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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen resonerar kring 

begreppet värdighet hos äldre personer som bor på särskilt boende, samt hur de ser till att 

deras personal omsätter värdighet i det praktiska arbetet. Värdighetsbegreppet diskuteras 

främst i förhållande till komponenterna bemötande och självbestämmande. Studien 

genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod i form av semisstrukturerade intervjuer med 

fem enhetschefer inom äldreomsorgen. I analysen användes fyra olika teorier om värdighet, 

nämligen (I) meritvärdighet, (II) värdighet som moralisk resning, (III) identitetsvärdighet 

samt (IV) människovärde. Studien visar att begreppet värdighet rymmer en mängd olika 

beståndsdelar enligt enhetschefer för äldreomsorgen. Bland annat nämns individualitet, god 

omvårdnad, respektfullhet och gott bemötande som viktiga delar av värdigheten. Enhetschefer 

inom äldreomsorgen lägger också mycket vikt vid sin personal och huruvida de uppfyller 

dessa komponenter i sitt praktiska arbete kring äldre. Studien indikerar även att begreppet 

identitetsvärdighet bör uppmärksammas och lämnas mer utrymme inom verksamheter som rör 

äldre. 

Nyckelord: Värdighet, äldreomsorg, enhetschef, särskilt boende, värdegrund 
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Abstract 

This study aims to examine how unit managers in eldercare reason about the concept of the 

dignity of older people living in residential care, and how they ensure that their staff turnover 

of dignity in the practical work. Dignity concept is discussed mainly in relation to the 

components of treatment and self-determination. The study was a qualitative research in the 

form of semi-structured interviews with five heads of units in elderly care. The analysis used 

four different theories of dignity, namely (I) merit dignity, (II) dignity as moral stature, (III) 

the identity and dignity and (IV) human dignity. The study shows that the concept of dignity 

can accommodate a variety of ingredients according to unit managers for their care. Among 

others mentioned individuality, good care, respectfulness and good treatment as essential 

elements of dignity. Heads of Unit in elderly care also places much emphasis on their staff 

and their compliance with these components in the practical work around the elderly. The 

study also indicates that the concept of dignity as identity should be recognized and given 

more space in the activities related to the elderly. 

Keywords: Dignity, eldercare, Head of Unit, retirement home, value systems  
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1. Inledning 

Under min sjätte termin på socionomprogrammet hade jag min verksamhetsförlagda 

utbildning på ett särskilt boende för äldre personer med bland annat demenssjukdom och 

psykiska besvär. Praktiken kom att väcka frågor rörande de äldres boendesituation som i sin 

tur kom att väcka frågor om personalens arbete för att tillgodose de äldres behov och 

önskemål. Detta ledde vidare till begreppet värdighet, som jag kom att fastna för av flera 

orsaker. Det upptäcktes nämligen relativt snart efter min introduktion på praktikplatsen att 

personalen ofta hamnade i etiska diskussioner rörande de boende och deras situation. 

Diskussionerna handlade om allt från måltider och aktiviteter till pressade tidscheman och 

toalettbesök som knappt hanns med, men alla hade de en sak gemensamt – de påverkade den 

äldres värdighet på ett eller annat sätt. Är det värdigt att låta de äldre äta kall mat för att man 

inte har tid att värma den?  Hur värdefull känner man sig som människa om man får vänta på 

att gå på toaletten för att personalen ska diska och städa först? Min handledare under 

praktikperioden var boendets enhetschef och det var uppenbart att många av personalens 

diskussioner kring etiska dilemman hamnade hos denne. Detta ledde i sin tur att mitt intresse 

för värdighetsfrågor kom att riktas mot enhetschefen och dennes arbete för att se till att skapa 

och bibehålla värdigheten hos äldre personer som bor på särskilt boende. Utöver detta 

funderade jag också en hel del kring hur enhetschefer inom äldreomsorgen ser till att deras 

personal faktiskt arbetar för värdighet och hur chefen sedan följer upp sin personals arbete. 

Den första oktober 2012 beräknades cirka 86 800 personer i åldern 65 år eller äldre bo 

permanent i särskilda boendeformer i Sverige (Socialstyrelsen, 2012). Dessa personer kan 

antas komma i kontakt med begreppet värdighet dagligen, detta genom en mängd olika 

situationer, exempelvis när det gäller måltider, promenader eller toalettbesök. Den här studien 

ämnar ta reda på hur enhetschefer inom äldreomsorgen anser att värdigheten ska se ut och 

fungera för de äldre personer som bor på särskilt boende samt hur de ser till att begreppet 

värdighet omsätts i det praktiska arbetet inom verksamheten. 

1.1 Disposition 

Det aktuella uppsatsämnet kommer att introduceras med hjälp av ett bakgrundsavsnitt, där 

bland annat begreppsdefinitioner, valda teorier samt tidigare forskning kommer att 

presenteras. Därefter beskrivs studiens metodologiska tillvägagångssätt med fokus på 

informanter, genomförande och analys. Sedan presenteras resultatet av det insamlade 

datamaterialet. Slutligen diskuteras resultatet i förhållande till valda teorier samt tidigare 

forskning och detta följs upp av en diskussion kring den valda metoden för studien samt 

förslag till fortsatt forskning. 

2. Bakgrund  

Äldreomsorgen i Sverige har genom åren förändrats och ideologierna kring hur gamla 

människor ska få leva och bo har varierat från år till år. De äldre har bott i allt från 

fattigstugor, inrättningar och institutioner till dagens särskilda boenden och seniorlägenheter. 

(Harnett, Jönson och Wästerfors 2012, s. 7). År 1918 blev kommunerna ålagda att inrätta 

ålderdomshem för de gamla i och med fattigvårdslagen, men liksom tidigare skedde detta 

utifrån ett fattigvårdsperspektiv. De gamla hamnade helt enkelt på äldreboenden för att de inte 
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kunde försörja sig själva. Detta gick man i stort sett bort från när riksdagen år 1946 fattade 

beslut om de så kallade folkpensionerna. I och med folkpensionerna började 

hemmaboendeideologin ta fäste i Sverige och fattigdom var inte längre ett skäl till att flytta 

från sitt hem till ett äldreboende (Harnett et al, 2012, s. 8). I början av 1950-talet började 

många kvinnor som var nya på arbetsmarknaden att arbeta inom hemtjänsten, som i och med 

hemmaboendeideologin lanserades för första gången vid denna tid. Trots att detta koncept var 

mycket lyckat fanns institutionerna kvar och många gamla började dessutom vårdas på 

sjukhus och inom långvården. Under främst 1980-talet var det dessa inrättningar som stod i 

fokus för kritiken av äldres levnadsstandard därför att många ansåg att de äldre behandlades 

som patienter och inte som boende. År 1992 tilldelades alla kommuner i Sverige ett 

huvudansvar för äldreomsorgen i och med Ädelreformen. Denna reform innebar ett samlat 

ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade (1992/93: So218). 

Sedan dess är särskilt boende den samlade beteckningen för de olika boendeformer 

(exempelvis korttidsboende, gruppboende och seniorboende) som idag finns för äldre (Harnett 

et al, 2012, s. 8).  

 

Var och hur de äldre ska bo är således en fråga som styrs av det politiska klimatet i landet och 

idéer och uppfattningar om detta skiftar ständigt. Hur ser då dagens uppfattningar kring äldre 

personers boendesituation ut? Kan någon garantera värdig vård och gott bemötande av de 

äldre inom särskilda boenden? Hur arbetar enhetschefer inom äldreomsorgen med att ge de 

äldre ett värdigt liv efter deras inflytt på ett särskilt boende? Dessa frågor aktualiseras i och 

med studien och vissa av dem granskas mer ingående än andra. 

 

En övervägande del av den tidigare forskningen som rör äldre och värdighet studerar 

relationen mellan äldre och värdighet inom sjukvården, där de äldre istället för boende främst 

ses och talas om som patienter. Det finns många artiklar som berör sjuksköterskors och annan 

sjukvårdspersonals värdighetsarbete kring den äldre, desto mindre forskning finns det kring 

personal som arbetar med samma typ av arbete fast på särskilt boende. Här finns en så kallad 

kunskapslucka i form av alldeles för lite forskning kring äldre personer som bor på 

äldreboende, främst när det handlar om just värdighet. I denna studie benämns de äldre 

synonymt med boende, och det är i boendeupplevelsen de centrala begreppen för denna 

studie; värdighet, bemötande och självbestämmande kommer in.  

2.1 Definition av begrepp 

Då begreppen ”äldre, ”boende” ”enhetschef”, och ”värdighet” har en mycket central roll i 

denna studie är det nödvändigt med en definition av samtliga begrepp för att förståelsen av 

syftet och resultatet i studien ska bli tydligt.  

Med äldre syftas i denna studie personer som är 65 år och äldre samt vistas på särskilt 

boende.  

Även ordet boende kommer att användas flitigt genom hela studien. Med boende menas en 

äldre person som bor och vistas på ett särskilt boende inom äldreomsorgen. 
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I denna studie är en enhetschef, alternativt en verksamhetschef, en person som är väl insatt 

och kunnig inom det arbete som bör bedrivas inom äldreomsorgen. En enhetschef ansvarar för 

att de boende har det bra och får den vård de är berättigade till och ska därför följa upp och 

utvärdera de vårdinsatser som personalen utför. Dessutom har cheferna ett personalansvar och 

detta innebär bland annat att de är med och anställer ny personal samt introducerar dessa i 

verksamheten. Utöver detta är det också vanligt att enhetscheferna har ansvar över boendets 

ekonomi och budget (Utbildningssidan, 2013) Dessutom är personen verksam som enhetschef 

för ett äldreboende under den tid då studien genomförts. 

Enligt den svenska Nationalencyklopedins (2013) ordbok beskrivs ordet värdighet som en 

”bestämd känsla av vad som är värdigt beteende” eller ”det att ha visst värde”. I denna studie 

utgår begreppet delvis från den första definitionen där det är känslan av värdighet som 

framhävs. Detta gäller både den som erfar att känna värdighet och den som upplever att den 

kan skänka värdighet till någon annan, exempelvis genom ett trevligt bemötande. Då en 

ytterligare konkretisering av begreppet är nödvändig för den fortsatta läsningen kommer 

Nordenfelts (2010) definition att användas. Han kopplar ihop begreppet värdighet med ord 

som självaktning, respekt och seriöst uppträdande. Nordenfelt (2010, s. 69) beskriver vidare 

begreppet värdighet genom att säga ”att en människas värdighet är värd respekt från andra 

och från henne själv”. Följande beskrivningar och synonymer hålls med fördel i minnet under 

den fortsatta läsningen. 

2.2 Riktlinjer och lagrum 

Den 1 januari 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen som lyder att ”Socialtjänstens 

omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande (värdegrund)” (5 kap. 4 § socialtjänstlagen (SoL), SFS 2001:453). Denna 

värdegrund är framtagen efter en proposition från regeringen där det även står att ”den 

(värdegrunden, min anmärkning) kan tydliggöra olika aspekter såsom integritet, till exempel 

privatliv och kroppslig integritet; självbestämmande, individanpassning och delaktighet; 

insatser av god kvalitet, gott bemötande och att den äldre personen ska kunna känna trygghet” 

(Prop. 2009/10, s. 116).  

2.3 Tidigare forskning 

I denna del kommer den tidigare forskning som är relevant för studien att presenteras. 

Avsnittet inleds med en presentation av de utvalda studiernas syften samt resultat och därefter 

följer en sammanfattning av studierna samt en kort beskrivning av hur dessa kan komma att 

ligga till grund för den fortsatta analysen. 

 

Som nämndes i inledningen, ligger tonvikten av forskningen kring värdighetsbegreppet i 

relation till äldre inom ramen för sjukvård. Artiklar som berör just området sjukvård har 

exkluderats då dessa inte anses relevanta för denna studie. Istället har sex artiklar som på 

olika sätt härrör till det aktuella forskningsområdet inkluderats, vilka presenteras nedan. 

2.3.1 Bevarad värdighet 

Preserving dignity in caring for older adults: a concept analysis är skriven av Anderberg, 

Berglund, Lepp, och Segesten (2007) och kan främst ses som en rapport om betydelsen av att 
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bevara värdigheten hos äldre vuxna. Resultaten av denna studie visar på att attribut såsom 

individualiserad vård, gott bemötande, respekt samt känsligt lyssnande bör finnas med som ett 

teoretiskt underlag hos de personer som arbetar med äldre och att de genom dessa attribut kan 

lyckas med att bevara värdigheten hos äldre personer då detta anses mycket betydelsefullt för 

alla parter (Anderberg et al, 2007).  

 

Patrice Anderberg (2009) har genomfört ytterligare en studie för att undersöka och beskriva 

innebörden av begreppet bevarad värdighet samt öka förståelsen för äldre personer och hur 

livet kan förändras i och med flytt till äldreboende. Studiens resultat visar på att det är viktigt 

för den enskilde att få respekt och bli väl bemött av vårdpersonalen för att kunna bevara 

värdigheten. Anderberg (2009) nämner också att just detta kan vara svårt för personalen då 

det kräver en mycket individanpassad vård samt en ständig reflektion och närvaro från 

personalen. Slutsatsen dras att det är mycket omtumlande att flytta in på ett äldreboende och 

att en stor del av den enskildes upplevelser av detta och av bevarad värdighet beror på 

personalens arbete och intresse i att upprätthålla god vård (Anderberg, 2009). 

2.3.2 Värdighet i relation till den enskilde 

Nordenfelt, Ternestedt och Franklin (2006) genomförde 2006 en studie vars syfte var att 

undersöka synen på värdighet hos äldre personer som vid studiens genomförande bodde på 

äldreboende. Resultatet av studien visar att förståelsen av begreppet värdighet hos personalen 

har viktiga konsekvenser för vilken kvalitet det blir på den vård som ges till de äldre. Flera 

äldre personer intervjuades i studien och det framkommer att de flesta, för att få känna 

värdighet, krävde att bli sedda och respekterade av personalen på boendet. Vidare 

framkommer av studien att det krävs personligt engagemang från personalens sida för att lära 

känna och bekräfta de boende (Nordenfelt, Ternestedt och Franklin, 2006).   

 

Syftet för Nordenfelts (2003) studie Dignity and the care of elderly är att undersöka om det 

finns särskilt relevanta skäl för att behandla och omhänderta äldre människor på ett värdigt 

sätt. Nordenfelt kommer fram till att äldre personer genom att vara just äldre, besitter en sorts 

värdighet och att vi andra bör behandla äldre människor med stor tacksamhet för vad de har 

gjort för oss tidigare i sina liv. De ska därför tas väl omhand och de ska visas stor respekt med 

tanke på all visdom och livserfarenhet de har (Nordenfelt, 2003).  

2.3.3. Värdighet i relation till vårdpersonal 

Studien Dignity in the care of older people – a review of the theoretical and empirical 

literature vill svara på följande frågeställningar; Vad betyder värdighet? Vad främjar och 

minskar värdighet? Hur kan värdighet vara operationaliserad i vården av äldre människor? 

Forskarna bakom denna studie kom fram till att det som krävs för att ge god vård är att se till 

att vårdpersonal får tillräckligt med utbildning och stöd i att förstå begreppet värdighet, samt 

nog med resurser för att omsätta värdighet i deras vardagliga arbete (Gallagher, 2008).  

 

Jakobsen och Sørlie (2010) hade som syfte med sin studie att belysa etiskt svåra situationer 

som vårdgivare som arbetar på vårdhem upplever att de ställs inför i sitt dagliga arbete. Det 

forskarna kommer fram till via vårdgivarnas berättelser är hur svårt det kan vara att ständigt 
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ställas inför olika etiska problem och förväntas lösa de på bästa sätt så att alla parter blir 

nöjda. Vårdgivarna uppger också att de ofta känner maktlöshet inför det faktum att 

vårdtagarnas värdighet äventyras i allt för hög grad inom äldreomsorgen (Jakobson och 

Sørlie, 2010). 

2.3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis handlar den forskning som studerats närmare till stor del om 

vårdpersonalens situation och deras upplevelser av äldrevård. Forskningen redovisar 

betydelsen av kunskap och engagemang hos personalen som två viktiga delar i 

värdighetsarbetet. Utöver dessa delar nämns också vikten av att ha tillräckligt med resurser 

för att omsätta denna kunskap i praktiken. Samtliga studier redovisar även betydelsen av att 

som boende inom äldreomsorgen bli respekterad och lyssnad på av vårdpersonalen. Som 

framgår av den tidigare forskningen är detta således vad de äldre anser att värdighet innebär 

för dem, att bli respekterad, att bli lyssnad på och att ses som en individ och inte enbart som 

en i mängden. Vårdpersonalens arbete kring detta är till synes av stor vikt för den äldres 

känsla av värdighet och mycket av arbetet bekräftas och utvärderas i bemötandet av den äldre. 

En annan viktig del i vårdpersonalens arbete är att se till individen och dennes intressen samt 

låta den enskilde själv bestämma över sitt liv i den utsträckning det är möjligt. Utifrån den 

tidigare forskningen har således två centrala teman tagits fram ur begreppet värdighet, 

nämligen bemötande och självbestämmande. 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras och beskrivs de begrepp som ligger till grund för det teoretiska 

ramverk som kommer att användas i denna studie.  

 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie är hämtade från Lennart Nordenfelts (2010) 

Värdighet – i vården av äldre personer.  

 

Nordenfelt (2010) väljer att skilja på fyra olika värdighetsbegrepp; (I) meritvärdighet, (II) den 

moraliska resningens värdighet, (III) identitetsvärdighet och (IV) den universella mänskliga 

värdigheten (människovärdet). Nedan redogörs kort för vad dessa begrepp innebär, de kopplas 

sedan till studiens syfte samt dess frågeställningar.  

 

Meritvärdighet, menar Nordenfelt (2010), beror på en persons sociala status och ställning i 

olika typer av sammanhang. En person kan födas in i sin ställning, som exempelvis i en 

monarki, men en person kan också arbeta sig upp i ställning, exempel på detta kan vara inom 

militären eller på en arbetsplats. I och med detta är det uppenbart att meritvärdigheten kan 

komma och gå, en person kan vara lågt i ställning ena dagen, för att sedan komma upp i 

ställning dagen efter och vice versa. När det kommer till meritvärdighet knuten till äldre 

personer handlar det främst om en meritvärdighet baserad på livserfarenhet och visdom. Med 

andra ord tillskrivs äldre personer en speciell meritvärdighet enbart för att de är just äldre 

(Nordenfelt, 2010, s. 70). Nästa begrepp Nordenfelt (2010) talar om benämner han som 

värdighet som moralisk resning. Denna värdighet är främst kopplad till en människas tankar 

och hennes handlingar, vilket också innebär, som i fallet med meritvärdighet, att denna 
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värdighet kan komma och gå. Värdigheten graderas olika högt beroende på hur högt det 

moraliska värdet i ens handlingar är (Nordenfelt, 2010, s. 71). Det tredje begreppet är 

identitetsvärdighet och är den värdighet som lättast går att koppla ihop med åldrande. Det rör 

nämligen de yttre händelser som kan påverka en enskild människas självbild och detta i sin 

tur, dess värdighet. Denna värdighet har således ingenting med en persons egna handlingar 

och tankar att göra. Här menar Nordenfelt (2010) att en människa kan påverkas av hur 

personer runt omkring behandlar och bemöter denne och hur detta i sin tur kan påverka den 

enskildes självaktning, dock inte sagt att detta alltid påverkar den enskildes värdighet 

(Nordenfelt, 2010, s. 73). Den fjärde och sista värdigheten Nordenfelt (2010) talar om är 

människovärdet. Till skillnad från de andra tre värdighetsbegreppen som liknar varandra i 

avseende att alla kan öka och minska i grad, är människovärdet konstant. Alla människor är 

jämlika i denna typ av värdighet och denna värdighet har vi med oss så länge vi lever 

(Nordenfelt, 2010, s. 81). 

 

Då syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer resonerar kring begreppet värdighet 

hos äldre personer som bor på äldreboende, är det självklart att välja ett teoretiskt perspektiv 

där värdighet står i fokus. Detta för att dels få en tydlig definition av begreppet värdighet, dels 

för att det med fördel kan läggas över det insamlade materialet som ett analysraster. Dessutom 

kommer fyra olika värdighetsbegrepp att användas då detta förhoppningsvis kommer att ge en 

mer övergripande bild över eventuella resultat. Därav görs valet att utesluta andra tänkbara 

begrepp och teorier då Nordenfelts teorier om värdighet uppfattas relevanta och tillräckliga 

för denna studie samt dess syfte. Detta har dessutom påvisats genom en granskning av den 

tidigare forskningen, där Nordenefelt har en framträdande roll.  

2.5 Problemformulering 

Två viktiga attribut i arbetet kring värdighet har enligt redovisningen ovan, visat sig vara 

bemötande och självbestämmande. Frågor som då kan ställas är: Hur ska personalen bemöta 

den äldre och hur ska de se till att maximera den äldres självbestämmande? Vad får 

personalen för utbildning i detta och vem ser till att arbetet utförs enligt riktlinjer och 

önskemål? Den senare frågan bör tillfalla en enhetschef inom området som rimligtvis är den 

som kan besvara frågan om huruvida arbetet fungerar och efterföljs. I den tidigare forskning 

som granskats inför denna studie finnes ytterst lite om just detta område. Den här studien 

kommer därför att ta sin utgångspunkt i hur enhetschefer inom äldreomsorgen resonerar kring 

begreppet värdighet i förhållande till äldre personer som vistas på äldreboenden.  Inriktningen 

i denna uppsats ligger således mer i den strukturella hanteringen och planeringen av dessa 

frågeställningar, än i den enskildes upplevelser av den.  

2.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen resonerar kring 

innebörden av äldres värdighet i avseende på bemötande och självbestämmande, samt hur 

denna innebörd konkretiseras i det praktiska omsorgsarbetet enligt cheferna. Utifrån detta 

syfte har tre frågeställningar formulerats: 

 Hur resonerar enhetschefer inom äldreomsorgen kring äldres värdighet när det kommer till 

bemötande av äldre personer som bor på äldreboende?  
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 Hur resonerar enhetschefer inom äldreomsorgen kring äldres värdighet när det kommer till 

självbestämmande hos äldre personer som bor på äldreboende? 

 Hur ser chefer för äldreomsorgen till att involvera begrepp som värdighet, bemötande och 

självbestämmande i sin verksamhet och i sin personals arbete och hur följer de upp detta 

arbete hos sin personal? 

3. Metod 

Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. 

Bryman (2001) betonar följande delar speciellt karaktäristiska för den kvalitativa intervjun; att 

de kvalitativa intervjuerna har som mål att vara flexibla och bidra till att få fram 

intervjupersonens världsbild, att de bör spelas in för att sedan transkriberas samt att denna 

metod ofta används som enda insamlingsmetod i kvalitativa studier då den för det mesta anses 

ge tillräckligt med material till undersökningen (Bryman, 2001, s. 323). I detta avsnitt 

kommer samtliga moment av insamlingen av data att presenteras. Från val av metod till 

genomförande av intervjuer och slutligen till analysen av det insamlade materialet.  

3.1 Val av metod 

För att samla in datamaterial till studien har kvalitativa intervjuer med enhetschefer inom 

äldreomsorgen genomförts. Kvalitativa intervjuer ansågs var den metod som bäst lämpade sig 

för att samla in relevant data till just denna studie och därför valdes den framför andra 

metoder. Anledningen till att denna metod lämpades bäst motiveras med att tyngden i 

kvalitativa intervjuer ligger på intervjupersonens egna synsätt och upplevelser (Bryman, 2001, 

s. 300) och detta ansågs viktigt då det var en enhetschefs uppfattning om det givna ämnet som 

skulle undersökas. En kvalitativ intervju kan trots denna flexibilitet och fokus på informantens 

upplevelser kräva en strukturering över teman och frågor som är menade att undersöka 

(Bryman, 2001, s. 301.) Intervjuerna har därför varit så kallade semistrukturerade, vilket 

innebär att forskaren använder sig av en relativt strukturerad intervjuguide med plats för 

följdfrågor. Målet är att intervjupersonen inte ska frångå det givna ämnet i för stor 

utsträckning, utan att forskaren på förhand har en eller flera tydligt formulerade frågor som 

han eller hon vill ha svar på (Aspers, 2011, s. 143). Det finns alltså begränsade möjligheter för 

den intervjuade att komma med inlägg som inte rör de på förhand utvalda frågorna, vilket kan 

ses som en nackdel. Detta kan dock försvaras med att det i det här fallet är studiens enda 

inhämtningsmetod av empiriskt material, och att det då är viktigt att det insamlade materialet 

är ytterst relevant för syftet med studien.  

3.2 Informanter 

Målet för studien var att samla in material från cirka nio till tio enhetschefer inom 

äldreomsorgen då detta tycktes ligga inom tidsramen samt ansågs ge tillräckligt med material 

för att kunna leda till ett eventuellt resultat.   

3.2.1 Urval av informanter 

Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval, som innebär att de informanter som varit 

tillgängliga vid studiens genomförande blivit tillfrågade (Bryman, 2001, s. 115). Självklart 

gäller detta de informanter som varit tillgängliga utifrån den på förhand utvalda gruppen 
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enhetschefer. Motiveringen till urvalet är att undersökningen inte syftar till att kunna 

generalisera resultatet utan snarare att ge en förståelse för hur enhetschefer inom 

äldreomsorgen resonerar kring ämnet värdighet för äldre personer som bor på äldreboende. 

Urvalet gick följaktligen till så att tolv enhetschefer för olika äldreboenden tillfrågades om 

deltagande i studien så att både privata och kommunala bolag representerades i 

undersökningen. Antalet enhetschefer valdes ut med tanke på risken för bortfall, varav 

förfrågan skickades till fler personer än vad studien krävde. De äldreboenden där någon form 

av eventuell personlig anknytning finns valdes bort. Detta då intervjupersonerna antogs bli 

mer öppna i sina svar om det inte fanns någon relation till den som ställde frågorna och 

forskaren i sin tur förväntades gå in med en öppen och objektiv inställning till mötet.   

3.2.2 Medverkande informanter 

Förfrågan om deltagande i studien skickades således till tolv enhetschefer och av dessa valde 

fem personer att ställa upp på intervju. Tre personer svarade att de inte hade tid och fyra 

personer svarade varken ja eller nej till förfrågan. Antalet informanter som inte hade tid eller 

möjlighet att intervjuas var följaktligen relativt många och kan komma att påverka resultatet i 

den omfattningen att viss information uteblir. Inom kvalitativ forskning pratar man dock ofta 

om begreppet teoretisk mättnad, det vill säga att man som forskare samlat in material till den 

grad att nytt material inte bidrar med ny information. En teoretisk mättnad når man alltså med 

tillräcklig mängd insamlat material (Bryman, 2011, s. 376). Trots att mängden informanter i 

denna studie enbart sträckte sig till fem personer tycks en teoretisk mättnad vara relativt 

uppnådd då den fjärde och femte intervjun gav väldigt många svar som liknade de tre 

föregående intervjuerna. Som nämndes tidigare i avsnittet syftar inte studien till att kunna 

generalisera eventuella resultat utan snarare till en generalisering på teoretisk nivå samt till att 

ge en inblick i enhetschefers syn på värdighet och de fem genomförda intervjuerna tycks 

kunna bidra med detta. 

3.2.3 Presentation av medverkande informanter 

Samtliga informanter som deltog i studien var kvinnor mellan 40 och 60 år. De flesta hade en 

sjuksköterskeutbildning i botten men även andra utbildningar fanns representerade, såsom 

omsorgsprogrammet och samhällsvetarprogrammet. När det gäller antal arbetade år som 

enhetschef inom äldreomsorgen varierade detta mellan allt från två år till elva år.  

3.3 Datainsamling 

Insamlingen av materialet genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer och nedan beskrivs 

tillvägagångsättet för de fem intervjuerna.  

3.3.1 Intervjuguide 

Då den valda metoden för att samla in material till studien var semistrukturerade intervjuer 

gjordes en intervjuguide (se bilaga 2) över teman och frågor inför mötet med enhetscheferna. 

Då det övergripande temat för studien är värdighet blev detta också huvudtemat för 

intervjuguiden, tillsammans med de två undertemana självbestämmande samt bemötande. 

Frågorna under intervjun utgick från dessa tre teman, med plats för följdfrågor då detta 

behövdes. Bryman (2001, s. 304) har skrivit om hur en intervjuguide bör utformas och det är 

den som ligger till grund för hur den använda intervjuguiden kom att se ut. Bryman (2001) 
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menar att de på förhand formulerade frågorna inte bör vara så specifika att det för 

intervjupersonen är omöjligt att komma med alternativa svarsalternativ eller egna idéer. 

Utformas frågorna på detta sätt hamnar man lätt i fällan att det verkar som att man redan på 

förhand har förutfattade meningar om det aktuella forskningsämnet. Inte heller ska frågorna i 

en semistrukturerad intervju vara för lätta att sväva iväg från, det handlar om att hitta rätt 

balans. Vidare skriver Bryman (2001) att man under sitt skapande av intervjufrågor hela tiden 

bör gå tillbaka till sina frågeställningar för att garantera sig om att man genom 

intervjufrågorna även får svar på de för studien grundläggande frågeställningarna.  

Utifrån studiens tre övergripande frågeställningar skapades en intervjuguide med nio 

huvudfrågor där alla tre teman fanns representerade och plats för följdfrågor var inräknade 

inom tidsramen för intervjuerna. Då väl ställda frågor bör leda till långa och utförliga svar 

från informanten ansågs denna intervjuguide vara tillräcklig. Innan huvudfrågorna i 

intervjuguiden ställdes till informanterna fick de svara på tre stycken frågor kring utbildning 

och tidigare arbete, dels för att denna information kan komma att vara relevant för resultatet, 

dels för att intervjupersonerna skulle få chans att bli varma i kläderna innan fortsättningen av 

intervjun.  

3.3.2 Genomförande 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades sedan så ordagrant som 

möjligt. När transkriberingen var klar raderades allt inspelat material, detta för att försäkra 

informanterna konfidentialitet. Transkriberingen skedde fortlöpande och med det menas att 

transkriberingen av en enskild intervju påbörjades innan dess att alla intervjuer var 

genomförda. Detta gjordes dels med tanke på tidsaspekten, dels för att det under 

transkriberingen kunde dyka upp intressanta ämnen som eventuellt borde följas upp i de 

kommande intervjuerna. Vilka delar som eventuellt skulle bli aktuella i analysen var under 

transkriberingsstadiet inte helt bestämt. Detta bidrog till att intervjuerna transkriberades så 

ordagrant som möjligt, då risken för att viktig information ska förbises är större om vissa 

delar uteblir redan i transkriberingsstadiet. Vissa citat har skrivits om från talspråk till 

skriftspråk och samtliga namn i resultatredovisningen och i citaten är omskrivna på grund av 

konfidentialitet.  

Ljudupptagning användes vid intervjuerna för att intervjuaren skulle kunna fokusera mer på 

informanten och vad denne hade att säga, än att enbart koncentrera sig på att få allting som 

sades nedskrivet. Däremot var även penna och papper medtaget då någon informant eventuellt 

skulle tycka det kändes jobbigt att bli inspelad på band. Papper och penna användes också till 

att anteckna de följdfrågor som dök upp under tiden en informant svarade på en fråga, för att 

dessa inte skulle tappas bort. 

Vardera intervju tog ungefär 25 minuter och innan varje intervju gick studiens syfte igenom 

med informanten. I slutet av varje samtal fick informanten frågan om denne ville lägga till 

något som saknades bland frågorna eller om det var något särskilt som informanten ville få 

sagt. Detta för att inte gå miste om viktig information samt för att låta informanten känna sig 

delaktig i intervjun. 



14 

 

3.4 Analys 

När de fem intervjuerna var genomförda och transkriberade analyserades materialet. Enligt 

Jacobsen (2007, s. 135) handlar den kvalitativa analysen främst om två saker; att strukturera 

det insamlade materialet samt att betrakta det strukturerade materialet både enskilt och i 

förhållande till helheten.  

3.4.1 Innehållsanalys 

Analysen är en så kallad innehållsanalys som innebär en beskrivning av det som framkommer 

ur det insamlade materialet, i detta fall intervjuerna. Bryman (2001, s. 191) menar att denna 

typ av analys är användbar när man har samlat på sig en mängd ostrukturerat material som 

behöver sorteras. Ett exempel på sådant ostrukturerat material är transkriberingar av semi-

strukturerade intervjuer som fallet är i denna studie. Därav föll valet av analys på den ovan 

nämnda innehållsanalysen. 

Jacobsen (2007) beskriver innehållsanalysens första fas som en kategorisering av de viktigaste 

teman som tas upp i de genomförda intervjuerna. Varje enskild intervju kategoriseras för sig 

för att sedan jämföras med varandra i nästa fas. På så sätt kan till exempel eventuella 

återkommande teman framträda. Denna kategorisering genomfördes i enlighet med Aspers 

(2011, s. 165) beskrivning som innebär att materialet bryts ner i en mängd olika delar (koder) 

för att på så sätt möjliggöra en kommande analys. Nedan ges ett exempel på hur 

innehållsanalysen gått till; 
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Meningsenhet Underkategori Huvudkategori Tema 

Ja och det här med 

bemötandet liksom, att 

se människor, det är 

Jätteviktigt 

 

Och sen så hur man 

bemöter och hur man 

gör saker runt omkring.. 

 

Alltså värdighet handlar 

för mig väldigt mycket 

om, alltså allting handlar 

ju om bemötande 

 

 

 

Kunnig och utbildad 

personal är jätteviktigt 

för de äldres 

boendeupplevelse 

 

Att personalen är 

utbildade och har själva 

omvårdnadstänket 

 

Värdighet handlar också 

om att personalen har 

utbildning och vet vad 

de gör 

 

 

 

Dels hur man blir 

omhändertagen, fysisk 

omvårdnad, psykisk 

omvårdnad 

 

 

Det är ju det man jobbar 

för, att man ska få 

omsorg på sitt sätt 

 

 

 

 

 

 

 

Bemötande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalens 

kompetens inom 

området 

värdighetsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenter för 

att skapa och 

bibehålla 

värdighet för de 

äldre 

 

 

 

 

 

Utbildad 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk och 

psykisk 

omvårdnad 

 

 

 

 

 

God omvårdnad 

 

Individuell 

omsorg 
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Kodningen av materialet kom att utgöra grunden för min analys. Analysen presenteras i 

resultatdelen där också kategoriseringen kommer att redovisas i form av en sammanfattande 

tabell.  

3.5 Etiska överväganden 

Forskningsetik är inte ett tydligt avgränsat område även om det är uppenbart att det omfattar 

frågor om relationen mellan forskning och etik, om etiska krav på forskaren samt frågor kring 

forskningens genomförande. En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur 

personer som medverkar i forskning, i detta fall informanter, får behandlas. Dessa personer 

ska i största möjliga mån utlovas anonymitet och deras medverkan ska inte äventyra deras 

person eller arbete (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). 

Som framgår av Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer finns vissa etiska frågeställningar man 

som forskare alltid måste ta ställning till och tänka på innan genomförandet av en studie. 

Bryman (2001) tar upp och beskriver dessa grundläggande etiska aspekter i 

Samhällsvetenskapliga metoder (2001), nämligen; frivillighet, anonymitet, konfidentialitet 

och integritet. Dessa begrepp brukar delas in i fyra huvudkrav; informationskravet som 

innebär att forskaren måste informera de som deltar i studien om studiens syfte, 

samtyckeskravet som syftar till att informanterna själva bestämmer över sin medverkan, 

konfidantialitetskravet, innebär att ingen obehörig ska ha möjlighet att ta del av det insamlade 

materialet och slutligen nyttjandekravet, de uppgifter som samlas in får enbart användas i den 

aktuella studien och inte till något annat (Bryman 2001:440).  

 

I ett första utskick till enhetscheferna bifogades följaktligen ett informationsbrev (se bilaga 1) 

som innehöll information om studiens syfte och upplägg, om de medverkandes samtycke till 

deltagande samt information kring konfidentialitet och att det när som helst, utan motivering, 

är okej att hoppa av studien. Utöver detta lämnades kontaktuppgifter till ansvarig student samt 

till handledare, vid eventuella frågor eller funderingar kring studien.    

 

Under arbetet med denna studie har jag kontinuerligt tagit ställning till olika etiska aspekter. 

Ett av de första momenten i studien var genomförandet av intervjuer med enhetschefer inom 

äldreomsorgen varav en etisk aspekt genast dök upp. Vid intervjutillfällena råder en tydlig 

maktsymmetri som inte går att bortse ifrån, men som går att minska för att intervjupersonerna 

ska känna sig så bekväma i mötet som möjligt. Intervjupersonerna har i detta fall fått välja tid 

och plats för mötet, vilket med fördel resulterar i att de väljer en miljö där de känner sig 

trygga. Detta bidrar förhoppningsvis till att de känner sig mer avslappnade och att mötet blir 

mer uttömmande och givande för båda parter.  

 

En annan etisk aspekt som är viktig att belysa är den som berör valet av informanter. Om det 

hade funnits mer tid och möjlighet skulle även brukare involverats i studien då dessa kan 

bidra med en hel del viktig kunskap till detta ämne. De boende inom äldreomsorgen har 

erfarenheter och upplevelser som är mycket relevanta för forskningen inom områden som 

exempelvis bemötande och självbestämmande. De äldre besitter kunskap som ingen annan i 
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dessa frågor och en förhoppning är att någon gång kunna utvidga den nuvarande studien till 

att involvera även denna typ av brukarperspektiv. 

 

Ytterligare en aspekt som hör till ämnet forskningsetik och som är relevant att diskutera är 

den som berör forskarens förförståelse. Förförståelse kan beskrivas som givna uppfattningar 

som vi alla har om olika saker i vår närhet, exempelvis beteenden och/eller begrepp. I 

forskningssammanhang handlar begreppet främst om att man inte ska låta sin förförståelse av 

det valda ämnet påverka studiens syfte och resultat (Augustinsson, 2012, s 18). Som nämndes 

i inledningen av denna studie valdes detta ämne inte av en slump, utan av att jag som forskare 

har ett genuint intresse av det område jag valt att studera. Detta kan innebära att den 

förförståelse jag har för ämnet redan från början och under arbetets gång påverkar 

slutresultatet. Denna risk minskar emellertid på grund av den medvetenhet som trots detta 

finns kring problemet. Medvetenheten kring begreppet, menar Augustinsson (2012), är en 

viktig del i att kunna framställa en säkrare och bättre analys. Diskussionen kring 

förförståelsen kommer att följas upp och granskas i metoddiskussionen som återfinns i det 

avslutande avsnittet i uppsatsen.    

4. Resultat 

I detta avsnitt ligger tyngdpunkten för studien, nämligen redovisningen av analysen av det 

insamlade materialet. Resultaten kommer att redovisas under olika kategorier och analysen 

kommer att förstärkas med hjälp av citat. Innan analysen presenteras visas här en 

sammanfattande tabell över de kategorier som innehållsanalysen mynnade ut i; 
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INNEBÖRDEN AV 

VÄRDIGHET ENLIGT 

ENHETSCHEFER INOM 

ÄLDREOMSORGEN 

 

 

HUVUDKATEGORIER 

 

 

UNDERKATEGORIER 

Komponenter för att 

skapa och bibehålla 

värdighet för de äldre 

Personalens kompetens 

inom området 

värdighetsarbete 

 Bemötande 

 Självbestämmande 

 Utbildad personal 

(värdegrundsarbete) 

God omvårdnad  Fysisk omvårdnad 

 Psykisk omvårdnad 

 Individuella bedömningar 

Övriga faktorer  Rent omkring sig 

 Att få vara den man är 

Värdighetsarbete i 

praktiken 

Implementering  Utbildning i 

värdegrundsarbete 

 Levnadsberättelser och 

genomförandeplaner 

Praktiskt arbete  Valmöjligheter och 

delaktighet 

 Omvårdnadsarbete 

 Att få känna sig behövd 

Uppföljningar  Personalens arbete följs 

upp av enhetschefen 

Hinder för 

värdighetsarbete 

Rutiner  Rutiner står i vägen (exv. 

vid matsituationer, 

utevistelser) 

Intressekonflikter  Anhöriga lägger sig i  

 Personalens vilja krockar 

med den enskildes önskan 

 

Samtliga kategorier i analysen utgår följaktligen från det övergripande temat som är 

innebörden av värdighet enligt enhetschefer inom äldreomsorgen. Svaren redovisas under de 

tre underteman som togs fram i och med innehållsanalysen, komponenter för att skapa och 

bibehålla värdighet, värdighetsarbete i praktiken samt hinder för värdighetsarbete. Utöver 

dessa tre teman finns också ett fjärde, övriga synpunkter och uppfattningar, där material som 

inte rymdes inom ramen för de resterande kategorierna kommer att presenteras. 

4.1. Komponenter för att skapa och bibehålla värdighet för de äldre 

Värdighet handlar enligt enhetscheferna om att visa dem äldre respekt samt att se varje person 

som en enskild individ. Det är därför viktigt att göra individuella bedömningar istället för att 

räkna in alla äldre i en homogen grupp. Vidare handlar begreppet om att personalen ska kunna 

ge de äldre god omvårdnad och ett gott och positivt bemötande, vilket påvisas i citatet nedan: 
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Ja värdighet, alltså de.. Mycket handlar ju om självbestämmande tycker jag. 

Och sen så hur man bemöter och hur man gör saker runt omkring.. Alltså 

värdighet är så himla mycket. Dels hur man blir omhändertagen, fysisk 

omvårdnad, psykisk omvårdnad. Hur det ser ut i ens lägenhet, att det är rent och 

snyggt runtikring en och undanplockat och det är en massa.. Det är väldigt 

mycket tycker jag! (Informant 1). 

Detta citat indikerar på att begreppet värdighet rymmer en mängd olika komponenter och att 

en stor del av värdighetsarbetet ligger i hur personalen respekterar och behandlar den äldre. 

Den huvudsakliga innebörden av citatet visar dock att begreppet värdighet är väldigt 

omfattande och svårt att sätta fingret på, det är som sagt väldigt mycket. Nedan beskrivs alla 

dessa komponenter mer ingående.  

Att ha utbildad och kunnig personal är en viktig del i värdighetsarbetet, främst då det rör sig 

om bemötande. Att redan i anställningsfasen lägga vikt vid hur personen hanterar frågor kring 

bemötande och värdighet tycktes vara relevant och vissa var av åsikten att detta är något som 

snarare är medfött än möjligt att lära in. Personalens kunskaper om värdighetsarbete yttrar sig 

också i termer av självbestämmande, tidsplanering och individualitet enligt informanterna. 

Självbestämmande då det kommer till de boendes rätt att bestämma över sitt eget liv på 

äldreboendet, inom både stora och små områden. Personalen måste se till att möjliggöra 

flexibilitet i arbetet i och med att de äldre själva ska få bestämma när de vill äta och sova 

exempelvis. Att faktiskt låta en boende äta lunch klockan 14 istället för klockan 12 som 

rutinen säger, kräver att personalen har tålamod och kan jobba på ett flexibelt och ombytligt 

sätt. Personalen ska genom sitt arbete visa att den äldre sätts i första rummet, före rutiner och 

tidsscheman. Analysen visar också att det är viktigt med individualitet, att man ser den 

enskilde för vem han/hon är och att man arbetar med individuella bedömningar utifrån behov 

och intressen. Sammantaget kan man säga att personalen genom utbildning och kunskap om 

värdighetsarbete ska bli medvetna om att värdighet kan ta sig en mängd olika uttryck, 

exempelvis genom gott bemötande, självbestämmande och individualitet. 

Analysen av intervjumaterialet visar också att en del av begreppet värdighet handlar om att de 

äldre ska få god omvårdnad på äldreboendet. Detta gäller all form av omvårdnad, psykisk 

omvårdnad, fysisk omvårdnad och social omvårdnad. Återigen ett område där individuella 

bedömningar står i fokus enligt enhetscheferna. God omvårdnad för en boende kanske inte är 

god omvårdnad för en annan boende och vice versa. Detta exemplifieras i citatet nedan: 

Det är ju det man jobbar för, att man ska få omsorg på sitt sätt och det är det 

jag menar, värdighet för mig blir inte samma sak som värdighet för dig. 

(Informant 4).  

God omvårdnad och bra omsorg blir följaktligen bäst om fokus läggs vid individualitet och 

vid den enskildes behov. 

Utöver faktorerna utbildad personal och god omvårdnad innefattar begreppet värdighet också 

rätten till att ha rent och fint runt omkring sig enligt enhetscheferna. Rummet och de 

gemensamma lokalerna ska städas regelbundet samt vid behov. Att lämna sjukvårdsmaterial 
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eller liknande inne i de boendes rum ansågs inte acceptabelt med motiveringen att ingen 

människa har sådant ligger framme i sitt hem i vanliga fall, och ska därmed inte heller behöva 

ha det i sitt rum på äldreboendet. 

Det kan vara sjukvårdsmaterial och det kan vara filtar och kuddar och lyftselar 

och allting. Man kan lägga undan det lite snyggt. För jag menar man har 

faktiskt inte såna saker ligger framme i sitt hem. (Informant 1). 

Citatet tyder också på ytterligare en aspekt som lyftes in under begreppet värdighet, nämligen 

att få vara den man är. Om man inte har haft sjukvårdsmaterial och lyftselar hemma i sitt eget 

hem tidigare, varför ska man tvingas ha det nu? Personalen ska i största möjliga utsträckning 

låta den äldre vara den han/hon vill vara och inte ändra på någon för att denne ska passa in 

inom ramen för boendets rutiner och/eller idéer om hur äldre människor bör vara.  

Men oftast är det (värdighet, min anmärkning) att få leva det liv man har levt 

och att få vara den person man har varit. Att vi inte ska försöka göra om dom så 

mycket när de kommer hit, utan att vi tar reda på hur de vill leva sitt liv och så 

försöker vi så gott vi kan att ordna det här på plats. (Informant 2). 

Som citatet ovan indikerar försöker verksamheten ordna detta så gott dem kan, och självklart 

är det så menade informanterna, att mycket är lättare i teorin än vad det är i praktiken. Det är 

lätt att i tanken föreställa sig hur allt bör vara och fungera, svårare att se till att detta omsätts i 

praktiken. För att det ska fungera fullt ut krävs resurser i form av kompetent, engagerad och 

utbildad personal, ekonomiska tillgångar samt ett gemensamt engagemang från boende och 

anhöriga.  

Detta avsnitt kan sammanfattas genom att mycket kortfattat redovisa de viktigaste 

komponenterna för att kunna skapa och bibehålla de äldres värdighet enligt enhetschefer inom 

äldreomsorgen, nämligen individualitet, respekt, ett gott bemötande, kunnig och engagerad 

personal samt god omvårdnad. 

4.2 Värdighetsarbete i praktiken 

Hur värdighetsarbetet inom äldreomsorgen omsätts i det praktiska arbetet redovisas nedan. 

Värdighetsarbetet implementeras i verksamheterna bland annat genom att chefer och personal 

blivit utbildade i den så kallade värdegrunden. Utbildningen har skett genom ett 

handledningsmaterial som Socialstyrelsen har arbetat fram, i och med den värdegrund som 

infördes i socialtjänstlagen 1 januari 2011. Särskilda värdegrundsledare har valts ut på varje 

arbetsplats och dessa har till uppgift att hålla regelbundna möten kring frågor som härrör 

värdegrunden samt det praktiska arbetet utifrån den. Samtlig personal på de berörda 

äldreboendena har eller ska gå denna utbildning enligt enhetscheferna. 

Vi håller på med värdegrundsarbete nu så vi håller på att utbilda tre 

värdegrundsledare, en på varje plan, och sen så har vi haft en föreläsare för 

samtlig personal och så försöker vi plocka upp det här på arbetsplatsträffarna. 

Värdegrundstänk och det är det litegrann den här värdegrundsledaren som tar 

upp då utifrån vad vi har diskuterat på våra möten. (Informant 3). 
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En annan del i implementeringen av värdegrunden är de så kallade levnadsberättelserna samt 

de genomförandeplaner som upprättas i och med att en ny person flyttar in på boendet. Dessa 

fylls i av personalen, ofta med hjälp av en anhörig då det är vanligt att den enskilde inte själv 

mäktar med att helt och hållet fylla i den på egen hand (till exempel på grund av kognitiva 

nedsättningar till följd av demens eller annan sjukdom). En levnadsberättelse ger en 

beskrivning av vem den boende är och vad denne har tyckt om att göra i sitt tidigare liv. Den 

beskriver familjeförhållanden, var och hur den enskilde bott och vad denne har jobbat med. 

En levnadsberättelse kan hjälpa personalen att lära känna den äldre samt ge en förståelse för 

vad som är värdigt för just denna person. En genomförandeplan i sin tur, handlar mer om 

rutiner kring den äldre. När vill den boende stiga upp på morgonen? Hur ofta vill han/hon 

duscha och vill den enskilde ha mjölk eller socker i kaffet? Även detta är till stor hjälp för 

personalen i deras värdighetsarbete kring den äldre. Detta då den fungerar som en vägledning 

för personalen i deras dagliga arbete och bidrar till en av de viktigaste faktorerna i begreppet 

värdighet enligt informanterna, nämligen individualitet.   

Hur går det då till rent praktiskt när personalen ska omsätta den kunskap de har om värdighet 

och värdegrund i sitt omvårdnadsarbete? Analysen visar att mycket handlar om att se både det 

stora och det lilla i vardagen, att till exempel få bestämma själv när man ska gå upp på 

morgonen eller, som i exemplet nedan, att få bestämma själv vad man vill ha att dricka till 

maten. Detta förklaras i följande citat: 

Men vad vi har infört här, som kan tyckas vara lite simpelt men som är väldigt 

viktigt är att man ska bli frågad varje dag om vad man vill ha till maten, alltså 

vad man vill dricka till maten. Att det inte ska vara självklart, för det är lätt att 

personalen vet att du tycker om saft och då ställer de fram saft hela tiden och, 

och nu har vi gjort en drickavagn som vi rullar fram och så blir man frågad. 

Och även om vi vet att Asta kommer å säga saft så har hon ändå fått sagt det 

och hon har fått ett val så det kanske stärker hennes självkänsla lite att hon 

faktiskt har fått sagt saft själv och inte.. (Informant 2). 

Att erbjuda den enskilde valmöjligheter likt exemplet ovan är en viktig del i att få den boende 

att känna delaktighet, vilket i sin tur bidrar till att skapa mening i vardagen enligt 

informanterna. 

Vidare visar analysen att det gäller för personalen att kunna väga olika omvårdnadsinsatser 

mot varandra. Ett exempel på detta kan vara att personalen vid fint väder tar med den boende 

ut på en promenad trots att det infaller under samma tid som det var tänkt att den boende 

skulle duscha (förutsatt att den boende vill gå ut istället för att duscha vill säga). Här gäller det 

följaktligen för personalen att vara flexibel i sitt arbete. Som i exemplet ovan (promenad 

kontra duschning) gäller det för personalen att i nästa steg skapa utrymme för att antingen 

hjälpa den enskilde att duscha senare samma dag eller nästkommande dag, beroende på hur 

planeringen för dagens övriga sysslor ser ut. Samma sak kan gälla när det rör sig om städning 

hos de äldre, självklart har de boende rätt till att ha rent och snyggt i sitt hem, men detta måste 

samtidigt vägas mot andra sysslor. Toalettbesök, måltider, enskilda aktiviteter som 

promenader eller kortspel och liknande måste prioriteras enligt informanterna.  
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En annan del i det praktiska arbetet handlar om att få den enskilde att känna sig behövd då 

flera upplever motsatsen när de blir äldre och flyttar in på särskilt boende. Många äldre tycker 

exempelvis att det är väldigt jobbigt att inte längre arbeta, bland annat på grund av att ett 

arbete ofta ger känslan av att vara behövd. För vissa kan det till och med vara så att en del av 

identiteten försvinner i och med att personen slutar arbeta och går i pension. Här visar 

analysen att personalen måste arbeta för att få de äldre att känna sig behövda genom andra 

göromål, exempelvis genom att få diska eller torka borden. 

Det är, det är lätt för oss (personalen, min anmärkning) att ta över ganska 

mycket, vi tar över deras liv lite grann. Vi underhåller dom, vi ser till att dom 

har aktiviteter, men det här att känna sig behövd, att få torka av bordet, det gör 

vi gärna vi, men det kan dom göra själva för då känner dom sig behövda så det 

är inte att vi.. Och det är där det är lite svårt, att få de att känna sig behövda 

och inte bara som en belastning eller en person som sitter på en stol och blir 

liksom underhållen och given mat och uppassad på, det är oftast inte det man 

vill, man vill känna sig duktig också. (Informant 2). 

För att veta att personalen tar sitt arbete på allvar och faktiskt arbetar efter riktlinjer och 

värdegrund försöker enhetscheferna följa upp sin personals arbete inom verksamheten så gott 

det går. Uppföljningarna sker på olika sätt och tiden för hur mycket man lägger ner på detta 

varierar mellan olika boenden. Bland annat försöker enhetscheferna göra sig så synliga som 

möjligt genom att gå runt på de olika avdelningarna och visa sig tillgängliga för sin personal 

och för att svara på deras eventuella frågor eller funderingar. Att ha en tät och regelbunden 

kommunikation mellan chefer och medarbetare är också viktigt för uppföljningsarbetet enligt 

analysen, och detta uppnås bland annat genom att vara en tillgänglig chef enligt exemplet 

ovan. Uppföljningar kan också ske genom regelbundna möten, såsom arbetsplatsträffar, 

medarbetarsamtal, vårdplaneringar och/eller värdegrundsmöten vilket bland annat framgår av 

följande citat: 

Ja-a precis, det är dom här träffarna och sen, nästan dagligen, det räcker med 

att man tar en promenad i huset, det gör jag varje dag, så hamnar man i någon 

diskussion. (Informant 5). 

Vid tidsbrist kan enhetschefen även välja att delegera ut uppföljningsarbetet till sina 

medarbetare, som sedan får rapportera eventuella brister tillbaka till chefen som först då 

kliver in och tar itu med problemen. Ett led i detta har varit det så kallade 

kontaktmannaskapet, som införts på vissa äldreboenden och innebär att varje boende har en 

kontaktman och en vice kontakman (detta är då personer ur personalen), vars uppgifter är att 

lära känna och värna om den boende lite extra. Ett exempel kan vara att kontaktpersonen har 

särskilt god kontakt med den enskildes anhöriga eller är extra påläst om den boende och 

dennes intressen. Den vice kontaktmannen kliver in när det behövs och då den ordinarie 

kontaktmannen inte är på plats. En kontaktman kan beskrivas som den enskildes advokat 

enligt citatet nedan: 

Kontaktmannen är, hur ska jag säga, den boendes advokat för att se ”har jag 

fått det som jag vill ha?”, liksom checka av det. Anhöriga vill vi gärna vänder 
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sig till kontaktman så att kontaktman kan ta kontakt med mig och så. Vi brukar 

säga att kontaktman har den här sociala biten, socialtjänstlagen, 

sjuksköterskorna har HSL (Hälso- och sjukvårdslagen, min anmärkning) och jag 

har båda. (Informant 3). 

Citatet visar också på hur delegeringen av uppföljningar inom olika områden kan se ut, 

nämligen att kontakmannen arbetar mer med fokus på socialtjänstlagen och att 

sjuksköterskorna jobbar mer utifrån hälso- och sjukvårdlagen. 

I och med ämnet uppföljningar nämndes också en aspekt som försvårar uppföljningsarbetet 

för enhetscheferna, nämligen insynsproblemet. Att som enhetschef snappa upp allt som sker 

och inte sker i verksamheten är svårt och kräver att man har boende och personal som lyfter 

händelser hela vägen upp till enhetschefen. Detta uttrycks bland annat på följande sätt: 

Svårigheten är ju, alltså. Det som är på ett boende såhär, det är att du kan följa 

upp hur mycket som helst. Men det som sker inne på det stängda rummet, det är 

ju det som är utmaningen liksom att det följer hela vägen ut hit. Det kan du som 

chef aldrig riktigt följa upp.  (Informant 4). 

Som analysen av resultatet indikerar kan det praktiska värdighetsarbetet ta sig en mängd olika 

former. Bland annat implementeras det genom levnadsberättelser, genomförandeplaner och 

värdegrundsutbildningar för alla anställda. Personalens förmåga att erbjuda den enskilde 

valmöjligheter samt att få de boende att känna sig behövda spelar också en viktig roll när det 

gäller att omsätta värdighet i det praktiska arbetet. Slutligen krävs uppföljningar av 

personalens arbete för att se att det praktiska arbetet fungerar väl. 

4.3 Hinder för värdighetsarbete 

I denna del redovisas i motsats till föregående avsnitt de situationer som kan komma att sätta 

käppar i hjulet för personalens värdighetsarbete. 

Att få gå upp när man vill eller gå och lägga sig när man vill är en del av att känna värdighet 

enligt enhetscheferna, dessvärre tycks detta vara något som sällan kan uppfyllas helt och 

hållet. Det finns dagliga rutiner som bland annat talar om tider för duschning och läggning. 

Nog för att dessa går att justera i viss utsträckning, men ofta känner personalen sig tvungna att 

exempelvis få upp alla boende ur sina sängar innan frukosten serveras. Här menade 

enhetscheferna att man faktiskt måste vara mer flexibel i sitt arbete för att få den äldre att 

känna värdighet. Vill en av de boende inte gå upp i tid till frukosten ska han/hon kunna bli 

erbjuden kaffe och smörgås på sitt rum istället. Just kring måltider finns en rad olika rutiner 

som i vissa fall kan vara svåra att frångå. Det handlar om val och utbud av maträtter, om tider 

för de olika måltiderna samt hur den enskilde ska serveras sin mat och vilka denne ska få sitta 

bredvid. Det kan för personalen bli problematiskt om alla vill äta olika maträtter på olika 

tider, vilket är en av anledningarna till att det finns rutiner kring detta. Ska alla få ta mat själva 

eller är det lättare att personalen slevar upp en portion till var och en? Hur ska de äldre 

placeras i matsalen, tillsammans med någon de tycker om att umgås med eller helt enkelt där 

det finns plats? Många frågor likt dessa kräver ett visst mått av riktlinjer och rutiner, men det 

är samtidigt farligt om de blir för många eller för strikta. Enligt informanterna måste man som 
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personal kunna bortse från rutinerna när detta bedöms skäligt och personalstyrkan får 

tillsammans försöka se till att arbetet är flexibelt och sker utifrån den enskildes bästa.  

Ett klassiskt etiskt dilemma för vårdpersonal inom äldreomsorgen är när deras vilja att göra 

gott krockar med den enskildes önskan om något annat. Ett exempel på detta är när en person 

med alkoholrelaterade problem flyttar in på ett särskilt boende. Personalen är utbildad i att 

göra gott och att hjälpa människor men samtidigt får deras arbete inte gå ut över den enskildes 

rätt till självbestämmande och valfrihet. Att som personal ställa fram ett glas vin till en 

boende som av uppenbarliga skäl inte bör dricka bär emot för många. Vad personalen däremot 

kan göra, är att försöka förklara, motivera och berätta för personen vilka konsekvenser 

beteendet kan få, enligt följande: 

…är du alkoholist och flyttar in och väljer att fortsätta vara det så kan vi 

förklara, läkaren kan informera och så långt det är möjligt försöka motivera 

personen till att sluta med olika saker, men vi har inte rätt att inte servera vin, 

till exempel. (Informant 5). 

En annan typ av intressekonflikt som också är vanligt förekommande inom äldreomsorgen är 

den som berör förhållandet mellan personal och anhöriga till de boende. Många anhöriga vill i 

välvilja förklara och beskriva hur deras mamma eller pappa vill ha det, hur de alltid tyckt om 

att dansa eller gå långa promenader, och förutsätter att sina föräldrar fortfarande vill ha det på 

det här sättet. Det är många gånger som personalen tar de anhörigas åsikter till sig och sedan 

försöker få med den enskilde ut på promenad till exempel, och lika ofta händer det att den 

boende tvärvägrar för att han/hon inte alls tycker om att gå promenader. Det är många gånger 

svårt för de anhöriga att förstå att mamma eller pappa faktiskt inte vill gå ut på långa 

promenader längre. För den enskilde kanske det numera räcker med att få sitta ute i solen på 

gården en liten stund. Diskussionen kring förhållandet mellan personal och anhöriga har 

främst handlat om tre saker under intervjuerna, nämligen 1.) att det alltid är upp till den 

enskilde att bestämma hur denne vill ha det och 2.) de anhöriga besitter oftast inte den 

kunskap som krävs för att exempelvis vårda demenssjuka äldre och 3.) de anhöriga gör det av 

välvilja och ingenting annat. Citatet nedan ger exempel på detta. 

Men många anhöriga är ju för det första inte så kunniga inom demensen, så då 

har dom ju.. Dom har ju bilden kvar av den friska personen och vet ju vad den 

ville ha och sen så av välvilja så vill ju dom att de ska få det så här men det kan 

faktiskt hända att det ändras. (Informant 2). 

Nästa citat understryker detta ytterligare och menar dessutom att de äldres rätt till 

självbestämmande riskeras i och med anhörigas viljor och åsikter. 

Det är ju välmening så va. Men då tar ju deras självbestämmande liksom inte 

den formen kanske som det skulle göra egentligen. (Informant 1). 

Sammanfattningsvis säger analysen för detta avsnitt att rutiner och intressekonflikter kan 

komma att försvåra personalens strävan efter att arbeta mot värdighet och självbestämmande i 

äldreomsorgen. 



25 

 

4.4 Övriga synpunkter och uppfattningar 

Utöver de resultat som presenterats uppkom en diskussion under intervjuerna som känns 

relevant att redovisa. Diskussionen berörde skillnader i uppfattningen av äldres värdighet 

inom olika kulturer. I den svenska kulturen tycks vi inte vara lika bra på att uppskatta de äldre 

för den vishet och kunskap de kan tänkas ha på grund av att de levt ett långt liv. I många 

andra kulturer tycks man som anhörig kämpa mer för att sin mamma eller pappa ska slippa 

flytta till särskilt boende och man ser de äldre på ett annat sätt än vad många i Sverige gör. 

Enbart att vara äldre innebär en sorts värdighet för dig som person om man vänder sig till 

många andra kulturer, detta beskrivs delvis såhär: 

I Sverige så tycker jag att vi är väldigt dåliga på det generellt, man ser ofta dom 

som en ekonomisk belastning och många av våra äldre har den synen på sig 

själva, att man inte vill ligga till last. Om man tittar på de äldre-äldre, alltså 80-

, 90-åringar, man vill inte be om saker för det kanske tar någon annans tid och 

”inte ska väl jag”. Så att i vår kultur så tror jag att, vi har inte det, jag skulle 

önska att man hade mycket mer av det. (Informant 5). 

Detta citat indikerar att det har gått så pass långt att till och med de äldre har denna syn på sig 

själva. Att de äldre säger att de inte vill vara till besvär eller att de inte vill ta upp någon 

annans tid är något som informanterna ofta får berättat för sig av sin personal. De boende ser 

hur stressad personalen är vid vissa tillfällen och känner då att de inte vill driva på personalen 

ännu mer genom att exempelvis be om ett glas vatten. Denna typ av problematik är främst 

kopplad till den svenska kulturen enligt analysen, men självklart finns det undantagsfall i båda 

riktningarna. Det underströks dock i diskussionen att personalen (och samhället i stort) bör bli 

bättre på att se de äldre som personer som trots sin ålder fortfarande har saker att tillföra oss 

andra och samhället.   

5. Diskussion  

Denna del av uppsatsen inleds med en summering av resultaten med utgångspunkt i studiens 

tre frågeställningar. Detta följas sedan upp av en diskussion kring resultatet i förhållande till 

de teoretiska perspektiv och den tidigare forskning som ligger till grund för studien. Sedan 

förs ett resonemang kring den valda metoden, med fokus på studiens trovärdighet. Avsnittet 

avslutas med implikationer för det sociala arbetet samt ger en kortfattad presentation av idéer 

för fortsatt forskning.  

Syftet med studien har varit att undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen resonerar 

kring innebörden av äldres värdighet i avseende på bemötande och självbestämmande, samt 

hur denna innebörd konkretiseras i det praktiska omsorgsarbetet enligt cheferna. Utifrån detta 

syfte skapades tre frågeställningar vars svar redovisas nedan.  

Den första frågan handlade om hur enhetschefer inom äldreomsorgen resonerar kring äldres 

värdighet när det kommer till bemötande av äldre personer som bor på äldreboende. 

Personalens bemötande av de äldre ansågs vara en av de allra viktigaste komponenterna för 

att de äldre ska känna värdighet enligt enhetscheferna. Att bemöta de äldre på ett trevligt och 
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respektfullt sätt är något som enhetscheferna förutsätter att deras personal är bra på. Att ta 

bemötandet av de boende på allvar och att förstå vikten av värdighetsarbete är något som 

enhetscheferna försöker uppmärksamma redan i rekryteringsfasen. Personalen måste ständigt 

tänka på att bemöta den äldre där denne befinner sig, och att se till att avvara tid för varje 

enskild person är en mycket viktig del av det goda bemötandet. Enligt enhetschefer inom 

äldreomsorgen kan bemötande också handla om att se till att ge den äldre en anledning att gå 

upp på morgonen. En anledning kan exempelvis vara en extra god frukost, att barnbarnen 

kommer och hälsar på eller att det erbjuds musikunderhållning på eftermiddagen. Bemötande 

och värdighet är något som enligt enhetscheferna går hand i hand och just bemötandet ansågs 

extremt viktigt för att kunna skapa och bibehålla den äldres känsla av värdighet. 

Den andra frågeställningen som studien sökt svar på fokuserar istället för bemötande av de 

äldre på de äldres möjligheter till självbestämmande. Även komponenten självbestämmande 

ansågs vara en stor del av begreppet värdighet. Enhetscheferna menade att de äldre ska få 

bestämma så mycket det bara är möjligt själva. Vad de vill äta till maten, när de vill gå ut på 

promenad, vilken kanal som ska vara igång på radion i deras rum och så vidare. Dock verkade 

självbestämmandet vara betydligt svårare att omsätta i praktiken än det goda bemötandet. Att 

låta den boende bestämma över måltider, sänggående och tider för aktiviteter krockar i en helt 

annan utsträckning med verksamhetens rutiner och tidsscheman. Skulle alla boende vilja äta 

på olika tider eller komma ut på promenad varje dag skulle detta inte vara möjligt att 

genomföra enligt enhetscheferna. Om en morgontrött boende vill ha sin frukost en timme 

efter de andra är detta fullt genomförbart, men skulle alla börja rucka på tider för frukost och 

liknande skulle det skapa problem för personalen som ofta arbetar efter tajta tidsscheman och 

rutiner.  

Utöver detta kan även intressekonflikter av olika slag försvåra den äldres utrymme för 

självbestämmande. Anhöriga har inte sällan åsikter om hur mamma eller pappa bör ha det 

eller vad de tycker om att göra. Även personalens vilja att göra gott kan ibland krocka med 

den äldres vilja av att göra någonting annat. Att som anställd inom äldreomsorgen ständigt 

reflektera och diskutera kring denna problematik var enligt enhetscheferna en mycket viktig 

del i arbetet mot att förbättra den äldres självbestämmande. 

Hur chefer för äldreomsorgen ser till att involvera begrepp som värdighet, bemötande och 

självbestämmande i sin verksamhet och i sin personals arbete och hur de följer upp detta 

arbete hos sin personal var den tredje och sista frågan studien ämnade söka svar på. Samtliga 

enhetschefer benämnde värdegrundsutbildningen som det främsta verktyget för att involvera 

dessa begrepp i verksamheten. När det gäller tillämpningen av värdegrunden i praktiken 

nämnde enhetscheferna främst det faktum att all personal på de berörda boendena har gått 

eller ska gå denna utbildning och att särskilda värdegrundsledare har utsetts på samtliga 

boenden. Deras uppgift är att kalla till regelbundna möten kring värdighetsfrågor samt etiska 

dilemman och de ska även se till att finnas till hands när någon behöver prata om frågor som 

berör dessa ämnen. Utöver dessa hålls medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och andra 

regelbundna möten där enhetscheferna så ofta de kan försöker att ta upp och diskutera dessa 

saker med sin personal. Det är även genom dessa möten de har möjlighet att följa upp sin 

personals arbete kring värdighetsarbetet. Dessutom ser enhetscheferna till att vara synliga på 
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avdelningarna så ofta de har möjlighet och hoppas genom detta att kunna ta eventuella 

diskussioner så fort de dyker upp.  

5.2 Resultatdiskussion 

I denna del av uppsatsen kommer resultatet att diskuteras med utgångspunkt från de teoretiska 

perspektiv och den tidigare forskning som ligger till grund för studien. Resultaten kommer att 

redovisas under de fyra värdighetsbegrepp som det valda teoretiska perspektivet innefattar, 

nämligen (I) meritvärdighet, (II) värdighet som moralisk resning, (III) identitetsvärdighet och 

(IV) människovärde. 

I likhet med Nordenfelts (2010) teorier om värdighet som en egenskap som kan öka och 

minska i grad, (beroende på olika ställningar en person har i livet) anser enhetschefer inom 

äldreomsorgen att äldre bör bli respekterade och bemötta utefter sin livserfarenhet i större 

utsträckning än vad de blir idag. Den typ av värdighet som rör olika hierarkiska nivåer och 

alltså kan graderas på detta vis benämner Nordenfelt (2010) meritvärdighet. Vidare menar han 

att en speciell meritvärdighet kan tillskrivas de äldre, nämligen att de äldres värdighet 

värderas utefter de kunskaper och erfarenheter de har på grund av de levt ett långt liv. 

Enhetschefernas bild av hur de äldre bör bli bemötta utefter sin livserfarenhet stämmer således 

överens med Nordenfelts (2010) syn på meritvärdighet gällande äldre. Detta stämmer också 

överens med den studie som Patrice Anderberg (2009) genomförde angående äldres 

upplevelser av att flytta in på äldreboende, där hon konstaterade att personalens bemötande av 

de äldre var oerhört viktigt för de äldres upplevelse av värdighet. Kopplingen mellan 

meritvärdighet och bemötande ligger alltså enligt min tolkning av materialet delvis i 

personalens bedömning av de äldres livserfarenhet.  

I den tidigare forskning som presenterats i studien står Nordenfelt som författare till två av de 

artiklar som granskats, varav han i den ena, Dignity and the care of elderly (2003) utvecklar 

sitt resonemang kring meritvärdigheten ytterligare genom att understryka att de äldre ska bli 

omhändertagna för sin visdom och livserfarenhet. Han menar dessutom att de äldre ska 

behandlas med tacksamhet för vad de tidigare presterat i livet. Då Nordenfelt (2003; 2010) 

dels finns representerad genom tidigare forskning, dels i form av studiens teoretiska 

perspektiv är jag här på min vakt med att dra för drastiska slutsatser angående 

meritvärdigheten. Detta på grund av begreppet följaktligen styrks genom samma källa. För att 

ett resultat ska anses så trovärdigt som möjligt bör det styrkas genom flera forskningsartiklar, 

teorier och författare. Detta till trots visar studien att enhetschefer inom äldreomsorgen, i 

likhet med Nordenfelts teorier och Anderbergs (2009) forskningsresultat, anser att 

meritvärdigheten är viktig och att den äldre bör beaktas utefter sin livserfarenhet samt 

bemötas i enlighet med denna. 

I likhet med meritvärdigheten kan värdigheten som moralisk resning öka och minska då 

denna värdighet främst är kopplad till en människas tankar och hennes handlingar 

(Nordenfelt, 2010, s. 71). Denna form av värdighet anser jag har minst att göra med denna 

studie och dess syfte, då fokus för denna värdighet läggs på den enskilde individen och 

dennes tankar och handlingar. En enhetschef kan inte tala för hur en boende tänker eller vad 

det är som styr dennes handlingar. Vad som däremot kan sägas om denna typ av värdighet är 
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att det handlar om att man genom att respektera sig själv, har större möjlighet att visa respekt 

mot andra (Nordenfelt, 2010, s. 72). Detta påverkar i min mening förhållandet mellan 

vårdgivare och boende på så sätt att personalens självrespekt inverkar på hur denne 

respekterar och bemöter den äldre. Som tidigare konstaterats, bland annat genom denna 

studie, är respekt och bemötande två mycket viktiga delar av värdigheten.  

Av de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie är identitetsvärdighet 

den som främst kan kopplas till åldrande. Detta på grund av att värdighet i det här fallet 

betecknas som något som kan tas ifrån en människa på grund av yttre omständigheter som 

hon inte kan påverka i samma grad som föregående teorier om värdighet. Dels kan den tas 

ifrån henne genom ålder eller sjukdom, dels genom hur andra människor handlar runt 

omkring henne (Nordenfelt, 2010, s. 73). I motsats till meritvärdigheten, som trycker på att 

man ska beakta en människa utifrån hennes ålder som en positiv omständighet, bör man 

genom identitetsvärdigheten beakta varför detta inte görs. Att ens identitet minskar eller helt 

försvinner i och med själva åldrandet berördes ytterst lite under intervjuerna, desto mer fokus 

lades på huruvida andras handlingar kunde påverka den äldres känsla av värdighet. Anderberg 

genomförde år 2009 en studie där fokus låg på de äldres upplevelser av att flytta till särskilt 

boende, där resultatet visade att detta för många var väldigt omtumlande. Jag anser att detta 

kan kopplas ihop med identitetsvärdigheten på så sätt att en persons identitet många gånger 

blir en annan efter inflytt på särskilt boende. Deras omtumlande upplevelse av att flytta till 

äldreboende kan delvis ha berott på den nya identitet de upplevde att de fick i och med flytten. 

Helt plötsligt är den äldre föremål för vård och beroende av andra människors omsorg. Den 

enskilde måste i många fall anpassa sig efter rutiner som någon annan än denne själv skapat 

och den enskilde kan inte bidra till samhället på samma sätt som han/hon tidigare har gjort 

(till exempel genom att arbeta och betala skatt). Detta stämmer också överens med 

enhetschefernas antaganden om att många äldre tappar sin tidigare identitet i och med att de 

slutar arbeta och går i pension. Att sluta arbeta kan således innebära en brytpunkt för många 

men främst upplevs identiteten byta riktning efter inflytt på särskilt boende. Ålderns påverkan 

på den enskildes identitet har enligt min uppfattning mer att göra med det faktum att den äldre 

måste flytta till särskilt boende än vad den har att göra med åldern som en siffra. Här anser jag 

att enhetscheferna bör vara extra måna om att deras personal gör ett bra arbete. Det handlar 

inte bara om att ha ett trevligt bemötande och att ge god vård, det är minst lika viktigt att se 

till att de äldres känsla av värdighet styrks genom att de får bevara sin identitet.  

Något enhetscheferna var överens om var att människor i den äldres närhet kan påverka hur 

den äldre upplever värdighet, och detta går hand i hand med Nordenfelts (2010, s. 73) teorier 

om identitetsvärdigheten som något som ligger utanför oss själva att styra över. Om 

enhetschefernas erfarenheter säger att de äldre kan fråntas sin identitetsvärdighet genom 

andras handlingar, borde det i praktiken även innebära det motsatta, att handlingar runt 

omkring den äldre kan styrka dennes känsla av värdighet och identitet. Arbetet kring den 

äldres identitet bör vara föremål för ett bredare fokus enligt min mening, då detta genom teori 

och tidigare forskning visats vara mycket viktigt. 

Den tidigare forskningen talar som sagt mycket om hur betydelsefullt det goda bemötandet är 

i vården av äldre människor, desto mindre talas det om självbestämmande. Däremot var 
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självbestämmandet något som enhetscheferna i stor utsträckning valde att involvera i 

begreppet värdighet. Det ska dock tas i beräkning, att jag under intervjuerna valde att 

involvera komponenten självbestämmande i vissa frågor som ställdes till enhetscheferna. 

Flertalet enhetschefer berörde dock självbestämmandet långt innan mina frågor kom att leda 

in dem på ämnet, varav jag drar slutsatsen om att enhetschefer anser att självbestämmandet 

påverkar den äldres känsla av värdighet.  

Självbestämmandet, eller autonomin, är en del av de egenskaper Nordenfelt (2010) menar 

innefattas i det fjärde begreppet utifrån värdighet, nämligen människovärde. Att som boende 

inom äldreomsorgen få bestämma över sitt eget liv och sin vardag tycktes självklart enligt 

enhetscheferna. Dock var självbestämmandet något som också ansågs problematiskt då det 

ofta krockade med antingen det ena eller det andra. Det kunde röra sig om rutiner som stod i 

vägen för den enskildes vilja men det kunde också handla om en anhörig som trodde sig veta 

bäst om vilka aktiviteter den enskilde tyckte om eller inte tyckte om att göra. Att 

självbestämmandet i praktiken kan vara svårt att få till i den utsträckning som önskas påverkar 

enligt min mening den äldres värdighet negativt. Detta kan på ett sätt kopplas ihop med 

Jakobsens och Sørlies (2010) studie som beskriver vårdpersonalens känsla av maktlöshet inför 

det faktum att de äldres värdighet ofta äventyras inom äldreomsorgen. Hur mycket 

individualiserad vård man som vårdpersonal än försöker utföra, finns som sagt alltid 

tidscheman och rutiner som står i vägen.  

5.3 Metoddiskussion 

Genom begrepp som validitet och förförstålse är metoddiskussionen menad att kunna besvara 

frågan om huruvida denna studie och dess resultat är trovärdiga eller inte.  

För att kunna bedöma samhällsvetenskapliga undersökningar likt denna finns flera kriterier att 

uppfylla, varav en är validitet (Bryman, 2001, s. 43). Validitet innebär en bedömning av 

huruvida de slutsatser en studie kommit fram till hänger ihop eller inte. Validitet kopplas 

främst ihop med kvantitativa studier då det syftar till att mäta olika resultat och vissa forskare 

anser att man måste finna helt andra kriterier för att bedöma just kvalitativa studier (Bryman, 

2001, s. 43). Guba och Lincoln (1994) föreslår enligt Bryman (2001) att man istället, för att 

undersöka studiens trovärdighet, kan använda sig av attribut som tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera sina resultat (Bryman, 2001, s. 258). 

Dessa begrepp är centrala när nu denna studies trovärdighet diskuteras.  

Med tillförlitlighet menas dels att studien ska vara genomförd i enlighet med de 

forskningskrav som finns (informationskravet, samtyckeskravet, konfidantialitetskravet och 

nyttjandekravet) dels att resultatet ska förmedlas till de personer som berörs av studien (Guba 

och Lincoln, 1994, i Bryman, 2001, s. 260). Överförbarhet i sin tur, innebär huruvida 

resultatet som framkommit i och med undersökningen kan överföras till liknande kontexter 

eller till samma kontext fast vid ett senare tillfälle (Guba och Lincoln, 1994, i Bryman, 2001, 

s. 260). Det tredje begreppet, pålitlighet, syftar till att forskaren ska ha redovisat och redogjort 

för samtliga moment som skett i forskningsprocessen. Exempel på detta är 

problemformulering, val av metod och informanter, analysens förfarande och så vidare (Guba 

och Lincoln, 1994, i Bryman, 2001, s. 261). Det fjärde attributet, nämligen forskarens 
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möjlighet att styrka och konfirmera resultaten av sin studie, hänger ihop med det tidigare 

nämnda begreppet förförståelse då båda rör det faktum att man som forskare inte ska låta sina 

värderingar och åsikter påverka studien och dess resultat. 

Dessa fyra attribut, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt förförståelse kopplas nu till 

den aktuella studien. När det gäller tillförlitlighet vågar jag påstå att samtliga krav som rör 

Vetenskapsrådets fyra kriterier är uppfyllda. Detta i och med det informationsbrev som 

skickades ut till alla informanter innan intervjuerna genomfördes, att eventuella namn i 

studien är fingerade, att allt intervjumaterial såsom ljudupptagningar och transkriptioner är 

raderade för att möjliggöra konfidentialitet samt att det insamlade materialet enbart används 

med syftet att kunna bidra till denna studie. Den andra delen som rör tillförlitlighet handlar 

om att resultatet av studien ska förmedlas till de som berörs av den. I detta fall handlar det om 

de deltagande enhetscheferna, som alla fått en varsin kopia av uppsatsen via mejl. 

Överförbarheten av studien är desto svårare att redogöra för då den enbart utgår från fem 

kvalitativa intervjuer. På en teoretisk nivå kan man dock göra vissa generaliseringar, 

exempelvis genom att säga att värdighet i de flesta fall inom äldreomsorgen handlar om gott 

bemötande, god omvårdnad, respekt, individualitet och självbestämmande. Om studien 

genomförs med samma premisser som denna gång, fast om ett par år, finns möjligheten till 

mer utvecklade svar med tanke på att värdegrundsarbetet då kommit längre. Studiens 

pålitlighet anser jag är god, då samtliga moment i studien har redovisats och beskrivits 

utförligt genom arbetets gång. När det gäller förförstålsen nämndes tidigare i inledningen att 

ämnet för studien valdes på grund av de funderingar som dykt upp i och med den 

verksamhetsförlagda utbildningen som jag delvis spenderade på ett särskilt boende. Här bör 

understrykas att inga förutfattade meningar styrde valet av uppsatsämne, det rörde sig snarare 

om nyfikenhet samt ett genuint intresse för ämnet värdighet inom äldreomsorgen.  

5.4 Slutsats 

Denna studie beskriver bland annat vilken innebörd som enhetschefer inom äldreomsorgen 

anser vara viktiga inom begreppet värdighet. Begreppet värdighet innefattar enligt 

enhetscheferna god omvårdnad, självbestämmande, respekt, individualitet samt ett gott 

bemötande. Utöver detta visar studien även, i likhet med andra studier, hur viktigt 

vårdpersonalens arbete är för att de äldre som vistas på särskilt boende ska få uppleva och 

bibehålla sin värdighet. Enhetscheferna anser att personalen, genom utbildning och kunskap 

om värdighetsarbete, ska bli medvetna om att värdighet kan ta sig en mängd olika uttryck, 

exempelvis genom gott bemötande, självbestämmande och individualitet. När det gäller 

arbetet kring de äldres skapande och bevarande av sin identitet finns enligt denna studie mer 

att önska. Dels i form av starkare fokus på själva begreppet, dels genom att implementera 

identitetsvärdigheten på samma sätt som värdegrunden i verksamheter som rör äldre. 

5.5 Implikationer för gerontologiskt socialt arbete 

Att introducera denna studies fyra centrala värdighetsbegrepp, med fokus på 

identitetsvärdighet, i enhetschefernas arbete skulle kunna bidra med att implementera 

värdighetsarbetet ytterligare i äldreomsorgen. Då arbetet kring socialstyrelsens 

värdegrundsmaterial pågår för fullt i verksamheter gällande äldre skulle det enligt min 
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uppfattning vara möjligt att involvera även dessa aspekter i arbetet för en ännu djupare 

förstålse av begreppet värdighet.  

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Fokus för denna studie har legat inom ramen för vad enhetschefer inom äldreomsorgen har för 

syn på begreppet värdighet hos äldre personer som bor på särskilt boende. Förslag till fortsatt 

forskning skulle således kunna vara att genomföra liknande kvalitativa intervjuer med 

vårdpersonal, boende och/eller anhöriga inom äldreomsorgen. Genom att involvera andra 

informanter i studien kan nya resultat framträda och detta kan bidra till en mer övergripande 

bild av vad värdighet innebär för de äldre som vistas inom äldreomsorgen.   
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Universitet. Det har blivit dags för mig att skriva mitt examensarbete och jag har i min uppsatsstudie 

valt att studera äldres värdighet i avseende på ett par olika områden, nämligen bemötande och 

självbestämmande, detta hos äldre personer som bor på äldreboende.  

Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer på äldreboenden resonerar kring begreppet 

värdighet just när det kommer till äldre personers livssituation på äldreboenden.  Jag har valt ut 12 

äldreboenden från vilka jag önskar samla data ifrån och vill därför träffa Dig för en kort intervju (ca 

15-20 minuter) om just detta ämne. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en diktafon för att så 

småningom transkriberas.  

Datamaterialet kommer att utgöra underlag för resultatet i studien.  I den kommande uppsatsen 

används fingerade namn på personer och på äldreboenden. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt i 

studien, vilket innebär att uppgifter inte går att härleda till någon enskild person.  Den slutliga 

uppsatsen kommer att presenteras för studenter och lärare på Uppsala Universitet och publiceras i 

DIVA, som är ett öppet publiceringsverktyg för högskolor och universitet. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

 

På någon av följande tider önskar jag få träffa dig; 

 

Här skrivs förslag på datum 

 

Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga och din medverkan i denna uppsats är betydelsefull. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Madeleine Blom 

 

 

 

 

Handledare  

Ulla Hellström Muhli 
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Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Innan jag ställer de frågor som utgör min huvudsakliga utgångspunkt för dessa intervjuer och vars svar 

kommer att bli grunden för min analys vill jag ställa några kortare informations-/bakgrundfrågor. Dels 

för att jag anser att informationen kan komma att vara betydelsefull för studien men också för att få 

intervjupersonerna lite varma i kläderna inför huvudfrågorna. 

1. Ålder? (Detta för att jag i mitt analysarbete lättare ska kunna hålla isär informanterna, personernas 

ålder är inget som jag kommer att skriva ut i uppsatsen. Det kan också vara intressant att veta detta i 

förhållande till hur länge de arbetat som enhetschefer).  

2. Utbildning och tidigare arbete? 

3. Hur länge har du arbetat som enhetschef inom äldreomsorgen? 

Huvudfrågor  

Dessa frågor är skapande utefter mina tre teman som är värdighet, bemötande och självbestämmande. 

Jag har också försökt att skapa frågorna i enlighet med Nordenfelts fyra begrepp om värdighet 

(meritvärdighet, den moraliska resningens värdighet, identitetsvärdighet och människovärde). Jag 

räknar med att i stort sett alla huvudfrågor kommer att följas upp av följdfrågor för att konkretisera och 

förtydliga de svar som informanterna ger.  

Värdighet: 

1. Vad innebär begreppet värdighet för dig? 

2. Anser du att din värdighet kan minska på grund av hur en annan person handlar gentemot dig?  

3. Anser du att äldre människor besitter en sorts värdighet just för att de är äldre?  

Bemötande: 

4. Hur vill du att din personal bemöter de äldre personer som bor på ________(namn på aktuellt 

äldreboende)? 

5. Hur ser du till att följa upp din personals arbete med detta?  

6. Arbetar personalen så som du vill att de ska arbeta kring detta? 

7. Får din personal någon form av utbildning i arbetet med att bemöta äldre personer? 

Självbestämmande: 

8. Vad innebär självbestämmande för dig?  

9. Hur stort utrymme för självbestämmande anser du att de boende på ________(namn på aktuellt 

äldreboende) har?  


