. Dock kom hon i kontakt med både äldre och yngre brukare. Medias 

uppmärksamhet och insikten genom utbildningen av hur god äldreomsorg bör vara väckte 

hennes brinnande intresse för fenomenet missförhållande och dess uppkomst.  

Vår kunskap utifrån socionomutbildningen och tidigare anställningar är vi medvetna om 

kan ha haft betydelse under hela arbetets gång. Dock tror vi att våra olika bakgrunder och 

erfarenheter inom området kan ha berikat studien, då vi under studiens gång har kunnat se på 

det insamlade materialet på olika sett. Under uppsatsskrivandet har vi fört många och långa 

diskussioner med varandra och reflekterat kring vår förförståelse, vårt valda ämne samt kring 

de intryck som upplevts. Vi har även övervägt hur mötet med personalen kan ha påverkat vår 

tolkning av materialet då en av författarna själv har arbetat som undersköterska. Något som 

tedde sig självklart i den enas ögon var inte alltid lika självklart i den andres. Hade båda haft 

likvärdig erfarenhet inom äldreomsorgen hade kanske vissa saker inte uppmärksammats då 

det är lätt att påverkas och färgas av det sammanhang man praktiserat i under lång tid. Hade 

istället ingen av oss haft erfarenhet av äldreomsorgen hade kanske vissa viktiga aspekter för 

studien missats då vi tror att erfarenheten kan vara tillhjälp i förståelsen av det komplexa i 

arbetet med äldre människor.  

1.6 Uppsatsens disposition och ansvarsfördelning  
Vi har valt att skapa en disposition som vi tänker passar vår uppsats genom att hämta 

inspiration från olika ställen. Uppsatsen har bland annat disponerats genom att undersöka hur 

andra c-uppsatsförfattare har valt att disponera utrymmet i sina uppsatser. Vidare har vi följt 

institutionens uppsatsriktlinjer från studentklassrummet Luvit. Uppsatsen har framställts 

genom tätt samråd mellan författarna. Syftesformulering, frågeställningar, intervjuguide, 

informationsbrev samt datainsamling har genomförts genom gemensamma diskussioner och 
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bearbetning. Resultat- och analysdelen är ytterligare ett resultat av ett gemensamt arbete. Vi 

valde att ta ansvar för olika delar i uppsatsen. Claudia hade övergripande ansvar för inledning, 

problemområdesbeskrivning, bakgrund samt sammanställning av lagar och policyer. Anne 

hade övergripande ansvar för metod delen och tidigare forskning, Claudia har dock skrivit 

analysprocessen i metod delen. Även om vi valde att skriva visa delar separat, har vi sedan 

granskat varandras textinnehåll och står för all producerat text i studien. Gemensamt har vi 

formulerat förförståelse, begreppsdefinitioner, metodologiska överväganden, 

generaliserbarhet samt sammanfattning av kunskapsläget. Valet av teorier har vi beslutat 

tillsammans då teorier och analys är nära sammankopplade. Dock har vi valt att skriva två 

teorier var, Anne skrev om ålderism och socialkonstruktivism och Claudia skrev om KASAM 

och det strukturella perspektivet. Resultat, analys och sammanfattande diskussion har vi 

formulerat och diskuterat fram och satt samman texterna till en helhet gemensamt.   

1.7 Begreppsdefinitioner  
Här nedan redovisas centrala begreppsdefinitioner för undersökningen. De begrepp som har 

en bestämd betydelse refererar vi till. De begrepp som vi inte refererar till är ett klargörande 

från oss till läsaren för att denne ska förstå hur vi tolkar och vad vi inkluderar i begreppet.  

 

Media- kanaler för förmedling av information och underhållning (Nationalencyklopedin, 

2012) 

Missförhållanden- bemötande som avviker ifrån grundläggande krav på respekt för 

självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Fysiska och psykiska övergrepp som 

hot, kränkningar och kroppsbestraffningar. Ekonomiska övergrepp som stöld och utpressning. 

Sexuella övergrepp som närmanden och trakasserier. Brister i verksamheten som påverkar 

den personliga hygienen och mathållningen. Brister i tillsyn som exempelvis att en äldre 

”glöms” på toaletten. Brister som var för sig inte är ett missförhållande kan om de 

tillsammans upprepas innebära ett missförhållande som ska anmälas enligt Lex Sarah 

(Socialstyrelsen, 2012). 

Politiska retoriken- teoretisk vältalighet i lagar och policyer  

Äldreomsorg- den del av socialtjänsten som tillhandahåller vård och social omsorg till 

personer över 65 år. Kan bedrivas i både kommunal och privat regi   

Äldre- Person över 65 år som ges någon form av social omsorg  

Personal- omsorgs- och omvårdnadspersonal, undersköterskor och vårdbiträden  



7	  

	  

2. Metod och material  

2.1 Forskningsansats och val av metod  
I denna studie använder vi oss av en kvalitativ forskningsmetod. Bryman (2007) menar att 

den kvalitativa metoden ofta har en beskrivande karaktär av det som skall undersökas. Detta 

med anledning av den vikt som läggs på att fenomen förstås utifrån ett sammanhang. Bryman 

förklarar vidare att den kvalitativa metoden innebär att beteenden, värderingar och det som är 

aktuellt för studien tolkas i sin kontext. Vidare förtydligar han att det betyder att vi inte kan 

förstå varför personer handlar och tänker som de gör utan att förstå den speciella miljö de 

vistas i (a.a. s. 265-266). Anledningen till varför vi valde en kvalitativ forskningsmetod var 

för att vårt syfte bygger på omsorgspersonalens perspektiv kring missförhållanden. Därav 

blev den kvalitativa ansatsen passande då vi ville komma åt personalens personliga 

erfarenheter och syn på fenomenet missförhållanden inom äldreomsorgen. Detta ansåg vi 

behövde förstås utifrån ett kontextuellt sammanhang vilket enligt oss hade blivit svårt genom 

kvantitativ metod.  

 Den kvalitativa forskningsmetoden inrymmer ofta en forskningsansats som kallas 

induktion. Induktion förklarar Klausen (2006) handlar om att dra generella slutsatser utifrån 

det empiriska materialet som samlats in. Induktion innebär att forskaren inte har någon teori 

eller hypotes vars giltighet skall testas, utan genererar istället nya teorier och generella 

slutsatser (a.a. s. 135). Eftersom vi inte hade någon specifik teori eller hypotes som vi ville 

testa valde vi därför den induktiva ansatsen. Vårt syfte formulerades med förhoppningen att 

generera i någon form av generella slutsatser. Sohlberg (2011) beskriver att induktion och 

deduktion är motsatta tillvägagångssätt att dra slutsatser (a.a. s. 128). Vi valde bort att göra en 

deduktiv studie eftersom vi ville ge informanterna möjlighet att komma med nya idéer på 

åtgärder för att höja kvalitén ytterligare på äldreomsorgen. Vi ville även ge dem möjlighet att 

så fritt som möjligt återge sin syn på eventuella problem.  

 Den intervjuform vi fann mest lämpad för studien var fokusgruppsintervjuer. 

Fokusgruppintervjuer förklarar Bryman (2007) lämpar sig bra om forskaren är intresserad av 

hur samtalet mellan informanterna utvecklas utifrån de frågeställningar som studien har. Det 

är även så att interaktionen mellan informanterna bidrar till en diskussion runt de valda 

temana. Diskussionen menar Bryman möjliggör att deltagarnas åsikter kommer fram på ett 

sätt som de kanske inte hade gjort om de hade varit ensamma med intervjuaren. Vidare 

förklarar Bryman att den argumentation som kan uppstå mellan deltagarna kan innebära att 
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forskaren får mer realistiska svar då deltagare kan behöva förklara sina åsikter. 

Fokusgruppsintervjuer kan enligt författaren bidra till att deltagarna utökar sina svar eller 

ändrar åsikter efter att ha lyssnat på en annan informants svar (a.a. s.325, 326-327). Denna 

intervjuform ser vi kan bli ett problem om någon i gruppen inte skulle våga stå upp för sin 

åsikt, utan istället väljer att vara tyst eller hålla med om något denne egentligen inte tycker. 

Kvale (1997) menar att en risk med att använda sig av denna intervjuform är att det kan bli 

svårt för intervjuaren att ha kontroll över samtalet. Han beskriver även att det kan bli svårt att 

i efterhand analysera materialet om intervjun genomfördes under oorganiserade former (a.a. 

s.97).  

2.2 Urval  
För att på bästa sätt uppfylla syftet valde vi att göra två stycken fokusgruppintervjuer med 

fyra personer i varje grupp. Bryman (2007) menar att en fokusgrupp inte bör vara fler än sex 

personer. Enligt honom är mindre grupper att föredra när det rör sig om ett känsligt ämne eller 

när syftet är att få fram deltagarnas personliga åsikter. I en större grupp finns risk för att 

informanterna inte vågar säga sin åsikt (a.a. s.330). Vi uppmärksammade i urvalsprocessen att 

de tillfrågade verkade restriktiva med att delta när de fick vetskap om vad intervjun skulle 

handla om. Vi tror att det kan ha att göra med att missförhållanden inom äldreomsorgen anses 

vara ett känsligt ämne. Vår förhoppning var att mindre grupper skulle innebära att 

informanterna kände sig trygga och tordes berätta och dela med sig av sina erfarenheter. 

Ytterligare en anledning till att vi valde mindre grupper var på grund av att Dalen (2007) tog 

upp att antalet personer som intervjuas inte får vara för stort, då bearbetning av materialet är 

en tidskrävande process (a.a. s.54). Utifrån tidsramen för uppsatsen gjorde vi bedömningen att 

två grupper om fyra var överkomligt. Vår studie bestod nämligen också av en andra del, där 

syftet var att analysera hur personalens perspektiv eventuellt skiljer sig från den politiska 

retoriken.   

Den urvalsmetod som vi använde oss av kallas snöbollsurval. Bryman (2007) beskriver att 

snöbollsurval innebär att forskaren tar kontakt med några personer som är aktuella för studien. 

Dessa personer används sedan för att få kontakt med ytterligare relevanta personer. 

Snöbollsurval menar Bryman är ett bra sätt att komma i kontakt med ett mindre antal 

informanter som är lämpade för studiens avsikt. Vanligtvis används snöbollsurval som 

urvalsmetod då det inte finns någon bestämde population att välja ut informanter från (a.a. 

s.115-116). Vår studie har dock en bestämde population som består av vårdbiträden och 

undersköterskor inom äldreomsorgen. Snöbollsurval valde vi som metod för att vi ville 
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försäkra oss om att vi fick med rätt personer i fokusgrupperna, alltså personer som var villiga 

att diskutera och argumentera kring missförhållanden inom äldreomsorgen. Det var även ett 

snabbt och smidigt sätt att komma i kontakt med personal som ville delta i studien.  

Till vår studie sökte vi heltidsanställda vårdbiträden eller undersköterskor med lång 

erfarenhet av äldreomsorgen. Med lång erfarenhet i detta fall menar vi minst fem år inom 

fältet. Anledningen till varför vi avgränsade oss till heltidsanställda var för att vi ville vara 

säkra på att intervjupersonerna var i daglig kontakt med de äldre. Personalens dagliga kontakt 

med de äldre tänkte vi skulle kunna bidra med att de hade mer att berätta.  

För att få kontakt med informanter till fokusgrupperna tog vi kontakt med två personer på 

ett äldreboende i Stockholmstad som en av författarna till den här studien är bekant med. Det 

visade sig att den aktuella verksamheten är kommunalt driven. Vi är medvetna om att det kan 

finnas en skillnad mellan kommunalt och privat driven äldreomsorgen, dock avser vi inte att 

problematisera kring detta. Då det centrala i vår studie är personalens perspektiv kring 

fenomenet missförhållanden inom äldreomsorgen och inte kommunala eller privata 

verksamheters förutsättningar. Kontakten med kontaktpersonerna togs initialt via telefon och 

de informerades om syftet med studien och vilka personer vi var intresserade av att komma i 

kontakt med. Kontaktpersonerna återkopplade senare till oss med de personer som själva valt 

att delta i studien. Deltagarna valde var och när intervjun skulle äga rum.   

2.3 Informanterna 
Informanterna som deltog i studien var bekanta med varandra genom sin arbetsplats. 

Bekantskapen upplevde vi inte utgjorde något hinder för dem då de till synes fritt berättade 

om olika erfarenheter. De delade erfarenheter från den aktuella arbetsplatsen, andra 

erfarenheter samt redogjorde för personliga åsikter kring ämnet. Av de informanter som valde 

att delta i studien var det en som inte ville uppge sin ålder, dock var alla kvinnor mellan 28 

och 58 år. Att samtliga informanter är kvinnor väljer vi att inte problematisera kring. I detta 

fall avser vi att koncentrera oss på andra aspekter såsom arbetslivserfarenhet och utbildning. 

Dessa aspekter menar vi är mer relevanta för studiens syfte än kön och genus. Alla 

informanterna med ett undantag hade en undersköterskeutbildning. Den informant som inte 

var utbildad undersköterska hade däremot en vårdbiträdesutbildning. En av informanterna 

hade förutom en undersköterskeutbildning en mentalskötarutbildning. Alla hade lång 

erfarenhet av att arbeta med äldre människor. Tre av dem hade endast erfarenhet ifrån den 

aktuella verksamheten, vilket var nio år, tio år samt tretton år. De andra hade arbetat mellan 

sjutton och trettioåtta år inom äldreomsorgen och varit verksamma mellan åtta och tio år i sin 
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nuvarande verksamhet. Det faktum att tre av informanterna inte har någon annan 

arbetslivserfarenhet än den inom den aktuella verksamheten, tror vi inte har påverkat studien 

negativt. Alla har trots allt arbetat i flera år inom området samt varit medvetna om 

problematiken kring missförhållanden inom äldreomsorgen genom olika samhällskällor.   

2.4 Genomförande  
De två fokusgruppintervjuerna ägde rum på det aktuella äldreboendet i ett avskilt rum, på 

informanternas initiativ. Vi upplevde att informanterna vid båda tillfällena var avslappnade 

och entusiastiska över att få delta i studien. Det blev uppenbart för oss att informanterna var 

engagerade i sitt arbete och frågor som rör äldres välbefinnande. Vi inledde intervjuerna med 

att dela ut informationsbrev (se bilaga 1) om studien där informanterna gav sitt godkännande 

till att delta i studien genom en underskrift. Därefter delade vi ut en artikel som berör 

missförhållanden inom äldreomsorgen (se bilaga 3), för att stimulera kommande diskussioner. 

Vid intervjutillfällena var båda författarna till studien närvarade, dock delaktiga på olika vis. 

Claudia ledde intervjuerna och ansvarade för att ställa frågorna i intervjuguiden, ställa 

följdfrågor samt återföra informanterna till samtalsämnet. Anne antecknade under båda 

tillfällena samt ansvarade för inspelning av intervjuerna. Intervjuerna spelades in med hjälp 

av en inspelningsfunktion i en iphone mobiltelefon.  

 Intervjuerna transkriberades några dagar efter att intervjuerna genomförts. Vid 

transkriberingen skrevs samtalen ut ordagrant med normkorrekt svenska av respekt för 

informanterna då talspråk och skriftspråk skiljer sig. Vid några tillfällen angav informanterna 

personliga exempel som enligt oss var irrelevanta för studien, dessa valde vi att inte 

transkribera. Transkriberingen av de båda intervjuerna utfördes av Anne, den ena fyrtionio 

minuter lång och den andra fyrtiosex minuter.  

2.5 Utformandet av intervjuguide  
Informanternas möjlighet att så fritt som möjligt få berätta om sina erfarenheter och förslag på 

åtgärder var anledning till valet av semi-strukturerade intervjuer. Bryman (2007) beskriver att 

en semi-strukturerad intervju innebär att forskaren har ett antal tematiska frågor som intervjun 

ska beröra och kretsa kring. Frågorna är allmänt formulerade, vilket är en skillnad från en 

strukturerad intervju där frågorna är specifika. I en semi-strukturerad intervju har forskaren 

även möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna fånga upp intressanta perspektiv för studien 

(a.a. s.123,127, 301).  
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Vid utformandet av vår intervjuguide utgick vi ifrån frågeställning ett och två, då dessa två 

frågor utgår ifrån personalens perspektiv kring missförhållanden. Vi arbetade fram med hjälp 

av Larsson (2005) och Dalen (2007) tre stycken temafrågor som vi ansåg skulle ge svar på 

dessa två frågeställningar. Larsson (2005) poängterar att det är viktigt att inte bara ha en bra 

intervjuguide, utan att det även är viktigt att lyssna aktivt för att kunna ställa bra följdfrågor 

som är relevanta utifrån studiens syfte (a.a. s. 103) Under intervjuerna ställdes följdfrågor för 

att stimulera berättande hos informanterna, så som berätta mer! kan du ge exempel? Hur 

tänkte du då? Dalen (2007) redogör för några aspekter som forskaren bör tänka på vid 

utformandet av intervjuguiden och hur dessa kan påverka reliabiliteten i studien. Hon menar 

att det är viktigt att inte ställa ledande frågor eller frågor som är tvetydiga. Det är även viktigt 

enligt henne att frågorna inte kräver specialkunskap som informanten inte har, samt att 

frågorna är så känsliga i sin karaktär att informanten inte vill svara (a.a. s. 32). Vi hade dessa 

råd framför oss vid utformandet av studiens intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguidens tre 

temafrågor anser vi inte är ledande eller tvetydiga. Våra frågor kräver heller ingen 

specialkompetens utan bygger på informanternas subjektiva perspektiv och erfarenheter av 

missförhållanden inom äldreomsorgen.  

2.6 Tillvägagångssätt och litteratursökning 
När uppsatsarbetet tog sin början sökte vi via Google för att se vilka träffar som dök upp. 

Detta gjorde vi för att få en första bild av området. Vid sökning på Google med sökorden 

missförhållanden och äldreomsorg blev det mycket träffar på artiklar som skrivits i olika 

kvälls- och dagstidningar. Artiklarna handlade framförallt om missförhållanden som inträffat 

inom äldreomsorgen i Sverige, både i privat- och kommunal regi. Artiklarna fungerade som 

inspirationskällor och ledde oss på så sätt vidare i arbetet. 

För att få tag i vetenskapligt underlag vände vi oss till några olika databaser. Vi sökte 

främst i Libris, social services abstracts/sociological abstracst, socindex, ageline samt 

PubMed. De engelska sökorden vi använde oss av var elder abuse, elder mistreatment, 

nursing home, eldercare, social work och prevention. Dessa sökord kombinerades på olika vis 

för att finna artiklar som skulle kunna hjälpa oss att komma så nära vårt syfte som möjligt. 

Nursing home och eldercare blev viktiga sökord att ha med i kombination med de andra 

sökorden. Då nursing home inte fanns i kombination med ovan nämnda sökord så fick vi fram 

många artikelträffar på våld mot äldre som inte handlade om våld inom äldreomsorg. Därför 

blev detta sökord ett av de viktigare för att ringa in vårt problemområde.  
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Vidare sökte vi på avhandlingar.se, uppsatser.se samt Diva för att få en bra överblick över 

svenska studier som gjorts. Här använde vi oss framförallt av sökorden Lex Sara, äldreomsorg 

och missförhållanden. Några av de uppsatser vi fann var till hjälp då de också gjort 

litteratursökningar inom vårt valda område.  

De politiska mål och gällande lagar för äldreomsorgen redogör vi för under rubriken Lagar 

och policyer. Dessa mål och lagar sammanställdes utifrån hämtad information från 

Socialstyrelsens och regeringens hemsidor. I sökfältet på de angivna hemsidorna användes 

sökord som politiska mål för äldreomsorgen, socialtjänstlagen, missförhållanden samt 

äldreomsorg. De lagar vi valde ut anser vi är extra intressanta att problematisera utifrån 

koppling till äldreomsorgen och missförhållanden. 

2.7 Analysprocess 
Med utgångspunkt i vår intervjuguide och det insamlade intervjumaterialet valde vi att 

tematisera transkriberingen efter fem tydliga temaområden. Att fördela transkriberingen i 

olika teman var ett sätt för oss att få grepp över textens omfattning. De utvalda temana kom vi 

fram till genom gemensamma diskussioner. För att processen inte skulle bli så komplicerad 

och tidskrävande, valde vi att göra en första kodning samt att identifiera betydande citat från 

våra intervjuer tillsammans. Därefter sammanställde vi det kodade materialet till 

resultatdelen. Resultatet gick vi igenom tillsammans, vi gjorde ett medvetet val att ta bort 

överflödiga ord och ljud samt snyggade till citaten så att de blev mer läsvänliga. Vi 

korrigerade textinnehållet i intervjumaterialet för att vi ville ge våra informanters viktiga 

perspektiv en rättvis bild, eftersom sättet på hur man skriver och pratar visserligen inte är 

densamma. När vi väl var klara med resultatdelen satte vi sedan igång med analysdelen.  

 Jönson (2007) förklarar att en första kodning är ett sätt att fördela materialet i grupper och 

att tydliggöra olika mönster. Därefter påpekar han att huruvida materialinsamlandet är 

målinriktat så kommer även kodningsprocessen att bli mer förutbestämd. Jönson skriver att 

om intervjuaren endast lyfter fram det som verkar intresseväckande för studien, kan detta 

uppfattas som oförskämt av informanterna som delat med sig av både tid och erfarenheter. 

Författaren menar istället att intervjuaren bör förankra det insamlade materialet till andra 

begrepp eller koder som växer fram, då meningen med kodning är att urskilja intressanta 

samband. Sedan ska de nya kodorden kopplas till materialet för att på så sätt hitta nya mönster 

och samband (a.a., s. 56-59).  

 Inför kodningen av intervjumaterialet valde vi att bland annat använda Jönsons (2010) 

tankar kring kodning inom forskning och praktik. På grund att den begränsade tidsaspekten i 
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uppsatsskrivningen valde vi att genomföra enbart tre kodningar. I den första kodningen 

samlade vi upp teman som vi utläste ur intervjuguiden och intervjumaterialet. I den andra 

kodningen kopplade vi vårt resultat till andra kodord som i sin tur ledde till att vi upptäckte 

nya mönster och därmed studiens fem resultatteman. Den tredje kodningen är den som 

genererade fram till studiens två analysteman. Utifrån de nya koder som vi identifierade, 

bearbetade vi materialet med hjälp av tidigare forskning och valda teorier för studien.  

 Vår uppsats utgår ifrån en perspektivansats, där vi har undersökt vår empiri från olika håll 

för att kunna få olika perspektiv på det problemområde vi valde att studera. Jönson (2007) 

framställer perspektivansatsen som ett sätt att förstå perspektivets uppbyggnad och hur den 

hänger ihop. Jönson tydliggör att det som ska förstås är själva problemperspektivet. 

Problemperspektiv är enligt honom den mängd olika förklaringar och tankegångar om 

problemets grunder, omfattning och lösningar. Begreppet problemperspektiv inrymmer också 

metaforer och slagord som deltagarna använder för att belysa problemet (a.a., s. 25-37).  

2.8 Metoddiskussion 

2.8.1 Metodologiska överväganden 

Vår avsikt var att förhoppningsvis få en djupare förståelse för personalens perspektiv kring 

missförhållande inom äldreomsorgen. Därför föll det naturligt för oss att intervjua just dem. 

Vi var medvetna om att missförhållande inom svensk äldreomsorgen förekommer. Dock inte 

utifrån personalens perspektiv. Den induktiva forskningsansatsen blev ett naturligt val, då vi 

ville ha insyn i personalens perspektiv och inte heller hade en specifik hypotes vi ville testa. 

Valet av semistrukturerade intervjuer samt fokusgrupper som metod visade sig vara ett bra 

sätt att fånga upp vårt område och dess syfte på. Metodvalet genererade innehållsrika och för 

studien intressanta diskussioner.  

2.8.2 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om i vilken utsträckning forskaren verkligen mätt det denne hade för avsikt 

att mäta. Reliabilitet handlar om huruvida mätningen är korrekt utförd (Neuman 2006, s.188; 

Thurén, 2007, s. 26). Vid hög validitet hänger de slutsatser som genererats i undersökningen 

ihop och resultatet kan ses som giltigt. När en undersökning har hög reliabilitet borde 

resultatet med stor sannolikhet bli det samma om undersökningen genomförs igen. Validitet 

och reliabilitet som begrepp appliceras på den kvalitativa studien men fokus ligger inte på 

frågor som rör mätning utan på studiens tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet (Bryman, 

2007, s. 43, 257-258).  
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 Vår intervjuguide har blivit granskad av två erfarna forskare. Bland annat efter deras 

granskning och omarbetning av de tematiska frågorna anser vi att vår studie har hög validitet. 

I den processen menar vi att vi säkerställde det vi hade för avsikt att mäta. Vi anser att de 

informanter som deltog i studien hade tillräckligt mycket erfarenheter av missförhållanden 

samt en allmän erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen. Med detta som bakgrund 

upplevde vi att de kunde besvara våra frågor på ett utförligt sätt. Merriam (1988) beskriver att 

en studies validitet kan styrkas av en så kallad triangulering. Triangulering innebär att 

forskaren inhämtat information och underlag till studien från flera olika källor eller genom 

olika metoder (a.a., s. 179). Denna studie baseras på tidigare forskning inom äldreomsorgen, 

relevanta teoretiska referensramar, intervjumaterial från två fokusgruppintervjuer samt vår 

sammanställning av socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap 1 §, SoL 5 kap 4 § och politiska mål 

för äldrepolitiken.  

 Reliabiliteten i studien går att diskutera då intervjumaterialet samlats in på informanternas 

arbetsplats. Risken finns att informanternas svar påverkats av att vi inte genomförde 

intervjuerna på neutral mark. För att öka reliabiliteten valde vi att genomföra intervjuerna på 

en avskild plats där vi inte skulle bli störda. Våra informanter arbetar på samma arbetsplats 

vilket också skulle kunna ha påverkat deras svar då det kan finnas makthierarkier bland 

personalen. Vi märkte dock inte av någon osäkerhet hos informanterna under intervjuerna. Vi 

upplevde att de verkade trygga i varandras sällskap och de besvarade alla frågor förutom 

någon som valde att inte ange sin ålder. Enligt Bryman (2007) så måste forskaren agera i god 

tro för att kunna styrka slutsatserna i studien. Det skall vara uppenbart att forskaren inte har 

låtit sina egna värderingar eller teoretiska inriktningar påverka genomförande och slutsatser 

(a.a., s. 261). För att ytterligare stärka reliabiliteten i studien har vi redogjort för vår 

förförståelse innan intervjumaterialet samlades in. Redovisningen av vår förförståelse 

förtydligade för oss själva och läsaren vilken tidigare kunskap vi hade och som möjligen kan 

ha påverkat våra slutsatser. Vi har även öppet redovisat resultat samt diskuterat val av metod.  

2.8.3 Generaliserbarhet  

Kvale (1997) förklarar att vid vetenskapliga undersökningar ställs ofta frågan om slutsatserna 

i studien går att generalisera till andra sociala grupper än de som studerats eller intervjuats 

(a.a., s. 209). Bryman (2007) beskriver att i en kvalitativ studie kan det vara svårt om inte 

omöjligt att påstå att resultaten går att generalisera på andra sociala grupper. Anledningen till 

svårigheterna grundas i att kvalitativa studier ofta består av en liten grupp som ska studerats. 

Här menar han istället att generaliserbarheten i en kvalitativ studie måste bedömas utifrån hur 
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väl resultaten är förankrade i en teoretisk referensram (a.a., s. 271). Svårigheter med att 

generalisera vår studie har vi haft i åtanke vid bearbetning av resultat och analys. Därför har 

vi aktivt och medvetet arbetat med att förankra resultaten i studien till enligt oss relevanta 

teorier samt tidigare forskning. Merriam (1988) argumenterar för att en kvalitativ studie visst 

kan generaliseras även i andra situationer än den som undersöks. Hon menar att det är fullt 

möjligt att generalisera en kvalitativ studie om den har en inre validitet. Inre validitet förklarar 

hon handlar om i vilken utsträckning forskaren verkligen har mätt det han/hon har avsett att 

mäta. Även studiens resultat poängterar hon måste stämma överens med verkligheten (a.a., 

s.177, 179). Utifrån Merriams kriterier för inre validitet anser vi studiens resultat går att 

generaliseras och tillämpas även till andra sociala områden där missförhållanden förekommer. 

Exempelvis inom vård av människor med psykiskt funktionshinder.   

2.9 Etiska överväganden   
Högskoleutbildning bedriven på grundnivå innefattas inte av Lag (2003:460) om etikprövning 

av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Vi har trots det 

valt att rätta oss efter de allmänna regler som redogörs i vetenskapsrådets rapport God 

forskningssed, författat av Gustavsson, Hermerén och Petersson (2005, s. 12). Därför har vi 

genom hela uppsatsprocessen aktivt strävat efter att redovisa våra resultat och avsikter med 

studien. Vidare har vi kritiskt granskat och omarbetat det insamlade materialet samt resultat- 

och analysdel. 

 För att ytterligare försäkra oss om att studien genom hela processen höll en god 

forskningssed har vi även rättat oss efter de fyra forskningsetiska principer som nämns i 

vetenskapsrådets (2002) rapport om forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren lämnar 

uppgifter till de som väntas delta i studien om studiens syfte och på vilket sätt det är tänkt att 

studien kommer genomföras. Det är även viktigt att information om eventuella obehag med 

att delta delges. Syftet med informationskravet är att individen skall vara fullt medveten om 

vad det innebär att vara med i studien. Deras medverkan skall bygga på frivillighet och de 

skall informeras om att de har full rätt att avbryta sin medverkan när de själva önskar. Hur 

studien är tänkt att användas samt publiceras skall även delges i informationen. Efter att 

denna information givits till deltagarna är det tänkt att de skall lämna sitt samtycke om att 

medverka (a.a. s. 6-7).  
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Det finns en risk att denna studie kan uppfattas som obehaglig på grund av att personalen 

intervjuas om ett ämne som kan betraktas vara känsligt. Detta bemötte vi med att genom hela 

studien avkoda namn på informanterna och på den aktuella verksamheten. Vid 

intervjutillfället fick de även underteckna ett informationsbrev (se bilaga 1) där de lämnade 

samtycke till att delta i studien. Informationsbrevet gav informanterna bland annat 

information om studiens syfte, villkoren för deras medverkan samt var och hur den slutgiltiga 

uppsatsen skulle publiceras. Informationsbrevet finns att läsa som bilaga med mer detaljerad 

beskrivning för den som önskar. Genom att ha inhämtat samtycke från deltagarna 

tillmötesgick vi samtyckeskravet som handlar om att informanterna själva har rätt att 

bestämma om de vill medverka eller inte i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna i studien skall skyddas från att deras 

närstående eller andra som inte medverkar i studien kan urskilja att de har deltagit 

(Vetenskapsrådets, 2002, s. 12). Eftersom informanterna valde att intervjuas på sin arbetsplats 

finns risk att annan personal kan förstå att de har deltagit i studien. Trots denna premiss har 

deltagarna valt att vara med. Vid transkribering av intervjuerna valde vi att avkoda alla namn 

och därmed minkar risken för utomstående att lista ut vem av informanterna som sagt vad.  

Nyttjandekravet handlar om att forskning där enskilda individers personuppgifter samlats 

in endast får användas i forskningssyfte. Uppgifterna får inte används i kommersiellt bruk 

eller som en del av icke-vetenskapliga ändamål (vetenskapsrådets, 2002, s. 14). I 

informationsbrevet framgår att det insamlade materialet endast kommer att användas i 

forskningssyfte samt att författarnas avsikt med studien inte är att den skall lämnas ut till 

kommersiellt bruk. Dock kommer den färdiga studien att publiceras digitalt och finnas på 

internet, vilket innebär att andra med annat syfte kan använda sig av det publicerade 

materialet utan vår vetskap. 
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3. Tidigare forskning  
Nedan följer en beskrivning av kunskap som redan finns på området missförhållanden inom 

äldreomsorgen med uppsatsens syfte i fokus. Vi kommer att redogöra för tidigare studier och 

litteratur kring kontexten missförhållanden uppdelade i tre olika teman; missförhållanden 

inom äldreomsorgen ur ett personalperspektiv, orsaker till missförhållanden samt 

förbättringsmöjligheter. Avslutningsvis följer en sammanfattning av tidigare forskning. Vi 

kommer senare bland annat att använda tidigare forskning för att analysera och förstå det 

insamlade datamaterialet i analysdelen.  

3.1 Missförhållanden inom äldreomsorgen ur ett personalperspektiv 
Penhale (2010) beskriver att missförhållanden bland äldre återfinns i länder över hela världen. 

Även historiskt finns det dokument och litteratur som talar om fenomenet. Dock är det endast 

de senaste åren som problematiken i många länder har uppmärksammats. Ett problem är att 

det inte finns någon universell definition av missförhållande (a.a., s. 235-236).  

I en Irländsk studie författad av Daly och Coffey (2010) besvarade 66 sjuksköterskor och 

48 vårdbiträden en enkät om missförhållanden på deras arbetsplats. I studien beskrivs det att 

omvårdnadspersonal allmänt har en vag bild av vad som räknas in i begreppet 

missförhållande. Okunskap runt vad som räknas som missförhållande menar de kan vara en 

anledning till att personal drar sig för att anmäla vissa händelser inom äldreomsorgen (a.a., s. 

36). I en svensk studie gjord av Erlingsson, Carlson och Saveman (2006) genomfördes 

fokusgruppintervjuer med representanter från bland annat äldreomsorgen, primärvården och 

polisen. Syftet med studien var att undersöka vilken uppfattning personer i olika stödgrupper 

och organisationer hade av missförhållanden inom äldreomsorgen. En av slutsatserna i studien 

var att missförhållanden behöver ses i sitt kontextuella sammanhang. Detta på grund av vad 

som ses som missförhållande har att göra med bland annat kultur, etnisk tillhörighet och 

vilken profession man tillhör (a.a., s.151).   

I en tysk studie gjord av Goergen (2001) svarade 80 vårdare inom äldreomsorgen på 

enkätfrågor om missförhållanden inom deras verksamhet. I den studien uppgav 79 procent att 

de hade försummat en vårdtagare minst en gång under den tvåmånadersperiod som studien 

gällde. 66 procent uppgav att de bevittnat någon form av försummelse gjord av en kollega 

(a.a.).  

Polmé och Hultén (2009) beskriver dilemmat som kan finnas i arbetsgrupper. De menar att 

anställda ibland försöker anpassa sitt handlande för att tillhöra och bli accepterad av 
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arbetsgruppen. Det kan innebära att personal som bevittnar övergrepp eller försummelse av 

vårdtagare inte agerar av rädsla att hamna utanför arbetsgemenskapen. Här finns det alltså en 

stor risk att osäker personal som hamnat i en arbetsgrupp med tveksam etisk människosyn, 

inte agerar om någonting inträffar (a.a., s. 61).   

 En artikelgranskning författad av Bremer och Svensson (2007) visar  

att personal vissa gånger ansåg att vårdtagaren hade en aktiv roll i situationer där 

våldsamheter uppstod mellan personal och brukare. Den äldre kunde beskrivas som arg, 

trotsig och motvillig till samarbete. Personalen betraktade inte den äldre som offer i 

våldssituationer som uppstod utan snarare som en förövare. Vårdpersonalen ansåg även att de 

vissa gånger blev utsatta för kränkande handlingar av de äldre och att de då besvarade med ett 

hårt bemötande. Att våldssituationer uppstod och att personalen skuldbelade den äldre var för 

att de fann att den äldre hade ett val i hur denne agerade mot dem. Detta även om den äldres 

beteende berodde på dennes sjukdom. När den äldre personen på grund av sin sjukdom 

agerade aggressivt och våldsamt ansåg personalen att de inte vågade närma sig denne. När 

sådana situationer uppstod undvek eller avstod personalen från att göra undersökningar eller 

utföra behandlingar som den äldre egentligen skulle fått (a.a., s.11).   

3.2 Orsaker till missförhållanden 
Missförhållanden inom äldreomsorgen kan kopplas till olika faktorer och bero på olika saker. 

Jönson (2006) redogör för några av dessa. En aspekt är aggressivitet hos vårdare och 

omsorgstagare. Detta samspel måste fungera och finns det aggressiva tendenser hos vårdare 

eller hos omsorgstagaren kan problem i samspelet uppstå. När det är omsorgstagaren som är 

aggressiv kan de missförhållanden som uppstår bero på kunskapsbrist hos personalen i hur 

man tar hand om och bemöter en sådan person på rätt sätt för att undvika problemen och 

konflikter. Vidare kan en stressad arbetsmiljö innebära att misstag begås i omvårdnaden av 

omsorgstagaren. Under tidspress skall vissa arbetsuppgifter utföras så som bad, dusch, på- 

och avklädnad, blöjbyte och omläggning av sår. Jönson menar att svårigheten ligger i att 

utföra dessa uppgifter utan att tappa respekten för individens autonomi. Den stress som 

personalen kan utsättas för i det dagliga arbetet kan leda till utbrändhet menar han (a.a., s. 40-

41). En studie gjord i Israel bland 280 sjuksköterskor på 18 olika vårdhem visade att attityden 

till missförhållanden mot äldre var starkt kopplad till utbrändhet hos personalen. En stressad 

arbetsmiljö bidrog till att personalens attityd blev mer accepterande och tillåtande när 

situationer med missförhållanden uppstod (Altman, 2009, s. 681). Faktorer som kan kopplas 

till personalen är alltså utbrändhet och egen aggressiv läggning.   



19	  

	  

Förklaringar som Jönson (2006) tar upp på individ- och relationsnivå är kopplade till 

strukturella förhållanden. Han nämner bland annat avsaknad av utbildning och rekrytering av 

fel sorts människor som bidragande orsaker. Jönson menar att hur arbetsmarknaden ser ut kan 

bidra till att fel sorts personer får anställning inom äldreomsorgen. Här menar han att fel sorts 

personer kan vara sådana som antingen saknar kompetens eller besitter för låg kompetens när 

det kommer till vårdarbetet (a.a., s. 43). Polmé och Hultén (2009) förtydligar att det inte finns 

något entydigt svar på orsaker till uppkomsten av missförhållanden inom äldreomsorgen. De 

väljer trots det att diskutera kring några orsaker. Kunskapsbrist hos personalen och 

svårigheter i att bemästra vissa situationer kan vara en anledning. En annan anledning kan 

vara att man inte trivs på sitt arbete eller att vårdaren inte mår bra själv. Det sista de nämner är 

att det kan finnas erfaren personal som utgör ett dåligt exempel på arbetsplatsen vars exempel 

ny personal implementerar (a.a., s. 21).  

I en svensk studie gjord av Eriksson och Saveman (2002) beskrivs sjuksköterskors 

upplevelse av att arbeta med personer med demens. I studien kommer det fram att 

sjuksköterskorna upplevde ett etiskt dilemma när de fick yttre påtryckningar från ledningen 

att medicinera patienter på ett sätt sjuksköterskorna själva ansåg omoraliskt. De fick vissa 

gånger ge patienter starka mediciner som ledde till att patienterna mer eller mindre sov hela 

tiden och blev oroliga. Detta för att vårdpersonalen skulle hinna med alla patienter och 

bemästra sin arbetssituation. Ett annat problem som kom fram i studien var att på grund av att 

personer med demens har svårt att uttrycka sin vilja så glömde sjuksköterskorna ibland bort 

att behandla dem med den värdighet de förtjänade, vilket ledde till att brukarnas integritet 

kränktes (a.a., s.81).   

3.3 Förbättringsmöjligheter  
Saverman, Bucht, Nordberg och Åström, (1999) genomförde en enkätstudie inom 

äldreomsorgen i Sverige. Syftet med studien var att undersöka hur ofta missförhållanden 

förekom och i vilken form. 640 enkäter skickades till verksam vårdpersonal inom kommunal 

äldreomsorg i Umeå och Kalmar, 499 personer besvarade enkäten. De anser att det tack vare 

den höga svarsfrekvensen går att dra slutsatsen att vårdpersonal inom äldreomsorgen i Sverige 

har ett intresse av att komma åt problemet med missförhållanden (a.a., s. 46, 55).   

 Polmé och Hultén (2009) tar i sin bok upp vikten av handledning som en av  

lösningarna för att komma åt problemet med missförhållanden. De menar att bra handledning 

som en direkt följd på en inträffad händelse kan hjälpa personalen att inte begå övergrepp 

igen. De menar även att det kan leda till en förändrad människosyn hos personalen som i sin 
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tur blir en del i att minska uppkomsten av missförhållanden. I handledningen ska personalen 

arbeta med arbetsrelaterade situationer där missförhållanden inträffat och diskutera vilka 

deras personliga upplevelser var vid tillfället. Här finns det en risk menar Polmé och Hultén 

att personalen intar försvarsposition. Därför är det viktigt att inte stressa i handledningen utan 

låta den ta sin tid (a.a., s. 59).  

Shinan Altman och Cohen (2009) skriver även hon att handledning är viktigt i arbetet med  

att försöka minska uppkomsten av missförhållanden. Hon tar upp att det i en stressad 

arbetsmiljö kan vara svårt att ändra på vissa beteenden och attityder. Enligt henne har det 

visat sig att beteenden och attityder kan förändras genom bra pedagogisk stresshantering, 

handledning och coping (a.a., s. 681). 

Hur försummelse av äldre inom äldreomsorgen i Sverige kan ske och bibehållas förklarar 

Harnett (2010) utifrån ett maktperspektiv. Hon menar att personal inom äldreomsorgen många 

gånger trivialiserar de äldres klagomål och åsikter. Om personal kan urskilja hur och att deras 

samtal och inflytande mot de äldre kan skapa en diskriminerande miljö finns det möjlighet att 

påverka maktrelationerna mellan brukare och omsorgsgivare (a.a., s.63).  

I en artikelgranskning gjord av Anderberg (2009) beskriver hon att det som är centralt i 

studien är att äldre personer vill bli bemötta med respekt. Detta skriver hon är grunden för god 

omvårdnad. Anderberg beskriver att för att hög kvalité i omvårdnaden skall uppnås krävs det 

att personalen uppmärksammar den äldres autonomi och självbestämmanderätt. För att den 

äldre ska känna sig respekterad och värdigheten beaktas krävs det även att personalen är 

inkännande när de lyssnar på vad den äldre förmedlar. Det är enligt Anderberg viktigt att både 

lyssna till det underförstådda som sägs i samtalet med den äldre samt det som tydligt uttalas 

av denne (a.a., s. 38).  

Andersen (2009) anser att vårdpersonalen bör betrakta de äldre som jämbördiga i 

vårdrelationen. Hon betonar att vårdpersonalen ofta vet när de går emot den äldre personens 

vilja. Brister i samspelet mellan personal och den äldre bidrar till objektifiering av den äldre. 

Att se människan som ett subjekt framkom i hennes studie som en av grunderna för god 

omvårdnad. Det subjektiva förhållningssättet kan enligt studien främjas genom god 

kommunikation, inkännande och aktivt lyssnande av den äldres vilja och önskemål (a.a., s. 

39).  

Dehart & Webb (2009) genomförde en kvalitativ intervjustudie i USA bland vårdpersonal 

verksam på särskilt boende. Syftet var att identifiera förebyggande åtgärder som behövde 

vidtas för att minimera uppkomsten av missförhållanden mot äldre. Resultatet i studien visade 
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att det är viktigt att personalen bygger relationer med de äldre. Anledningen till det var för att 

den personal som medverkade i studien menade att det var mycket svårare att behandla någon 

illa som de hade en relation med. En annan slutsats var vikten av att personal utbildas i vad 

som är missförhållande och vilka riskfaktorer som finns. Detta för att de då blir mer 

uppmärksamma på sina egna handlingar och kan hantera situationer på ett bra sätt. Vidare 

ansåg personalen att de arbetade under mycket stressande arbetsförhållanden. Därmed föreslår 

Dehart och Webb att arbetsgrupperna bör tränas i lagarbete. Förbättrat samarbete menar hon 

kommer att leda till ökad kvalité på omvårdnadsarbetet (a.a., s. 363, 376-377).   

3.4 Sammanfattning av kunskapsläget 
Den tidigare forskning vi valt att redogöra för visar att missförhållanden inom äldreomsorgen 

är något som inte bara sker i Sverige, utan detta fenomen är vanligt förekommande även i 

andra världsdelar. Det går att hitta mycket litteratur som beskriver om vilka de eventuella 

orsakerna till missförhållandena är. Det är tydligt att arbetet med de äldre är komplext, vilket 

kräver att omvårdnadspersonalen är lyhörda för de äldres önskemål och respekterar deras 

autonomi. Av forskning framgår att lyhördhet är av stor vikt för att den äldre ska känna 

värdighet och respekt i mötet med sina vårdgivare. Det tas även upp vilken viktig roll 

utbildning har, då både teoretiska och praktiska kunskaper hos personalen vägleder i hur de 

bör bemästra olika situationer, vilket i sin tur leder till att de utför ett bra arbete. Vidare pekar 

tidigare forskning mot att personalen upplever sig ha en stressad arbetsmiljö. Forskning visar 

att de behöver kunskaper i copingstrategier för att på ett bättre sätt hantera sin stressade 

arbetssituation. Copingstrategier är centralt för att omvårdnaden inte ska bli negativt påverkad 

och leda till att de äldre försummas. För att göra detta möjligt visar studier på 

förbättringsmöjligheter så som ökat samarbete i personalgrupper, kunskaper i 

stresshanteringsstrategier för personalen och handledning i anslutning till uppkomna 

situationer där missförhållanden förekommit. Avslutningsvis verkar omständigheterna runt 

missförhållanden också bero på brister nära kopplade till rekrytering av omvårdnadspersonal.  
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4. Teoretisk referensram  
Vi har valt att använda följande teorier KASAM, socialkonstruktivism, strukturella 

perspektivet på hur man kan förstå organisationer samt det teoretiska begreppet ålderism. 

Dessa tycker vi är bra verktyg för att analysera vårt empiriska material. De valda teorierna 

samt det teoretiska begreppet ålderism kommer att användas för att försöka förstå personalens 

upplevelser av äldreomsorgen, varför diskriminering av äldre människor sker, hur olika 

synsätt på äldre formas i samhället samt hur de äldre och vårdpersonal påverkas av 

äldreomsorgens organisering.  

4.1 KASAM 
Inom äldreomsorgen är det både vårdpersonal och de som tillhandahar tjänster från 

äldreomsorgen som behöver uppleva att de har en meningsfull tillvaro som de bemästrar. När 

vi i analysen söker att förstå hur personal upplever sin arbetsmiljö och deras syn på orsaker 

till missförhållanden av äldre samt deras syn på förbättringsmöjligheter kommer Antonovskys 

teori om KASAM vara till hjälp.  

 Antonovskys (2007) teori om KASAM utgår ifrån ett salutogent perspektiv, med friskhet i 

fokus. Han menar att den mänskliga tillvaron ibland präglas av många påfrestningar. Att 

människan kan mötas av motgångar, konflikter och kravfyllda situationer som måste lösas. 

Vidare förklarar han att en del människor bemästrar påfrestningar bättre än andra och med 

hälsan i behåll, och att en del växer och utvecklas av de motgångar de möter. Antonovsky 

anser att det som avgör hur människan handskas med påfrestningarna är hur starkt KASAM, 

känsla av sammanhang hon har. Antonovskys definition av KASAM är följande.  

 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre 
och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs 
för att man ska kunna möta de krav som dess stimuli ställer på en finns tillgängliga, (3) dessa krav är 
utmaningar, värda investering och engagemang. (a.a., s, 41).   

 
Antonovsky kallar de yttre faktorer som påverkar en människa för stressorer, dessa kan  

vara både positiva och negativa. Det stressorerna har gemensamt är att de tvingar individen 

till anpassning till den förändrade situationen och därmed skapar spänningstillstånd. Hur 

individen väljer att lösa detta spänningstillstånd menar Antonovsky är kopplat till individens 

upplevelse av sin egen situation. Antonovsky har framställt tre olika faktorer som påverkar 

individens möjligheter att klara av situationer de ställs inför. Den ena är begriplighet, vilket 
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betyder att man upplever sin tillvaro som begriplig och överskådlig. En människa med hög 

känsla av begriplighet förväntar sig att de situationer som hon kommer att möta i framtiden är 

förutsägbara, men också att de går att ordna och förklara även när de kommer som 

överraskningar. Den andra är hanterbarhet, detta innebär att man har färdigheter att hantera 

olika situationer. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att se sig själv som 

ett offer eller känna sig maktlös inför de omständigheter man ställs inför. Man kommer inte 

heller att tycka att livet behandlar en orättvist. Då man inser att olyckliga händelser är en del 

av livet och att man kommer att kunna hantera det på bästa sätt när det väl sker. Den sista 

faktorn är meningsfullhet, att man upplever sin tillvaro och det som händer i ens liv som 

meningsfullt. Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning man upplever att livet har en 

känslomässig innebörd och är värd att investera energi och engagemang i. En människa med 

hög meningsfullhet är inställd på att finna en mening i olika situationer och gör sitt bästa för 

att komma igenom den (a.a., 139-142). 

Dessa tre faktorer kan samspela och ge människan ett starkt KASAM. Ett starkt KASAM  

kan innebära att en individs känslor blir mer gripbara vid en hotfull situation. Känslor som 

kan uppstå är exempelvis rädsla, ilska, smärta eller sorg vilka ger motivation till handling. Ett 

svagare KASAM kan innebära att känslorna inte blir gripbara utan de blir mer diffusa i form 

av ångest, raseri, skam, förtvivlan eller övergivenhet (Antonovskys, 2007, s. 42-50).  

4.2 Ålderism 
Hur det kan förekomma missförhållanden inom äldreomsorgen kan vara svårt att förstå. Hur 

kan äldre människor utsättas för kränkande behandling och dåligt bemötande i Sverige? 

Dessutom inom äldreomsorgen där de äldre människorna borde få känna sig trygga 

Ålderism är ett teoretiskt begrepp som förklarar att det finns negativa bilder av den äldre 

människan som leder till att denna grupp blir diskriminerad (Jönson, 2006, s. 191). Det har 

blivit allt vanligare i Sverige menar Andersson (2008) att dela in äldre människor i två olika 

kategorier, den tredje respektive den fjärde åldern. Den tredje ålderskategorin räknas personer 

från att de slutat arbeta men fortfarande klarar sig själv. Den fjärde åldern är då man är 

beroende av andra människor för att klara sig, eller en person som är äldre och mycket 

skröplig. Här finns det alltså två sidor, den pigga och aktiva äldre kontra den skröpliga äldre 

människan i beroendeställning. Andersson beskriver att vilka som räknas in i gruppen äldre 

har förskjutits till viss del. Han menar att personer i 55-60 års ålder kan räknas till gruppen 

äldre då den verkliga pensionsåldern enligt honom har sjunkit, eftersom de bland annat har 

mycket svårt att få ett nytt arbete. (a.a., s. 42-43). 
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Andersson (2008) ger några exempel på vad diskriminering kan innebära för en äldre 

människa. Han tar upp exempel så som att de äldre inte är representerade i riksdagen, att de 

betraktas som väldigt ensamma. Vidare att personer över 65 år inte får vara blodgivare samt 

att de inte alltid får förvärvsarbeta trots att de vill, just på grund av att de har passerat en viss 

ålder. Enligt honom blir även ålderism synligt inom hälso- och sjukvården då det sätts upp 

åldersgränser för vissa behandlingar. Ett exempel är att kvinnor över 70 år tillhörande 

Stockholmsläns landsting inte blir kallade på mammografi. De som är 50-69 år blir kallade 

var 18 månad och de som är 40-49 vartannat år. Det görs prioriteringar på grund av 

resursbrist, vilket leder till att effektivitet samt lönsamhet blir det som styr hur vården skall 

utformas istället för behovet (a.a., s. 7-8, 79).  

 Andersson (2008) beskriver att begreppet ålderism kan förklaras genom tre andra begrepp. 

De är följande: fördomsfulla attityder, diskriminerande praxis och vedertagna vanor. De tre 

begreppen tillsammans utgör fördomar mot äldre, ålderdom och åldrandet. Diskriminering 

mot äldre sker bland annat på arbetsmarknaden, då äldre personer har svårare att få 

anställning. Åldersdiskriminering är baserat på fördomar och stereotypa bilder om hur en 

äldre person är. Dessa menar Andersson institutionaliseras genom till exempel lagar, regler 

och bestämmelser för hur resurser för de äldre ska fördelas. I samhället menar han även att de 

äldres erfarenheter och kunskap inte tas tillvara vilket är en del av åldersdiskrimineringen. 

Detta är något som enligt honom är vedertaget och som sker som vedertagna vanor i 

samhället (a.a., s. 8-9).    

  Andersson (2008) redogör för några förslag på orsaker till ålderism. Den egna 

dödsångesten hos yngre kan vara en orsak till avståndstagandet från äldre människor. Tanken 

eller synen på den äldre människan kan ge vissa personer ångest då de själva är rädda för 

döden och ålderdomen. Detta leder i sin tur till att dessa människor tar avstånd från den grupp 

som framkallar ångest hos dem. En annan orsak kan vara att äldre personer blir en påminnelse 

om att det som bygger upp de yngres självkänsla en dag tar slut. Det kan vara utseendet, 

fysisk styrka eller arbetsförmåga. De äldre blir en påminnelse om livets slut och en försämrad 

kroppsfunktion (a.a., s. 61-62).  

4.3 Socialkonstruktivism  
Inom äldreomsorgen arbetar många människor med olika bakgrund, normer och värderingar. 

Teorin om socialkonstruktivism och samhället som något socialt konstruerat kommer att 

hjälpa oss att förstå människors förhållningssätt gentemot andra individer och grupper av 
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människor. Samhället formas i interaktion mellan människor och där skapas också synen på 

äldre som präglar bemötandet mot dem och hur dem behandlas.  

Socialkonstruktivism innebär att verkligheten betraktas som en social konstruktion. Det 

som utgör verkligheten styrs av hur människor i samhället kategoriserat olika ting och hur det 

talas om dessa kategorier. Sättet att prata och kategorisera ska dock ha slagit igenom i 

samhället, som något vedertaget (Klausen, 2005, s. 197-198). Giddens (2007) förklarar vidare 

att socialkonstruktivism handlar om den interaktion och det samspel som sker mellan 

människor och grupper. I dessa interaktioner och samspel formas den sociala verkligheten 

(a.a., s. 153). Sohlberg (2011) beskriver att sociala konstruktioner inte kan åstadkommas av 

enskilda individers åsikter och tankar. Människor kan ha egna uppfattningar om hur 

verkligheten är, men dessa är endast privat uppfattningar och behöver inte vara sociala 

definitioner (a.a., s. 249).  

 Konstruktivism förklarar Klausen (2005) kan delas in i tre olika kategorier, där social 

konstruktivism är en av kategorierna. Han exemplifierar med att intelligens, rikedom och 

terrorism är exempel på något som är socialt konstruerat (a.a., s. 198).  

Vem är det då som konstruerar den sociala verkligheten? Det kan enligt Sohlberg (2011) 

exempelvis vara forskare inom naturvetenskap som i processen av att ta fram ny kunskap 

konstruerar teorier och begrepp. Dessa kan sedan leda till vedertagen kunskap i samhället. 

Även samhälls- och beteendevetenskap där forskaren fokuserar på att bland annat studera 

människor, sociala grupper och kulturer kan ses som en del i det som formar den sociala 

verkligheten. Vidare beskriver Sohlberg att sociala konstruktioner också kan ske i 

systematiska strukturer inom organisationer i samhället. Här kan det handla om hur en 

organisation väljer att tala om sina klienter, eller hur ett sjukhus väljer att tala om sina 

patienter. Sohlberg hänvisar till att den franske Sociologen Durkheim menade att alla 

individer föds in i ett samhälle med vissa normer och värderingar som är socialt konstruerade. 

Dessa normer och värderingar blir påtryckningar på individen och hjälper till att forma dennes 

tankar. Genom sociala processer konstruerar människor och sociala grupper sin verklighet. 

Normer och värderingar implementeras hos barn och ungdomar som växer upp i samhället 

menar Sohlberg. Det kan exempelvis vara synen på vad som är manligt och kvinnligt alltså 

könsidentitet. Är du man ska du agera på ett givet sätt, annars är du inte man. Är du kvinna 

ska du agera på ett visst sätt, annars är du inte kvinna (a.a., s. 250-253). 
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4.4 Det strukturella perspektivet  
Äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagen och är en politiskt styrd organisation med en tydlig 

hierarkis ordning, vilket präglar äldreomsorgens utformning. För att förstå hur och på vilket 

sett äldreomsorgen påverkas har vi valt att använd oss av ett organisationsperspektiv som 

kallas det strukturella perspektivet. Det strukturella perspektivet är en beskrivning av hur en 

toppstyrd organisation fungerar och dess komplexitet.   

Bolman och Deal (2010) beskriver i boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap 

fyra olika perspektiv som kan användas för att betrakta och förstå organisationers 

komplexitet. Vi har valt att redogöra för det strukturella perspektivet som är ett av författarnas 

organisationsperspektiv. Det strukturella perspektivet beskrivs ha sina rötter i två olika 

traditioner. Den ena traditionen är kopplad till Frederick W. Taylor som är en framträdande 

organisationsanalytiker. Han var upphovsman till en tidsstudie vars utgångpunkt var att 

filosofen bröt ner varje minut i de anställdas arbetsdag för att kunna arbetsträna dem och göra 

dem maximalt effektiva. Den andra traditionen beskrivs hämta inspiration från den tyske 

ekonomen och sociologen Max Weber. Weber var verksam i början av 1900-talet då formell 

organisationsstruktur var en relativt ny företeelse. Webers modell för organisationer betonade 

flera grundläggande byråkratiska grundantaganden. Exempelvis tanken om en fast 

arbetsfördelning, en hierarki av ämbeten eller tjänster, uppsättningar regler som styr 

verksamheterna samt en skillnad mellan personliga och offentliga rättigheter (a.a., s. 76). Det 

var utifrån de ovan nämnda traditionerna som det strukturella perspektivet växte fram som 

idé.  

 Det strukturella perspektivet syftar till att minimera uppkomsten av problem och maximera 

utfallet genom att den formella ordningen bildas på rätt sätt. Det strukturella perspektivet kan 

förklaras och förstås utifrån några grundläggande antaganden. Det finns bland annat en 

grundidé om att organisationer existerar för att uppnå bestämda mål och att dess effektivitet 

och utfall förbättras genom specialiseringar och tydlig arbetsfördelning. Ett annat 

grundantagande är att organisationer i samhället fungerar bäst om fokus läggs på rationalitet 

före personliga önskemål. Bolman och Deal förtydligar att organisationens struktur måste 

anpassas efter de uppställda mål och efter organisationens arbetsstyrka. Enligt perspektivet är 

omstruktureringar det bästa sättet att lösa problem eller svagheter inom en organisation (a.a., 

s. 75). Det strukturella perspektivets mål med att uppnå maximal effektivitet genom en tydlig 

struktur och formella regler kan innebär både fördelar och nackdelar. Bolman och Deal 

framställer att strukturer kan likställas vid en husstomme, som både kan innebära en 
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begränsning och en möjlighet för organisationen. De exemplifierar med att designen och 

formen på ett hus är oändliga men att den enda begränsningen utgörs av våra kapaciteter och 

preferenser. En fördel med tydlig struktur kan medföra att arbetsmoralen ökar men en nackdel 

som skulle kunna uppstå är att den tydliga strukturen begränsar handlingsutrymmet för de 

anställda (a.a., s. 77).   
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5. Lagar och policyer  
I Sverige är äldreomsorgen huvudsakligen kommunernas ansvar och regleras av bland annat 

Socialtjänstlagen 2001:453. Syftet med äldreomsorgen är att bistå människor över 65 år med 

den hjälp och det stöd de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan variera 

beroende på olika orsaker så som sjukdom, funktionsnedsättningar eller ålderssvaghet. 

5.1 Mål för äldrepolitken 
Målet med äldrepolitiken (Regeringen, 2012a) är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha 

inflytande i samhället och över sin vardag. Äldre ska kunna åldras i trygghet och med 

bibehållet oberoende samt att de ska bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och 

omsorg.  

 Regeringen (2012a) har utformat tre specifika ledord som ska prägla utveckling inom 

äldreomsorgen, dessa är delaktighet, välbefinnande och valfrihet. Detta för att markera alla 

äldres rätt att åldras med värdighet samt ses som individer med skilda intressen och 

bakgrunder. Vidare förtydligar regeringen vikten av en äldrepolitik där utrymme ges för 

äldreomsorgen att anpassa insatser efter den äldres behov. Det läggs även tyngdpunkt vid att 

äldre ska kunna känna tillit till att den vård och omsorg som erbjuds dem är av god kvalité. I 

god kvalité inryms också målet med att det skall finnas tillgänglig personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet. Regeringen belyser även vikten av att äldre får avsluta livet med 

bibehållen värdighet (a.a.).  

5.2 Socialtjänstlagen 2001:453 
Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag, den innehåller övergripande riktlinjer och formulerar 

generella mål utan att reglera detaljer. Den ger varje kommun stora möjligheter att utforma 

sin verksamhet efter skiftande behov.  

Portalparagrafen: 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 

främja människornas: ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva 

deltagande i samhället. 

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. (Socialtjänstlagen, 2001b). 
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5.3 Nationell värdegrund för äldreomsorgen 
Den 1 januari 2011 införde riksdagen en ny bestämmelse i SoL 5 kap. 4§ som tydliggör att 

äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund. Lagen anger kommunernas 

skyldighet att ansvara för äldreomsorgens kvalitet samt markerar den grundläggande 

inriktningen för äldreomsorgens utformning. En värdegrund visar vilka etiska värden och 

normer som ska ligga till grund för en verksamhet. Den tydliggör värderingar och kan därmed 

ses som ett etiskt förhållningssätt som har en stödjande funktion för alla medarbetare i det 

dagliga arbetet (Regeringen, 2012a).  
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. 
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt och under 
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (Socialtjänstlagen, 
2010b). 
 

Socialstyrelsen (SOSFS 2012:3) poängterar i Allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens 

omsorg om äldre att det är centralt att innebörden av den nationella värdegrunden blir en del 

av verksamheternas praktiska arbete inom äldreomsorgen. Ett arbete utifrån äldreomsorgens 

nationella värdegrund vänder sig till alla verksamma inom området, oavsett yrkesroll. En 

aktiv värdegrund ska leda till att skapa förståelse för hur verksamma i tillämpningen kan bidra 

till att personer som tillhandahåller tjänster genom äldreomsorgen ges möjligheten att leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande. Med det menas att äldreomsorgen bör värna och 

respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, 

delaktighet och individanpassning. Verksamheten bör bidra till att den enskilde känner 

trygghet och meningsfullhet. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och gott 

bemötande av den äldre människan och hennes anhöriga (a.a., 2-5). 

 Som ett led i att kommunerna måste börja tillämpa den nya bestämmelsen fick  

Socialstyrelsen (SOSFS 2012:3) bland annat i uppdrag att ta fram en vägledning för att ge 

stöd till kommuner som avser att inrätta lokala värdighetsgarantier. Vägledningsmaterialet har 

sin utgångspunkt i Socialstyrelsens allmänna råd om värdigt liv och välbefinnande, och syftar 

till att skapa goda förutsättningar för äldre människor inom socialtjänsten. En lokal 

värdighetsgaranti ger kommunen möjlighet att höja kvaliteten i äldreomsorgen och att 

tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av den vård och omsorg de får. Vidare kan 

en värdighetsgaranti bland annat förtydliga och precisera hur en kommun tillämpar 

värdegrunden, och då kan Socialstyrelsens allmänna råd vara en vägledning (a.a., 2-5).  
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6. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för våra resultat. Resultaten baseras på det insamlade 

intervjumaterialet med två fokusgrupper inom äldreomsorgen, med anledning av att vi ville 

lyfta fram personalens perspektiv på missförhållanden inom det valda området. Resultaten 

kommer senare att analyseras med hjälp av tidigare forskning och för studien enligt oss 

relevanta teorier. Vår förhoppning är att kunna bidra med en djupare förståelse för vilka 

orsaker enligt personal som kan leda till försummelse av äldre människor inom 

äldreomsorgen. 

Vid bearbetning av intervjumaterialet framkom för oss fem intressanta och centrala teman 

som vi anser fångar upp studiens syfte. Dessa teman kommer vi att redogöra för genom att 

använda citat från intervjuarna. De teman vi valt att lyfta fram är följande: åldrande och 

värdighet, personalens arbetssituation, förbättringsmöjligheter, bemötande samt 

organisationsstruktur. Temat åldrande och värdighet har en framträdande plats i resultatdelen 

då det insamlade materialet till stor del kretsade runt personalens problematisering av hur 

äldre värdesätts i samhället.  

6.1 Tema 1: Åldrande och värdighet  
Det blev tydligt för oss under intervjuerna att värdighet kopplat till åldrande var något 

personalen såg som problematiskt och som en stor anledning till att äldre försummas. 

Informanterna utryckte sitt missnöje kring hur de anser att det svenska samhället ser på äldre 

människor. De menar att vi i Sverige inte värderar våra äldre så som vi borde. Fyra av åtta 

intervjupersoner har en uppfattning om att vi lever i ett egoistiskt samhälle där alla bara 

tänker på sig själva, vilket anges som orsak till att vi inte uppskattar våra äldre: 

 
 I EU länder, där är det mer familjeliv. Här är vi mer för oss själva, det kanske måste börjas i hemmen. På 
något sätt måste man läras ifrån grunden som ung att uppskattar sina föräldrar, det har hänt någonting där. 

 
En av intervjupersonerna säger sig ha uppmärksammat en skillnad mellan svenskfödda 

anhöriga och anhöriga till personer med en annan etnisk bakgrund. Den personen menar att 

det finns ett gap mellan generationer då de äldre med svensk härkomst mer sällan får besök av 

sina anhöriga.  
 

 När det är invandrare, då kommer det flera anhöriga och hälsar på än till en svensk. Vi har haft två 
invandrare här och hela familjen kommer och hälsar på. Till en svensk är det inte ens säkert att barnen 
kommer och hälsar på.   
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Flera av informanterna berättar om sina tankar kring orsaken till varför de tror att vi i Sverige 

inte värdesätter våra äldre så som vi borde. De menar att äldreomsorgens utformning är en 

spegling av hur samhället ser på och värderar äldre människor. En av informanterna uttryckte 

att man förr i tiden såg annorlunda på äldre och deras erfarenhet och kunskap. Hon förklarade 

att den yngre generationen vände sig till den äldre för att fråga om saker och ting samt att 

äldre var högt uppsatta och hade högt förtroendekapital hos de yngre, ”…äldre kunde arbeta 

och man anställde äldre för att de var eftertraktade. De hade visdom, kunskap och erfarenhet. 

Men den räknas inte i dag”. Nedan följer en annan intervjupersons syn på hur vi värderar våra 

äldre: 
Vi har satt våra värderingar så lågt att ålderdomen inte ska kosta någonting. Det är mer ungdomen som 
får kosta. Så jag tror att vi behöver börja se annorlunda på våra äldre människor så att de kan få en värdig 
ålderdom. 
 

 Vidare ställde vi frågan om vad begreppet missförhållanden inom äldreomsorgen inryms av. 

Följande svar på frågan framkom: 
Blöjor som är fulla med urin, att inte kunna få ett ombyte. Att inte kunna bli tröstad, att inte kunna bli 
uppmärksammad, att inte bli bemärkt, att man inte är någon, någon som man bara går förbi...och jag tror 
att allt det här beror på våra värderingar på dom äldre.. 
 

Citatet ovan och sättet att se på äldre människor delades av samtliga informanter i grupperna. 

De kopplade den bristande synen på värdighet till bland annat att äldre inte längre fyller en 

samhällsfunktion och därmed inte anses vara produktiva, ”när man blir äldre så har man inget 

värde. När man blir pensioner då är man inte värd någonting, faktiskt”. Vidare utvecklade en 

av informanterna en tanke kring anledningen till varför hon tror att äldre har lågt värde i 

samhället:  
Ja… tiderna svänger så snabbt. Det är svårt att svara på. Vad kan det vara? Det är det att eftersom allting 
går så fort så vill man ju ha arbetskraft som är effektiv, orkar. När man sen inte orkar så vill man inte ha 
det längre. Och det är man ju bara under en viss tid, då är man effektiv med kraft och ork…som de vill 
ha. För sen vill man ta in ny kraft och så slutkör man dem och så tar man in nya krafter igen. Och har man 
den synen från början… vad är man då värd när man är kanske 70 år? Då är man ju liksom inte någonting 
alls. 

 

Även när det gäller att tillhandahålla de äldre som är i behov av läkarvård utöver det som 

erbjuds på boendet, så är inte alltid självklart att de överflyttas till sjukhuset för att få den 

hjälp de behöver. Personalen ansåg att anledningen till detta var ekonomiska skäl. De kunde 

ge konkreta exempel på gånger då de blivit avrådda att skicka in boenden till sjukhuset eller 

att ta urinodling, med motivering att det är för dyrt, ”De blir inte ens behandlade för en 

urinvägsinfektion om de behöver, det är hemskt...jag har hört någon som sagt att det är för 

dyrt att göra det här provet”. En annan informant berättade att det är svårt att få tillstånd att 
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tillgodose de äldres behov av sjukvård då hon upplever att de äldre inte får kosta samhället 

någonting.  
Det är ingen som bryr sig. För de är ju äldre. Alla säger att det hör till. De är ju gamla. Det är inte ofta de 
skickas in. Fast vi påpekar hela tiden, men de ansvariga tycker inte att det behövs. Vi har ansvariga 
sjuksköterskor och ansvariga läkare. Men det krävs så mycket för att de ska skickas in på undersökning. 
  

De övriga informanterna bekräftade upplevelsen av att inte bli lyssnad på och tagen på allvar 

när det kommer till deras oro för den äldres hälsa. De ger oss faktiska exempel där ålder varit 

en orsak till försummelse och där den äldre människan nekats vård av ekonomiska skäl:  
Vi hade ju 13, hon var så nere ett tag och de undersökte inte ens henne. Sjuksköterskan sa att det är en del 
av sjukdomsbilden. Men det var inte det, för vi känner ju henne. Vi vet hur hon är som person egentligen. 
Och vi fick kämpa för att de skulle hjälpa henne. Och det är alltid samma sak… 

 

Här nedan ger en av informanterna sitt exempel då ekonomi har använts som regelbunden 

motivering till att inte behandla gamla människor. Inte ens en uppenbar stank som vittnade 

om att den äldre människan led av någonting, var tillräckligt allvarligt för att den skulle 

erbjudas läkarundersökning.  
De hade glömt en kompress i näsan på en boende. Det stank i flera månader (alla informanterna nickar 
och håller med). Det stank i ett år, ingen vågade gå i närheten av honom, inte ens läkaren gick i 
närheten av honom. De menar att det är en kostnadsfråga. Kom igen, det är en människa vi har att göra 
med. Bara för att de är äldre så har de inget värde. 

 

Vårdpersonalen själva tycker inte att ekonomiska resurser borde ligga till grund för att neka 

en äldre människa vård. Men de bekräftar att sådana överväganden är något som ofta sker i 

praktiken, ”det borde inte vara det men det är det, om vi frågar om de ska skicka in någon på 

undersökning då säger sjuksköterskan men det är så dyrt”. 

Det framkom under intervjuerna att det finns en samsyn inom personalgruppen om att 

äldre människors hälsa har låg prioritet. Personalen säger sig ha sett ett mönster där yngre 

personer får hjälp fortare i större utsträckning än äldre personer. Två av informanterna 

uttryckte en oro över sitt eget åldrande då de har bevittnat situationer där äldre inte har tagits 

på allvar. Våra informanter berättade om olika fall där de har varit med om att äldre även har 

särbehandlats på sjukhus. Vi fick höra exempel så som att:  
När jag var på akuten, satt det en äldre dam som sa att hon suttit sen morgonen och ingen brytt sig om 
henne. Hon hade märkt att det kommit många unga efter henne som de tagit hand om, men ingen brydde 
sig om henne.  
 

Något som upprörde och oroade en av informanterna var att hon uppmärksammat en skillnad i 

bemötandet mot äldre. Hon upplevde att äldre personer med engagerade anhöriga fick hjälp, 

blev sedda och tagna på allvar i större utsträckning än de utan närvarande anhöriga ”som min 
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faster till exempel, om jag inte var med fick hon inte hjälp direkt. Men om jag var med henne 

fick hon hjälp snabbare”.  

Något som upprörde samtliga i intervjugrupperna var avsaknaden av valmöjligheter och  

självbestämmande för de äldre, ”det är mycket prat om självbestämmande. Men det är mycket 

som de inte alls bestämmer själva”. Vidare resonerar de kritiskt kring begreppet 

självbestämmande och ställer sig frågan om dess egentliga innebörd i äldreomsorgen: 
Alla säger att man ska vara självbestämmande. Men vad är självbestämmande? Jag tycker att en bättre 
vård skulle innebära att man skulle kunna fortsätta sitt liv på boendet precis som man gjorde hemma. Om 
jag har rökt hela mitt liv att jag får fortsätta med det, att ingen tar ifrån mig det. Om jag har druckit och 
vill ta en öl varje kväll eller en whisky, att jag får göra det. 

 
Alla informanter höll dock inte med om att man som gammal på äldreboende ska kunna 

fortsätta leva exakt det liv som man gjort innan. De menar att det kan bli svårt att hitta 

personal som är villiga att exempelvis utsätta sig för cigarettrök, eller som är villig att köpa 

alkohol och därmed uppmuntra till den äldres eventuella missbruk.   

 Samtliga deltagare visade ett tydligt missnöje och uttryckte en känsla av maktlöshet inför 

de äldres matsituation. De ansåg att det är ovärdigt för de äldre att tvingas äta den mat som 

serveras och erbjuds dem, då de inte får möjlighet till inflyttande och påverkan av den mat 

som dukas fram, ”…de skulle kunna få önska sig vad de vill äta, tänk om de är sugna på 

pannkakor en dag. Det var en som var sugen på kycklingklubba, men det finns inte. Det finns 

inte i sortimentet ”. De berättade även att äldre inte alltid hade möjlighet att äta så mycket 

som de själva önskade, ”de får inte mat så det räcker. En liten bacon bit och potatisbullar. Det 

räcker inte ens till alla. Så en del får bara potatisbullar. Det kan vi inte göra någonting åt. 

Äldre ska ha det så här. De ska ha sina gram”. Personalen förklarade att det finns en befintlig 

mall med intagsberäkningar för en äldre person. Vidare förtydligar intervjupersonerna att den 

beräkningen inte är individanpassad, utan de äldre klumpas ihop till en homogen grupp där 

man inte tar hänsyn till individuella behov och önskemål, ”så här mycket äter alla. Sen spelar 

det ingen roll om alla skulle vara jättekraftiga eller om alla är män. För män äter oftast mer”. 

Personalen berättar även att de har sett en skillnad över tid. Förr hade de en kock som lagade 

all mat på plats. I nuläget beställs maten från en leverantör i form av matlådor som värms upp 

av personalen i varmluftsugnar, maten är dessutom inte är av högkvalitet, ” sakta men säkert 

har de minskat på portionerna och vi har boenden som äter mycket nu och maten räcker inte 

till. De kan inte ta mer om de vill ha. För det är exakt på skivan”.  
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Informanterna betonar vikten av att värna om de äldres självbestämmande och integritet 

genom att de ges utrymme att klara sig själva i den mån det går. De förklarar att äldre annars 

riskerar att tappa grundläggande förmågor så som att borsta tänderna, äta själv och klä på sig  

om de inte tillåts bibehålla dessa funktioner, ”självklart finns det värde i att de ska göra något 

själva. Så länge du kan göra något själv så ska du få göra det”. Personalen berättar att det är 

vanligt förekommande att äldre människor fråntas dessa förmågor när de väl flyttar in på 

särskilt boende, ”jättemånga boende blir fråntagna det där, så till slut tappar de förmågan att 

äta själva. Det är vi i personalen som hjälper till så att de tappar den förmågan, det går fortare 

för oss när vi hjälper dem”. Dock är de noga med att inte stressa den äldre, personalen 

möjliggör att den äldre faktiskt får klara av sådant som de kan själva och har rätt till, ”även 

om det är en röd dag och mindre personal ska de fortsätta göra sådant de kan själva. De ska ha 

samma kvalité på helgerna som på vardagarna”. Personalen lade fram ett förslag om att bjuda 

dit en politiker för att bo på boendet i ett dygn, äta den mat de gamla får och uppleva de 

gamlas vardag och verklighet. Att politiker sedan utifrån den upplevelsen utformar en 

äldrepolitik som är värdig och applicerbar i praktiken.    

6.2 Tema 2: Personalens arbetssituation 
Vårdpersonalens speciella arbetssituation menar de är en bidragande faktor till förekomsten 

av missförhållanden av äldre människor. På frågan om orsaken till försummelsen av äldre, 

svarade personalen sammanfattningsvis att det berodde på bland annat en stressad 

arbetssituation, personal brist och för stora enheter. 

Intervjupersonerna uttryckte frustration över att kravet har ökat på det administrativa 

arbetet. Detta menar de tar för mycket tid, vilket leder till att de inte har så mycket tid över för 

de boende som de skulle vilja, ”de har börjat fokusera så mycket på papper, för att det ska se 

bra ut för dem. Men inte för oss som jobbar med de äldre. Jag tycker snarare att jag skulle 

egna mer tid åt de boende än åt papper”.  

Vi fick kännedom om att deras arbetsuppgifter inte endast bestod i vård- och 

omvårdsarbete med de äldre. De förklarade att det fanns mycket annat de måste göra som tar 

tid från de boende, ”…vi har andra saker som ska göras. Det är inte så att vi sitter hos en 

boende i två timmar och sen går hem”. Vidare får vi höra att arbetsbelastningen hindrar 

personalen från att hinna med att tillgodose de äldres behov fullt ut, då flertalet äldre på 

enheten har stora vård- och omsorgsbehov som är tidskrävande, ”…det är lite kämpigt, ibland 

är de klara med frukosten klockan 11. Just på grund av att vi har sju av 14 boenden som vi ska 

ägna oss åt tillsammans, alltså dubbelbemanning. Vi har ganska tungt nu”. Tids- och 
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personalbristen påverkar personalens dagliga arbete negativt enligt informanterna. Detta går 

ut över de äldre då personalen ibland tvingas att välja bort centrala arbetsuppgifter så som att 

tillåta den äldre att ha inflytande över sin egen vardag. En av informanterna berättar att det 

har skett en märkbar förändring i bemanningen i form av nedskärningar. Nu är de tre stycken, 

tidigare var de fyra. Detta har bidragit till en mer pressad arbetssituation, vilket i sin tur 

skapar stress hos de äldre. Hon anser att vårdpersonal är dåliga på att uppmärksamma 

problemet på grund av rädsla att mista jobbet:  
De boende får inte mycket tid, om man säger så. Det måste gå snabbt när man tvättar och hjälper till och 
när man klär på någon. Man kan tänka sig själv när man arbetar med sina händer. Det går upp och ner, 
upp och ner, snabbt, när man till exempel smörjer (informanten demonstrerar med snabba handrörelser). 
Det skapar också stress hos den personen. Men man kan säga att vi har klarat det här, vi har fixat det här. 
Och det är klart att det låter bra. Och personalen de är rädda om sina jobb. De klagar inte, de är tysta och 
därför tror man att det är bra med 3 stycken. Men alltså egentligen skulle man skriva en avvikelse på 
bemanningen tycker jag. 
 

Trots att det har gjorts nedskärningar på deras arbetsplats, kvarstår anspråken på att samma 

arbetsuppgifter ska hinnas med som tidigare. Personalen berättar att ledningen kräver att de 

måste hinna utföra aktiviteter med de boende oavsett personalstyrka och arbetsbelastning:  
Nu är de ganska så tunga. Vi har 5 boenden var och så ska man lägga lika mycket tid på dem... Då hinner 
man inte med aktiviteter och gå ut med dem. Så istället stressar man, tvättar och klär på snabbt, snabbt, 
snabbt. Hon kräver att vi ska gå ut med dem. Chefen säger att vi måste hinna göra det. 
 

När det gäller ledningens krav och de äldres önskan om att gå ut på exempelvis promenad är 

det tyvärr inget personalen kan garantera. Detta trots att rätten till utevistelse minst en gång i 

veckan framkommer i deras social dokumentation. Informanterna menar att en av orsakerna 

till att de inte tar ut de gamla är för att de inte hinner då de har för stor arbetsbelastning och är 

för få, ”ja, man måste hela tiden tänka, nu går det inte, det finns ingen personal. Fast det står i 

socialdokumentationen när de flyttar in att de har rätt att komma ut minst en gång i veckan ”. 

Personalen säger att de sällan hinner gå ut med de boende mer än tio minuter åt gången trots 

att de gärna skulle vilja erbjuda dem möjligheten att ta en fika på exempelvis ett kafé. Oftast 

krävs det att deras anhöriga kommer och tar med dem på promenad för att de skall kunna vara 

ute så länge de själva vill och önskar. Under intervjun upprepade personalen ett flertal gånger 

att de hade så mycket annat som behövde göras. Därför ställde vi frågan om vad det är för 

något de gör utöver omvårdnadsarbetet. Efter att frågan ställts brast gruppen ut i skratt och 

följande svar fick vi:  
Annat?! Vi måste städa, tvätta, städa toaletterna, städa matsalen, värma maten, vattna blommor, hänga 
upp och ta ner gardiner, beställa grejer, vem ska göra det? Vi har ingen städerska. Vi måste göra de 
grejerna, annars blir det inte gjort. Det tar tid ifrån de boende, självklart så tar det tid. 
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Under en av intervjuerna framkom det att nedskärningar i bemanningen har lett till att de 

äldre har farit illa på olika sätt. Minskningen av personalstyrkan har skapat en stor oro bland 

de boende. Den bristande tillsynen av de äldre blev en uppenbar risk för deras säkerhet då 

personalen inte hunnit ha uppsikt över dem.  
Patienterna ramlade. Det var så många som ramlade och som var oroliga. Så när vi var inne på rummet 
och skulle göra dem iordning till middag och sedan lägga dem så hade vi inte koll på de andra boenden 
och vad som hände där ute. Det är mycket som behöver göras men som inte görs, och det är många som 
inte vågar säga ifrån. 
 

En av intervjugrupperna uttryckte irritation och missnöje över den politiska retoriken för 

äldreomsorgen som de ansåg inte är verklighetsförankrad. Samtliga informanter höll med om 

den uttalade uppfattningen och pratade i munnen på varandra om deras gemensamma känsla 

av maktlöshet och önskan om en förändring, ”Ibland blir man så irriterad på de personer som 

skapar de här lagarna och bara bestämmer sig att nu ska vi dra in på personalen. Jag tycker det 

är ett hån mot de äldre människorna”.   

 Något annat centralt som diskuteras under intervjuerna är vikten av behovsanpassning vid 

tyngre och lättare vårdbehov. Personalen menar att de skulle kunna utföra ett bättre arbete om 

det fanns utrymme för flexibilitet i bemanningsplaneringen ”just nu har vi det ganska tungt. 

Då borde man sätta in mer personal. Och när det är lättare kan man ha mindre personal. Nu är 

vi fyra oavsett hur vi har det, det är stressigt”. Personalen såg detta sätt att anpassa 

bemanningen efter vårdtyngt som en möjlighet att minimera arbetsrelaterad stress och skador 

som orsakas av fysisk belastningen, "jag är helt slut när jag kommer hem. Och man får dåligt 

samvete för att man inte gett dem allt de behöver. Risken är att man vaknar på morgonen med 

stress också. Man tänker på hur man ska få ihop den här dagen”. När de väl presenterade sin 

idé som de ansåg skulle kunna underlätta arbetssituationen, fick de ett nej till svar från 

ledningen. Trots den svåra arbetssituationen och den tunga arbetsbördan upplevde personalen 

sig ha ett av de viktigaste och finaste arbetena i världen, ” de ger mig någonting och jag kan 

ge någonting tillbaka. Jag kan ge av det jag har och de ger det de har. Man får så mycket 

tillbaka. Det är så mycket kärlek”. 

6.3 Tema 3: Förbättringsmöjligheter  
Personalen hade olika åtgärdsförslag på hur missförhållandet inom äldreomsorgen kan 

minimeras. Vi upplevde att de engagerades starkt av möjligheten att få ge sina förslag på hur 

äldres situation kan förbättras. De förslagen som var mest framträdande var ökad bemanning, 

kontinuerlig handledning inom gruppen, trevligare boendemiljö samt en satsning på 

anpassade aktiviteter för äldre. 
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En åtgärd som alla informanterna var överens om var att bemanningen är för låg och att 

enheterna är för stora. Detta menade de får en negativ påverkan i omvårdanden av de äldre. 

En av intervjupersonerna uttryckte följande på frågan om vad hon skulle göra om hon fick fria 

händer för att få bukt på problemet som finns kring missförhållanden, ”jag skulle minska 

antalet boenden, mera personal.”  Ytterligare en i den andra intervjugruppen formulerade 

samma tanke och svarade ”Jag skulle inte ha så här stora enheter. Jag skulle minska antalet 

boende så att de kan få den hjälpen de behöver.”  Det var alltså tydligt att personalen inte 

ansåg att de boendes behov alltid blev tillgodosedda på grund av att det inte fanns tillräckligt 

med personal.  

När frågan ställdes till informanterna om vilka åtgärder de kände till som görs för att 

komma åt problemet med missförhållanden inom äldreomsorgen, hade de först svårt att 

komma på någonting. I båda grupperna nämndes det att personalgruppen utökats under 

kvällstid med en person som kommer in och arbetar i fyra timmar. I båda grupperna blev det 

diskussioner runt effektiviteten och utfallet av denna extra person i bemanningen. Något de 

var överens om var behovet av extrapersonal för att minska arbetsbördan och stressen. De 

hade även märkt att de boende påverkats positivt av en extra resurs då de uppträdde mindre 

oroligt. Ytterligare en positiv effekt av den extra bemanningen var att de nu hade möjlighet att 

avleda äldre personer som var aggressiva. Det innebar att de hade möjlighet att ligga steget 

före vilket ökade tryggheten för de äldre:   
Det är mycket lugnare nu, eller hur? (de andra informanterna instämmer) ..ja det är det..det är mycket 
lugnare, de är inte lika oroliga som förut. För nu är det en personal som tar hand om dem..man jobbar mer 
lugnt med dem och behöver inte stressa. Man tar sig lite mera tid med dem. Då är de lite lugnare. Och så 
är man där för att avleda dem ifall de blir oroliga. Nu har vi en personal som avleder dem.  
 

En utökad personalgrupp var något som även efterfrågades andra tider på dagen, inte bara 

kvällstid. Detta eftersom deras tunga arbetsbörda sträcker sig från morgon till kväll, ”vi fick 

en extra som vi har på kvällen. Men vi skulle behöva det på morgonen också. En extra 

personal som tar sig tid med de boenden, och finns där för de så att de inte gör illa sig”. Här 

ansåg båda grupperna återigen att personaltätheten är en säkerhetsfråga för de äldre och något 

som borde prioriteras. Det som upprörde ena intervjugruppen var att den extrapersonal som 

kom in på kvällarna enligt dem prioriterade fel saker istället för de boenden och dessutom inte 

var effektiv. Orsaken till att detta kunde ske menade en av informanterna berodde på 

bristande kommunikation inom gruppen, ” det handlar om kommunikation. Man ska sitta en 

gång i veckan och prata. Och ha öppna kort med varandra. Det skulle förbättra mellan 

personalen, man ska inte vara rädd för konflikter.” I det sammanhanget kom förslag på 

förbättringsmöjligheter fram i form av handledning. Detta då flera av informanterna upplevde 



38	  

	  

att det skulle förbättra kommunikationen inom personalgruppen, ”det vill jag också att man 

ska ha, handledning. Om man har någonting att säga så säger man det, eller hur?” En av 

informanterna misstänkte att de inom personalgruppen vissa gånger kan missförstå varandra 

och då är handledning viktigt för att reda ut de missförstånden. De efterfrågade inte att någon 

skulle komma utifrån som medlare utan att det endast skulle vara de som arbetade 

tillsammans som satt ner och samtalade, ”...att vi bara ska sitta ihop och prata. Vi ska sitta 

som vi gör nu, någon sorts ventilation. Kanske har man missförstått varandra.” Handledning 

menade de skulle leda till bättre samarbete i personalgruppen och minimera risken för att de 

äldre försummas.  

 Något annat som diskuterades i båda intervjugrupperna var hur viktigt det var att de äldre 

fick bo i en miljö som de kände sig hemma i. Begreppet hemmiljö diskuterades och de kom 

fram till att vad som är en människas hemmiljö kan skilja sig mellan olika individer. Därför 

enades de om att en förbättringsmöjlighet vore att investera i nya möbler och inredning, det 

befintliga möblemanget tyckte de gav en känsla av en institution, ”det här är inte precis 

hemmiljö. Jag skulle ha andra möbler. Det här är lite mer institution, eller hur?”.  

När informanterna själva fick beskriva hur de önskade att livet för de äldre inom 

äldreomsorgen borde se ut var det med ett leende på läpparna de berättade om sina visioner. 

En av informanterna hade sett en plats i Sverige som hon ansåg hade lyckats till viss del. Hon 

återberättade vad hon sett och önskade att detta kunde finnas på fler platser:  
De hade en stor plätt med grönområde. Jag önskar att de kunde ha lite grönt även här hos oss. Och det var 
ingen hiss eller någonting utan man kunde ta ut dem direkt på terrassen. Och så hade de planterat 
vinbärsbuskar och lite jordgubbar tror jag, de äldre kunde äta och plocka lite. Det fanns en fontän…  
 

Personalens erfarenhet av satsningar på äldreomsorgen var som nämnts tidigare mycket 

negativa med besparingar och nedskärningar. De upplevde att deras idéer inte möttes upp av 

politiker. De menade att politikerna uppenbarligen inte är villiga att satsa pengar på 

äldreomsorgen då personalen inte tyckte sig se något engagemang från ansvariga politikers 

sida:  
Om man inte är villig att satsa i pengar… de som styr och ställer…har de bestämt sig för att det inte ska 
kosta någonting så engagerar sig de inte i det… Vad de är engagerade i är vad människor och samhället 
säger och tycker utåt. För de är rädda att tappa sina egna ansikten och politiska roller. Får de 
påtryckningar så förändrar de saker och ting tror jag…  

 

 

 Vidare kom förslaget upp om en satsning på personal som är utbildad i att hålla i 

aktiviteter för de äldre. Informanten som tog upp förslaget förklarade att de äldre har ett 

behov av stimulans i form av olika aktiviteter, ett behov som idag inte tillmötesgås. Hon 
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förtydligade även att aktiviteter inte behöver vara så avancerade, utan kan vara utformade så 

de passar de äldres olika förmågor. Hon utvecklar tanken genom att beskriva hur betydande 

och givande samtal utan ord kan vara. Vidare menar hon att det går att uttrycka sig 

meningsfullt med hjälp av händerna, genom kramar och blickar. På så sätt menar hon att även 

de lite mer skröpliga och inte så talföra personerna ges möjlighet att delta i olika aktiviteter.  

6.4 Tema 4: Bemötande   
Personalen resonerade kritiskt runt olika politiska mål för äldrepolitiken. De betonade bland 

annat individens rätt att bli bemött med respekt och rätten att bli bemött utifrån sina 

individuella behov. Detta var något som de markerade var av stor vikt. Under intervjuerna 

framförde personalen tankar om vikten av att de äldre får ett värdigt bemötande inom 

äldreomsorgen. Personalen resonerade kring betydelsen av att se människan bakom varje 

möte och även i situationer som kan vara problematiska, ”…att man möter varje människa 

med respekt, alla är människor…så skulle jag vilja bli behandlad när jag blir gammal”. Sex 

personer av åtta i grupperna instämde med att ett sätt att minimera risken att kränka individers 

integritet inom äldrevården, vore att satsa på att anställa rätt människor. Rätt människor är 

enligt intervjupersonerna, personer som vill arbeta med äldre och som har rätt utbildning, 

exempelvis undersköterska eller minimum vårdbiträde: 
Anställa människor som verkligen brinner för det här. Som verkligen gillar att jobba med de äldre. Vissa 
ser det här bara som ett sätt att tjäna pengar, betala räkningarna men de har ingen empati. Det är viktigt att 
man jobbar helhjärtat, att man är här för dem, inte bara för att få lön. Man ska vara till för de boende och 
jobba helhjärtat.  
 

Två av informanterna höll dock inte med om att utbildning skulle vara det bästa redskapet i att 

försöka få bukt med problemen kring dåligt bemötande och svårhanterliga situationer som 

leder till att äldre försummas. Däremot höll de med om att utbildning är viktigt men ansåg att 

vikten ska läggas vid personlig lämplighet när man rekryterar ny personal: 
För det finns undersköterskor som inte är lämpliga att jobba med äldre människor. Jag skulle se till att vi 
hade lämplig personal som vill jobba med äldre, som har mycket respekt för äldre och kan ta hand om 
dem. Det är viktigare än utbildning.  
 

Personalen tydliggjorde att tålamod och förståelse för en annan människas situation kräver 

bland annat empati och kunskaper kring hur man vårdar och möter någon som är i 

beroendeställning. Saknar man exempelvis tålamod eller empati kan detta bidra med ett 

negativt förhållningssätt till de äldre. En i gruppen gav oss ett exempel där hon var vittne till 

när en boende blev slagen av en vårdpersonal, ”ja, jag vet inte om jag vill ta upp det igen 

men…det var det här att en anställd har slagit en boende. Men den personen blev ju anmäld”.  

Informanten berättar att hon chockades svårt av händelsen, hon hade inte förväntat sig detta 
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då förövaren var en person som hon hade arbetat länge med. Vi informerades om att 

händelsen ledde till att kollegan blev uppsagd från sin tjänst men att denne fortfarande arbetar 

inom äldreomsorgen i en annan kommun vilket förvånade flertalet i gruppen,  
Det är lite konstigt att det inte går vidare till något annat ställe. Om man nu har gjort något sånt här…att 
man kan få fortsätta på nästa ställe. Man borde inte få jobba med gamla, xx borde få någon sorts 
anmärkning kanske?! Det går ju inte att lita på xxx. 
  

En i gruppen höll inte med de andra om att förövaren inte borde anses vara olämplig för att 

arbeta med äldre personer i beroendeställning. Vidare säger hon att den drabbade visade 

aggressiva tendenser mot personalen då det viftades kraftigt med nävarna och fötterna när 

personalen närmade sig för att ge vård, ”i det här fallet så vet vi att den här xx var ganska 

påfrestande. xx var en sån som verkligen gick en på nerverna”. Hon poängterade att kollegans 

handling var fel, men också att det vore orättvist att stänga av en person från äldreomsorgen 

på livstid på grund av en enskild händelse. Vidare berättar hon att de äldre inte alltid är offer, 

utan även kan vara förövare:  
Jag menar inte att han gjorde rätt…eller att det ska förekomma. Ofta är det väldigt mycket fokus på den 
boende. Vi har jobbat med friska patienter, där de har spottat och sparkat oss. De vet att de gör fel. Men 
vad händer då? Det är samma sak.  Folk anmäler ofta vad vi gör mot boende. Men ofta är vi 
misshandlade, vi blir spottade i ansiktet, vi blir sparkade, vi går hem med blåmärken. Det enda vi kan 
göra är att skriva en avvikelserapport. Men vad händer då? Går det vidare? Får vi någon rättegång? Nej! 
 

De övriga i gruppen protesterade mot kollegans uttalande. De höll fast vid vikten av att 

personalen håller en professionell ståndpunkt och ett gott bemötande i mötet med de äldre 

under alla omständigheter. De säger att man aldrig någonsin kan rättfärdiga våldshandlingar 

mot gamla människor och föreslår istället att man som personal bör gå ut ur rummet vid 

laddade situationer: 
När man känner irritation tycker jag att man ska gå ut ur rummet och skicka in en annan personal som har 
nya krafter. Vi är fyra stycken personal, vi måste hjälpa varandra. Det är lika bra att gå ut och skicka in xx 
eller xx, om man känner att man håller på att flippa ur. Och säga, jag orkar inte, tar ni det här så tar jag 
någonting annat. 
 

Informanterna berättar vidare att personalens bemötande gentemot de som bor på boendet är 

en förutsättning för att de ska känna sig trygga och lugna. Bemötandet menar de kan vara ett 

sätt att arbeta förebyggande och som kan bidra till att färre problematiska situationer uppstår 

då personalen och boende upplever trygghet och förtroende i mötet dem emellan. En av 

informanterna nickar instämmande och förklarar att hennes undersköterskeutbildning har 

bidragit med en ny förståelse och nya verktyg i att hantera svårartade situationer bättre än 

tidigare:  
Jag kan förstå de äldre jag jobbar med mycket bättre nu. För innan man har den kunskapen gör man så 
som man tror är rätt. Jag behandlade dem bra, jag tog hand om dem bra. Men jag kanske inte förstod 
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varför de var så ängsliga och oroliga. Nu har jag förståelse, för jag har ju läst om det. Vilket ger en bred 
kunskap i hur jag ska göra. 
 

Utifrån våra intervjuer kan vi konstatera att oavsett hur kompetent personalen är så kan det 

emellanåt uppstå konflikter mellan vårdgivare och vårdtagare. Personalen är överens om att 

deras eget förhållningssätt är det som oftast avgör om det blir ett gott möte de emellan eller 

inte. De förklarar att de äldre känner mer förtroende och trygghet när informanterna tar sig tid 

att prata med dem och visar genom bemötandet att de har ett värde. Personalen säger även att 

det märks tydligt hur de boende bemöter de i personalgruppen som tar sig tid för dem, ”det 

märks skillnad i hur de boenden är mot den som tagit sig tid att sitta ner och prata med dem 

jämfört med en person som säger nej, jag har inte tid. Du får ligga där, jag måste gå vidare”. 

Vidare har det framkommit att det bland annat är centralt att det finns kontinuitet i 

personalstyrkan. Det är en förutsättning för att de boende ska känna igen de som jobbar då 

glömska kan vara en naturlig del av åldrandet, ”de ska känna sig trygga. De behöver inte veta 

vad vi heter, men att det i alla fall är samma personer som jobbar här”.  

 Intervjupersonerna diskuterade kritiskt om hur de själva bemöter de äldre, de kom fram till 

att det är viktigt att reflektera etiskt när man arbetar inom människovårdande yrken. De menar 

att deras egen syn på den äldre människan kommer få olika konsekvenser för hur äldre 

behandlas inom vården.   

6.5 Tema 5: Organisationsstruktur  
Under intervjuerna fick vi konkreta exempel på hur äldreomsorgens utformning på politisk 

nivå påverkar den lokala verksamhetsstrukturen. Personalen ansåg att den befintliga 

äldrepoliken inte är fördelaktigt för den enskilda individen då det görs kraftiga 

resursnedskärningar inom området, ”ni skulle skicka hit någon politiker som får sova här en 

natt. Och så skulle man fråga hur de upplevde det?”. Informanterna uttryckte också ett 

missnöje gentemot ledningen på deras arbetsplats ”dålig kommunikation, dålig ledning”. De 

förklarar att kommunikationen inom verksamheten fungerar dåligt mellan alla led. 

Arbetsledaren som är sjuksköterska och omvårdnadsansvarig upplevde flertalet av 

informanterna inte lever upp till sin roll, då denne bagatelliserar de äldres åkommor och 

behov till sjukvård. De menar även att hon inte är tydlig vid delegering av arbetsuppgifter på 

grund av rädsla för konflikter vilket våra informanter ser som en stor nackdel för 

arbetsgruppens trygghet och utveckling, ”men det är ju så att den som är avdelningssköterska 

här är den som egentligen ska säga till, men hon har svårt att säga ifrån och ta tag i problem”. 

En av intervjupersonerna förtydligar att en orsak till varför det är viktigt med en tydlig och 
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engagerad arbetsledare är för att dennes inställning präglar hela arbetsklimatet. Vidare 

beskriver hon att hur personalen leds i sitt arbete i sin tur påverkar de boendes livssituation:  
En arbetsledare ska ge raka budskap. Och du som arbetstagare, du ska veta varför du är här, främst. Vi 
jobbar ju med äldre, det är inte det lättaste som finns. Vårt jobb är väldigt krävande både fysiskt och 
psykiskt. Och då tycker jag att det är viktigt att arbetsledaren verkligen lyssnar på våra önskemål. Jag är 
mån om mina boenden. Jag vill deras bästa. Jag vill att de ska ha det bra. Det är därför vi är här på 
arbetsplatsen. Det hjälper inte att bara en eller två kämpar. 

 

Personalstyrkan har minskats trots samma antal boende och större krav på det administrativa 

arbetet. Samtliga i informanter uttrycker en frustration över att behöva spendera tid på 

pappersarbete som de anser är slöseri med viktiga resurser som borde läggas på de boende:  
Det krävs mer tid inne hos dem, och det är mer papper, man ska fylla i mer papper än förut. Man ska sitta 
framför datorn och fylla i massa papper som ska se bra ut för dem som sitter där uppe någonstans. Vi har 
bara en dator, och alla ska skriva på den. Hallå…? Jag vet inte hur de har tänkt… 
 

Personalens beskrivning av verksamhetschefens brist på hänsyn av den tunga 

arbetsbelastningen och svåruppnåeliga mål berättar de har en negativ påverkan på 

omvårdnaden. De berättar vidare att de endast hinner utföra de viktigaste arbetsuppgifterna 

för att kunna tillgodose de äldres mest grundläggande behov. Detta tycker de är mycket 

påfrestande då de tvingas att välja bort mer tid hos de äldre och möjligheten att ge dem en 

meningsfull tillvaro, "jag är helt slut när jag kommer hem. Och man får dåligt samvete för 

man inte gett dem allt de behöver”. Under intervjun berättar personalen att de fått 

kommentarer av missnöjda anhöriga som också uppmärksammat och upplevt att de äldres 

tillvaro har gått i en negativ riktning ”en anhörig sa en gång, det är som en förvaring här. Men 

vi är ju för få som jobbar! Hur ska vi hinna? Man har inte tid att tillgodose alla deras behov, 

man gör bara det nödvändigaste här”. 

 I den ena fokusgruppen diskuterade personalen runt huruvida missförhållande inom 

äldreomsorgen är kopplat till kommunal- eller privat regi. En av informanterna framförde en 

uppfattning om att ledningen inom privat regi generellt sätt är bättre på att ta ansvar för de 

äldres livssituation och värna om deras intressen. Detta menar hon beror på att privata bolag 

är mer måna om sitt rykte då det kan påverka antalet nya brukare till verksamheten.  
Och sen tror jag att det här med missförhållanden här i Sverige kan beror på om det är kommunalt eller 
privat. Om det är privat är det mer kontroll. Och om jag inte tar väl hand om patienterna kommer det inte 
komma fler. När det är kommunalt så får de sin lön och gör bara det de måste. Det skulle vara mycket 
bättre om de är privat. 

De övriga i gruppen hade en annan uppfattning gällande hur äldres tillvaro påverkas av 

huruvida det är kommunal eller privat regi. De ansåg att till skillnad från kommunal innebär 

en försämring för äldres livsvillkor. Då privata verksamheter många gånger är vinstdrivande 
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och tvingas därmed hålla en striktbudget för att kunna få ett ekonomiskt överskott,”…fast de 

måste ju snåla in istället och hålla sin budget också. Då kanske de drar in på ännu mer saker!”.  

 Något annat som uppdagades under intervjun och som upprörde två av informanterna var 

ledningens maktlöshet inför att kunna avskeda personal de anser missköter sina 

arbetsuppgifter. Personalen efterfrågade justeringar i anställningsvillkoren och poängterade 

att det vore en fördel för äldreomsorgen att lättare kunna avskeda olämpliga personer, ”...det 

borde vara lättare att sparka folk och prövotiden borde vara längre än sex månader. Så man 

inte bara visar sina fina sidor och sen efter sex månader blir personen en bitch”. Samtliga höll 

med om påståendet. Dock ansåg en av informanterna att det är viktigt att ha en tillräckligt 

stark ledning som kan samtala med och varna de som inte sköter sina arbetsuppgifter innan en 

avskedning blir aktuell.  

 Avslutningsvis förde personalen ett kritiskt samtal kring avsaknaden av högt uppsatta 

brukare inom deras verksamhet. En av informanterna önskade som slutord att få ställa oss en 

fråga.  
Jag skulle bara vilja ställa en fråga. Vi skulle kunna ta en politiker, Reinfeldt till exempel eller någon 
annan och fråga om de är villiga att strunta i sitt Sophiakort som de har och kan tänka sig att bo på ett 
äldreboende med det här som vi nu har diskuterat om. Den skulle inte få tillräckligt med mat, inte 
tillräckligt med aktiviteter, inte tillräckligt med utevistelse, inte tillräckligt mycket uppmärksamhet…och 
där allting ska gå så fort. Om han kan acceptera att bo så? För jag anser att om man anser det åt 
andra…det man önskar åt andra och gör åt andra, måste man vara beredd på att själv acceptera. 
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7. Analys  
Analysen är baserad på våra resultat av det insamlade intervjumaterialet och genomfördes 

med hjälp av kurslitteratur, tidigare forskning samt för studien de centrala teorier vi valt. Ur 

resultatetens fem olika teman har vi identifierat två nya intressanta teman, vilka är dilemman i 

äldreomsorgen och förändringsarbete. Vår önskan är att problematiseringen runt normer och 

värderingar ska kunna bidra med en djupare förståelse av komplexiteten kring 

missförhållanden inom äldreomsorgen. Utifrån teoretiska utgångspunkter hoppas vi kunna få 

en större förståelse för vårt valda ämne och därmed uppfylla studiens syfte samt besvara 

studiens frågeställningar:  

1. Vilka faktorer tror personalen leder till uppkomsten av missförhållanden?  

2. Vilka åtgärder anser personalen bör vidtas för att minimera missförhållandenas 

uppkomst?  

7.1 Tema 1: Dilemman i äldreomsorgen  
I temat dilemman i äldreomsorgen är vår avsikt att försöka förstå informanternas erfarenheter 

och besvara frågeställning ett: Vilka faktorer tror personalen leder till uppkomsten av 

missförhållanden? 

 Utifrån våra intervjuer kan vi notera att det bland informanterna förekom olika faktorer 

som ansågs leda till missförhållande inom äldreomsorgen. Den ena beror på hur äldre 

värderas i samhället, den andra på personlig olämplighet bland personalen för vårdyrket och 

den tredje på resursbrist.  

FN:s konvention om mänskliga rättigheter (2006, s. 4) markerar följande ”Alla människor 

är födda fria och lika i värde och rättigheter." Regeringen understryker (Regeringen, 2012b) 

vikten av att upprätthålla och stärka respekten för innehållet i konventionen på sin hemsida. 

De menar att arbetet med att främja de mänskliga rättigheterna blir verklighet genom att 

utforma nationella lagar som genomsyrar politikens alla områden. Vidare redogör Regeringen 

för att Sverige har en tradition av att respektera folkrätten och värna om de mänskliga 

rättigheterna (a.a.).   

Våra informanter berättade för oss att verkligheten ibland kan se annorlunda ut då de äldre 

inte alltid tillskrivs de grundläggande människovärden de har rätt till ”…när man blir äldre så 

har man inget värde. När man blir pensionär då är man inte värd någonting, faktiskt”. 

Informanterna förklarade att en orsak till äldres låga status kan kopplas till att unga 

samhällsmedborgare inte skolas in i att respektera och värdesätta äldre ”På något sätt måste 
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man läras ifrån grunden att unga uppskattar sina föräldrar, det har hänt någonting där”. Enligt 

socialkonstruktivistisk teoribildning formas barn och unga av de normer och värderingar som 

genomsyrar ett samhälle (Solhberg, 2011, s. 250, 253). Utvecklingen av ungas normer och 

värderingar gentemot äldre, kan vi utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt koppla till hur 

informanterna upplever att unga ser på äldre människor. Den bristande respekten för äldre 

bland unga samhällsmedborgare som personalen urskildrat skulle kunna förstås utifrån 

Klausens (2005) sätt att förklara hur normer och värderingar formas. Klausen skildrar att 

sättet att tala om och kategorisera människor kan bedömas vara en produkt av en 

socialkonstruktion (a.a., s. 197-198). Varför dessa socialt skapade normer och värderingar inte 

alltid ifrågasätts kan förstås med hjälp av sociologen Giddens (2007) förklaring om 

socialkonstruktivism. Giddens menar att socialkonstruktivism handlar om interaktionen och 

samspelet människor emellan där den sociala verkligheten formas och konstrueras gemensamt 

och därmed uppfattas som den givna sanningen (a.a., s. 153).   

Forskning gjord av Erlingsson, Carlson och Saveman (2006) visar att missförhållanden 

inom äldreomsorgen behöver kopplas till sitt kontextuella sammanhang. Slutsatsen i deras 

studie är bland annat att missförhållanden kan förstås utifrån varierande omständigheter, 

såsom kultur och den profession man tillhör (a.a., s.151).  Vår studie har visat att personalen 

lägger stor vikt vid att rätt personer rekryteras inom fältet för att minimera risken av att äldres 

integritet kränks. Egenskaper som personalen ansåg viktiga var bland annat empati, tålamod 

och kunskap i hur man bemöter någon i beroendeställning. Informanterna berättade om 

tillfällen när personal inte besuttit dessa egenskaper eller brustit i dem och missförhållanden 

förekommit. Vikten av rätt sorts personal inom vårdyrket styrks av Jönson (2006) som 

redogör för några orsaker till att missförhållanden kan förekomma. Han tar upp aspekten av 

att det kan förekomma på grund av aggressivitet hos vårdare men även hos omsorgstagare. 

Han menar att samspelet mellan vårdare och omsorgstagare behöver fungera och att 

kunskapsbrist i hur vårdpersonal bemöter äldre i beroendeställning kan vara en orsak till 

missförhållanden (Jönson, 2006, s.40-41). Informanterna betonade även betydelsen av att 

varje äldre människa respekteras och får ett värdigt bemötande ”…att man möter varje 

människa med respekt,…så skulle jag vilja bli behandlad när jag blir gammal”. Att respektera 

den äldres integritet och rätt till självbestämmande beskrevs som viktigt av personalen, men 

trots dessa värderingar bortsåg de ifrån sitt förhållningssätt vid flera tillfällen. Personalen 

kunde även bortse från den äldres förmåga att äta själv på grund av kladdrisken, situationen 

gjorde att de äldre blev beroende av omgivningen istället för stärkta i det de klarar av själva. 



46	  

	  

Sådana situationer kunde vara en källa till konflikt mellan vårdpersonalen och den äldre. Den 

äldres självbestämmande kunde variera beroende på sjukdom eller personalens sätt att se på 

denne.  

Våra informanter menar att vi i Sverige inte värdesätter äldre människor på grund av att de 

uppnått en hög ålder. De har en uppfattning om att synen på dessa individer präglar 

äldreomsorgens utformning negativt. De exemplifierar med att åldern ses som ett tecken på 

visdom och erfarenhet i andra länder, men dock inte i Sverige, ”äldre kunde arbeta och man 

anställde äldre för att de var eftertraktade. De hade visdom, kunskap, erfarenhet. Men den 

räknas inte idag”. Begreppet ålderism hjälper oss att förstå våra informanters beskrivningar 

och tankar kring orsaken till varför de tror att vi i Sverige inte värdesätter våra äldre 

medmänniskor så som vi borde. Ålderism är enligt Jönson (2006) fördomar och stereotypa 

föreställningar om hur äldre personer är. Begreppet beskriver negativa attityder eller 

diskriminering endast utifrån en människas ålder (a.a., s. 191). Enligt Andersson (2008) kan 

ålderism bero på en rad olika orsaker. Han förklarar att en hög ålder kan framkalla dödsångest 

hos yngre vilket gör att de yngre väljer att ta avstånd ifrån sådant som de upplever väcker 

obehagskänslor. En annan orsak menar Andersson kan vara att en hög ålder blir en 

påminnelse om en försämrad kroppsfunktion samt att livet en dag tar slut (a.a., s. 61-62). 

Ytterligare ett exempel från intervjuerna som tydligt pekar på diskriminering av äldre 

människor och ålderism i samhället är då informanterna berättar om hur svårt det är att få de 

äldres behov av sjukvård tillgodosett, ”det är ingen som bryr sig. För de är ju äldre. Alla säger 

att det hör till. De är ju gamla. Det är inte ofta de skickas in. Fast vi påpekar hela tiden, men 

de ansvariga tycker inte att det behövs”.  

De stora ekonomiska nedskärningarna inom äldreomsorgen menar personalen leder till 

negativa konsekvenser för de äldres vardag med risker till att missförhållanden kan 

förekomma. Det framkommer av resultat i våra intervjuer att även den valda verksamheten 

generellt sätt genomgår stora ekonomiska förändringar. Informanterna berättar att 

nedskärningarna framförallt drabbar bemanningen och därmed de äldres livssituation 

ogynnsamt. För att klara av arbetsbördan blir personalens strategi att göra det som anses vara 

mest nödvändigt. De beskriver en arbetssituation som är präglad av tidspress som ett resultat 

av underbemanning, vilket i sin tur resulterar i en mycket stressad arbetsmiljö och konflikter 

med de äldre. Vidare kritiserar personalen bristen på möjlighet till att förse äldre med 

meningsfulla aktiviteter och en givande tillvaro. ”Vi har fem boenden var och så ska man 

lägga lika mycket tid på dem... Då hinner man inte med aktiviteter och gå ut med dem. Så 
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istället stressar man, tvättar och klär på snabbt, snabbt, snabbt”. Även Jönson (2006) tar upp 

problematiken kring att utföra omvårdnad under tidspress. I dessa stressade arbetssituationer 

menar han att det är lätt hänt att misstag begås i omvårdnaden och att det även kan leda till 

utbrändhet bland personalen (Jönson, 2006, s. 40-41). I en stressad arbetsmiljö tolkar vi det 

som att det blir otroligt viktigt för personalen att de lär sig bemästra sin arbetssituation för att 

inte riskera att bli utbrända eller att de äldre försummas. Enligt Antonovskys (2007) är en 

människas möjlighet att hantera påfrestningar, konflikter och kravfyllda situationer beroende 

av hur starkt KASAM hon har. Hur starkt KASAM en individ har påverkas av tre faktorer, 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet (a.a., s. 41). Med hjälp av teorin om KASAM 

kan vi förstå personalens utmaning i att försöka hantera sin arbetssituation, "jag är helt slut 

när jag kommer hem. Och man får dåligt samvete för att man inte gett dem allt de behöver. 

Risken är att man vaknar på morgonen med stress också”. Personalens KASAM utmanas när 

de utsätts för en stressad och pressad arbetssituation. Personalen kämpar med att handskas 

med sin arbetssituation. De upplever sig arbeta under tuffa arbetsförhållanden vilket i sin tur 

leder till att de har svårt att se hur de ska klara av sina arbetsuppgifter. Belastningen leder till 

att de får svårt att hantera olika arbetssituationer vilket kan leda till att personalen känner sig 

maktlösa. Känslan av maktlöshet exemplifieras bland annat genom följande uttalande från en 

av informanterna, ”man ska sitta framför datorn och fylla i massa papper som ska se bra ut för 

dem som sitter där uppe någonstans. Vi har bara en dator, och alla ska skriva på den. Hallå…? 

Jag vet inte hur de har tänkt”. Trots den tidvis svåra arbetssituationen uttrycker informanterna 

att de känner ett enormt värde i arbetet med äldre vilket bidrar till meningsfullhet. 

Intervjuerna har trots allt visat att de lyckas hantera sin arbetssituation och utföra sina 

uppgifter, dock betonar de att de äldre blir lidande när de tvingas att stå ut med den omsorg 

som ges undre stressade former.  

Det finns befintlig forskning om orsaker till missförhållanden inom äldreomsorgen som 

styrker personalens upplevelse av sin egen arbetssituation. Jönson (2006) förklarar att en 

stressad arbetssituation kan innebära att kvalitén i omvårdnaden försämras (a.a., s. 40). Här 

kan vi förstå att en utmaning för personalen blir att utföra arbetet utan att kränka och mista 

respekten för den äldres autonomi. En annan studie visar att en stressad arbetsmiljö riskerar 

att bidra till ett mer accepterande förhållningssätt till situationer som leder till 

missförhållanden, då personalen känner sig utbrända (Altman, 2009, s. 681). Våra intervjuer 

har försett oss med en bild som stärker Altmans slutsatser, då en av informanterna visade 

tecken på acceptans av missförhållanden i vissa situationer, ”för jag menar i det här fallet så 
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vet vi att den här xx var ganska påfrestande, xx var en sån som verkligen gick en på 

nerverna..”. Informanten ansåg dock inte att det någonsin är befogat att slå äldre personer, 

men kunde trots allt intyga att även äldre kunde vara en bidragande orsak till våldssituationer. 

En artikelgranskning gjord av Bremer och Svensson (2007) bekräftar personalens uppfattning 

om att äldre ibland kan vara förövaren. Granskningen visade att äldre personer kunde utsätta 

personalen för kränkande behandling vilket resulterade i att personalen besvarade med ett hårt 

bemötande (a.a., s. 11). Det som blir intressant enligt oss är hur tydligt begreppet ålderism 

speglas i den ovan nämnda redogörelsen av bemötande mot äldre och behandling av dem. Det 

är tydligt att de äldre diskrimineras och att deras status i samhället är låg. Det går att ställa sig 

frågan vad som hade hänt om texterna istället berört barn inom förskoleverksamheten?     

Vi kan utifrån intervjuerna konstatera att äldreomsorgen saknar resurser som motsvarar de 

äldres behov. Beror även detta på den negativa syn på äldre människor som personalen urskilt 

i samhället och är ytterligare tecken på den ålderism som verkar råda? Avsaknaden av 

resurser är nämligen en av orsakerna till att äldre människor försummas enligt våra 

informanter. Två exempel på resursbristen som ges i intervjuerna är de äldres kosthållning 

och avsaknaden av aktiviteter. Personalen berättar att maten inte alltid räcker till då maten 

kommer i matlådor som är uträknat efter hur mycket en äldre person äter, ”sakta men säkert 

har de minskat på portionerna och vi har ju boenden som äter mycket nu och maten räcker 

inte till. De kan inte ta mer om de vill ha. För det är exakt på skivan”. Informanterna upplever 

att de äldre ses som en homogengrupp utan individuella skillnader då maten portioneras lika 

för alla. Tadd & Calnan (2010) problematiserar konsekvenserna av krympande resurser inom 

äldreomsorgen. Han menar att nedskärningar i servicen kan ses som ytterligare ett sätt att 

stärka äldres upplevelse av försummelse (a.a., s.228).  

7.2 Tema 2: Förändringsarbete 
I temat förändringsarbete besvarar vi frågeställning två och försöker få en djupare förståelse 

för innebörden i svaren: Vilka åtgärder anser personalen bör vidtas för att minimera 

missförhållandenas uppkomst?  

 Informanterna uppger att det finns brister i omsorgsarbetet som bör förändras, detta för att 

de ska kunna utföra sitt arbete så som de önskar och efter de äldres behov. De förändringar 

som de efterfrågar består av ökad bemanningsstyrka, rekrytering av rätt människor, 

resurstillökning, handledning samt förbättringar som berör ledningen.  

 Informanterna ger oss en bild av en arbetssituation som består av många formella regler, 

kontroll från ledningen samt en belastning i form av administrativt arbete. Den pressade 



49	  

	  

arbetssituationen upplever de tar både tid och energi, vilket de tycker borde läggas på de äldre 

istället ”man ska sitta framför datorn och fylla i massa papper, som ska se bra ut för dem som 

sitter där uppe någonstans”. Det strukturella perspektivet som Bolman och Deals (2005) tar 

upp anser vi kan fylla en funktion i att förstå den valda organisationens struktur. En central 

idé i det strukturella perspektivet är trots allt att det krävs lämpliga former för kontroll och 

samordning med syfte att uppnå organisationens mål. Personalen känner sig kontrollerade av 

ledningen men utan någon egentlig kontakt med dem. En av det strukturella perspektivets 

fördelar är att det bidrar till en tydlig struktur på arbetsplatsen som möjliggör maximalt 

resultat (Bolman & Deal, s.75). Problemet anser vi kan bli när strukturen och arbetssättet 

tvingas på personalen och blir till svåruppnåeliga krav. Dessa tidvis svåra krav har visat sig 

leda till att de äldre i längden blir negativt drabbade och inte får sina behov tillgodosedda. I 

vilken mån de blir drabbade exemplifieras i det personalen talar om under intervjuerna, ”det 

är lite kämpigt, ibland är de klara med frukosten klockan 11”. Ett annat exempel som gavs på 

hur de äldre drabbas negativt är, ”vi har fem boenden var och så ska man lägga lika mycket 

tid på dem.. då hinner man inte med aktiviteter och gå ut med dem”. Det går att ifrågasätt om 

det är de äldre människorna som är i centrum eller organisationens resultat. Personalen 

beskriver sig uppleva att organisationens struktur och hierarkin ibland kan vara en nackdel i 

deras arbete. I studiens resultat framgår det att de upplever ett avstånd mellan problem som 

uppstår i det dagliga arbetet och ledningen. Av personalens utsagor förstår vi att det finns en 

önskan om medinflytande och påverkan där de ges möjlighet att vara med i utformandet av de 

äldres vardag. Vidare förtydligar informanterna vikten av en engagerad och tydlig ledning 

som en stor del i att försöka få bukt med problematiken kring missförhållanden. 

Informanternas syn på problematiken går att förstå utifrån Bolman och Deals (2005) 

beskrivning av det strukturella perspektivets svagheter. Författarna menar att en av det 

strukturella perspektivets svaghet ligger i de formella reglerna som riskerar att begränsa 

individens handlingsutrymme som kan vara betungande och leda till en känsla av frånvaro 

hos personalen (a.a., s.80). Bolman och Deal framställer olika strategier för att förbättra 

organisationer, där de faktiskt tar upp att en av de vanligaste förbättringsstrategierna handlar 

om att förändra ledningen och ledarskap till det bättre (a.a., s.31). Problemet kanske 

egentligen inte beror på organisationens kontroll på sina anställda, utan snarare på avsaknaden 

av närvarande chefer och ett bra samarbete mellan vårdpersonal och dem. Utifrån Bolman och 

Deals förbättringsstrategier och personalens önskan om närhet till ledningen, skulle en 

förbättring inom den valda verksamheten enligt oss vara en satsning på närhet till cheferna 
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och tätare samarbete.  

 Bolman och Deal (2005) beskriver att en av många organisationers nackdelar är att de 

skapar en atmosfär där medarbetarna saknar meningsfullhet i sitt arbete. Vilket enligt 

författarna resulterar i att personalens enda syfte med arbetet är att få ut sin lön (a.a., s. 28).  

Författarnas tes delades även av våra informanter, personalen uppfattar att det finns anställda 

som endast är där för att få betalt. Här kan återigen begreppet ålderism som Andersson (2008) 

beskriver fylla en funktion i att förstå den negativa inställning personalen menar att vissa 

anställda har. De äldre människorna inom äldreomsorgen tolkar vi det som inte är prioriterade 

eller respekterade av all vårdpersonal. Det blir även enligt oss synligt i intervjuerna att äldre 

inte har någon hög status i samhället. Detta är kanske inte något revolutionerande men trots 

allt en sanning som framkommit av intervjuerna. Personalen gav under intervjuerna tydliga 

exempel på missförhållanden och försummelse av äldre som enligt oss baseras på åldersim 

och diskriminering av äldre. Det ena exemplet är där en boende hade gått med en glömd 

kompress i näsan i månader som stank, ingen gjorde något, ”...inte ens läkaren gick i närheten 

av honom. De menar att det är en kostnadsfråga. Kom igen, det är en människa vi har att göra 

med. Bara för att de är äldre så har de inget värde”. Det andra exemplet som speglar ålderism 

och de stereotypa bilder av äldre som verkar råda i samhället, är exemplet med en dam som 

inte skickades till sjukhus på vårdpersonalens vädjan på grund av oro för denne, 

”sjuksköterskan sa att det är en del av sjukdomsbilden. Men det var inte det, för vi känner ju 

henne. Vi vet hur hon är som person egentligen”. Det sista exemplet anser vi visar på 

fördomar mot äldre vilket Andersson (2008) beskriver som något utmärkande för ålderism 

(a.a., s. 8-9). Personalen ansåg att ett sätt att få bukt med problemet kring missförhållanden är 

att rekrytera utbildade människor med rätt inställning, ”satsa på utbildning, anställa 

människor som verkligen brinner för det här och verkligen gillar att jobba med de äldre. Det 

är viktigt att man jobbar helhjärtat, att man är här för dem”. Jönsons studie (2006) bekräftar 

informanternas uppfattning om vikten av att anställa rätt sorts människor. Han menar att fel 

sorts människor inom äldreomsorgen är sådana som saknar utbildning eller har bristande 

kompetens i omsorgsarbetet med äldre (a.a., s. 43). Här ser vi att äldreomsorgen skulle 

behöva rekrytera personer som brinner för sitt arbete och som vågar ifrågasätta sitt eget 

handlande och den organisation denne är verksam inom.  

 Våra informanter uttryckte en avsaknad av handledning där de tillsammans kan prata 

igenom svårigheter och dela erfarenheter. Handledning är enligt dem ett sätt att komma åt 

problemet. Vi tolkar det som att de fördomar mot äldre som finns kan ses som en produkt av 
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en verklighet skapad av människor i samhället. Kategorisering av människor och sättet att tala 

om äldre kan förstås med hjälp av socialkonstruktivism (Klausen, 2005, s.197-198).  

Handledningen kan bidra med att upptäcka dessa eventuella inneboende fördomar mot äldre 

människor som skapats i samhället. Giddens (2007) markerar att socialkonstruerade normer 

kan komma att ses som faktiska sanningar i ett samhälle (a.a., .s 153). Här ser vi en risk att 

fördomar om äldre inom äldreomsorgen därför kan vara svårupptäckta om inte personalen ges 

möjlighet att genom handledning rannsaka och reflektera kring sina egna tankar och attityder 

om äldre. Vi ser även att handledning skulle kunna innebära att våra informanter börjar sätta 

ord på svåra känslor som uppstår i det vardagliga arbetet och som kan leda till 

missförhållanden av äldre. Polmé och Hultén (2009) styrker att handledning är ett sätt att 

hjälpa personalgrupper att inte begå övergrepp mot äldre. Författarna beskriver att 

handledning kan genomföras vid krissituationer men även i förebyggande syfte (a.a., s.59). En 

studie gjord av Altman (2009) visar att personalens stressade arbetsmiljö kan vara ett hinder i 

förändringen av beteenden och attityder. För att komma åt det problemet menar även hon att 

handledning är en lösning (a.a., s. 681).  

 Jönson (2006) anmärker att personalen är nära kopplade till de brister och problem som 

förekommer inom äldreomsorgen. Enligt honom har vårdpersonal genom tiderna både pekats 

ut som offer, förövare och hjältar vid förekomsten av missförhållanden. Vidare beskriver 

författaren att både personal och de äldre kan anses var offer för resursbrister (a.a., s. 147). 

Vår studie visar att resursbristen påverkar omvårdnaden mycket negativt. Personalen anger 

ökade resurser som en av de viktigaste åtgärderna för att minska missförhållandena. 

Nedskärningar säger personalen märks särskilt på bemanningen och i kraftig minskning av 

grundläggande inköp såsom mat och hjälpmedel. Informanterna uppvisar en generell 

frustration över situationen då det enligt dem finns tydliga kopplingar mellan svårigheter som 

sker i praktiken och den rådande resursbristen. Våra informanters längtan efter förändringar 

inom äldreomsorgen är något som vi anser berättigat. Utifrån våra intervjuer ser vi att en 

satsning i form av ökade resurser på äldreomsorgen skulle innebära större trygghet för våra 

äldre samt ett tecken på att deras välbefinnande tas på allvar. Som ett resultat av ökade 

resurser anser vi det rimligt att även tro att missförhållandena kan komma att minska. 
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8. Sammanfattande diskussion 
Våra resultat vittnar om att personalens perspektiv på missförhållanden inom äldreomsorgen 

beror på en rad olika faktorer. Sammanfattningsvis beror missförhållandena enligt våra 

informanter delvis på hur äldre människor värderas i samhället, på personlig olämplighet 

bland personalen samt resursbrister. Resultaten anser vi också visar på en tydlig diskrepans 

mellan lagstiftning och praktik.  

 Varför människor tenderar att skapa och hålla fast vid negativa föreställningar om äldre har 

vår studie visat grundar sig i flera orsaker. Bland annat tenderar vi att generellt sett 

kategorisera människor i olika fack för att sedan tillskriva dessa individer gemensamma 

egenskaper och uppfattningar. Hur vi värdesätter och ser på våra äldre medborgare är en av 

orsakerna till negativa attityder gentemot dem. Även ålderismen, det vill säga diskriminering 

på grund av ålder som vi på så många sätt aktualiserar och ser i samhället, har visat sig kan 

vara en trolig förklaring till de negativa attityderna. Vilket enligt oss även speglar 

äldreomsorgens utformning. Oavsett attitydernas orsaker anser vi att det är viktigt att blotta 

och diskutera detta ämne då de stereotypa föreställningarna har en negativ inverkan på de 

äldre och deras möjlighet till välbefinnande. Vi menar att ålderism är djupt skadligt för vårt 

samhälle då den drabbar äldre människor som grupp och gör att de i visa fall riskerar att fara 

illa. Våra informanters beskrivningar av hur de uppfattar äldreomsorgens praktik ger en 

upprörande bild av den verklighet många äldre lever i och att missförhållanden förekommer i 

välfärdssverige. Detta trots att vi har lagar och förordningar som utgår ifrån mänskliga 

rättigheter och som bestämt markerar äldres rätt till en trygg och meningsfull tillvaro.  

 Efter att ha sammanställt resultaten från våra intervjuer och försökt förankra 

lagstiftningens textinnehåll till äldreomsorgen, så tycker vi att den blir svårapplicerbar. 

Äldreomsorgen är ett granskat och debatterat område och det har blivit allmänt känt att en del 

äldre människor lever under svåra omständigheter vilket leder till förekomsten av 

missförhållande. Vi har förstått att äldreomsorgen genomgår stora ekonomiska nedskärningar, 

vilket våra informanter hänvisar till som en av de bidragande faktorerna. Vi ställer oss därför 

frågande till om det verkligen är så att äldre människor i själva verket i enlighet med lagen 

känner trygghet och ges möjlighet att leva i jämlika levnadsvillkor så som de borde? Det finns 

anledning för ansvariga inom området att ta ställning och ifrågasätta hur vi värderar våra 

äldre. Att en äldre människa riskerar att utsättas för missförhållanden inom den offentliga 

sektorns vård och omsorg är oacceptabelt. Exempel på ansvarstagande enligt oss skulle kunna 
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ske genom en ekonomisk satsning samt ökade krav vid personalrekrytering. Satsningar av 

sådana slag tänker vi skulle kunna leda till att riskerna för missförhållanden minimeras.  

 Vår studie har visat att personalen arbetar under en pressad och stressad arbetsmiljö som 

tidvis kräver svåra etiska överväganden. En stor risk med stress i omsorgsarbetet har inneburit 

att personalen ibland måste hitta nödvändiga arbetsrutiner för att hinna med allt de förväntas 

göra. Här befarar vi att personalens pressade arbetssituation kan leda till att äldre behandlas 

på ett rutinmässigt sätt. Ett av problemen med att arbetet sker rutinmässigt, är att personalen 

riskerar att bli levande robotar och slutar reflektera över sina handlingar. Äldreomsorgen bör 

präglas av mellanmänskliga möten där den äldre människans behov och upplevelser står i 

centrum. Det är trots allt så att äldre oftast behöver mer tid på sig att reagera och agera på det 

som händer runtomkring dem. Informanterna har redogjort för oss att tidsbristen kan medföra 

en irritation mellan parterna då de måste arbeta snabbt för att hinna med sina sysslor. 

Personalens stressade arbetssituation påverkar de äldre negativt, då de får leva undre pressade 

levnadsförhållanden och riskerar därmed att behandlas ovärdigt. Avsaknaden av ömsesidighet 

tror vi gör att den äldre människan känner sig beroende av personalen istället för att se dem 

som samarbetspartner som underlättar deras vardag.  

 Äldreomsorgen regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) vilket ter sig självklart att 

personalen ska anpassa sig till de gällande lagar och förordningar. Socialtjänstlagen 5 kap 4§ 

markerar den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och verkar för att erbjuda äldre 

människor god social service med god livskvalité. Den politiska retoriken som vi ser utlyser 

ett högt människovärde har utifrån intervjuerna och tidigare forskning visat sig tidvis 

misslyckas i praktiken. Personalen arbetar allt för ofta under pressade omständigheter och 

knappa resurser. Deras arbetssituation får dock inte bli en ursäkt som ställs mot det personliga 

ansvaret i det dagliga arbetet. Äldres rätt till god vård och omsorg tycker vi inte går att avsäga 

sig genom att hänvisa till strukturella och organisatoriska problem. Vi upplevde inte att våra 

informanter tenderade att frångå sitt personliga ansvar, snarare syftade de till att göra sitt 

yttersta för de äldre. Möjligen ser vi att strukturella problem kan komma att hänvisas till av 

personer som ser det som en enkel väg att slippa undan sitt personliga ansvar.  

 Det vår studie visar är inte en enskild vårdarbetares perspektiv på problematiken kring 

missförhållanden inom äldreomsorgen. Den bild som målas upp av våra informanter och som 

råder inom äldreomsorgen bekräftas av flera andra källor såsom media, socialstyrelsens 

rapporter och tidigare forskning. Genom denna studie hoppas vi kunna bidra med underlag 

som förhoppningsvis genererar i en förbättrad omsorg av äldre, där deras behov och 
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livssituation blir utgångspunkten för ett värdigt och meningsfullt liv. Vi tänker att personalens 

perspektiv bör tas på allvar då deras erfarenheter kan bidra med betydelsefulla lösningar på 

problematiken kring missförhållanden. Det är trots allt de som arbetar närmast de äldre i 

vardagen och som först kommer i kontakt med eventuella problem och som tidvis ställs inför 

svåra etiska dilemman. Under intervjuerna framkom att personalen efterfrågar handledning 

som ett gemensamt verktyg och stöd i problemhantering. Det förvånar oss att det finns en 

frånvaro av handledning i verksamheter inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen är trots allt en 

komplex arena där människor interagerar med varandra och som vi tror ibland kräver 

handledning.   

 Problematisering av normer och värderingar kring laddade ämnen som missförhållanden, 

anser vi är av stor vikt. Vi tänker att påvisandet av de bidragande orsakerna som leder till 

missförhållanden kan bidra till större förståelse och förbättring av äldres livssituation och 

levnadsvillkor. Även om det vore så att endast en äldre människa utsätts för missförhållanden, 

tycker vi att det är en för mycket. Vår avsikt har inte varit att skildra svensk äldreomsorg som 

dålig. Dock kan vi konstatera att missförhållanden inom äldreomsorgen är ett faktum. Den 

svenska äldreomsorgen finansieras med offentliga medel som är begränsade. Hur stora 

nedskärningar inom äldreomsorgen klarar vi egentligen av? Antalet äldre personer i 

befolkningen ökar stadigt. Eftersom de största behoven av vård och omsorg finns bland äldre, 

tror vi att denna utveckling kommer att ställa allt högre krav på den svenska välfärden att 

tillgodose dessa behov.  

 Denna studie har gett oss en inblick i vad personalen anser är de bakomliggande orsaker 

till missförhållandenas uppkomst och även deras förslag på förbättringsmöjligheter. Det 

framkommer en entydig bild över den komplexa yrkesrollen personalen har. Yrkesrollen 

beskrivs som fylld av motsättningar. Krav och förväntningar kommer från både ledning, de 

äldre och deras anhöriga. Personalen har en hög arbetsbelastning, med ett stort antal 

omsorgstagare vilket tidvis leder till att de äldre försummas. Det framkommer att äldres 

behov inte överensstämmer med lagstiftningens krav. Det är istället lokala riktlinjer som 

många gånger står i direkt kontrast till socialtjänstlagen som har större påverkan i det dagliga 

arbetet. Det verkar råda en tydlig diskrepans mellan den politiska retoriken och praktiken. Det 

skulle vara intressant att studera vidare vad diskrepansen beror på och hur den eventuellt kan 

minska.  

 Förslag på fortsatt forskning skulle även kunna vara en studie som behandlar synen på 

ålderismen inom olika institutioner och förslag på hur den kan bekämpas. Forskning av sådant 
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slag tror vi skulle kunna bidra med en medvetenhet inom det sociala arbetets fält, där 

verksamma inom området vågar ta diskussioner kring äldres utsatthet. Ett annat 

forskningsförslag skulle kunna vara en jämförande studie mellan kommuner om 

rekryteringsprocesser. Här tänker vi att syftet skulle kunna vara att identifiera eventuella 

skillnader i krav på sökande vid personalrekrytering till äldreomsorgen. Detta för att sedan 

besvara frågorna: Vad beror skillnaderna på? Hur påverkar skillnaderna omsorgsarbetet?    
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Bilaga 1 
Sköndal 27 mars 2012 

 

Hej,  

Vi heter Anne och Claudia och är socionomstudenter med inriktning äldre på Ersta Sköndal 

högskola. Vår utbildning börjar närma sig sitt slut och nu under våren har det blivit dags att 

skriva examensarbete. Vi är intresserade av att komma i kontakt med vårdpersonal inom 

äldreomsorgen. Syftet är att genomföra en fokusgruppsintervju om personalens perspektiv 

och förslag på förbättringsmöjligheter kring förekomsten av missförhållanden. Fokus kommer 

att kretsa kring den aktuella samhällsdebatten om missförhållanden inom äldreomsorgen. Vi 

hoppas komma i kontakt med åtta till tio personer som är villiga att delta då vi anser att 

personalens synpunkter är av stor vikt. Dessa personer kommer att delas upp i två olika 

fokusgrupper för att alla ska ha möjlighet att komma till tals. Vi kommer att inleda 

diskussionerna med förberedda frågor inom ramen för vårt syfte. Mötet kan genomföras på 

arbetsplatsen och beräknas ta cirka en timme vardera inklusive en kort paus med fika som vi 

bjuder på. Vi kommer att spela in och transkribera samtalen som vi sedan använder som 

analysmaterial. Uppsatsen beräknas bli klar i början av juni 2012 och kommer att finnas på 

internet då den publiceras elektroniskt. Det insamlade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. När uppsatsen är examinerad kommer det insamlade materialet att raderas. 

Medverkandet bygger på frivillighet och er identitet samt arbetsplats kommer inte att 

framkomma i examensarbetet. Du som deltagare har rätt att avbryta din medverkande när som 

helst utan att ange något skäl. Vi ser framemot att träffa er och höra era synpunkter.  

 

Jag har tagit del av informationsbrevet och godkänner mitt deltagande: 
 

 

Ort, datum och underskrift  

Vid frågor kontakta oss gärna! 

Claudia Daivyes: cdaivyes@yahoo.se, 073 6512080  

Anne Ståhl: anne@hope.se, 070 7874236 

Handledare: Kenneth Sundh, fil dr och lektor i socialt arbete 

Tel: 0855505118Mail: kenneth.sundh@esh.s 
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Bilaga 2 
Bakgrundsinformation 

1. Kön  

2. Ålder 

3. Utbildning 

4. År inom äldreomsorgen  

5. År inom verksamheten 

Intervjufrågor 
I Sverige pågår för närvarande en debatt kring missförhållanden inom äldreomsorgen.  

1. När jag säger missförhållanden vad tänker du då?  

2. Vad görs idag för att motverka missförhållanden som du känner till? 

3. Om du fick svinga ett trollspö, vad skulle du då göra åt missförhållandena? 

Processinriktade frågor  
Berätta mer! 

Kan du ge några exempel? 

I vilket sammanhang då? 

Hur tänker du då? 

Utveckla…  

Hur kommer det sig?  

Kan du ge några praktiska exempel? 

Hur gjorde du då? 

Vad hände sen? 

Hur gick det till?  
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Bilaga 3 

DE INLÅSTA 

 

Nattetid lämnas åtta demenssjuka ensamma på boendet i Piteå. Foto: SVT  

Demenssjuka inlåsta - och lämnade 

ensamma på natten 

Publicerad 8 september 2010 - 20:00 

När personalen på demensboendet i Piteå går för kvällen låser de dörrarna och aktiverar larmen. Kvar finns åtta 

svårt sjuka människor, vars rop på hjälp ingen kan höra. 

Det sker i direkt strid mot gällande lagstiftning och är inte unikt för Piteå.  

På många vårdhem i Sverige har låsta dörrar och larm blivit en viktigare del av vården - samtidigt som 

personalen minskat. 

- Jag har nått en gräns där jag säger att jag skulle inte vilja ha min mamma eller pappa här. Och då har det gått 

långt när jag själv som jobbar inom det här säger en sån sak, förklarar undersköterskan Elisabeth Marklund, som 

har 20 års erfarenhet från äldrevården. 

Tidigare har Socialstyrelsen godkänt att få låsa i undantagsfall när det funnits risk för att de boende ska skada sig 

själva eller andra. Men nu har också de undantagen tagits bort, eftersom Socialstyrelsen märkt att 
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undantagsregeln utnyttjats för att kunna minska på personalen. 

- Om man ersätter personal med dörrlarm och larmmattor, då är det något som är galet. Någon måste alltid vara 

på plats när det gäller demenssjuka, säger Elisabeth Marklund. 

På Öjagårdens demensboende i Piteå ser en enda anställd till att alla boende får kvällsmat, mediciner och att de 

kommer i säng. Därefter lämnas de gamla ensamma - och dörren går i lås. 

För bara fem år sedan behövdes varken larm eller låsta dörrar på natten. 

- Vi hade en nattpersonal varje natt som satt där och allt fungerade jättebra. Tryggt och fint, berättar 

undersköterskan Elisabet Swills. 

För att hantera alla åtta dementa ensam tvingas hon ibland dela ut lugnande mediciner till de boende, i 

förebyggande syfte. 

- Det blir som ringar på vattnet. Blir en orolig så är ett helt gäng oroliga, då är situationen ohållbar, säger hon. 

 
Elisabet Swills.  

När hon går för natten finns fyra anställda - tre undersköterskor och en sjuksköterska - på intilliggande 

avdelningar, som tillsammans ska ansvara för 83 människor.  

Sjuksköterskan ska dessutom finnas till hands på ytterligare två boenden, två mil bort. 

- Oron är värst, för det är ju den som många gånger triggar upp de andra. Man känner sig maktlös, säger Elisabet 

Swills om att lämna över till natten. 

Hennes kollega Elisabeth Marklund, vars boende också är låst efter att personalen gått hem, har på flera sätt 

försökt lyfta frågan i kommunen.  

I ett medborgarförslag har hon beskrivit hur det kan se ut på morgonen när man låser upp avdelningen. 

- Vi möts av förvirrade demenssjuka som vandrar omkring. En är helnaken, en är halvnaken och på golvet ligger 

kiss och bajs. Om personalen är upptagen någon annanstans blir det de här mycket förnedrande situationerna. 

Elisabeth Swills och hennes kollegor tycker själva att det finns sådana brister i deras vård att de har slagit larm 

och gjort en Lex Sarah-anmälan. En anmälan som kommunen tog lätt på. 

- Det var inga allvarliga missförhållanden som rörde säkerheten och hälsan, säger Torbjörn Sandlund, medicinskt 

ansvarig sjuksköterska - MAS - i Piteå kommun. 

Vad krävs för att det ska vara ett allvarligt missförhållande? 

- Det ska vara oerhört allvarligt, att de kan gå ut och frysa ihjäl till exempel, säger han. 
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Enligt Gunnar Lindberg, avdelningschef inom äldreomsorgen i Piteå, följer kommunen de anvisningar som 

Socialstyrelsen lämnat. 

- Som jag förstår följer vi de regelverk som finns, säger han. 

 
Gunnar Lindberg.  

Den bilden uppfattningen delas inte av Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen. 

- En äldreomsorg där det aldrig är någon som hör när någon ropar, när jag förvirrad vaknar mitt i natten, den 

äldreomsorgen har kanske inte organiserats eller bemannats på ett sätt som lever upp till de krav man ställer när 

det gäller god vård. Ytterst är det någonting som förvaltningsledningen måste ta ansvar för, säger han. 

 

 


