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Resumé 

Tidigare forskning visar att äldreomsorgspersonal kämpar med två typer av logiker: en 

ekonomisk logik och en omsorgslogik. Även om båda logikerna behövs för att skapa 

god omsorg så utmanar de varandra. Dessa utmaningar kommer till uttryck i 

omsorgspraktiken där personalen ställs in för val och måste göra prioriteringar. 

Denna avhandling syftar till att förstå hur äldreomsorgspersonal beskriver att de 

arbetar för att finna balans mellan logikerna och hur de rättfärdigar sina prioriteringar 

i omsorgen om de äldre personerna. Frågeställningen för avhandlingen är att ta reda 

på hur personal och enhetschef vid ett kommunalt äldreboende förstår och hanterar 

interaktionen mellan de två logiker som styr omsorgsarbetet för att främja de äldre 

personernas välbefinnande. Syftet innehåller tre delsyften: 1) att analysera personalens 

erfarenheter av och meningsskapande kring de äldre personernas välbefinnande och 

deras reflektioner kring det omsorgsarbete de utför, 2) att belysa och problematisera 

de logiker som styr omsorgsarbetet samt 3) att analysera hur personalen rättfärdigar 

sina prioriteringar i rådande kontext och hur deras förklarbarhet påverkar deras 

professionella identiteter. Målet är att bidra med socialvetenskaplig kunskap om de 

överväganden personal gör när de ställs inför att göra prioriteringar i äldreomsorgens 

praktik. 

Material samlades in genom 12 individuella intervjuer med personal vid ett kommunalt 

äldreboende, en intervju med personalens enhetschef och en uppföljande gruppintervju 

med tre personer ur personalgruppen. Materialet analyserades med tre analysmetoder: 

fenomenologisk analys, reflexiv analys och positioneringsanalys. Resultatet visar att 

personalen definierar de äldre personernas välbefinnande som ett behov av att känna 

sig existentiellt berörd. Denna känsla av existentiell beröring delas in i tre delar: känsla 

av valfrihet, känsla av njutning och känsla av närhet till någon eller något. Arbetet för 

att uppnå detta välbefinnande beskrivs innebära ett balanserande av tre tvetydigheter: 

att vilja värna om de äldre personernas valfrihet och samtidigt hantera institutionella 

begränsningar, de äldre personernas behov av aktivering å ena sidan och att de inte 

behöver aktiveras å andra sidan samt att förstå de äldre personernas behov av rutiner 

samtidigt som det är svårt att veta vilka behov de har. Tvetydigheterna 

kontextualiserades och de två logikerna som styr omsorgsarbetet analyserades. 

Analysen visar att enhetschefen skapar en hybrid av den ekonomiska logiken och 

omsorgslogiken; ekonomi är omsorg och vice versa. Denna hybrid möter motstånd 

från personalen som skiljer på de båda logikerna genom att tala om ”vård och det där 



andra”. Personalen upplever att den ekonomiska logiken begränsar deras möjligheter 

att utföra omsorg i linje med omsorgslogiken. Motsättningar mellan de båda logikerna 

leder till prioriteringar som rättfärdigas av personalen i syfte att behålla de 

professionella identiteterna. 

Den teoretiska analysen bygger på teorier om institutionella logiker, förklarbarhet och 

professionell identitet. Analyserna visar vikten av att väcka dialog mellan enhetschefer 

och personal där de diskuterar innebörder av olika värdeord som används på politisk 

nivå. Sådana diskussioner skulle kunna bidra till mindre motstånd och en högre 

överensstämmelse mellan verksamhetsmål och praktik. Avhandlingen visar även vikten 

av att förstå logiker som vertikala istället för horisontellt uppdelade. Alltså, att styrande 

verksamhetslogiker existerar uppifrån och ned i verksamheter (från politisk nivå till 

chefsnivå och till praktisk nivå) och att de inte kan delas in i exempelvis en 

professionslogik och en styrningslogik. Den senare synen kan bidra till potentiella 

missförstånd eftersom det gör att konflikter kan tolkas existera mellan personal och 

chef, medan de egentligen existerar mellan olika motstridiga värderingssystem. 

Slutsatsen är att de båda logikerna behövs för att stödja äldre personers välbefinnande. 

Ibland är logikerna samspelta och ibland är de i konflikt med varandra. När logikerna 

ställs mot varandra är det av vikt att komma ihåg att den ekonomiska logiken är lika 

förhandlingsbar som omsorgslogiken. De två logikerna existerar i samspel och om 

deras motstridigheter inte belyses finns risk att omsorgspraktiken inte stödjer de äldre 

personernas välbefinnande. 
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Inledning 

Detta är en avhandling om hur yrkesverksam omsorgspersonal på ett kommunalt 

äldreboende förstår och gör prioriteringar utifrån många gånger motstridiga 

värderingar och synsätt på styrning. Avhandlingen handlar också om 

äldreomsorgspersonalens (fortsättningsvis kallad ”personal”) förståelse för vad 

välbefinnande är för de äldre, deras beskrivningar av vad deras arbete innebär för de 

äldre personernas välbefinnande samt hur och varför de prioriterar mellan olika 

arbetsuppgifter.  

Ämnet har belysts tidigare av svenska forskare. Forskningen visar att det finns två, till 

viss del, motstridiga krafter som påverkar personalens arbete med de äldre: ekonomi 

och effektivisering respektive närvarande omsorg. Den första kraften, ekonomi och 

effektivisering, driver på prioriteringar av en rutiniserad verksamhet: omsorgen ska vara 

standardiserad och densamma, oavsett omsorgstagare- respektive givare, för att hinna 

med så många äldre personer som möjligt på en begränsad tid. Den andra kraften, 

närvarande omsorg, driver på prioriteringar av att ge så god omsorg som möjligt och 

att vara uppmärksam på den äldre personen och ha en ömsesidig närvaro med denne. 

Dessa krafter formar logiker; norm- och värderingssystem som ofta tas för givna (Stier, 

2012), som influerar, skapas och reproduceras i omsorgsarbetet. Hellström, Muhli och 

Delbene (2012) visar hur prioriteringar av ekonomi och effektivitet får konsekvenser 

för relationerna till de äldre. I deras artikel framgår att ett ekonomiskt förhållningssätt 

inkräktar på omsorgsarbetet, en bild som stödjs av Eliassons (1995a) arbete.  

Eliassons (1995a) forskning visar att effektivisering inom äldreomsorgen innebär ett 

uppdelande av arbetsuppgifter utifrån tidsramar som ska hinnas med, i en viss ordning. 

Denna uppstyckning och tidsordning bidrar till att personalen upplever tidspress och 

känslor av otillräcklighet (Tornstam, 1996) då arbetsschemat inte ger utrymme för ett 

omsorgsgivande som överensstämmer med deras omsorgsvärden. Omsorgens värden 

har existentiella konnotationer i deras betoning av närvaro och uppmärksamhet 

(Hellström Muhli & Delbene, 2012). Att arbeta enligt en ”löpandebandprincip” 

skapar istället stress och uppgiftsstyrning vilket leder till en ”hospitalisering” av de 

äldre personerna (Freed Solfeldt, 1992). Personalen blir rutinfokuserad och utför 

uppgifter åt den äldre personen eftersom de upplever att denne tar för lång tid på sig 

(vid exempelvis på- och avklädning). Effektiviseringen får därmed konsekvenser som 

dels går emot personalens omsorgsvärden, dels går emot Socialtjänstens bestämmelser 
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om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

(Socialtjänstlagen, 2010).  

Effektiviseringen av äldreomsorgen drivs på av välfärdssystemets tilltagande 

marknadsorientering, såväl nationellt som globalt. Konsekvenserna av denna 

orientering har problematiserats av bland annat Eliasson (1995a; 1995b; 1996), 

Eliasson-Lappalainen & Szebehely (1998), Franssén (2000), Almqvist (2006), Mol 

(2008), Szebehely (2011), Trydegård (2012), och Hammare (2014). I sådana 

problematiseringar framgår det att effektiviseringen inte enbart är av ondo, vilket kan 

ligga nära till hands att anta när rutiner och tidsbesparingar ställs mot ett bemötande 

präglat av deltagande och ett fokus på den äldre personen i sig, snarare än 

uppgiftsutförande. Marknadsorienteringen innebär en betoning av de äldre personerna 

som kunder (se exempelvis Dahl, Eskelinen & Boll Hansen, 2015) och att de har rätt 

till en god omsorg. Denna orientering tillför och efterfrågar utvärderingsinstrument, 

jämförelsedata för konkurrensutsättning och en viss kvalitet. Problem uppstår när 

budgeten har snäva ramar och kvalitetsekvationen landar i utförandet av omsorgen, det 

vill säga hos personalen, där val av prioriteringar måste göras utifrån de situationer som 

uppstår i det dagliga arbetet (Thorslund & Wånell, 2006).  

Vissa prioriteringar är införda i rutinerna, exempelvis att effektiv personalkvot går före 

de äldre personernas valfrihet, vilket innebär att det finns bestämda tider för morgon- 

och kvällsrutinerna eller att det finns bestämda och begränsade antal tillfällen för de 

äldre personerna att få hjälp med att duscha. Det finns även prioriteringar och beslut 

som personalen själva förväntas hantera, exempelvis i vilken ordning de äldre 

personerna ska skötas när flera behöver eller vill ha hjälp samtidigt eller vad som är 

viktigast i stunden, att städa undan efter maten eller att sitta ned med den äldre. 

Lösningarna på dessa prioriteringar utgår ifrån personalens meningsskapande kring 

vad välbefinnande är för de äldre personerna (Andersson, 2002), hur detta kan stödjas 

och vad personalen själva upplever är deras främsta arbetsuppgifter. 

Personalens meningsskapande avseende äldre personers välbefinnande, hur detta 

uppnås, arbetsuppgifterna, en ekonomisk logik och en omsorgslogik, interaktionen 

mellan dessa samt de prioriteringar som navigeringen mellan de två logikerna ger 

upphov till, belyses här utifrån en socialvetenskaplig utgångspunkt som betonar 

förklarbarhet och professionella identiteter. Nedan visas att svensk äldreomsorg står 

inför en utmaning i och med att de ”äldsta äldre” (Cohen Mansfield, Shmotkin,  

Blumstein, Shorek, Eyal & Hazan, 2013) blir allt fler, vilket medför allt högre krav på 

välfärden för äldre. Detta då de historiskt sett har större omsorgsbehov, i relation till 

2



tidigare grupper av äldre, på grund av ökad livslängd. Effektivisering har varit ett sätt 

att hantera detta ökade välfärdskrav samtidigt som införandet av en 

marknadsorienterad ekonomisk logik har påverkat omsorgsarbetets kontext. I denna 

avhandling analyseras de konsekvenser som personalen upplever att denna påverkan 

innebär i form av prioriteringar i det dagliga arbetet.  

Framväxten av en marknadsorienterad ekonomisk logik 

I och med ökningen av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och alltfler äldre, i 

förhållande till skattebetalande personer i befolkningen (Bengtsson, 2010), söker 

Europas välfärdsstater nya lösningar i omsorgen av äldre personer (Pfau-Effinger, 

2012). Eftersom det ökade antalet äldre personer inte står i proportion till en ökning 

i resurser behöver användandet av befintliga resurser förbättras (Bergmark, Parker & 

Thorslund, 2000). Här kommer New Public Management (NPM) in som en lösning 

på problemet med finansieringen av välfärden. NPM uttrycks i form av en strävan att 

offentliga organisationer ska ha en mer företagsliknande styrning (Almqvist, 2006; 

Gustafsson & Szebehely, 2005). Därmed växer ett marknadstänkande fram inom den 

offentligt finansierade välfärdsservicen (Bengtsson, 2010; Erlandsson, Storm, Stranz, 

Szebehely & Trydegård, 2013; Szebehely, 2011). För välfärdsorganisationer har 

marknadsorienteringen varit ett sätt att försöka vinna legitimitet (Blom, 2006). 

Marknadens öppenhet har i sin tur givit upphov till diskussioner kring NPM-principer 

såsom konkurrens, kundorientering, standardisering, kunders valfrihet samt 

kostnadskontroll kopplat till hög kvalitet (Trydegård 2012; Erlandsson m.fl. 2013).  

Redan för två decennier sedan poängterade Eliasson (1996) att det fanns ett nytt 

mönster i omsorgen om äldre personer eftersom marknadsorientering fick större 

tolkningsföreträde vid definition av den offentliga omsorgens problem. 

Marknadsekonomin erbjöd dessutom lösningar på de problemen. Enligt Eliasson har 

ekonomer lyckats omsätta flera av välfärdssystemets mål till ett ord: effektivitet. 

Effektivitet och mätbarhet är alltså värden som ska hanteras tillsammans med värden 

kring de äldre personernas välbefinnande (SOSFS, 2012:3). 

Inom omsorgen innebär effektivitetstänkandet att vardagsarbetet har mycket snäva 

tidsramar, hög arbetsbelastning och riktlinjer för kvalitetssäkring av omsorgen. 

Motsägelsefullt nog innebär den öppna marknaden därmed mer byråkrati. Den innebär 

mer och mer komplex dokumentation för att genomföra en individ-/kundcentrering, 

kvalitetsutvärdering, standardisering, budgetering och måluppfyllelse. 

Standardiseringen är ett hinder för förhandling mellan äldre personer och deras 

3



personal avseende omsorgens innehåll och utformning (Trydegård, 2012). 

Standardiseringen rymmer en ökad betoning och ett ökat krav på skrivna regler som 

definierar omsorgshandlingar och omsorgskvalitet bortom själva mötet med den äldre. 

Personalen ska därmed inte enbart ta hand om brukare med stora omsorgsbehov, de 

ska dessutom, inom ramen för arbetstiden, utföra administrativt arbete och hantera 

datoriserade eller manuella administrativa system (exempelvis individuella planer, 

avvikelserapportering samt check-listor för medicin eller beställningar). Båda dessa 

delar behövs, det vill säga det praktiska arbetet med de äldre personerna liksom det 

administrativa arbetet, för att främja äldre personers välbefinnande.  

Genom den ekonomiska logikens utveckling har en individualiseringstrend fått 

genomslag i styrningen av offentlig verksamhet (Almqvist, 2006). Bejerot (2008) 

fokuserar på den del av NPM som kallas ”patienten i centrum”, ett program som sägs 

bringa ”nya förutsättningar för relationerna mellan patienter, omsorgspersonal och 

ledning” (s. 137). De nya formerna för relationer handlar bland annat om dialogteknik 

(att få brukaren att känna sig hörd och sedd), fokus på brukarens rättigheter, öppna 

jämförelser och informationssystem såsom uppföljningssystem och 

brukarundersökningar. Hur förhåller sig då denna betoning av administration, 

rättigheter och tekniker till omsorgslogiken?   

Omsorgslogiken genomsyrar socialtjänstens värdegrund för omsorg om äldre 

människor (SOSFS, 2012:3). Värdegrunden delas in i två huvudområden: värdigt liv 

och välbefinnande. Det är det senare området som är fokus i avhandlingen. 

Välbefinnande har i sin tur två innebörder: trygghet och meningsfull tillvaro. Trygghet 

kan sammanfattas med nyckelord som förtroende, värnande om överenskommelser, 

informerande, kontinuitet, uppmärksamhet, lättillgänglighet och kontakt. Meningsfull 

tillvaro kan sammanfattas med nyckelord som socialt innehåll, förutsättningar för en 

meningsfull tillvaro samt möjlighet till stärkt självkänsla och tilltro till den egna 

förmågan. Den ekonomiska logiken återfinns dock inte i värdegrunden utan står att 

finna i Socialstyrelsens allmänna råd för verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård 

(SOSFS 1997:8). Råden innefattar att verksamhetschefen ska “svara för att 

verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god omsorgskvalitet samt främjar 

kostnadseffektivitet (s. 3). Chefen ansvarar därmed för att både omsorgslogiken och 

den ekonomiska logiken genomsyrar omsorgspraktiken. 

Förutom kostnadskontroll, mätbarhet i mål och ”marknadstänk” är även disciplinering 

av anställda en del av NPM (Hasselbladh 2008). En del av disciplineringen är att 

utbytet på horisontell nivå (mellan professionella) ska ”underordnas hierarkisk 
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maktutövning och formella system” (s. 73). Att de anställda ska böja sig för den nya 

formen av styrning kan, enligt Hasselbladh, göra att den professionella identiteten 

undertrycks och blir inofficiell. Vidare menar Hasselbladh att det är viktigt komma 

ihåg att NPM underlättar tydlig formulering av mål och måluppfyllelse samt 

klientinriktade kvalitetsbevarande rutiner oavsett omsorgsgivare – för de som arbetar 

inom organisationerna och de som organisationerna riktar sig mot.  

Denna avhandling begränsas dock inte till endast en socialpolitisk analysnivå. Den 

inspireras istället av Hellström Muhlis (2003; 2010) slutsats att äldreomsorg inte 

enbart handlar om äldre personers rättigheter eller politiska beslut. Den handlar även 

om hur politiska beslut omsätts i praktik, förhandlas, konkretiseras och hanteras i 

möten med äldre personer (jämför med gräsrotsbyråkrati, Lipsky, 1980). Genom att, 

i denna avhandling, intervjua personal om deras arbetsvardag belyses dessa möten och 

de värden som omsätts i praktiken.  

Vardagsarbetet för personalen tycks vara fyllt av motstridigheter mellan den 

ekonomiska logiken och omsorgslogiken. Tidigare forskning lyfter fram att 

byråkratiska aspekter inte alltid synliggör de humanistiska aspekterna (Ranheim, 

Kärner & Berterö, 2011). Därmed är omsorg i praktiken inte alltid i linje med dess 

humanistiska intentioner. De organisatoriska kraven kan exempelvis leda till ett 

rutiniserat arbete och att personalen inte kan eller hinner möta de äldre personerna 

som unika individer (Fagerberg & Engström, 2012). Moralisk stress (Astvik & Melin, 

2013; Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson, 2011) uppstår hos 

personalen när de inte kan ge den omsorg de anser vara betydelsefull, när flera intressen 

och värden står på spel samtidigt (de Veer, Francke, Struijs & Willems, 2013), eller 

arbetsbördan upplevs vara så hög att kvaliteten på omsorgen blir lidande (Burston & 

Tuckett, 2012; Gjerberg, Førde, Pedersen & Bollig, 2010; Silén, Tang & Ahlström, 

2008). Den ekonomiska logiken förefaller ha en negativ inverkan på omsorgen om 

äldre personer (Hellberg, Augustsson & Hellström Muhli, 2011; Mamhidir, Kihlgren 

& Sorlie, 2007; Postle, 2002) och effektivitet och omsorg verkar krocka med varandra 

(Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 1998; Franssén, 2000; Mol, 2008).  

Utgångspunkt för avhandlingen är den forskning som presenterats ovan och att visa 

på en komplexitet i diskussionen kring hur den ekonomiska logiken och 

omsorgslogiken samverkar, ”på golvet”, ur personalens perspektiv. I avhandlingen 

framkommer att logikerna är beroende av varandra och att båda behövs i omsorgen 

om de äldre. Interaktionen mellan logikerna varierar, de är både samverkande och 

konflikterande. I slutänden är det personalen som måste hantera spänningen mellan 
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logikerna. I deras hantering finns möjligheter att se hur en marknadstänkande 

produktion kan förenas med en omsorgslogik, utan att fastna i kvantitativa tekniker 

(brukarundersökningar, statistik, etc.). 

För att förstå äldreomsorgsorganisationens kontext betraktas äldreomsorg i denna 

avhandling som en institution (Friedland & Alford, 1991). Institutioner representerar 

en social ordning eller ett socialt mönster som uppnått ett visst skick och ställning. 

Institutionalisering är den process som leder fram till att social ordning uppnås. 

(Jepperson, 1991) När ett mönster institutionaliserats blir dess införande normativt 

och en källa till organisatorisk legitimitet (Friedland & Alford, 1991). När nya 

element, NPM i detta fall, möter en äldre institutionsform behöver de vinna 

trovärdighet. Emellertid är det sällan som modeller kan införas i sin helhet, särskilt om 

tidigare system skiljer sig mycket från de senare (DiMaggio & Powell, 1991a, s. 29). 

Ju mer en organisation lever upp till rationaliteterna, desto mer legitimitet vinner den 

i relation till de regler och riktlinjer som styr den (DiMaggio & Powell, 1991b; Meyer 

& Rowan, 1991).  

Institutionalisering handlar även om att personal ska kunna förstå varandra och sitt 

arbete (Zucker, 1991). Institutionaliseringen är därmed samtidigt en process och en 

egenskap; dels en överföring mellan det sociala och individen, dels förgivettagna 

betydelser i en social verklighet. Personalen kommer att ge förklaringar till sina 

handlingar som ter sig som objektiva regler. Andra handlingar är betydelselösa och 

otänkbara. Implementering av regler och riktlinjer inom äldreomsorgen är 

problematisk snarare än automatisk (Scott & Meyer, 1991) och jag vill förstå 

problematiken och visa på dess komplexitet genom att förstå personalens upplevelser 

av att hantera stundtals motstridiga logiker när de arbetar för äldre personers 

välbefinnande. 

Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Den ekonomiska logiken och omsorgslogiken genomsyrar omsorgsverksamheten och 

skapar de värderingar som personal navigerar mellan. Frågeställningen för 

avhandlingen är: Hur förstår och hanterar personal och enhetschef vid ett kommunalt 

äldreboende interaktionen mellan de två logiker som styr omsorgsarbetet för att främja 

de äldre personernas välbefinnande? 

Syftet är att förstå hur personalen beskriver att de arbetar för att fina balans mellan 

logikerna och hur de rättfärdigar sina prioriteringar i omsorgen om de äldre. Både 
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enhetschefens styrning och personalens upplevelser tas i beaktande. Därmed finns 

möjlighet till att kontextualisera personalens upplevelser av arbetet och hur olika 

handlingar rättfärdigas utifrån de värderingar som skapas i omsorgens NPM-

influerade kontext. Till syvende och sist handlar inte personalens agerande enbart om 

personliga preferenser, det är en del av den sociala praktik som logikerna skapar genom 

att värderingar internaliseras, navigeras, uttrycks, reproduceras eller omformas.  

Syftet och frågeställningen kan brytas ned i tre delsyften: 

1. Att analysera personalens erfarenheter av och meningsskapande kring de äldre 

personernas välbefinnande och deras reflektioner kring det omsorgsarbete de 

utför. 

2. Att belysa och problematisera de logiker som styr omsorgsarbetet 

3. Att analysera hur personalen rättfärdigar sina prioriteringar i rådande kontext 

och hur deras förklarbarhet påverkar deras professionella identiteter 

Avhandlingens målsättning är att bidra med socialvetenskaplig kunskap om de 

överväganden personal ställs inför vid prioriteringar i äldreomsorgens praktik. 

Analysen fokuserar på hur personalen beskriver sitt arbete med de äldre personernas 

välbefinnande, vilken betydelse det har för deras prioriteringar i omsorgsarbetet samt 

hur de förstår prioriteringarna. Intervjuerna handlar om det vardagliga arbetet och 

analyserna utgår inte ifrån några särskilda eller krisartade situationer. Avsikten är inte 

att värdera personalens arbete eller avgöra hur ”korrekt” de bedömer de äldre 

personernas behov. Avsikten är att skapa en teoretisk förståelse för deras beskrivningar. 

Avhandlingen handlar inte heller om de äldre personerna i sig utan om personalens 

upplevelser av de äldre personernas behov och önskemål. Fokus ligger på att förstå 

personalens meningsskapande och hantering av de två logikerna i arbetet med de äldre 

personernas välbefinnande.  

Eftersom avhandlingen fokuserar på personalens beskrivningar av prioriteringar i 

arbetet och hur dessa relaterar till logikerna, styrning och deras professionella identitet 

utesluts teoretiska områden såsom äldre personers livskvalitet, framgångsrikt åldrande, 

ålderism och gerotranscendens. Avhandlingen avgränsas även i förhållande till 

forskning och forskningsfrågor med avseende på kvalitet i dess byråkratiska 

bemärkelse, även om de logiker som analyseras här innefattar normer för vad kvalitet 

kan vara i äldreomsorgen. Därmed diskuteras inte kvalitetsvärderingars innehåll eller 

form. Avhandlingen rymmer inte heller ett mångfaldsperspektiv. Det är ett aktuellt 
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perspektiv i dag (se exempelvis Tornstam, 2005; Torres, 1999, 2016; Torres & Ute, 

2016; Wånell, 2006) som förtjänar mer utrymme än vad som är möjligt i denna text. 

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett flervetenskapligt forskningsprojekt om äldre 

personers välbefinnande. Den rör sig mellan flera analysnivåer och bygger på olika 

empiriska material; individuella intervjuer med personal och enhetschef samt en 

uppföljande gruppintervju. Artikel I fokuserar på personalens meningsskapande kring 

vad äldre personers välbefinnande är. Artikel II är en vidareutveckling av den första 

artikelns resultat och handlar om personalens meningsskapande av arbetet med att 

stödja vad de anser vara välbefinnande för de äldre. Här visar det sig att personalen 

upplever motsägelser i det egna arbetet. Artikel III handlar om dessa upplevda 

motsägelser och de prioriteringar som de ger upphov till på en organisatorisk nivå. 

Slutligen fokuserar artikel IV på hur personalen rättfärdigar sina prioriteringar och hur 

det påverkar deras professionella identiteter.  

Samtliga intervjudeltagare arbetar vid två avdelningar på ett kommunalt äldreboende. 

På varje avdelning finns 12 platser. Vardagsarbetet präglas av ett arbete bestående av 

att väcka och stödja de äldre personerna i deras morgonrutiner, duschning och 

aktivering före lunch. Efter lunch sker aktivering och efter middagen ges stöd för 

avklädning och kvällstoalett. Parallellt med detta arbete utför personalen även 

städning, administration (exempelvis varubeställning och schemabokning), och 

dokumentation (exempelvis uppföljning av individuella vårdplaner). De umgås även 

med de äldre personerna utifrån det utrymme som ges mellan vardagsrutinerna. 

Disposition  

Nedan följer avhandlingens teorikapitel. Avhandlingens nyinstitutionalistiska 

utgångspunkt introduceras, följt av teorier om logiker, förklarbarhet och professionell 

identitet. Efter denna presentation ges en beskrivning av tidigare forskning om logiker 

och professionella identiteter. Därpå följande kapitel beskriver tillvägagångssättet för 

studien, vilket inleds med en beskrivning av studiens kvalitativa utgångspunkt och 

fortsätter med en redogörelse för arbetsprocessens fem steg (individuella intervjuer, 

fenomenologisk analys, gruppintervju, reflexiv analys och positioneringsanalys), etiskt 

förhållningssätt och tillförlitlighet. Efter metodgenomgången ges en sammanfattning 

av resultaten från de fyra artiklar som kappan bygger på, därefter följer diskussion, 

slutsatser, betydelse för omsorgspraktiken och argumentation kring studiens 

tillförlitlighet. Detta avslutas med en sammanfattning på engelska, referenser samt de 

fyra artiklarna i sin helhet. 
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Teori 

För att uppfylla målet att bidra med socialvetenskaplig kunskap behöver artiklarnas 

analyser fördjupas genom relevanta teoretiska ställningstaganden. Avhandlingens 

teoretiska utgångspunkter utgörs av tre delar: de logiker som genomsyrar 

omsorgsverksamheten, personalens rättfärdigande av prioriteringar utifrån rådande 

logiker samt professionell identitet. 

Med utgångspunkt i resultaten och de teoretiska fördjupningarna, bidrar diskussionen 

i slutkapitlet till en socialvetenskaplig förståelse av personalens beskrivningar av den 

navigering som sker mellan logikerna i den omsorgspraxis de är en del av. 

För att förstå hur personalen hanterar logikerna används en sociologiskt influerad 

nyinstitutionalistisk utgångspunkt (Blom & Grape, 2006; DiMaggio & Powell, 

1991a). Den ger verktyg för att förstå hur sociala val, jaget och social handling formas 

och förmedlas av institutionella krafter. Institutioner är formade av människors, mer 

eller mindre, medvetet utformade handlingar (DiMaggio & Powell, 1991a, s. 8). 

Genom institutionalisering tas särskilda sociala relationer och handlingar för givna, de 

upplevs som sociala fakta (Stern, 1999). Därmed upprätthåller personalen en kollektiv 

syn på sig själva som omsorgsgivare, hur de ska utföra ett omsorgsarbete som främjar 

välbefinnande hos de äldre personerna och vilka professionella relationer de har till 

varandra och de äldre personerna. Den kollektiva synen begränsar personalens 

tankemönster. Denna begräsning leder till att utformningen av omsorgspraktiken 

reproduceras. Upprepningen av mönstrets utformning fortsätter eftersom den enskilde 

omsorgsgivaren inte kan uppfatta handlingssätt som går emot eller är alternativ till 

institutionens rådande logik. Den förståelse personalen har om sig själva och 

utförandet av omsorg är förgivettagen (DiMaggio & Powell, 1991a; Johansson, 2002). 

Förgivettagandet bidrar till att personalen delar ett regelsystem och möjliggör en 

ordning, vilket i sin tur skapar stabilitet, legitimitet och gemensamma betydelser som 

sällan görs explicita av personalen (Blom, 2006; DiMaggio & Powell, 1991a; 

Johansson, 2002). Förgivettaganden uppstår eftersom synen inte är medvetandegjord 

eller för att personalen betraktar vanor och rutiner som objektiva hinder (jämför med 

Jepperson, 1991). Ur denna synvinkel är personalens mönster av handlingar till stor 

del oreflekterade, rutinmässiga och förgivettagna. Handlingarna formas av 

omsorgsorganisationen och den institutionalisering som sker från politisknivå till 

individnivå. För att kunna förstå personalens handlingar, val och preferenser måste en 

analys därför innefatta kontextuella faktorer. 
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Den nyinstitutionella organisationsteorin betonar legitimeringens och 

meningsskapandets sammanhang (Johansson, 2006; Ineland, 2006). Legitimering kan 

dels förstås utifrån organisationens intresse att uppfylla särskilda krav (Holmblad 

Brunosson, 2002; Meyer & Rowan, 1991), exempelvis juridiska eller kvalitetsmässiga 

sådana. Dels kan den förstås utifrån organisationens individer och deras behov av att 

förklara sina handlingar för sig själva och andra (se vidare presentation nedan). Att 

nyinstitutionalismen både betonar kontext och individ möjliggör en förståelse för 

personalens handlingar på en organisatorisk nivå (jämför med Blom, 2006). Även om 

regler och rutiner bringar ordning i omsorgsarbetet är utformandet och 

implementeringen av institutionella ordningar ofta oklara, motsägelsefulla eller 

konfliktfyllda. Johansson och Grape (2006) argumenterar för värdet av att 

komplettera den nyinstitutionella teorin med andra teorier för att, utöver den 

kontextuella nivån, även fånga den inomorganisatoriska nivån. Författarna hävdar att 

behovet av komplement ökar ”ju närmare den konkreta sociala interaktionen man 

kommer” (s. 214). 

Förståelse för personalens normativa förväntningar skapas genom att teorin om logiker 

används. Logikteorin kompletteras med teorier om förklarbarhet och professionell 

identitet. De senare ger verktyg för att förstå personalens meningsskapande, hur de 

institutionaliserade logikerna uttrycks i deras omsorgsarbete och deras syn på sig själva 

som omsorgsgivare. Kombinationen skapar möjligheter att förstå vilka värden som 

formar och driver personalens omsorgshandlingar. Den ger även verktyg för att förstå 

hur processer på individuell och relationell nivå samtidigt är produkter av och formar 

social ordning.  

Logiker 

Logiker är norm- och värderingssystem som ofta har en aura av ”förnuft, riktighet och 

sanning” omkring sig (Stier 2012, s. 27). Institutionaliserade logiker är därmed 

grundantaganden och betingelser som tas för givna. Å ena sidan fokuserar 

omsorgslogiken på närhet, uppmärksamhet och följsamhet till omsorgstagaren (Mol 

2008), å andra sidan finns den, av NPM influerade, ekonomiska logiken som fokuserar 

målformulering, uppföljning och kostnadskontroll (Almqvist 2006; Hasselbladh & 

Bejerot 2008). Institutionella logiker reproducerar och konstituerar rådande 

meningsskapande praktiker i en organisatorisk kontext. De kämpar om att få 

tolkningsföreträde, vilket beskrivs av Jacobsson (2006, s. 123) som ”en 

ideologiskapande aktivitet där maktaspekten är central”. Övertygelser ter sig som sunt 

förnuft och därför ges institutioner den förgivettagna karaktär som beskrivs ovan. 
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Makten är inbyggd i kunskapsprocessen och produceras underifrån, likaväl som 

ovanifrån (Deetz, 1992), vilket gör att olika intressen kan komma att krocka med 

varandra. Samma kunskapsprocess bidrar samtidigt till formandet av den anställdes 

uppfattningar och meningsskapande samt den organisatoriska och institutionella 

kontexten. Makten är därmed disciplinerande, vilket innebär att personalen inte enbart 

internaliserar organisationens regler och riktlinjer utan även de praktiker de inrymmer. 

Praktikerna ligger, i sin tur, till grund för förnuft, upplevelser och identitetsskapande 

bland personalen. Genom disciplinering tar makten form som ett sätt att tänka, agera 

och institutionalisera.  

De institutionaliserade logikerna kan förstås som en grund för styrningen av 

verksamheten på äldreboendet; från samhällelig nivå (lagar, regler, riktlinjer) till lokal 

nivå (nämnder i kommunfullmäktige, vidare till chefsnivå och därefter till 

omsorgspraktikens nivå). Styrningen leder till handlingar som positionerar individer 

samtidigt som särskilda mål uppnås (Friedland & Alford, 1991). Organisationens mål 

är att personalen, genom anpassning, ska acceptera organisationens värden och göra 

dem till sina egna (Börjesson & Rehn 2009). Personal som styr och reglerar sig själva 

utifrån organisationens mål och värderingar är en kostnadseffektiv personal. 

Styrningen handlar således om att reglera uppförande och att i slutänden få personalen 

att dirigera sig själva (Miller & Rose 2008).  

Institutionaliseringen begränsar de mål som personalen arbetar mot såväl som de medel 

som personalen använder för att nå dit. Genom institutionalisering förses individer 

med motiv de kan uttrycka och en känsla för sig själva (Friedland & Alford, 1991). 

Genom att förstå individer kan förändring förklaras och genom att ta flera 

institutionella logiker i beaktande kan motstånd förstås. Enligt Friedland och Alford 

kan individer manipulera och omtolka praktiker och ibland använda institutionella 

logiker för att tjäna egna syften. Genom att analysera individers handlingar i 

organisationer kan institutionella strukturer förstås och förändras. 

Logikers form och innehåll växer fram och reproduceras i utrymmet mellan människor 

och samhället, de är inlärda i social interaktion (Stier, 2012). I och med att de tar form 

som ideologier och normer blir logiker objektiva verkligheter för medveten likaväl som 

tyst kunskap. De ses som självklara och inte som en produkt av internalisering. Därmed 

påverkar de hur individer tänker, känner, agerar och interagerar. Denna 

internaliseringsprocess kallas även för institutionalisering (Østerberg 1991). 

Institutioner förkroppsligar värderingar och maktrelationer och bör förstås i 

interaktionen mellan institutioner och individer. Enligt Friedland och Alford (1991) 
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kan värderingar och maktrelationer upplevas som naturlagar. De kan samexistera till 

dess att någon av dem börjar få en dominerande roll på ett institutionellt fält 

(DiMaggio & Powell 1991b). De kan även hybridisera (Glynn & Lonsbury 2005; 

Thornton et al 2005), det vill säga att en sammansatt logik skapas av två eller flera 

skilda logiker. Även om de institutionaliserade logikerna ofta tas för givna kan 

individer sätta upp motstånd mot dem eller använda dem för att rättfärdiga sina egna 

val (Friedland & Alford 1991).  

För att fånga logikernas interaktion och hur de samtidigt är produkter och processer 

är begreppen rationaliteter och tekniker verktyg som kan användas. Rationaliteter 

syftar på hur individer förstår fenomen och tekniker syftar på hur individer handlar 

gentemot skilda fenomen (Miller & Rose, 2008). Rationaliteter handlar i detta 

sammanhang om hur personal förstår vad välbefinnande är för de äldre personerna och 

vad en omsorg som stödjer välbefinnandet är. Teknikerna realiserar rationaliteterna, 

genom dem blir betydelsen till praktik. Rationaliteter och tekniker föregår handling 

eftersom de är sätt att tänka kring och förstå problem. Samtidigt formas de och 

reproduceras i varje social situation där de används. För att förstå personalens 

upplevelser, av de interagerande logikerna och hur de balanserar dem, belyses de 

rationaliteter och tekniker som används vid styrning och utförande av omsorg för att 

uppnå välbefinnande för de äldre.  

Indelningen av en ekonomisk logik och en omsorgslogik i denna avhandling inspireras 

av Waerness (1996) begreppsliggörande av omsorgsrationalitet, Hellström Muhli och 

Delbenes (2012) argumentation för hur ekonomi och effektivitet utmanar närvaro i 

arbetet med klienter samt Eliassons (1995a) diskussion kring det kapitalistiska 

systemets inverkan på omsorgsarbete. Dessa tre källor pekar på hur den ekonomiska 

logiken har en negativ inverkan på utrymmet för omsorgslogiken. Waerness (1996) 

begrepp omsorgsrationalitet kontrasteras mot en ekonomisk-teknisk rationalitet. Den 

förra innebär en autentisk och närvarande relation med de äldre personerna och den 

senare bygger på en instrumentell målrationalitet.  

En omsorgsrationell omsorg som bygger på seende närvaro och innehåller värden om 

närhet, tid och möte. Eftersom omsorgen om äldre personer är institutionaliserad 

finns, enligt Goodin och Gibson (2002), risk att de äldre människorna avpersonifieras. 

Om så sker skapas ett avstånd, istället för en närvaro, mellan personalen och de äldre. 

Oliver (2002) använder termen witnessing för att beskriva subjektets beroende av den 

andre för att uppfatta sig själv som subjekt och agent. Witnessing översätts här till 

seende. Närvaro handlar om en ömsesidighet, en rumslig och tidsmässig sådan, mellan 
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omsorgsgivare och omsorgsmottagare. Enligt Hellström Muhli och Delbene (2012) 

består närvarons etiska dimension av en ömsesidig uppmärksamhet på 

omsorgsmottagaren. Omsorg utifrån seende närvaro utgår sålunda från 

beroendeförhållandet mellan den äldre personen och personalen. Hellström Muhli och 

Delbene (2012) visar att det uppstår relationella problem om effektivitet och ekonomi 

värdesätts, istället för närvaro, i omsorgsmötet mellan den äldre personen och 

personalen.  

Enligt Eliasson (1995a) består den ekonomiska logikens inverkan exempelvis av att 

arbetet splittras upp, vilket innebär påfrestningar för personalen i form av tidspress 

samt skuld- och otillräcklighetskänslor. Eliasson diskuterar hur lönearbetets system 

hotas av en uttalad omsorgsrationalitet och att det enbart tolererar en ”dold och 

kravlös omsorgsrationalitet” (s. 182). Att tänka omsorgsfullt blir tungt och 

alienerande om det inte finns utrymme för handlingar som är i linje med det tänkta. 

Att hålla kvar vid omsorgsrationaliteten och kämpa mot systemet kan bli förödande 

om det exempelvis leder till att personalen blir utmattad eller föremål för reprimander 

(jämför med Astvik & Melin, 2013) En utmaning uppstår när äldreomsorgen utformas 

av en ekonomisk logik som begränsar omsorgsrationaliteten och möjligheten att uppnå 

humana målformuleringar samtidigt som den förutsätter att personalen har en 

omsorgslogik som innebär att ”mot alla odds och utan extra kostnad, ibland lyckas 

uppfylla de humanitära målen och producera något som förtjänar beteckningen 

’omsorg’”(s. 183-ff).  

Utifrån beskrivningarna ovan vill jag visa på ytterligare komplexitet i interaktionen 

mellan logikerna. ingen av dem är godare eller ondare, mer negativ eller positiv. De är 

olika värderingsmönster att forma praktik utifrån som ibland harmoniserar och ibland 

hamnar i konflikt med varandra. Oavsett samspel så både begränsar och möjliggör 

varandra. En omsorg som bygger på omsorgsrationella ideal tar avstånd från 

standardiseringar och mäter kvalitet utifrån relationen mellan personal och den äldre. 

Därmed anses flexibilitet vara en viktig del av yrkesutförandet eftersom den gör att 

personalen kan individanpassa sitt utförande. Blennberger (2005) påpekar att det är 

just flexibiliteten som gör att omsorgsrationaliteten inte är avhängig bristande resurser 

då den bygger på överenskommelser. Därmed borde det vara möjligt för personalen 

att leva upp till omsorgsrationaliteten oavsett exempelvis tidsramar och personaltäthet. 

Det handlar inte om hur mycket tid man har med den äldre personen utan det handlar 

om det bemötande som kommer till stånd i varje handling.  
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Både den ekonomiska logiken och omsorgslogiken bidrar till utformandet av god 

omsorg och välbefinnande hos äldre. Det intressanta ligger inte i att försöka bena upp 

de två logikerna i uteslutande kategorier. Det intressanta är att diskutera gråzonerna 

dem emellan. På vilket sätt verkar de överlappande, motsäger eller kommer i konflikt 

med varandra? Om omsorgen domineras av den ekonomiska logiken kommer logiken 

att uttryckas i rutiniserad förvaring i högre grad. Om omsorgen domineras av 

omsorgslogiken kommer de äldre personerna i högre grad vara utelämnade till 

personalens eventuella godtycke. De två logikerna tycks, enligt framställningen ovan, 

stå i ett spänningsförhållande till varandra. Spänningsförhållandet och hur de två 

logikerna definieras ökar risken för en schablonisering, där det goda ställs mot det 

onda och omsorgsrationaliteten idylliseras (Eliasson, 1995b). Detta utan att 

problematisera vad utförarna av logikerna gör, hur eller varför personalen gör det de 

gör samt under vilka omständigheter det sker. I avhandlingen problematiseras detta, 

för oavsett vilken logik som ges tolkningsföreträde behöver personalen kunna förklara 

och rättfärdiga sina val och prioriteringar.  

Förklarbarhet 

Här presenteras begreppet förklarbarhet (”accountability”, Kumlin 2011, s. 175) som 

senare knyts till förståelse för personalens rättfärdiganden och meningsskapande kring 

professionell identitet. Om någon handlar på ett socialt oförutsett eller ogynnsamt sätt, 

oavsett vem eller vad som ger upphov till handlandet, behöver individen förklara och 

rättfärdiga sitt handlande (Scott & Lyman, 1968). Förklarbarhet krävs så snart en 

handling värderas. Därmed avkrävs förklarbarhet sällan av de individer som agerar 

enligt gängse rutiner. Det är istället det socialt problematiska (exempelvis 

normbrytande) handlandet som behöver förklaras (Orbuch 1997). Förklarbarheten 

både informerar om och strukturerar situationen (Coulon 1995); den sociala världen 

formas genom vad vi uppnår med handlingen. Förklaringar, rättfärdigande och 

meningsfull förklarbarhet formas utifrån och synliggör den institutionella miljön 

(Scott, 1991). Förklarbarhet utformas utifrån den kontext som individen har 

internaliserat, vilken tillhandahåller standardiseringar av förklaringsmöjligheter 

(Harnett 2010). Alltså kan äldreomsorgspersonal, i allmänhet, förväntas ge 

förklaringar som hör till deras kontext och personalgrupper. 

För Scott och Lyman (1968) innebär analysen av förklarbarhet att mikro- och 

makroanalyser överbryggas, ett resonemang som är användbart i denna avhandling för 

att knyta samman en individuell och en kontextuell analysnivå. Överbryggningen sker 

genom att förklaringar är språkliga verktyg, som utvärderar handlingar och social 
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ordning, inom ramen för interaktion mellan individer. Genom förklaringar formas 

betydelsen av en händelse. Om individen inte anses ha agerat fritt kan denne göras 

ansvarsfri (Buttny 1993). Samtidigt som institutionella element införlivas i 

verksamheten förses personalen med godtagbara förklaringar.  

Förklaringarna innebär att individen accepterar det egna ansvaret för handlandet men 

utifrån att omständigheterna krävde det (Scott & Lyman 1968). På så vis försöker 

individen neutralisera handlandet (Antaki, 1994). Huruvida förklaringen godtas eller 

inte beror på åhörarens/-arnas bedömning. Skuldbeläggande avspeglar det faktum att 

individer är moraliska varelser som hålls ansvariga om de överträder sociala och 

moraliska ordningar (Buttny, 1993). Individerna hålls ansvariga eftersom de är delar 

av en moralisk gemenskap av normer, regler och uppförandekoder. Om händelsen är 

en olycka och individens förklaring överensstämmer med kontextuella förväntningar 

är chansen större att förklaringen godtas än om den strider mot kontextuella normer, 

tycks motsägelsefull eller rent av anses otillräcklig i förhållande till den skada som 

skett.  

Syftet med förklarbarhet är att bevara ansiktet och säkerställa en fördelaktig 

jagupplevelse (Goffman, 1967). Jagupplevelser skapas i interaktionen mellan individer, 

de existerar inte på förhand (LaPoint, 2010; Rugen, 2010). Därmed är det av intresse 

att analysera hur förklaringar presenteras av individer likaväl som varför de presenteras 

på just det sättet. Positionering (Davies & Harré 2001) är ett teoretiskt verktyg för att 

analysera interaktionen mellan individer och den kontext de är en del av, skapar och 

återskapar. Positioneringarna i förklaringarna är ett moraliskt arbete och berättar 

därför om sociala relationer, likaväl som jagupplevelser (Bamberg, 2006; Spreckels, 

2008). Skuldbeläggande, förklaringar och rättfärdigande är alla retoriska resurser som 

kan kombineras för att förklara skillnader mellan det beteende som förväntas och det 

beteende som uppvisas i en särskild situation (Juhila, Hall & Raitakari, 2010). Genom 

att kunna förklara sina handlingar kan personalen identifiera sig med dem och 

rättfärdiga dem för sig själva och andra. Förklarbarheten är på så vis en nyckel till 

formandet och behållandet av professionell identitet. 

Professionell identitet 

Ett delsyfte med avhandlingen är att analysera hur personal rättfärdigar sina 

prioriteringar i rådande kontext och hur deras förklarbarhet påverkar deras 

professionella identiteter. Personalgruppen har en tydlig avgränsning mot andra 
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yrkesgrupper (exempelvis läkare, arbetsterapeuter, enhetschefer och politiker) och de 

äldre personerna på boendet.  

När det gäller begreppet professionalitet bygger den vanligen på två kriterier 

(Blennberger, 2005). För det första, att yrket uppnås genom en lång akademisk 

utbildning med väletablerad och sammanhållen kunskapsbas. För det andra, att yrket 

har en offentlig legitimering. I avhandlingen hänvisar begreppet, i enlighet med 

Blennberger, till en yrkeskategori i allmän mening, snarare än en specialiserad och 

kriteriebaserad yrkesgrupp. Professionalitet handlar således om ett säkert, skickligt och 

trovärdigt yrkesutövande (Egidius, 2011). I en vidare betydelse handlar det även om 

att utöva yrket för sin egen skull, det vill säga oavsett ekonomiska villkor, regler och 

riktlinjer som kontextualiserar yrkesutövandet. Personal vet hur yrket ska utföras och 

hävdar sin professionalitet vid eventuella motsättningar som uppstår beroende på 

exempelvis ökad tidsåtgång för administrativa uppgifter. De gör därmed motstånd mot 

influenser som skulle orsaka att de frångår sina yrkesideal och -praktik. Vad som är 

ett professionellt omsorgsgivande torde därmed enbart kunna ses i ljuset av personalens 

definitioner av sitt yrke. Det blir därmed centralt att belysa deras meningsskapande 

kring både vad de ska eller bör göra och hur de ska eller bör utföra sitt arbete för de 

äldre personernas välbefinnande. 

Att samarbeta med kollegor och ge omsorg till äldre personer kräver en förtrogenhet 

och en tyst kunskap (Blennberger, 2005) som snarare är praktiskt än teoretiskt 

förankrad. Tyst kunskap ”styrs utifrån en bakgrund av vetande och kunnande” (Rolf, 

1995), det är ett mer eller mindre medvetet redskap för att åstadkomma uppgifter i 

ett yrkesutförande eller ställningstagande kring detsamma. Tyst kunskap i form av 

kompetens eller ”know-how” gör att professionalitet rymmer ”moral, attityder och 

motivation, som utbildning inte kan garantera” och som snarare garanteras av 

”samspelet mellan individ, social gemenskap och socialt övervakad standard” (s. 127). 

Det vill säga att kvalitetsregler för omsorgsgivande och kompetens uppstår genom 

social koordination av och konsensus kring vad arbetet ska innehålla och hur det ska 

utföras. Eliasson (1995b) anser att denna typ av vetande ofta inte räknas som kunskap 

samtidigt som den är oumbärlig och inte kan ersättas av vetenskaplig kunskap. Hon 

vill dock poängtera att den kunskap som kallas för ”tyst” vanligtvis inte är ordlös utan 

snarare reflekterad. Eliasson vill istället benämna tyst kunskap som ”praxiskunskap” 

(s. 217) och betonar att den uttrycks i såväl ord som handling. Eliasson menar att även 

om denna form av kunskap tystas ned i våra välfärdsorganisationer är den en nödvändig 

bas för omsorgsrationalitetens praktik.  
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Betoning på personlig lämplighet ger upphov till att yrket uppfattas som ett kall – ”en 

livsuppgift och viktig personlig angelägenhet” (Blennberger, 2005, s.340). Rolf 

(1995) benämner detta som ett professionellt samvete. Kallet (Blennberger, 2005) går 

ut på att personal värnar om och är ansvarig för de värden som professionalitet innebär. 

Ordet ”kall” får dock ofta en negativ klang då det förknippas med försakelse, samtidigt 

som det ges en etisk innebörd som gör anspråk på att göra lönenivå och arbetsvillkor 

oväsentliga, att utöva sitt kall är belöning nog. Kallet, att exempelvis hjälpa eller ge 

omsorg till äldre personer i slutskedet av livet, utformar ofta kodord för yrket. Men 

hur vägs kallet mot vad Egidius (2011) definierar som etiskt förhållningssätt? Ett 

etiskt förhållningssätt innebär ”sekretess, respekt för uppdragsgivarnas eller klienternas 

värdighet, integritet och autonomi samt inriktningen på att göra en professionell insats 

präglad av insikt, omdöme och kompetens” (s. 152).  

Vid en första läsning av definitionen ovan tycks professionalitet inte utesluta den etik 

som ”kallet” föreskriver. Dock poängterar Egidius vikten av att ha en balans mellan en 

god och varm kontakt respektive strikt professionalitet. Därmed tycks professionalitet 

och kall kunna gå emot varandra och ge upphov till etiska dilemman, exempelvis att 

personalen förväntas hålla hög kvalitet för att ett boende ska stå sig i konkurrensen, 

samtidigt som effektivitetsidealen innebär ett avkall avseende vad de upplever vara 

kvalitet. Hur hanterar personalen att effektivitetskrav och en ökad administrativ 

arbetsbörda innebär att deras professionalitet begränsas eller ifrågasätts eftersom de 

inte kan prioritera ett välutfört arbete? Hur bevarar de sin professionalitet när deras 

arbetsmiljö präglas av exempelvis ansträngd ekonomi, förändringar i fördelning mellan 

arbetsuppgifter och personalbrist (Öhrling, 2004) som innebär ändrade 

förutsättningar? 

Den professionella identiteten handlar inte enbart om vem du är i din professionella 

roll utan även om hur du borde vara och hur andra (de äldre, organisationen, samhället 

etc.) ser på dig (Stier, 1998). När det föreligger en diskrepans mellan vad som 

förväntas av personalen och vad de faktiskt gör, står den professionella identiteten på 

spel (Garcia & Hardy, 2007; Watson, 2007). Om personalens arbete inte når upp till 

vad de anser vara en god omsorg för de äldre personernas välbefinnande, kommer de 

att ifrågasätta sina identiteter som omsorgsgivare. Det professionella anseendet kan 

även påverkas av det omgivande samhällets värderingar avseende utförandet av 

omsorgen. Enligt Watson (2007) formas professionella identiteter i interaktion 

mellan personal, omsorgssystem och omsorgspraktik. De relateras därmed till 

värderingar i personalgruppers, organisationers och praktikers språkbruk. Denna 

kontext är mer eller mindre öppen för förhandlingar (Lindemann Nelson, 2001). 
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Därmed skapas och återskapas de professionella identiteterna i personalens 

redogörelser för sina handlingar i praktiken. Redogörelserna framställs i form av 

rättfärdigande, vars styrka står att finna i den förklarbarhet de rymmer. För att 

analysera förklarbarheten används nyinstitutionell teori som handlar om logiker och 

deras uppbyggnad i rationaliteter (meningsskapande) och tekniker (de praktiker som 

konstituerar och konstitueras av rationaliteterna). 

Logiker, förklarbarhet och professionell identitet knyts samman för att uppnå 

förståelse för de prioriteringar som råder i äldreomsorgens praktik utifrån de två 

logikerna och hur logikerna används i rättfärdigandet av de prioriteringar personalen 

gör i omsorgen om de äldre. Begreppet logik fångar de övergripande värdesystem som 

genomsyrar verksamheten, från en politisk till en utförande nivå. Det är även ett 

verktyg som skapar förståelse för interaktionen mellan de två logikerna och 

personalens hantering av dem (exempelvis motstånd eller hybridisering). Analys av 

rättfärdigandet bidrar med förståelse för logikernas (re)produktion. Därmed 

kompletteras logikteorin med förklarbarhet och dess sociala innebörder. Förklarbarhet 

som begrepp sammanför logikteorin med teorier om professionell identitet genom att 

skapa förståelse för såväl individuellt meningsskapande, social ordning som interaktion 

dem emellan.  

Tidigare forskning  

Nedan ges en presentation av tidigare forskning. Källorna har valts på basis av att de 

belyser hur logiker och professionella identitet har förståtts på en nationell likaväl som 

internationell forskningsarena. I artiklarna är förklarbarhet stundtals implicit även om 

forskarna inte uttalat tillämpar dess teori. Urvalet innefattar forskning utifrån 

enhetschefers och personals perspektiv. 

Logiker 

Sammanfattningsvis tyder tidigare forskning på att logiker kan hybridiseras, krocka 

med varandra, ha en hierarkisk ordning och/eller befrämja varandra. Enhetschefer 

behöver konkretisera de politiska målen för att kunna omsätta dem i personalens 

omsorgspraktik och de rutiner som gäller på äldreboenden.  
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Binders (2007) studie beskriver hur en enhetschef använder en ekonomisk logik, för 

att rättfärdiga styrningen av personalen, inför sig själv och inför personalen. Chefen 

sammanför ekonomiska krav med en professionell logik istället för att se dem som 

separata logiker; en så kallad hybridisering uppstår. Genom att sammanföra logikerna 

skapar chefen en acceptans för sig själv och för personalen att kunna utföra 

ekonomiska handlingar som exempelvis resurseffektiva schemaläggningar av 

personalen. För att acceptans ska uppnås måste det råda samsyn i förväntade aktiviteter 

mellan ledning och personal. Att ge omsorg behöver definieras och konkretiseras. Utan 

tydliggörande riskerar personal och ledning att hamna i konflikter (Hazelton 1999). 

Dock är tydlighet ingen garanti för att omsorgspraktiken är entydig och 

oproblematisk. 

Doniol-Shaw och Ladas (2011) studie av hemtjänst visar att omsorgsledningens 

definitioner av omsorgsarbete sällan överensstämmer med praktiken. Förutom att 

personalen får mindre tid för varje besök hos och arbete med en omsorgstagare delas 

arbetet in i uppgifter med tillhörande tidsramar, ramar som är satta av ledningen och 

alltför snäva för att arbetet ska hinnas med. Tidsmässig uppdelning leder till känslor 

av fragmentering hos personalen. Detta leder till att de ofta arbetar utanför betald 

arbetstid för att uppnå vad de anser vara en god nivå på omsorgen; en omsorg som tar 

den äldre personens omständigheter och värdighet i beaktande. Därmed är det den 

anställdes engagemang och professionella etik som bidrar till en individcentrerad 

omsorg snarare än hur omsorgen organiseras.  

Tidigare forskning väcker bl.a. funderingar avseende acceptansen av logiker på det 

boende som är aktuellt i denna avhandling. Har enhetschefer något annat val än att 

åstadkomma hybridisering? Detta utifrån att åstadkomma en acceptans hos personalen 

och dels för att utforma en verksamhet där mål och omsorg integreras till en helhet.  

I studier av hur NPM inverkar på styrningen av utbildning i en mellansvensk kommun 

identifierar Svedberg (2003) tre logiker som krockar med varandra: målstyrning, 

kommun och professionalitet. Logiken om målstyrning handlar om att utveckla 

målbilder där skolor agerar mer autonomt, men samtidigt mer disciplinerat, i relation 

till mål. Målen ska kommuniceras och utvärderas. Den andra logiken utgår ifrån 

kommunnivå och har ekonomi, effektivitet och service i fokus och hamnar därmed i 

konflikt med den politiska målstyrningen. Kommunlogiken, som tar upp ekonomiska 

frågor, ger bättre eller sämre förutsättningar för att leva upp till målen. Den 

professionella logiken ger ett sken av att professionella kan arbeta enligt målstyrning 

och att måluppfyllelse kan mätas. Praktiken innebär dock att de professionella, lärare 
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i detta sammanhang, arbetar utifrån subjektiva bedömningar och den egna tilliten till 

beprövad erfarenhet. Därmed talar de om måluppfyllelse men utför arbetet utifrån 

andra kriterier. Skälet till diskrepansen anges vara att en kommunal logik begränsar 

möjligheterna att uppnå målstyrning (s. 105). Skolornas rektorer hamnar i skuldfällor 

när de försöker väga samman förpliktelsen att se till lärarnas och elevernas välmåga och 

förväntningarna på ett resultatansvar. Svedbergs studie väcker funderingar kring om 

samma mönster finns inom äldreomsorgen, hur ser relationen mellan mål och praktik 

ut där? 

Utöver möjligheten att logikerna hybridiserar eller krockar, kan de även relatera till 

varandra genom hierarkisering. Hierarkisering innebär att en logik prioriteras över och 

ges mer betydelse än en annan. Arman, Liff och Wikströms (2014) studie baseras på 

intervjuer med chefer, mellanchefer och personal inom psykiatrisk omsorg. Arman 

m.fl. lokaliserar en styrningslogik och en professionell logik samt beskriver två 

situationer där logikerna konkurrerar. Den första handlar om anpassad omsorg kontra 

omsättning av patienter som ska öka i antal och väntetider som ska minska i 

omfattning. Den andra situationen handlar om helhetsfokuserad omsorg kontra 

omsättning av patienter och väntetider. I den första situationen standardiserades 

behandlingarna och patienterna gavs en enda diagnos utifrån flera möjliga, vilket i 

slutänden minskade den individuella anpassningen av omsorg. Strategier för att uppnå 

en viss omsättning var att rangordna patienterna utifrån hur akuta deras omsorgsbehov 

var, att påskynda behandlingar, och att framgång förknippades med snabb behandling 

samtidigt som långdragna behandlingar sågs som förluster.  

Studien ovan åskådliggör hur omsorgspersonal gör motstånd mot indelningen av 

framgång och förlust genom diskussioner. Diskussionerna bemöts av enhetschefen 

genom påtryckningar i form av att personalen ska använda standardiserade former av 

behandling för att hantera utdragna behandlingar. Styrningslogikens hierarkisering 

över den professionella logiken får till konsekvens att de professionella, här psykologer, 

inte utgår ifrån patientens enskilda behov utan använder standardiserade metoder 

(exempelvis i form av terapisamtal). Prioriteringen av styrningslogiken innebär att 

kvantitativa mått (såsom budget) rättfärdigar styrning mot kollektivisering och 

förenklad diagnosticering. Den innebär även att de professionellas fokus på 

patienternas bästa ses som något störande för styrningslogikens fokus. Kan mönstren 

återfinnas bland omsorgspersonalens arbete? Ges någon av logikerna (ekonomisk logik 

och omsorgslogik) företräde? Det ligger nära till hands, utifrån presentationen i 

inledningen, att anta att den ekonomiska logiken ges ett övertag. Men, som Svedberg 
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(2003) poängterar, det är i personalens konkreta arbete som logikerna tar sig uttryck 

och frågan är hur de hanterar interaktionen mellan logikerna. 

För att hantera konkurrensen mellan en helhetsfokuserad syn kontra omsättningen av 

patienter och väntetider (den andra situationen, Arman m.fl., 2014) prioriteras 

diagnoser. Flera chefer anser att de professionella överbehandlar patienterna, samtidigt 

som cheferna vill styra verksamheten mot minskat antal inläggningar och kortare 

väntetider. De professionellas logik (med betoning på professionell autonomi och 

medicinska utvärderingar) står i konflikt till styrningslogikens fokus på objektivitet 

och kvantifiering. Kvantifieringen bidrar till styrningslogikens dominans över den 

professionella logiken då den används för att utvärdera verksamheten och på så vis ges 

en legitimitet över värden såsom individanpassning och helhetssyn.  

Även om styrningslogiken dominerar poängterar Arman m.fl. (2014) att logikerna 

samexisterar. Resultatet blir att de professionella skapar och rapporterar kvantitativ 

information om patienterna och behandlingen, trots de professionellas protester och 

upplevda konflikter i denna praktik. Detta innebär att de institutionella logikernas 

samexistens är hierarkisk snarare än jämlik, vilket bidrar till att en kamp mellan 

styrande och praktisk nivå. Här syns den komplexa dynamiken och de ständiga 

spänningarna mellan logiker. I Armans m.fl. studie segrar styrningslogiken även om 

det innebär att personal säger upp sig. Personalomsättningen är låg på det boende som 

ingår i avhandlingens studie. Frågan är dock hur personalen uppfattar olika logiker, 

hur medvetna de är om dessa och om de gör motstånd mot motstridiga värden eller 

inte. 

Logiker kan även ha en befrämjande relation, vilket beskrivs i en kvalitativ studie av 

hur apotekare hanterar multipla logiker (Lindberg, 2014). Till skillnad från Svedbergs 

(2003) resultat, som visar på krockande logiker, åskådliggör Lindbergs (2014) 

forskning att en byråkratisk logik kan främja en professionell logik. Den professionella 

logiken uttrycks, i detta fall, av expertkunskap om mediciner och dess effekter på 

människor och natur. Den byråkratiska logiken utformas utifrån Läkemedelsverkets 

licensiering och kontrollerande aktiviteter. De två logikerna beskrivs gå hand i hand 

på en styrande nivå då den byråkratiska logiken ständigt utvärderar och formar den 

professionella logiken. Logikerna är aktiva samtidigt och stärker varandra. I praktiken 

är de dock frånskilda varandra då personalen förhandlar och anpassar den byråkratiska 

logiken utifrån praktikens krav och vedertagna processer. I praktiken hanteras även en 

marknads- och konsumtionslogik med fokus på att sälja läkemedel och bemöta 
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kunders behov. Försäljningen inkluderar dock den byråkratiska logiken som reglerar 

och formar den.  

I praktiken existerar logikerna vanligtvis parallellt med varandra, utan att störa 

varandra, även om de ibland konkurrerar genom att göra anspråk på definitioner av 

utformning av och strategier i arbetet. Studien (Lindberg, 2014) beskriver att logikerna 

måste översättas för att bli en del av praktiken. Apotekarna skapade symboler, 

dokument och regler. Så länge som logikerna var inbäddade i den institutionaliserade 

miljön och fungerade som de skulle, togs de för givet. När logikerna hanterades i 

praktiken blev de synliga och granskades, vilket ledde till skapandet av nya symboler 

och procedurer. Lindberg (2014) poängterar att logiker inte existerar i sig, utan att de 

måste utföras för att finnas. Hanteringen av logiker kan skilja sig åt mellan ledning 

och personal, även om de är desamma vertikalt (en möjlig homogenisering).  

Enligt Lindberg är det i praktiken som logikerna blir påtagliga och ifrågasätts, vilket 

väcker tanken att det nog är regel, snarare än undantag, att chefer hybridiserar logiker. 

Därmed är det inte så enkelt att ledningen har en logik och att personalen har en annan. 

Samma logiker finns på båda nivåer, men rymmer olika problematiker på grund av 

varierande uttryck. Därmed finns det skäl att benämna logikerna som ekonomi och 

omsorg snarare än exempelvis ledningslogik och professionell logik. En benämning 

utifrån innehållsrationalitet, snarare än organisatorisk nivå, kan visa den komplexitet 

som finns i att förstå och lösa logikers motsättningar.  

Tidigare studier visar att institutionaliserade logiker varierar över tid (Lowndes 2001). 

Individer i organisationer tenderar att försvara rådande institutioner om deras egna 

värderingar och intressen är i linje med de rådande. Därmed är framväxten av nya 

logiker oförutsägbar och svårkontrollerad. Om en organisation normativt anpassar sig 

till en ny logik, utan att anpassningen bidrar till förändringar i beslutsfattandet på 

individnivå, finns en risk att logiken blir en så kallad rationaliserad myt (Schriewer 

2009). Om den politiska retoriken skiljer sig alltför mycket från den praktiska 

implementeringen uteblir faktiska strukturella förändringar. För att logiken ska 

överföras mellan politik och praktik behöver formulering och implementering av 

policy stämma överens, en så kallad homogenisering (Barman & MacIndoe, 2012). En 

sådan homogenisering kan enbart uppstå om kulturella värderingar (såsom 

övergripande moral eller rationaliteter) och institutionaliserade normer skapar en 

grund för individuella värderingar; att individerna gör värderingarna och normerna till 

sina egna (Ke, 2008). Ju mer överensstämmelse som råder mellan nivåerna, desto högre 

är potentialen för en framgångsrik implementering och homogenitet mellan nivåerna. 
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Ofta sker implementering genom att logikerna ”översätts” för att passa in i rådande 

lokala praktiker (Lindberg, 2014). Forskningsresultaten pekar på vikten av en 

överrensstämmelse mellan politiska mål, enhetschefers konkretisering av dessa och 

personalens hantering av dem.  

Hur omsorgspersonal hanterar motstridiga värderingar 

Vad som anses vara kärnan i omsorgsarbetet och omsorgspersonalens roll varierar 

mellan länder. Melin Emilssons (2009) transnationella studie belyser utformningen av 

äldreomsorg i tre länder: Frankrike, Sverige och Portugal. I Frankrike prioriteras 

sjukvård, dvs. medicinsk omsorg utförd av läkare och sjuksköterskor, i omsorgen om 

äldre personer med demenssjukdom. I Sverige prioriteras social omsorg, dvs. praktiskt 

stöd i daglig livsföring, som utförs av undersköterskor och vårdare. I Portugal 

prioriteras integrering av sjukvård och social omsorg. Dessa skilda fokus påverkar 

synen på de äldre, omsorgen om dem och de professionellas praktik, gällande såväl 

roller som utförande. Inom svensk äldreomsorg har chefer ofta en bakgrund inom 

socialt arbete samtidigt som de saknar konkurrens från läkare eller sjuksköterskor. 

Detta kan jämföras med Frankrike där chefer har en administrativ roll och vården 

utformas av läkare och sjuksköterskor med hög autonomi. Även om enhetschefer i 

Sverige inte konkurrerar med de som är medicinskt kunniga vid styrning av omsorgen, 

går det inte att bortse ifrån att omsorgspersonal, som arbetar med äldre, är 

undersköterskor och vårdare som har konkurrerande synsätt avseende professionella 

roller och uppgifter.  

Postles (2002) studie om behovsbedömningar inom äldreomsorg åskådliggör att 

socialt arbete alltid varit tvetydig i sina slitningar mellan medkänsla och kontroll. Att 

sörja för de äldre personerna innebär övervägningar mellan deras självbestämmande 

och skyldighet att skydda och ge dem omsorg. Fem överväganden presenteras i Postles 

kvalitativa studie som stärker intrycket om tvetydigheter från Arman m.fl. (2014) 

studie. Skillnaden mellan studierna är att Postle (2002) inte använder logikbegreppet 

för att försöka förstå handläggares överväganden.  

Det första övervägandet är att värdera begränsade resurser i förhållande till 

behovsbaserat bemötande. Enligt Postle (2002) vet personalen att de bör utgå ifrån 

behovsbedömningar, men att de begränsade resurserna gör att de frångår dessa. Dessa 

resultat stödjs av Trydegård (2012). Trydegårds studie, av omsorgsarbete i 

föränderliga välfärdsstater, betonar att god omsorg innefattar kännedom om och 

förståelse för de äldre personernas önskningar och behov. Marknadstänkandet kring 
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och inom äldreomsorgen har dock gjort att omsorgen styrs av tidsramar och manualer. 

Motsägelser mellan omsorgsideal och ramar för omsorgspraktiken leder till frustration 

och känslor av otillräcklighet hos personalen (jämför med Sandgren, Thulesius, 

Peterson & Fridlund, 2007). Detta då de inte kan sörja för den äldre personen på ett 

sätt som är i linje med deras omsorgsrationalitet. Standardiseringarna kolliderar med 

personalens önskan om att kunna identifiera och möta äldre personers enskilda behov.  

Det andra övervägandet (Postle, 2002) innebär att hantera finansiella bedömningar i 

relation till individuella bemötanden. Ekonomiska frågor ges mer vikt än andra och 

leder, i Postles studie, till att fokus ligger på att fylla i formulär, avseende ekonomiska 

bedömningar och finansiell information, istället för kontakt med brukare och 

dokumentation av personlig information. Det tredje övervägandet ställer den tid, som 

spenderas för administration och dokumentation, mot den tid som läggs på att 

utveckla relationer till brukarna. De äldre personernas omsorgsbehov varierar över tid, 

vilket innebär kontinuerliga revideringar i dokumentationen kring deras omsorg. 

Handläggarna har en förställning om att det var bättre förr och syftar på att 

dokumentation har betraktats som en sekundär syssla jämfört med omsorgsarbetet 

med de äldre. De menade att de numera inte kan bortse från dokumentationen 

eftersom andra delar av omsorgssystemet är beroende av den för implementeringen av 

själva omsorgen. Pappersarbetet upplevs lämna lite tid över för relationsarbete och 

meningsfulla samtal med klienterna, det ”riktiga arbetet”. Det fjärde övervägandet 

handlar om en ökad komplexitet i arbetet kontra förenklade processer. Genom att 

checklistor har ersatt detaljerade beskrivningar förenklas bedömningar och nödvändig 

information hanteras, enligt Postles beskrivning, på ett ytligt och effektivt sätt. Om 

personalen arbetar på ett sätt som de utbildats för och föredrar, passar de beskrivningar 

de vill använda inte in i formulären. Dokumentationssystemen, i form av förenklande 

mallar för anteckningar, ges företräde framför bedömningen av brukaren. Det femte 

övervägandet utgörs av att en rädsla för risker ställs mot att det forcerade arbetet 

innebär ökad risk. Personalen är medveten om den ständiga risken för klagomål och 

anmälningar. Riskerna innefattar även brukarnas bristande säkerhet. Handläggarna 

upplevde att de otrygga och ytliga kontakterna ofta ledde till att brukarna avböjde 

omsorg, vilket ökade riskerna för försämrad hälsa eller olycksfall. Sammantaget leder 

de fem övervägandena till att personalen upplever en kluvenhet; är deras arbete att 

bemöta individers behov eller den byråkratiska organisationens dito? Den ekonomiska 

logiken och omsorgslogikens skilda värderingar kan alltså ge upphov till tvetydigheter. 

Studien visar även att omsorgslogiken kan knytas till personalens uppfattningar om 

professionalitet och vad de uppfattar vara kärnan i deras ”riktiga” arbete. 
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Ofta begränsar institutionella och organisatoriska ramverk de professionella 

ambitionerna. De tvetydigheter som beskrivs av Arman m.fl. (2014) och Postle (2002) 

kan därmed knytas till det marknadstänkande som NPM rymmer. Vidare kan de 

knytas till professionalitet genom Hellström Muhlis (2010) studie om 

biståndshandläggare som vid behovsbedömningar balanserar mellan en professionella 

bedömning, den institutionella ordningen och skyldigheterna utifrån lagar och 

riktlinjer. De sistnämnda regleras av ekonomin och handläggarna förväntas hålla sig 

inom vissa ramar och erbjuda kostnadsfria alternativ. I slutänden uppstår en skillnad 

mellan personalens professionella ambitioner och de faktiska handlingar som formas 

utifrån den institutionella ordningen. En enkätstudie bland omsorgsgivare utförd av 

Josefsson, Sonde, Winblad och Robins Wahlin (2007) beskriver att personalen ofta 

önskar ha närmre och mer personlig kontakt med de äldre personerna än vad som är 

möjligt. Vidare beskriver Fagerberg och Engströms (2012) studie hur omsorgsgivare 

skyndar sig igenom sina uppgifter och hur individuella omvårdnadsplaner omvandlas 

till rutiner för att hantera de ramar som satts upp för deras omsorgsgivande, vilket gör 

det omöjligt för dem att bemöta de äldre personerna som unika individer med enskilda 

behov.  

Omsorgsarbete handlar om att tolka och bemöta behov samtidigt som den 

organisatoriska kontexten formar tolkningarna och handlingarna (Lloyd, 2012). 

Sitkin, Sutcliffe och Lyman Reed (1993) påpekar att det finns situationer då 

oförenliga ramverk skapar, det författarna kallar, multipla hot mot individers 

legitimitet. I dessa situationer behöver individen förklara sig, oavsett hur denne agerar, 

eftersom handlingarna kan anses olämpliga. Skilda logiker aktiverar olika roller vars 

förväntningar och normer upplevs som oförenliga med varandra. Enligt forskarna 

varierar typen av förklaringar utifrån aktuellt hot. Om hotet riktas mot den 

professionella statusen är förklaringen professionell till sitt innehåll (exempelvis att 

den äldre personens hälsa inte har riskerats). Om hotet riktas mot organisationens 

ledning bygger förklaringen på administrativa angelägenheter såsom kostnader och 

uppgiftsbeskrivningar. Om hotet tar form som en rättslig bestraffning grundas 

förklaringen i de riktlinjer som reglerar situationen. I studien relateras, på detta sätt, 

logikers potentiellt motsägelsefulla interaktion, till personalens olika uppfattningar om 

vad det är som står på spel. Därmed blir det aktuellt med förklarbarhet av skiftande 

slag. 

Persson och Wästerfors (2009) studie av äldreomsorgspersonals förklarbarhet handlar 

om hur personalens handlingar begränsar äldre personers möjligheter att påverka den 

dagliga tillvaron. Personalen har höga värderingar avseende äldre personers rättigheter 
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samt att de har rätt till valfrihet i och påverkan på de dagliga rutinerna. I praktiken var 

det dock inte möjligt att leva upp till dessa värden och personalens förklarbarhet 

grundas på en modell av ”självklart kan de bestämma själva, men…” [min 

översättning] (s. 4). Personalen skyller på de organisatoriska begränsningarna 

(exempelvis personalens scheman) som förklaringar då ideal och praktik inte går att 

förena. Förklaringarna används oavsett om begränsningarna i valfriheten handlar om 

att hindra eller tvinga den äldre personen till vissa handlingar (exempelvis tvång att 

duscha utifrån en viss omsorgsstandard).  

Förklarbarheten innehåller även ”formulering av extremfall” (Persson och Wästerfors, 

2009, s. 4). Exemplet att tvinga den äldre personen att duscha, följs av kommentaren 

”om vi alltid accepterat ett nej så skulle de boende aldrig duscha” [min översättning] 

(s. 4). Därmed förklaras den tvingande handlingen som något nödvändigt. Andra 

exempel, då liknande begränsningar av valfrihet aktualiseras är vid måltider, 

utomhusvistelse, sänggående och klädsel. Förklarbarheten bygger även på hänvisningar 

till klockslag, exempelvis följer sänggåendet samma rutin året om, oavsett om det är 

ljusare på sommaren och en del äldre personer vill stanna uppe längre. De äldre 

personerna ska även äta på vissa tider och duscha särskilda dagar. Säkerhet används 

även som förklarbarhet när personalen begränsar de äldre personernas möjligheter att 

möblera sina rum som de vill med argument att möblerna får inte minska 

tillgängligheten eller bidra till ökad fallrisk. Vidare bygger förklarbarheten på 

hänvisningar till bristande resurser (tid, pengar och personaltäthet). Tidsbrist och 

”måsten” används som förklaringar till varför personalen behöver bryta mot sociala 

normer, såsom att låta den äldre personen borsta tänderna själv och därmed visa att 

personalen har viktiga(re) saker att göra. Personalen skuldbelägger politiker för de 

ofördelaktiga situationer som uppstår i omsorgsarbetet (exempelvis att de inte hinner 

sitta ned med de äldre). Persson och Wästerfors poängterar att hänvisningar till 

politiker och knappa resurser skapar en kontext där personalens handlingar verkar 

lämpliga eftersom de sparar tid och rättfärdigar att de ”springer” istället för sitter ned. 

En lucka att fylla 

Genom att konkurrera, hybridisera, hierarkisera, befrämja varandra och/eller 

samexistera parallellt kan logiker sägas relatera till varandra på skilda sätt. Därutöver 

tycks logiker kunna förstås på två sätt. De kan ses som horisontella, vilket innebär att 

logikerna tillskrivs särskilda domäner och nivåer i form av exempelvis politik-chef-

personal. Därmed kan det talas om en styrningslogik och en professionell logik. 

Logiker kan även ses som vertikala, vilket innebär att de ses som meningssystem som 
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skär igenom de organisatoriska nivåerna. Avhandlingens ansats är av det senare slaget; 

logikerna delas in i en ekonomisk logik och en omsorgslogik som kommer till uttryck 

genom enhetschefens styrning och personalens omsorgspraktik.   

Tidigare forskning visar på vikten av att förankra logikerna från politisk nivå i 

verksamheten för att uppnå mer än ett skenbart användande av dem och skapa 

homogenisering. Nyckeln till förankringen är enhetschefen som behöver översätta 

logikerna från en politisk till en praktisk nivå. Enhetschefer behöver definiera en 

omsorg som är i linje med både socialtjänstens riktlinjer och omsorgspraktiken. 

Balanserade definitioner kan bidra till en omsorg som är genomförbar och minska 

risken att personal arbetar utanför arbetstid eller utan arbetsbeskrivningar för att 

åstadkomma det som de uppfattar är en god omsorg. Enligt forskningen ovan 

prioriterar personalen kontakt med och omsorg om de äldre personerna och en 

misslyckad homogenisering har som konsekvens att personalen upplever motstridiga 

värden, vilka leder till att de upplever splittring och att deras professionella identiteter 

ifrågasätts.  

Mot bakgrund av det sagda så här långt bidrar avhandlingen till existerande 

socialvetenskaplig kunskap genom att knyta samman de olika områdena och visa hur 

logiker, förklarbarhet och professionell identitet hänger samman. Vidare bidrar den 

med kunskap om hur äldreomsorgspersonal hanterar interaktionen mellan den 

ekonomiska logiken och omsorgslogiken. Förklarbarhet är, enligt Persson och 

Wästerfors (2009), ett outforskat område inom äldreomsorgen, vilket gör det 

intressant att använda teorin vid förståelse av empirin.  

Tillvägagångssätt  

Nedan följer en presentation av den studie som avhandlingen bygger på. 

Presentationen inleds med en redogörelse för studiens kvalitativa utgångspunkt, 

därefter presenteras arbetsprocessens fem steg, etiskt tillvägagångssätt samt 

tillförlitlighet. 

En kvalitativ utgångspunkt  

En kvalitativ design valdes för att uppnå avhandlingens syfte. Forskningsprocessen har 

karaktäriserats av ett noggrant metodologiskt arbete (utförliga beskrivningar återfinns 
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under respektive rubrik nedan). I analysprocess blandades induktiva och deduktiva 

inslag genom en kombination av tre analysmetoder; en fenomenologisk, en reflexiv och 

en positioneringsanalys. Målet var att skapa en metodisk och teoretisk tyngd och 

samtidigt låta empirin vara vägledande i arbetets fortskridande.  

Studien har sin utgångspunkt i en induktiv (Lang, 1994) ansats; intervjumaterialet gavs 

därför företräde (i förhållande till teori) vid tolkning av personalens beskrivningar av 

omsorgen. Det induktiva arbetssättet möjliggjordes genom att studien inleddes med 

en fenomenologisk analys. Enligt Dean (1994) maximeras förståelsen, som genereras 

från en induktiv ansats, av att induktiv och deduktiv databearbetning kombineras. På 

så sätt kan forskaren skapa en bättre balans mellan vad vi vet och vad vi behöver veta 

genom att omfamna flera analytiska angreppssätt. Deduktiva inslag infördes därför 

genom den reflexiva analysen och positioneringsanalysen. Dessa två angreppssätt 

utmärktes av ett analysarbete med teoretisk och empirisk verifiering och de frågor eller 

ifrågasättanden som verifieringarna gav upphov till. 

Kvalitativ forskning är inte en enhetlig inriktning (Kohler Riessman, 1994). Att arbeta 

med tre analytiska angreppssätt är ett sätt att bejaka det faktum att kvalitativ forskning 

bygger på en mångfald av traditioner som var och en kräver sin empiri och analys. 

Studiens kombination av analyser med fenomenologisk, reflexiv och 

positioneringsanalytisk karaktär är därmed en styrka. Den fenomenologiska analysen 

fokuserar individens förståelse. Den reflexiva analysen innebär en kritisk tolkning av 

kontext och de anspråk som driver meningsskapandet hos och mellan individer. 

Positioneringsanalysen fokuserar på människors förståelse av sig själva, varandra och 

den sociala omgivningen. Därmed har de tre analyserna varit olika kartor i arbetet som 

kompletterat varandra samtidigt som de progressivt bidragit till en ökad förståelse av 

aktuell frågeställning. 

Analyserna har i huvudsak fokuserat på innehållet i intervjuerna och dess sociala 

sammanhang (Nylén, 1999). Arbetsprocessen har induktivt närmat sig innehållet i 

personalens beskrivningar genom att fenomenologiskt analysera fram essensen i deras 

meningsskapande och upplevelser. Vidare har den reflexiva analysen och 

positioneringsanalysen använts för att skapa en förståelse för essensens sociala 

sammanhang. På så vis har studien gått från att vara empiriskt driven till att bli 

forskarkonstruerad.  

Personalens beskrivningar har betraktats som språkhandlingar (jämför med Säljö, 

1999; Mäkitalo & Säljö, 1999). Genom att se kommunikation som handlingar förstås 

meningsskapande som både format av och något som formar social praktik. Även om 
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fokus inte legat på språket i sig avspeglar personalens och chefens ordval 

meningsskapande kring vad omsorgen om de äldre personerna är, ska eller borde vara. 

Med inspiration från Miller (1997) har analysarbetet vägletts av tanken att 

organisatoriska och institutionaliserade miljöer är särskilda arenor för socialt liv. Det 

för med sig en formell sida som uttrycks genom språkbruk, styrning och sociala roller. 

Därför har det varit av vikt att genomlysa individernas meningsskapande kring 

omsorgspraktiken, likaväl som de institutionella strukturer och processer som formar 

den. Användning av flera analyser har möjliggjort att dessa båda analysnivåerna har 

fångats inom ramen för studien. Den förståelse som skapades genom användandet av 

tre skilda synsätt bidrog till en fördjupad analys och problematisering av empirin. 

Följaktligen har en mer holistisk förståelse uppnåtts än vad som skulle ha varit möjligt 

med enbart ett analytiskt angreppssätt.  

Syftet med avhandlingen är att förstå hur äldreomsorgspersonal beskriver att de arbetar 

för att finna balans mellan den ekonomiska logiken och omsorgslogiken samt deras 

rättfärdigande av de prioriteringar de gör i omsorgen om äldre. Avhandlingen bygger 

på en studie med tre delsyften. För varje delsyfte utformades en delstudie; en 

fenomenologisk, en reflexiv och en positioneringsanalytisk. Delstudierna resulterade i 

fyra artiklar. Den fenomenologiska delstudien utgör underlag för artikel I och II, den 

reflexiva delstudien ligger till grund för artikel III och den positioneringsanalytiska 

delstudien används i artikel IV. Gemensamt för artiklarna är de individuella intervjuer 

som genomfördes med personalen. De individuella intervjuerna med personalen 

kompletterades med en gruppintervju och en intervju genomfördes med deras 

enhetschef. Empirin från gruppintervjun användes vid både den reflexiva och den 

positioneringsanalytiska delstudien. Intervjun med enhetschefen användes enbart vid 

den reflexiva delstudien. Nedan presenteras arbetsprocessens fem steg. 

Arbetsprocessens fem steg 

Studien har genomförts i fem steg (figur 1): individuella intervjuer, fenomenologisk 

analys (artikel I och II), gruppintervju, reflexiv analys (artikel III) och en 

positioneringsanalys (artikel IV). 
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Figur 1, Studiens upplägg och progression 

 

Steg 1. Individuella intervjuer 

Forskningsprojektet genomfördes på ett boende med fyra avdelningar, två av dessa 
avdelningar ingick i datainsamlingen avseende individuella intervjuer med personal 
(2011), intervju med enhetschef och en gruppintervju med personal (2012). 
Avhandlingens studie begränsades till ett boende för att uppnå vad Silverman (2005, 
s. 127) kallar en instrumentell fallstudie. Genom att avgränsa och gå på djupet i en 
organisation kan en större förståelse skapas för studiens frågeställning. Den 
instrumentella aspekten ligger i att en organisation ses som ett exempel/ett fält att 
studera för att söka svar på frågeställningen. 

Enhetschefen är utbildad inom socialt arbete och har ansvarat för boendet i de 25 år 
som det har funnits. Boendets två avdelningar (som ingår i studien) kan ta emot 12 
äldre personer vardera och det finns 12 fast anställd personal som i huvudsak arbetar 
på de två avdelningarna som ingår i studien. All personal är undersköterskor och har 
arbetat inom äldreomsorgen mellan 10 och 34 år och på det aktuella boendet mellan 



två och 25 år. Året innan intervjuerna genomfördes gick de internutbildningar i bland 

annat bemötande, allmän daglig livsföring och stöd för äldre personer med demens. 

Utbildningarna syftade till ökad kunskap och säkerhet i arbetet samt ökad 

måluppfyllelse för verksamheten. Samtliga av personalen och enhetschefen valde att 

ingå i studien och bli intervjuade individuellt. Tre personer ur personalen valde att 

även delta i gruppintervjun. De individuella intervjuerna bidrog med beskrivningar av 

personalens förståelse av arbetsvardagen. Gruppintervjun innebar en interaktion mellan 

deltagarna vilket gav en fördjupad förståelse av utvalda frågor och utifrån de 

argumentationer som fördes i gruppen kunde positionering och rättfärdigande 

analyseras. 

De individuella intervjuerna och gruppintervjun präglades av dialogkaraktär (Creswell, 

1998); att deltagarna gavs utrymme att relativt fritt berätta om sina erfarenheter. 

Intervjuerna inleddes med en öppen fråga: ”Vad är välbefinnande?”. Nästa fråga var 

”Är välbefinnande för de som bor här detsamma som det välbefinnande du just 

beskrivit?”. Därefter ställdes följdfrågor om deras beskrivningar av välbefinnande för 

de äldre personerna och frågor om arbetet de gjorde för att nå detta; ”Hur upplevde 

du det?” och ”Kan du ge ett exempel?”, för att ge möjlighet till djupare analys. De 

individuella intervjuerna med personalen varade mellan 25 och 50 minuter och består 

sammanlagt av cirka 10 timmar inspelat intervjumaterial. Intervjun med enhetschefen 

varade i cirka 75 minuter. Intervjun med enhetschefen präglades av öppen struktur. 

Den inleddes med att enhetschefen ombads beskriva verksamheten för att sedan bygga 

på uppföljningsfrågor. Uppföljningsfrågorna berörde konkretisering av mål för 

verksamheten, bedömningar av de äldre personernas individuella behov, personalens 

möjligheter till individuellt bemötande och hur personalen upplever omsorgsarbetet. 

Intervjuerna med personal och enhetschef var avslappnade och präglades av öppenhet. 

Ett par av undersköterskorna verkade vara måna om att svara ”rätt” på frågorna, vilket 

bemöttes med en betoning på att det inte fanns något rätt eller fel svar på frågorna, det 

viktigaste var att få ta del av deras tankar och upplevelser. 

Samtliga intervjuer spelades in på MP3-spelare (med deltagarnas tillåtelse) och 

transkriberades ordagrant (Linell, 1994). De citat som används representerar 

personalens sätt att tala om och förklara hur de utför omsorg som stödjer de äldre 

personernas välbefinnande. Den första analysen som utfördes på denna empiri var en 

fenomenologisk analys. 
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Steg 2. Fenomenologisk analys 

För att svara på studiens första delsyfte, att analysera personalens erfarenheter av och 

meningsskapande kring äldre personers välbefinnande och deras reflektioner kring det 

omsorgsarbete de utför, användes en fenomenologisk ansats (Dahlberg, 2006; 

Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Genom analysen utkristalliserades mönster 

(essenser) i personalens erfarenheter av och meningsskapande kring vad välbefinnande 

är för äldre personer (artikel I) och personalens erfarenheter av och meningsskapande 

kring hur de stödjer äldre personers välbefinnande i sitt omsorgsarbete (artikel II).  

Analysen inleddes med upprepade genomläsningar av intervjuutskrifterna för att skapa 

en helhetsförståelse av intervjuerna. Den resulterade i en intuitiv förståelse för varje 

individs mönster av erfarenheter och utgjorde grunden för vidare analys av mönster av 

konstituenter (meningsenheter) inom och mellan intervjuerna. Detta gav en första 

förståelse för essensen, vilken utgjorde en resonansbotten (jämför med Johansson, 

Ekebergh & Dahlberg 2009) som användes för att bekräfta eller revidera analysen 

under hela analysprocessen. Analysarbetet innebar alltså en kontinuerlig förflyttning 

mellan den intuitiva helheten och de individuella mönstren, för att bekräfta fenomenet 

och dess konstituenter.  

För att genomföra en så induktiv analys som möjligt har tyglande (bridling, Dahlberg, 

2006; 2014) använts, vilket syftar till att minska risken för att den egna förförståelsen 

påverkar analysen i fel riktning. Tyglande innefattar en återhållen förförståelsen och 

en vidgad öppenhet. Det handlar om att vara uppmärksam på hur fenomen och deras 

betydelser uttrycks (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008); ett induktivt 

tillvägagångssätt. Genom induktion möjliggörs att förståelsen för fenomenet, till 

största del, genereras från materialet och inte utifrån en teoretisk eller 

erfarenhetsbaserad förförståelse.  

Personalens meningsskapande kring de äldre personernas välbefinnande gav de äldre 

personernas upplevelser av att vara existentiellt berörda en central plats. Fenomenet 

existentiell beröring konstitueras av upplevelser av valfrihet, njutning och närhet. 

Omsorgen som stödjer detta välbefinnandet bestod av tre tvetydigheter: 1) en hög 

värdering av de äldre personernas individualitet och fria val i relation till de 

institutionella begränsningarna, 2) de äldre personernas behov av aktivering i relation 

till deras önskan att inte aktiveras samt 3) de äldre personernas behov av rutiner i 

relation till att inte kunna veta vad de behöver. Tvetydigheterna väckte intresse att veta 

mer om hur personalen hanterar motsägelser i arbetet och hur det kan förstås utifrån 

en organisatorisk kontext. För att genomföra en organisatorisk analys och utforska 
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logikerna bakom de tvetydigheter som personalen upplever valdes en metod som 

inbjuder till reflexiv analys. För att möjliggöra en sådan analys behövde det empiriska 

materialet utökas och därför genomfördes en gruppintervju.  

Steg 3. Gruppintervju 

Tre personer från personalgruppen deltog i gruppintervjun som syftade till att utveckla 

en reflexiv analys. Gruppintervjun var semistrukturerad och hade karaktären av en 

dialog (Kamberelis & Dimitriadis, 2013). Dessa frågor var därför mer riktade än de 

individuella intervjufrågorna. Exempel på frågor som ställdes är: ”I vilken utsträckning 

kan ni själva bestämma över när och hur många som arbetar?”, ”Under de individuella 

intervjuerna användes uttrycket att ni ’springer snabbare’. Vad innebär det?” och ”Hur 

gör ni när ni prioriterar mellan uppgifter?”. Personalen ombads även ge praktiska 

exempel och beskriva prioriteringarnas konsekvenser. 

Rollen som intervjuare utgjordes av en modererande roll vilket gav de tre deltagarna 

utrymme att svara och diskutera svaren tillsammans. Personalens samtal med varandra 

utmärktes av ett engagemang och att svaren från enskilda deltagare gav associationer 

till de andra. Därmed pratade de ofta ”i mun” på varandra och intervjun, som tog 75 

minuter, gav mycket information om och flera synvinklar på ett tema. Empirin 

analyserades därefter utifrån en reflexiv analys och en positioneringsanalys. 

Steg 4. Reflexiv analys 

För att söka svar på studiens andra delsyfte, att belysa och problematisera de logiker 

som styr omsorgsarbetet, användes en reflexiv analys. Den reflexiva analysen liknar den 

fenomenologiska i sin förflyttning mellan de empiriska och teoretiska nivåerna för att 

undvika icke förankrade tolkningar. Skillnaden mellan metoderna ligger i 

fenomenologins induktiva hållning i förhållande till den reflexiva analysens deduktiva 

inslag. Poängen med reflexivitet är att röra sig mellan produktionen och utmanandet 

av tolkningar (Alvesson, 2003). I analysen tolkades och förstods materialet med hjälp 

av teoretiska begrepp. De teoretiska tolkningarna testades därefter mot materialet som 

helhet. Rörelser mellan nivåer var utmärkande för analyserna av de individuella 

intervjuerna och gruppintervjun. Artikel III handlar om analyserna inom och mellan 

de individuella intervjuerna, analysen mellan de olika formerna av intervju och 

resultatet av dessa. 
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Genom att använda en reflexiv analys (Alvesson, 2003; Alvesson, Hardy & Harley, 

2008; Alvesson & Kärreman, 2007) frammejslades de två logiker som kom att kallas 

”omsorg” respektive ”ekonomi” (artikel III). Analysen visar hur de två logikerna 

förhåller sig till varandra på en organisatorisk nivå. Förståelse formades med hjälp av 

teorin om institutionella logiker som betonar att individer ses som delar i en större 

social gemenskap, i detta fall omsorgsorganisationen. Deras utsagor ses därmed som 

ett uttryck för institutionaliseringen inom organisationen och den kontext som svensk 

äldreomsorg utgör. 

Det empiriska materialet utgjorde även ett verktyg för reflexivitet (Alvesson & 

Kärreman, 2007). Empirin innehöll beskrivningar som bekräftade slutsatser på en 

teoretisk nivå eller visade på mönster som behövde förstås teoretiskt. Som exempel 

inspirerade empirin till användandet av teorin om logiker, vilken i sin tur prövades mot 

och bekräftades av empirin. Syftet med den kritiska analysen var att problematisera det 

som tas för givet i upplevelserna av omsorgsarbetet. Problematiseringen gjorde att de 

två logikerna (ekonomi och omsorg) och deras förhållande blottlades och att 

personalens upplevelser kunde förstås på en organisatorisk nivå. Förståelse uppnåddes 

genom att kontrastera empiri och analys av intervjuerna med personalen med empiri 

och analys av intervjun med enhetschefen vilken rymde upplevelser av att hantera 

politiska mål och riktlinjer och integrera dem i omsorgen. Förståelse uppnåddes även 

genom att frågorna i gruppintervjun grundades i de oklarheter eller den nyfikenhet 

som den organisatoriska analysen väckte.  

Genom analys av de individuella intervjuerna bekräftades antagandet om att teorin om 

logiker var ett fruktbart verktyg för att förstå materialet. Dock skapades luckor i 

förståelsen gällande hur personalen går tillväga när de prioriterar (även om de 

individuella analyserna visade att de prioriterar), utifrån vilka grunder, hur och varför. 

Detta följdes upp i gruppintervjun och därmed kunde användandet av logik som teori 

bekräftas ytterligare då svaren innefattade argumentation utifrån de olika värderingar 

som ingår i de två logikerna i delstudien.  

Den reflexiva analysen följdes upp med en problematisering av hur logikerna påverkar 

personalen. En positioneringsanalys gav möjligheter att problematisera personalens 

rättfärdigande av prioriteringar och hur dess förklarbarhet i sin tur påverkar 

personalens professionella identiteter. 
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Steg 5. Positioneringsanalys 

Genom att analysera personalens förklarbarhet av (bort-)prioriteringar blev det möjligt 

att problematisera hur de hanterar logikernas relationer till varandra när de försöker 

ge omsorg utifrån vad de upplever är välbefinnande för de äldre personerna (artikel 

IV). Syftet med analysen var att fånga studiens tredje delsyfte: att analysera hur 

personalen rättfärdigar sina prioriteringar i rådande kontext och hur deras 

förklarbarhet påverkar deras professionella identiteter. För att besvara syftet användes 

en positioneringsanalys av narrativ karaktär. 

Ett narrativt närmandesätt utgår ifrån att berättelser flätas samman i en intervju och 

kan lokaliseras genom analys. Denna form av analys är i linje med Bülows (2008) 

argumentation att intervjuer är relationella och att intervjuaren och den intervjuade i 

interaktion samkonstruerar narrativ. Narrativ är inte enbart något som samkonstrueras 

i en intervjusituation, i det dagliga arbetet formar personalen tillsammans berättelser 

om de äldre personernas välbefinnande och hur de arbetar för att främja detta 

välbefinnande. Narrativ ses därmed som delar av vardaglig interaktion (Bamberg, 

2006). I sådan interaktion skapas små berättelser (”small stories”, Bamberg & 

Georgakopoulou, 2008) som kan anas i denna studies intervjuer.  

Analysen baserades på Bambergs (2004) positioneringsanalys och fokuserade på att 

skapa en förståelse för förklarbarhetens kontext (jämför med Radley & Billig). Arbetet 

utgick ifrån Bambergs analys av positioner på tre nivåer: positionering gentemot andra 

karaktärer i historien, positionering gentemot publik, positionering gentemot sig själv.  

Analysen innebar att undersöka hur den intervjuade personen positionerade sig själv i 

relation till andra karaktärer i berättelsen. Fokus för analysen var en av de intervjuades 

utsagor. Intervjupersonen valdes ut eftersom hon representerade sättet de intervjuade 

talade på och det mönster av upplevelser som framkom. Analysen visade att personalen 

ger varandra medhåll, att de är självständiga inom organisationens ramar och att de 

upplever att ramarna har ändrats i och med att arbetsbelastningen har ökat. Enligt 

personalen innebär förändrade ramar att de måste prioritera mellan de äldre personerna 

och arbetsuppgifterna vilket resulterar i att de äldre personerna passiviseras.  

Analysen innebar även att analysera hur den intervjuade positionerar sig själv gentemot 

en publik. Här undersöktes vilka retoriska resurser som används för att göra sig 

förstådd. Analysen bygger på utsagorna från de individuella intervjuerna och visar vilka 

retoriska resurser som personalen använder för att rättfärdiga varför de inte utför en 

omsorg i linje med omsorgsvärdena. Den visar även att personalen relaterar till tre 

35



aspekter när de rättfärdigar sina handlingar: omsorgen i sig, de äldre personerna och 

media. Dessutom analyserades hur den intervjuade personen positionerade sig 

gentemot sig själv. Denna nivå är svår att skönja (se Bamberg, 2006). Gruppintervjun 

användes för att analysera hur personalen relaterar till och samkonstruerar en känsla 

för det egna och andras jag. Analysen visar hur samkonstruktion sker genom att 

deltagarna fyllde i varandras meningar och talade i munnen på varandra.  

Inom de första två analysnivåerna fångas hur den intervjuade vill förstås och genom 

den tredje fångas hur den intervjuade förstår sig själv. För att stärka analysen 

kompletterades den med Schafers (1992) begrepp ”storyline” (berättartråd). 

Berättartrådar handlar om de grundläggande berättelser man har om sig själv. De är en 

resonansbotten mot vilka allt tal rör sig. Genom att förstå resonansbottnarna kan 

identitetsanspråk analyseras (Bamberg, 2011). I gruppintervjuns interaktion skapades 

berättelsen om ”den kluvna omsorgsgivaren”.  

Etiska överväganden 

Studiens etiska överväganden delas in i allmänna riktlinjer samt psykologiska och/eller 

sociala risker för de intervjuade.  

Allmänna riktlinjer 

Studien godkändes av Regionala etikprövningsnämnden (Göteborg) den 21 mars 

2011 (ref: 669-10). De allmänna riktlinjerna innefattar hänsynstagande till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För 

att leva upp till informationskravet (Iphofen, 2011) gavs information till personalen 

vid flera tillfällen. Skriftlig och muntlig information gavs vid personalmöten och 

informationen upprepades vid varje intervjutillfälle. Informationen handlade om 

studiens syfte och frågeställning, frivillighet, rätten att avbryta deltagande, 

konfidentialitet och säker förvaring, samt möjligheten att ta del av den transkriberade 

intervjun och kommentera den. Samtycke (Nygren, 2012) inhämtades både kollektivt 

och individuellt inför samtliga intervjuer. Representanter för personalen fick ge sitt 

samtycke till att studien genomfördes på arbetsplatsen och att personalen deltog i 

studien. Samtycke inhämtades även vid varje intervjutillfälle. Ytterligare samtycket 

inhämtades i och med att deltagarna fick ta del av de transkriberade individuella 

intervjuerna för att materialet skulle kunna justeras vid behov och användas i sin helhet. 
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Konfidentialitetskravet behövde hanteras utifrån att hela personalgruppen deltog i 

studien och intervjuerna genomfördes på arbetstid och bokades av enhetschefen. Detta 

innebar att det var av yttersta vikt att koda materialet på ett sådant sätt att 

konfidentialitet säkerställdes i så stor utsträckning som möjligt. Därför användes 

fingerade namn och siffror och deltagarnas bokstavs- eller nummerordning skiljde sig 

ifrån den ordningsföljd intervjuerna genomfördes, mellan artiklarna och 

genomförandet av gruppintervjun. Ytterligare en åtgärd var att antal år på arbetsplatsen 

och i yrket slogs samman. Skriftspråk användes för att undvika identifikation genom 

betoningar och dialekt. Säkerställandet av konfidentialitet är nära kopplat till 

nyttjandekravet. Genom att vara vaksam på hur forskningen presenteras och eventuella 

möjligheter till identifikation var målet att undvika att deltagarnas svar kunde användas 

mot dem av deras kollegor eller av enhetschefen. Materialet förvaras i ett låst och 

brandsäkert skåp på Högskolan i Skövde, som enbart forskningsledarna har tillträde 

till, vilket är en del i att säkerställa deltagarnas konfidentialitet (Kalman & Lövgren, 

2012; Nygren, 2012). Kodnyckel förvaras åtskilt från materialet. 

Psykologiska och/eller sociala risker 

Petersson (1992) betonar att det är forskarens plikt att genomföra god forskning på 

”ett etiskt godtagbart sätt” (s. 97) genom sitt uppförande mot andra människor. En 

grundsten i förhållningssättet är avvägningen mellan individskydd och forskningskrav. 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska vetenskapens och samhällets intressen inte gå före 

hänsynen till deltagarnas välbefinnande (Israel & Hay, 2006; Kalman & Lövgren, 

2012). Avvägningarna handlar således om att lägga människovärde, självbestämmande 

och integritet i ena vågskålen och noggrannhet, ärlighet och opartiskhet i den andra.  

Eftersom alla i personalgruppen intervjuades behövde individskyddet hanteras 

noggrant. Detta då det gav upphov till en sårbar situation för deltagarna eftersom 

deltagandet kunde innebära sociala och psykologiska risker (Nyström, 2012). De 

sociala riskerna är bland annat att resultat kan, eller skulle kunna, påverka relationerna 

i personalgruppen. Att få ta del av andras ståndpunkter i text och i ett tolkat 

sammanhang skulle kunna innebära konflikter om kollegor eller enhetschef finner dem 

olämpliga. De personliga riskerna innebär att medvetandegörandet och 

explicitgörandet av ståndpunkter kunde inverka på deltagarnas uppfattning om sig 

själva och yrkesutövandet. Det vill säga att det i intervjuerna beskrevs värderingar och 

prioriteringar som de inte hade artikulerat tidigare och därmed behövde förhålla sig 

till först vid dessa tillfällen.  
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För att minimera riskerna gavs deltagarna möjlighet att läsa igenom transkriptionerna 

och kommentera dem. Några deltagare valde att stryka stycken som de ansåg kunde 

innebära risker för dem själva. Strykningarna innefattade anekdoter om de äldre, vilket 

inte visade sig behövas för att verifiera de analytiska konstruktionerna. Strykningar i 

material kan innebära etiska dilemman (Kalman & Lövgren, 2012) om de innehåller 

information som aktualiserar forskningskravet. I studien uppstod inte någon konflikt 

och intervjumaterialet uteslöts. Därmed kunde de intervjuades känsla av integritet 

respekteras och upprätthållas.  

Ett annat perspektiv att lägga på de sociala riskerna är de beroendeförhållanden 

(Kalman & Johansson, 2012) som kan ge upphov till risker. Deltagarna i studien är i 

beroendeställning i relation till sin chef och konfidentialitet innebär att skydda 

deltagarnas integritet i så stor utsträckning som möjligt. Trots de åtgärder som använts 

för att ta hänsyn till detta kan inte absolut garanti ges att personalens deltagande var 

helt frivillig även om de erbjöds möjlighet att avsäga sig deltagande vid de möten vi 

hade. Deltagarnas beroendeförhållande till sin enhetschef blir än mer utsatt då de inte 

heller kan förutse chefens hantering av resultaten. Å andra sidan hamnar enhetschefen 

i en utsatt situation då dennes svar kan granskas och ifrågasättas av hela 

personalgruppen. Hennes legitimitet kan komma att försvagas eller stärkas beroende 

på hur de inblandade hanterar det. 

Individskyddet beaktades även genom hänsyn till att deltagarnas svar når olika publiker 

(Nyström, 2012). Intervjusituationen, med intervjuaren som publik, skiljer sig från 

den publik kollegor och enhetschef utgör när de tar del av analyserna. Denna dubbla 

hermeneutik (Thornquist, 2012, s. 118) är en förutsättning i forskningen, men även 

en bidragande orsak till att de sociala riskerna ökar om den potentiella krocken inte 

medvetandegörs och hanteras. Det är medvetenheten om en potentiell krock mellan 

dessa två publiker som ligger till grund för beslutet att låta deltagarna kommentera 

transkriptionerna och föreslå strykningar om de uppfattade att det fanns känsliga delar 

i dessa.  

I studien uppnås god forskningssed (Gustafsson, Hermerén, & Petersson, 2005) 

genom att arbetet präglades av värden som ärlighet, öppenhet och medvetenhet. 

Resultaten är i god ordning och material och källorna har gjorts rättvisa genom att 

förvrängningar och försköningar undvikits.  
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Tillförlitlighet  

Att arbeta kvalitativt innebär exempelvis att analysera individers beskrivningar av 

upplevelser. I enlighet med Reid (1994) fanns strävan att nå en övergripande 

applicerbarhet (även om tonvikten är de enskilda fallen). Målet är att möjliggöra 

användandet av den kunskap denna studie genererar, av en särskild organisatorisk 

kontext, till andra liknande sådana. Överföringen (Lincoln & Guba, 1985) kan ske 

genom en medvetenhet om hur situationer skiljer sig åt. För att möjliggöra detta krävs 

transparens och goda beskrivningar.  

Kvaliteten i kvalitativa analyser ligger, som Silverman (1997) beskrivit, i deras förmåga 

att visa och avslöja en bild av verkligheten som vi kan resonera utifrån och som ökar 

vår förståelse för en situation eller ett sammanhang. Målet har varit att genomföra ett 

arbete som uppnår denna kvalitet. Tyglandet (Dahlberg, 2006) ökar möjligheten för 

att kvalitet kan säkerställas. Innan studien påbörjades hade jag tagit del av nyhetsinslag 

om brister inom svensk äldreomsorg. Därmed fanns en risk att min förförståelse var 

färgad. Inför mötena med personalen medvetandegjorde jag mina förutfattade 

meningar och gjorde dem till föremål för reflektion och analys. Genom mediers 

porträttering av äldreomsorgen och ”skandaler” i form av vanskötsel hade jag en bild 

av en stressad personalstyrka som arbetar med mycket sjuka äldre. Att behålla en sådan 

bild skulle ha fått som konsekvens att frågorna och återgivelsen av empirin hade 

presenterats utifrån en sådan förförståelse (exempelvis oskäligt stor betoning på 

omsorgsarbetets negativa sidor) och reproducerat denna eventuellt osanna bild. Det är 

omöjligt för forskare att bortse ifrån tidigare erfarenheter och kunskaper om det ämne 

de studerar men genom att medvetandegöra den egna förförståelsen kan skeva 

uppfattningar och bilder undvikas. Genom medvetandegörandet kunde jag möta 

intervjudeltagarna med ett öppet sinne och tyglandet användes som en medveten teknik 

genom hela arbetet för att stärka resultatets överförbarhet och tillförlitlighet.  

Tillförlitlighet (Lincoln & Guba, 1985) uppnås genom överförbarhet, trovärdighet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. Eftersom ingen kontext är den andra 

lik betraktas avhandlingens slutsatser som arbetshypoteser som beaktar lokala 

betingelser. Arbetshypoteserna bygger på enhetschefens och personalens beskrivningar 

och förhoppningen är att slutsatserna anses rimliga genom den framställning som görs. 

Överförbarhet handlar om att tillämpa studiens slutsatser på liknande kontexter. 

Genom att använda transparanta och täta beskrivningar är det möjligt för läsaren att 

dra egna slutsatser om huruvida slutsatserna är tillämpbara eller inte.  
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Eftersom studien inte bygger på något längre forskningsdeltagande i den miljö som 

studerats finns en möjlighet att delar av omsorgkulturen på arbetsplatsen delvis missats 

eller uteslutits helt. Trovärdighet har uppnåtts genom att arbetet lades upp på det sättet 

att jag inledde analysarbetet och resultatpresentationen. Handledarna, som var andre 

och tredje författare, gavs möjlighet att kritiskt granska och ifrågasätta implicita 

antaganden och grunder för resultatpresentationen. Förhoppningen är att trovärdighet 

uppnåtts genom ärlighet, genomskinlighet och testande av antaganden mot empirin i 

sig.  

Trovärdigheten stärks även av att de intervjuade fick möjlighet att ta del av 

transkriptionerna och ge kommentarer samt göra tillägg innan analysen genomfördes. 

Utifrån deras genomläsningar blev beskrivningarna mer noggranna vilket stärker 

pålitligheten. Noggrannheten stärktes också genom handledarnas kritiska granskning. 

Även handledarnas mer distanserade genomläsningar bidrog till att öka 

tillförlitligheten då de ställde kritiska frågor kring relationerna mellan intervjuguider, 

intervjutillfällenas kontext, transkriptioner, val av citat, analys och diskussion. 

Sammanfattning av artiklarnas resultat 

Nedan följer en sammanfattning av artiklarnas resultat. Artiklarna finns i sin helhet i 

bilagorna 1-IV.  

Artikel I – Där personalens omsorgsvärden visade sig 

Personalens upplevelser av de äldre personernas välbefinnande visade sig vara en känsla 

av existentiell beröring (existential touch). Beröringen består av tre former av 

upplevelse: (i) upplevelse av valfrihet, (ii) upplevelse av njutning, och (iii) upplevelse 

av närhet.  

Valfrihet kan handla om de dagliga rutinerna liksom möjligheten att delta i olika 

aktiviteter. Valfriheten är knuten till att ha trevligt eller undvika det man tycker är 

otrevligt. Njutning är kopplat till att bara vara och kan exempelvis vara att njuta av 

icke-sociala situationer såsom att sitta i solen. Personalen menar även att sådan 

njutning uppstår hos de äldre personerna utifrån sociala källor, exempelvis när 

personalen tar sig tid för dem och när de bekräftar dem. Samhörighet är knuten till 

närhet. Det kan handla om att sitta ned med de äldre, att borsta deras hår eller krama 
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dem. Även närheten till platser och saker är av vikt. Den fenomenologiska analysen 

visade vikten av existentiell rörelse genom aktivering för att uppnå en typ av 

autenticitet. Att ”bara vara” visar vikten av existentiellt dröjande genom igenkännande 

och tillhörande som en annan typ av autenticitet. Men, det räcker inte att ”bara vara”, 

analysen visar även vikten av att ”bara vara med” som en form av delad existens, ett 

socialt varande-i-världen. För en fenomenologisk diskussion hänvisas till Artikel I. 

Artikel II – Där det visade sig att omsorgen utifrån 

omsorgsvärdena ger upphov till tre tvetydigheter 

Personalens erfarenheter och meningsskapande visar att arbetet för de äldre 

personernas välbefinnande består av tre tvetydigheter. Dessa uppstår i spänningen 

mellan upplevelsen av den äldre personens behov och upplevelsen av organisationens 

ramar för att tillgodose behoven. Tvetydigheten består av tre delar: (i) valfrihet kontra 

institutionella begränsningar, (ii) de äldre personernas behov av aktivering kontra 

behov av att inte bli aktiverad, och (iii) de äldre personernas behov av rutin kontra 

svårigheten att veta vad de äldre personerna behöver. 

(i) Det stödjande arbetet för välbefinnande hos de äldre personerna består i att 

personalen försöker att inte styra de vardagliga rutinerna. De äldre personerna kan 

själva välja när de ska äta, sova eller sitta i allrummet. Valfriheten innefattar även 

möjlighet att besöka andra platser och att köpa kläder eller fikabröd. Arbete inriktat 

mot välbefinnande står i ett spänningsförhållande till organisatoriska begränsningar, 

exempelvis att personalen behöver anpassa sig till de ”måsten” som finns och att deras 

arbetsschema är kopplat till avdelningarnas rutiner. 

(ii) De äldre personerna har varierande grad av aktiveringsbehov. För vissa handlar det 

om att personalen tar med en CD-spelare och spelar musik som de vet att den äldre 

individen uppskattar. För andra kan det handla om att komma ut, gå på promenad 

eller liknande. Samtidigt finns det de äldre personer som bara vill vara; sitta på 

uteplatsen och värmas av solen eller ligga på sängen. Det handlar inte om att bara vara 

utan även om att bara-vara-med. Det senare handlar om det välbefinnande som 

personalen upplever uppstår hos den äldre personen när de sitter ned med denne. 

(iii) Mångtydighet råder även i upplevelsen av att de äldre personerna behöver rutiner 

för att må väl, samtidigt som det är svårt att veta vad de behöver. Ibland kan den äldre 

personen inte uttrycka sig och personalen upplever att de behöver känna in den äldre 
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personen. De upplever att rutinerna skapar trygghet och igenkännande hos de äldre 

personerna och de försöker att anpassa rutinerna efter var och ens behov. De äldre 

personerna har varierande förmåga att uttrycka sina behov. Personalen upplever att de 

behöver läsa av de äldre, dels för att förstå vad de behöver, dels för att förstå om de är 

nöjda. För personalen handlar det om att bemöta den äldre personen utifrån dennes 

livsvärld.  

Artikel III – där logikerna blottlades och problematiserades 

I den reflexiva analysen användes logiker som teoretiskt verktyg. De två framträdande 

logikerna benämndes som ekonomisk logik respektive omsorgslogik eftersom de 

uttrycktes vertikalt genom hela organisationen (på politisk nivå, chefs- och 

personalnivå) och också utifrån att de därmed betecknas utifrån sina rationaliteter 

(ekonomi respektive omsorg) istället för organisationsnivå (chef respektive personal). 

Med hjälp av begreppen kunde ett mönster skönjas: de två logikerna skildes åt på 

politisk nivå (där de var delar av åtskilda lagar och riktlinjer) och i personalens 

förståelse av omsorgspraktiken (där arbetet delades upp i omsorg och ”det andra” som 

de behövde göra). Dock skildes logikerna inte åt på ledningsnivå. Enhetschefen 

utformade en hybridlogik där ekonomi är omsorg och omsorg är ekonomi (exempelvis 

administration och rutinisering). Motståndet som personalen uppvisar handlar inte om 

den ekonomiska logiken i sig, utan om att de motsätter sig chefens hybridlogik. 

Personalen ställer inte upp på att dokumentation i form av exempelvis individuella 

omvårdnadsplaner eller uppföljningar är omsorg för äldre personers välbefinnande. 

Uppdelningen mellan omsorg och ”det andra” leder till att arbetet blir fragmenterat 

och att de börjar ”springa” för att uppfylla vad de upplever är omsorg. 

Analysen av logikerna visar att personalens rationalitet inom den ekonomiska logiken 

bygger på att de inte är ”tillräckligt många händer”. De förstår sitt arbete, genom denna 

logik, i form av att de inte är tillräckligt många för att få till ”det lilla extra” i de äldre 

personernas vardag (exempelvis att gå på promenad) eller för att hinna att både ”sitta 

vid datorn” och ”göra det de borde” (ta hand om de äldre). Personalens upplevelser 

av att inte hinna med att göra mer än exakt det de borde, leder till frustration. 

Frustrationen leder i sin tur till personalens tekniker; att ”de stänger av” eller ”sätter 

upp en vägg”. Personalens omsorgslogiska rationalitet bygger på värden om att möta 

den äldre personens behov genom att ha tid att se och lyssna till den äldre. Den utgår 

även ifrån ”det lilla extra” som handlar om att kunna möta den äldre personens behov 

av existentiell beröring. Tekniken för att verkställa denna rationalitet är att ”springa 

fortare” och göra prioriteringar där de ”tar den äldre först”. De två logikerna befinner 
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sig i en spänningsfylld interaktion i omsorgspraktiken. Spänningen uppstår genom 

personalens uppdelning mellan dem, genom att de upplever att omsorgslogiken borde 

ha företräde och att de motsätter sig enhetschefens hybridisering. 

Enhetschefens hybridisering utgår ifrån rationaliteten om ”individcentrerad vård”. 

Enhetschefen beskriver att omsorgen förändrats och att personalen nu ska ”finnas där 

för den äldre och inte tvärt om”. Genom individcentrering skapas en rationalitet som 

likställer omsorg och ekonomi. Tekniken, som följer på denna rationalitet, bygger på 

individualiserade rutiner. Kvaliteten, enligt denna hybrid, uppstår när var och en av 

personalen följer samma instruktion (exempelvis hur en äldre person duschar). Genom 

standardiseringar utförs en omsorg som är utformad för varje äldre, oavsett vem av 

personalen som utför arbetet och oavsett vem den äldre personen är. Dokumentation 

är överlag den drivande tekniken och består exempelvis av medicinlistor, orderlistor 

och avvikelserapporter (exempelvis ska avvikelser från den individuella 

omvårdnadsplanen rapporteras). Omedvetet har det skapats en hybridiserande teknik 

som, samtidigt som den förser omsorgen med ”kvalitet”, skapar ett 

övervakningssystem för omsorgen och över personalen. Personalen utsätts för 

sanktioner (ytterligare en av hybridens tekniker) om de inte tar till sig hybridens 

rationalitet och utför en praktik därefter. Exempelvis uteblir löneökning om de inte 

kan ange hur de jobbat för att uppnå verksamhetens mål, vilket kan vara att stödja 

daglig livsföring ett år eller bemötande ett annat år.  

Mellan ledningsnivåns hybridlogik och omsorgspraktikens uppdelning mellan 

ekonomi och omsorg finns även harmoni. Personalen finner exempelvis att rutinisering 

behövs, och kanske är ett måste, när de äldre personerna utvecklar demens och behöver 

ordning för att må så bra som möjligt. De finner även rationaliteter om bemötande, 

att hjälpa de äldre personerna att upprätthålla daglig livsföring eller att ett fokus på 

individens intressen är bra värden. Det är inte runt de ekonomiska värdena i sig som 

spänningen uppstår. Spänningen uppstår i relation till chefens hybridisering eftersom 

personalen skiljer mellan ekonomi och omsorg och upplever dem som motpoler. 

Artikel IV – Där rättfärdigande och dess inverkan på 

personalens identiteter som omsorgsgivare analyserades 

För att utforska och problematisera personalens förklaringar av prioriteringar bland 

arbetsuppgifterna genomfördes en positioneringsanalys. Resultaten visade följande: 
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(i) Individerna är starkt lierade med arbetsgruppen; de pratar mer i termer av ”vi” än 

”jag”. De har agens vilken begränsas av det organisatoriska ramverket (schema, 

personaltäthet, fördelning mellan olika uppgifter) och upplever att ramverket har 

ändrats på grund av en högre arbetsbelastning (med uppgifter som inte är 

omsorgsgivande enligt personalens definition). Personalen upplever att förändringen 

gör att de måste prioritera mellan arbetsuppgifter och att de äldre personerna 

passiviseras (vilket går emot deras definition av att en del av de äldre personernas 

välbefinnande består av att ha valfrihet).  

(ii) Personalen relaterar till omsorgen i sig, de äldre personerna och media (främst 

nyheter om misskötsel och olycksfall) när de rättfärdigar att de inte utför en omsorg 

enligt i linje med omsorgsvärdena. I enlighet med artikel III visar resultatet att 

prioriteringar görs för att personalen upplever sig vara för få och ha för mycket att 

göra. Prioriteringarna bygger på att sätta den äldre personen först och att nedprioritera 

exempelvis städningen. Om personalen hade mer resurser uppger de att de skulle vilja 

sätta guldkant på de äldre personernas tillvaro. När personalen relaterar till de äldre 

personerna framträder det att de skulle vilja stödja de äldre personernas agens i större 

utsträckning (ex. resa, luncha ute, gå till marknaden) och deras sociala behov (ex. sitta 

ned och prata, ta en kopp kaffe och ”pyssla” med dem). Sådant utgör delar av 

guldkanten och visar att prioriteringar och guldkant är två sidor av samma mynt. De 

är förklaringar till hur de hanterar kollisionen mellan omsorgsvärden och 

omsorgspraktikens utförande. Medias beskrivning av missförhållanden och 

nedskärningar används som en retorisk resurs för att göra en poäng av att den 

misskötsel som porträtteras av media inte kan uppstå på det aktuella boendet. 

Personalen beskriver även hur medias porträttering är en generaliserad och negativ bild 

och att bilden framför allt inte stämmer överens med det boende de arbetar på. 

(iii) Personalen samkonstruerar retoriken om att dokumentation tar tid från omsorgen 

om de äldre. De fyller i varandras meningar, bekräftar varandra och pratar i mun på 

varandra när de i grupp förklarar sina prioriteringar. De förstärker varandras 

värderingar om att det är omsorgsgivande (i motsats till ”det andra” som utgörs av 

administration och dokumentation) de borde ägna sig åt och att de inte borde få dåligt 

samvete om de sitter ned med de äldre. Personalen beskriver att de får dåligt samvete 

oavsett vad de gör, om de sitter ned med de äldre personerna får de dåligt samvete för 

att de inte utför icke-omsorgsgivande uppgifter såsom dokumentation, disk eller 

liknande. Om de sätter sig ned vid datorn för att dokumentera får de dåligt samvete 

för att de inte spenderar den tiden med de äldre personerna och låter kollegorna ta 

hand om omsorgsarbetet. Samkonstruktionen skapar en berättelse om de anställda som 
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kluvna. Personalens meningsskapande kring vad de borde göra går inte i linje med de 

organisatoriska förväntningarna, vilket ger upphov till ett moraliskt arbete för 

personalen. De utsätts för multipla hot mot de egna jagupplevelserna, hur de än gör 

får de dåligt samvete. På så vis hotas den professionella identiteten. För att rädda 

ansiktet hänvisar personalen till de knappa resurserna, som en förklaring till att de inte 

utför en omsorg enligt de egna personliga omsorgsvärdena. 

Diskussion 

Nedan diskuteras avhandlingens delsyften, avslutande teoretiska reflektioner 

presenteras, en slutsats ges och praktisk betydelse beskrivs. 

Det första delsyftet fokuserade på att analysera personalens erfarenheter av, och 

meningsskapande kring, de äldre personernas välbefinnande och deras reflektioner 

kring det omsorgsarbete de utför. I studien framkom att personalens omsorgsvärden 

bygger på uppfattningen att de äldre personernas välbefinnande är kopplat till en 

upplevelse av existentiell beröring. En beröring som i praktiken innebär att de ska 

uppleva valfrihet, njutning och närhet. Omsorgsarbetet som bygger på dessa värden 

utmanas dock av tvetydigheter som begränsar personalens möjligheter att vara flexibla 

utifrån de äldre personernas önskemål och behov. Det begränsar även personalens 

möjligheter att vara uppmärksamma på de äldre personerna och deras närhet till dem.  

Dessa fynd är i linje med Postles (2002) resultat som påvisar tvetydigheter. Personalen 

önskar utgå från ett behovsbaserat bemötande men upplever att möjligheten till detta 

försvåras genom bristande resurser. Genom att vara ”för få händer” begränsas 

flexibiliteten och personalen hänvisar till turordningar och rutiner. En andra likhet 

med Postles studie står att finna i biståndshandläggarnas och omsorgspersonalens 

upplevelser av att dokumentation är ett nödvändigt system eftersom omsorgen bygger 

på det, samtidigt som dokumentationen lämnar för lite tid över till relationellt arbete 

och meningsfulla samtal med omsorgstagarna. Postles och min studie stödjer 

Hellström Muhlis (2010) analytiska poäng att det till sist uppstår en skillnad mellan 

personals professionella ambitioner och det institutionellt utformade omsorgsarbetet. 

I likhet med studien som utförts av Josefsson m.fl. (2007) önskar personalen ha en 

närmare kontakt med de äldre personerna än vad som är möjligt. Istället skyndar de 

sig (jämför med Fagerberg & Engströms (2012) igenom uppgifterna och de 

individuella omvårdnadsplanerna omvandlas till rutiner. 
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Omsorgspersonalen anser samtidigt att rutinisering är ett måste för verksamheten och 

något som kan främja de äldre personernas välbefinnande. De kan även se att 

dokumentation är en god rutin. Men, de opponerar sig mot att ”det där andra” arbetet 

skulle vara omsorg eller ”vad de borde göra”. Det uppstår en kamp om 

tolkningsföreträde (Jacobsson, 2006) som tar sig uttryck i personalens tekniker 

(Miller & Rose, 2008) att ”stänga av” och att ”springa fortare” för att uppnå 

omsorgsrationalitet. De upplever att deras utrymme för att ge omsorg, enligt 

omsorgslogiken, har minskat och är frustrerade för att de upplever att arbetsbördan av 

”det där andra” har ökat samtidigt som de inte har fått mera tid. I likhet med 

hemtjänstpersonalen i Doniol-Shaw och Ladas (2011) studie upplever personalen 

fragmentering och att det är deras engagemang, snarare än arbetets organisering, som 

bidrar till den individuella omsorgen.  

Studiens andra delsyfte handlade om att problematisera de två logikerna som styr 

omsorgsarbetet. Logiker formas i och genom social interaktion och tar sig uttryck 

genom vad vi kallar förnuft och en känsla av korrekthet (Stier, 2012). Personalen 

upplever, i likhet med Eliassons (1995a) och Hellström Muhlis och Delbenes (2012) 

resultat, att den ekonomiska logiken inkräktar på deras omsorgsarbete. Samtidigt 

uppskattar personalen rutinisering och ett individuellt bemötande. Deras innebörd i 

det senare är dock baserat på att se, känna och stödja den äldre personen samt att vara 

flexibel i bemötandet av den äldre. Den organisatoriska innebörden av individuellt 

bemötande bygger på enhetschefens hybrid (Glynn & Lonsbury, 2005; Thornton 

m.fl., 2005) där termen rymmer standardiserade rutiner och dokumentation. Därmed 

skiljer sig termens innebörd åt mellan ledning och praktik. I likhet med Binders (2007) 

studie skapar enhetschefen en hybrid av logikerna i ett försök att skapa acceptans för 

den ekonomiska logiken hos sig själv och hos personalen. Användandet av termen 

individcentrerad vård tjänar enhetschefens syfte att integrera effektiva metoder i 

äldreomsorgen. Om duschning sker enligt ett visst schema är det, å ena sidan 

tidsbesparande samtidigt som personalen blir utbytbar, å andra sidan garanterar det att 

den äldre personen ges samma omsorg och får sina behov tillgodosedda oavsett 

utförare. I likhet med Barman och MacIndoes (2012) forskningsresultat föreligger 

ingen homogenitet mellan enhetschefens logik och personalens. För att uppnå 

homogenitet och att logiken överförs från ledning till praktik, behöver de 

institutionella och individuella normerna överensstämma.  

I dag gör personalen motstånd (Friedland & Allport, 1991) mot enhetschefens 

hybridlogik (inte mot den ekonomiska logiken i sig) och den teknik som används för 

att få personalen att uppnå de mål som utgår från denna logik, vilket utgörs av 
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sanktioner i form av utebliven löneökning och eventuella avvikelserapporter. Risken 

finns att målen uppnås därför att personalen utför arbetet i syfte att undvika 

sanktioner, snarare än att de internaliserat logiken och målen. Logikerna har formats 

genom personalens interaktion med varandra (och andra tidigare eller tillfälliga 

kollegor/chefer) under lång tid. Personalens oförmåga att föreställa sig något annat 

sätt att organisera arbetet på tar sig uttryck i att de stänger av när de blir alltför 

frustrerade eller springer snabbare för att realisera omsorgslogiken. Det ses som 

självklart att de springer och prioriterar mellan alla arbetsuppgifter.  

Delsyfte 3 hade som mål att analysera hur personalen rättfärdigar sina prioriteringar i 

rådande kontext och hur deras förklarbarhet påverkar deras professionella identiteter. 

Personalen blir frustrerade när de uppfattar sin agens kringskuren av det 

organisatoriska ramverket och den ständiga ökningen av administrativ 

arbetsbelastning. Eftersom deras prioriteringar strider mot deras omsorgslogik 

karaktäriserades intervjuerna av förklarbarhet (Scott & Lyman, 1968; se även Coulon, 

1995 och Orbuch, 1997). Analysen visade även att personalen rättfärdigar 

prioriteringar, som går emot omsorgslogiken, genom att hänvisa till att de har ont om 

tid och att de gör ”sitt bästa”. Hänvisningarna är ansvarslättande strategier (Antaki, 

1994) som syftar till att neutralisera prioriteringarna. Denna förklarbarhet är ett sätt 

att försöka lösa moraliska konflikter och stress som uppstår när personalen upplever 

att kvaliteten på omsorgen sänks eller när de inte vet vilken logik de ska följa eftersom 

båda logikerna skapar dåligt samvete (jämför med Astvik & Melin, 2013). 

Förklarbarhet är dock inte ett individuellt utan ett socialt fenomen. Rättfärdigande 

formas utifrån kontext (Harnett, 2010) och institutionell miljö (Scott, 1991). Utifrån 

de positioner (Davies & Harré, 2001) som formas i interaktionen mellan de anställda, 

formas en syn på verksamheten, vad som är personalens uppgift och varför uppgiften 

eventuellt inte genomförs. Analysen av gruppintervjun visade att personalen 

samkonstruerar förklarbarhet. Särskilt engagerade blev de (i gruppintervjun) då de 

gjorde motstånd mot den ekonomiska logikens administrativa påverkan på 

verksamheten. Motståndet uttrycktes genom en förklarbarhet med utgångspunkt i att 

dokumentationen tar tid från det ”de borde göra”. Därefter övergick de till att 

argumentera för att de inte borde få dåligt samvete för att de tar sig tid att sitta ned 

med de äldre personerna istället för att dokumentera eller tvärtom.  

I likhet med Perssons och Wästerfors (2009) resultat byggs förklarbarheten på 

skuldbeläggande i form av att tiden som krävs för administration har ökat eller att de 

är ”för få händer” och därför måste prioritera bland uppgifter och de äldre personernas 
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behov och dessutom ”springa” för att hinna med. Att knyta förklarbarheten till 

organisatoriska begränsningar får handlingarna att framstå som nödvändiga och 

bortom personalens kontroll, eller rent av som lämpliga och goda handlingar. Att göra 

prioriteringar sparar tid åt personalen, tid de menar att de lägger på den äldre personens 

behov istället för på ex. städning. Det rättfärdigar även springandet som är en retorisk 

resurs för att visa hur stressade de är och hur många viktiga uppgifter de ska hinna 

med.  

Personalens betonande av organisatoriska begränsningar väckte intresset att koppla 

förklarbarhet till deras identiteter som omsorgsgivare och utöka analysen med hjälp av 

teorier om professionell identitet. De får dåligt samvete oavsett om de agerar utifrån 

den ekonomiska logiken eller omsorgslogiken, vilket tyder på att det finns multipla 

hot mot deras professionella identiteter (Sitkin m.fl., 1993). Professionalitet handlar 

enligt Egidius (2011) om ett säkert, skickligt och trovärdigt utförande av arbetet. 

Normerna kring vad detta innebär sätts dock av dem själva. Det handlar inte bara om 

vad du gör utan om vad du borde göra eller vara (Stier, 1998). Framställningarna i 

media har satt trovärdigheten i gungning och förklarbarheten som beskrivs ovan är ett 

sätt att erövra professionalitet (jämför med Rolf, 1995). Antagandet stärks av 

samkonstruktionen och den starka lieringen med den egna gruppen under 

gruppintervjun.  

Att erövra en professionalitet kan dock vara svårt när personalen inte kan sätta ord på 

vad de gör/bör göra eller hur de gör det. Omsorgsarbetet kännetecknas av tyst kunskap 

(Blennberger, 2005; Rolf, 1995), vilken sällan räknas som kunskap, trots att den är 

oumbärlig (Eliasson, 1995b). Tyst kunskap är kärnan i omsorgsverksamheten i och 

med att den uttrycks i det dagliga bemötandet av de äldre. Den är även en utgångspunkt 

för att uppnå Blennbergers (2005) förslag, att omsorgslogiken kan genomföras inom 

ramarna för den ekonomiska logiken. Tyst kunskap står sig slätt mot högre 

utbildningar, evidensbaserade metoder och vetenskaplig forskning. Detta gör det ännu 

lättare för den ekonomiska logiken, med sina skenbart omsorgsinriktade värdeord som 

kvalitet, individcentrering och bemötande, att tysta ned omsorgslogiken. Det är 

därmed inte enbart omsorgsarbetet i sig som formas och ges plats utifrån den 

ekonomiska logiken, detsamma gäller kunskapen om omsorgen.  

Avslutande teoretiska reflektioner 

I avhandlingsarbetet har teorier om logiker, förklarbarhet och professionell identitet 

tillämpats och kombinerats i syfte att skapa förståelse för äldreomsorgspersonalens 
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beskrivningar av arbetet för att finna balans mellan logikerna och deras rättfärdigande 

av prioriteringarna i omsorgen. Detta har möjliggjort en stegvis kontextualiserande 

analysprocess, där kompletterande analyser har kunnat användas på empirin. 

Analyserna har, i linje med DiMaggio och Powell (1991a), visat vikten av att förstå 

sociala fenomen i organisationer utifrån en individuell, relationell likaväl som en 

kontextuell nivå. Om enbart en av analyserna utförts hade förståelsen inneburit 

kunskapsluckor om de individuella reflektionerna, de organisatoriska logikerna eller 

konsekvenserna för personalens professionella identitetsskapanden. 

Logiker kan ses som mönster av meningsskapande i praktiken eller som analytiska 

verktyg. I avhandlingen har de använts som meningsskapande mönster. Argument för 

detta är att personalens beskrivningar pekar på att de upplever logikerna som faktiska 

realiteter. Även tidigare forskning indikerar att logikerna ”finns”. Denna hållning ger 

möjlighet att diskutera den praktik de skapar. För personalen ”finns” logikerna, de är 

internaliserade värdesystem som har reella konsekvenser. Det är dessa reella 

konsekvenser i omsorgsarbetet som är av intresse i denna avhandling.  

Avhandlingen bidrar till ett teoretiserande om att de finns skilda slag av interaktion 

mellan logikerna. I likhet med Svedbergs studie (2003) av logiker inom skolans värld, 

visar resultaten att logikerna krockar med varandra. Krockar mellan logiker uppstår då 

rationaliteter skiljer sig åt. Rationaliteterna kan dock te sig lika på ytan eftersom 

samma ord används av både personal och enhetschef, exempelvis ”individcentrerad 

vård”. Till innehåll kan termerna skilja sig åt, exempelvis när enhetschefen använder 

sin hybridlogik för att benämna dokumentation och administration som kvalitet och 

god omsorg, medan det ter sig oförståelig för personalen. Avhandlingens resultat 

stödjer Lindbergs (2014) poäng om att logiker måste ha en social praktik för att 

finnas. Eftersom personalen inte stödjer enhetschefens hybridlogik mister den sin 

mening och implementering. 

I likhet med studien av Arman m.fl. (2014) visar avhandlingen att logiker kan 

hierakiseras. En logik kan ges tolkningsföreträde före en annan. I denna studie minskar 

den ekonomiska logikens standardiseringar de flexibilitetssträvanden som ryms i 

omsorgslogiken. Hierarkiseringens kärna är en ojämlik samexistens som bidrar till en 

ständigt pågående kamp mellan ekonomi och omsorg. Ytterligare en likhet är att 

kvantitativa mått (budget, tidsramar, personaltäthet, måluppfyllnad) rättfärdigar 

styrningen mot standardisering genom att den ligger till grund för planering av, samtal 

kring och utvärdering av verksamheten. Därmed legitimeras hierarkiseringen och den 

ekonomiska logiken blir utgångspunkten som omsorgslogiken anpassas till. Samtidigt 
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visas på en samexistens; trots att personalen protesterar mot hybridlogiken upplever de 

ändå att de organiserar sitt arbete enligt standardiseringar och administrativa uppgifter.  

Hierarkiseringen upplevs som ett objektivt hinder men är medskapad och upprätthålls 

genom personalens handlingar (Di Maggio & Powell, 1991; Jeppersson, 1991). Det 

mönster de skapar formar även de mål och medel som upplevs som tillgängliga för 

personalen (Friedland & Alford, 1991). Det vill säga vad de uppfattar som viktigast 

att hinna med under en dag (exempelvis att hjälpa alla med morgontoalett och dusch 

med så kort väntetid som möjligt) och hur de ska göra för att uppnå det (exempelvis i 

vilken ordning de ska hjälpa de äldre personerna eftersom de önskar gå upp vid olika 

tidpunkter eller tar olika lång tid på sig vid frukosten etc.).  

Denna oreflekterade hierarkisering gör att omsorgslogiken synliggörs och den 

ekonomiska logiken blir den bakgrund mot vilken omsorgslogiken framstår och 

värderas. Eftersom personalen upplever att administrationen inkräktar på 

omsorgsarbetet blir rutinerna, administrationen och bemanningen en objektivitet. Mot 

denna objektivitet försöker personalen utöva en agens, för att leva upp till den egna 

omsorgslogiken. Oavsett om det handlar om att jobba lite fortare än vanligt för att 

hinna sitta ned med en äldre person och se på ett tv-program eller om det handlar om 

att kunna ta sig tid att hjälpa en äldre person med att lägga håret. Logikerna ger därmed 

varandra värden och existerar inte utan varandra. 

Logiker befinner sig i en komplex interaktion med varandra. I likhet med Tronto 

(1993) vill jag poängtera att båda logikerna behövs för att skapa god omsorg och att 

omsorgslogiken inte ska idylliseras (i enlighet med Eliasson, 2005b). Dessutom kan 

idealisering av omsorgslogiken kritiseras utifrån Blennbergers (2005) poäng, att 

omsorgslogikens höga värdering av flexibilitet borde innebära att den inte är avhängig 

resurser utan kan realiseras i mötena med de äldre. Det skulle innebära att 

omsorgsvärdena kan uppnås i varje möte personalen har med de äldre personerna och 

att ombesörja äldre personers valfrihet, njutning och närhet, i den utsträckning 

situationerna tillåter.  

Eliasson (1995a) menar att kvinnor som håller kvar vid en omsorgslogik, i de 

ekonomiskt genomsyrade organisationer idag, gräver sin egen grav eftersom det inte 

finns utrymme att följa de värden som omsorgslogiken innebär. Kanske är det en 

rationaliserad myt (Schriewer, 2009) att omsorgslogiken kan utföras inom ramarna 

för en ekonomisk logik. Detta eftersom den ekonomiska logiken syftar till att 

upprätthålla ett marknadssystem, där god kvalitet uppnås genom att personalen ser det 

som sitt kall (Blennberger, 2005; Rolf, 1995) att ta hand om de äldre personerna och 
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göra sitt bästa för att uppnå aktuella omsorgsvärden, även om det innebär att de 

springer snabbare och snabbare.  

Målet med de fyra analyserna har varit att skapa socialvetenskaplig kunskap om 

personalens överväganden vid prioriteringar. Genom analyserna har två logiker som 

formar verksamheten mejslats fram. Genom att analysera personalens förklarbarhet 

kan individuella och kontextuella analysnivåer sammanföras. I förklarbarheten ryms 

den sociala ordningen och meningsskapandet personalen har kring denna. På så sätt 

uppstår inte meningsskapandet i ett vakuum utan genom personalens dagliga 

interaktion med varandra. Förhoppningsvis är det dessa delade meningar som uttryckts 

i intervjuerna. Att samma teman, uttryck och argument förekommer i samtliga 

intervjuer indikerar att det är så.  

Meningsskapandet säger även något om personalens tankar om professionalitet. De 

baserar sin tanke, om ”vad de bör göra” och vad som är ett gott arbete, på 

omsorgslogiken. Dock är de väl medvetna om att organisationen innefattar regler och 

normer för deras yrkesutförande. Ibland harmoniserar de två logikerna på denna punkt, 

ibland går de isär. Åtskillnaden och de påföljande tvetydigheterna kan förstås genom 

Egidius (2011) diskussion kring motsättningen mellan kall och professionalitet. Det 

är dock en analys som inte ryms här. Avhandlingens resultat är mer i linje med Rolfs 

(1995) tanke att professionalitet är något som yrkesgrupper själva erövrar genom 

social koordinering och konsensus, snarare än en definition utifrån (exempelvis utifrån 

värdegrunden om omsorg om äldre personer som presenterats tidigare). Att koppla 

ihop omsorgslogiken med ett kall och den ekonomiska logiken med professionalitet 

känns banalt och som ett sätt, för den ekonomiska logiken, att dominera 

omsorgslogiken. Den skulle då dominera, inte bara vad personal gör och hur de talar 

om omsorg, utan även vad som anses vara ett professionellt utförande, ett ämne som 

förtjänar mer utrymme än vad som kan ges här. 

Slutsatser 

Genom att intervjua personal och enhetschef vid ett boende har en förståelse av 

logikerna skapats genom att deras meningsskapande har förståtts utifrån den kontext 

som verksamheten utgör.  

Mot bakgrund av argumentationen ovan tycks den ekonomiska logiken vara en 

självklar storhet som dominerar omsorgsarbetet. Viktigt är, att inte glömma bort, att 

den ekonomiska logiken, teoretiskt sett, är lika förhandlingsbar som omsorgslogiken. 
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Det behöver inte heller vara en motsättning dem emellan. Enhetschefen måste 

oundvikligen skapa en hybrid mellan de två logikerna för att planera och genomföra 

verksamheten. Men även i omsorgspraktiken interagerar logikerna stundtals utan 

friktion. Det finns en risk att en uteslutande bild skapas om man har en alltför dikotom 

syn på logikerna. Istället bör vi se dem som överlappande och att det finns en gråzon 

dem emellan. I slutänden behövs båda logikerna i styrningen och genomförandet av 

omsorgen. De äldre personerna bör inte vara utlämnade till enskilda bedömningar av 

personalen, utan ges omsorg utifrån behovsbedömningar av professionell art som 

dokumenteras, följs upp och utvärderas. Samtidigt kan vi inte utgå ifrån en sträng 

ekonomisk logik eftersom det troligen skulle innebära en mindre humanitär omsorg. I 

slutänden behövs båda två och en balans mellan dem, för att verksamheten ska erhålla 

legitimitet. Verksamheten måste bära sig själv ekonomiskt i och med den autonomi 

som råder. Den ger både frihet, begränsningar och ställer krav på att verksamhetsmålen 

avseende äldre personers välbefinnande ska uppnås. Balansgången är svår eftersom det 

gärna uppstår en kamp mellan logikerna, en kamp som manifesteras i själva utförandet 

av omsorgspraktiken. 

Genom att kombinera olika teoretiska och analytiska utgångspunkter bidrar denna 

avhandling till kunskap inom området. Därmed har en kontextualiserad förståelse för 

personalens upplevelser av interaktionen mellan logikerna skapats. Förståelsen bidrar 

med kunskap om att logiker kan interagera på skilda vis och att de bör förstås vertikalt 

i en organisation. Det innebär att logiker influerar verksamheter från strukturell till 

individuell nivå. Det skiljer sig från ett horisontellt perspektiv som lokaliserar logiker 

till en organisationsnivå. Med ett horisontellt perspektiv finns risken att personal och 

chef ställs mot varandra, vilket genererar en förståelse av att de motsättningar som 

finns existerar mellan dem, istället för att se att det är de specifika motstridigheterna 

mellan logikerna de försöker hantera. 

Ett vertikalt perspektiv ger möjlighet att förstå hur personal och enhetschef hanterar 

den ekonomiska logik och den omsorgslogik som genomsyrar verksamheten. Det är 

detta som är ett av avhandlingens främsta bidrag; det är inte den ekonomiska logiken 

i sig som personalen gör motstånd mot, utan den hybridlogik som enhetschefen 

oundvikligen skapar. Genom denna förståelse av logikerna kan en diskussion föras som 

handlar om att synliggöra hur motstridiga definitioner och värderingar beror på skilda 

logiker och inte på grund av motsättningar mellan olika personalgrupper i en 

verksamhet. 
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Betydelse för omsorgspraktiken 

För äldreomsorgen och dess verksamheter kan avhandlingens resultat ligga till grund 

för diskussioner om bland annat arbetssätt, prioriteringar och arbetsmiljö. 

Förhoppningen är att avhandlingen kan bidra med teoretiska verktyg i förståelse av 

och förhållningssätt gentemot verksamheten. Vidare visas på vikten av att stärka 

äldreomsorgspersonals professionella identiteter i verksamheterna, inom utbildning 

(ex. kortare och längre internutbildningar såväl som högre utbildning), likaväl som hur 

vi talar om och reproducerar bilden av dem i exempelvis media. För att detta ska kunna 

ske behöver verksamheterna se över hur de talar om och hanterar logikerna. Till 

exempel använder enhetschef och personal samma termer, men en gemensam tolkning 

och förståelse tycks saknas.  

Att öppna upp för diskussioner mellan chefer och personal kan vara ett sätt att 

åstadkomma en högre homogenisering och implementering av den hybridlogik som 

enhetschefen formar för att få ihop verksamhetens omsorgsinriktade och ekonomiska 

delar. Just nu leder en bristande homogenisering sannolikt till frustration hos alla 

parter; chefer, personal, de äldre personerna och deras anhöriga. Att identifiera nya och 

framkomliga vägar för att balansera mellan logikerna är inte bara en kvalitetsfråga för 

verksamheterna utan även en fråga om de äldre personernas välbefinnande.  

Personalens upplevelser går i linje med tidigare forskning som beskriver den 

ekonomiska logiken som en ond storhet som försämrar omsorgen om äldre. Men den 

ekonomiska logiken skyddar de äldre personerna från godtycklighet och att deras 

behov inte bedöms variera utifrån utförare eller att den tillgodoses för att omsorgen 

utförs av en viss person. Genom att initiera diskussioner om definitioner och hur en 

omsorgslogik kan omsättas inom ramarna för en ekonomisk logik kan de positiva 

sidorna av logikerna tillvaratas och integreras. Logikerna kan då balanseras och 

utvärderingar, omvårdnadsplaner och bemötande kan innefatta ett existentiellt innehåll 

samtidigt som varje enskild äldre person kan garanteras en behovsbedömd, beprövad 

och standardiserad omsorg. 

Avhandlingens tillförlitlighet 

Det finns en risk att avhandlingen bidrar till att reproducera en vinklad och vedertagen 

diskussion kring ämnet eftersom jag är kvinna, har intervjuat andra kvinnor som främst 

arbetar tillsammans med andra kvinnor samt att de har en kvinnlig chef. Dessutom är 
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en stor del av forskningen inom socialt arbete med äldre personer utförd av kvinnor. 

Men detta skulle vara en förenklad bild. Det finns en maktproblematik i att jag som 

högutbildad, högavlönad akademiskt skolad kvinna intervjuar undersköterskor. Hur 

ska jag kunna föra deras talan och ge en så korrekt bild som möjligt? Jag gör dock inga 

anspråk på det, min förhoppning är istället att avhandlingen ska ge dem verktyg att 

själva använda sina röster i formandet av de verksamheter de är en del av och medias 

porträttering.  

Att avhandlingen har en utgångspunkt i personalens perspektiv har konsekvenser för 

vilken förståelse som alstras. Eftersom empiri inte samlats in från de äldre personerna 

(vars välbefinnande är i fokus) kan resultatet inte användas för uttalanden om de äldre 

personernas välbefinnande. Studien handlar om personalens förståelse och hur denna 

är en grund för deras meningsskapande kring vad omsorgsarbetet syftar till och hur 

det ska utföras. Det vore förminskande att använda personalens röster för att 

bestämma de äldre personernas välbefinnande eftersom de är en part som de äldre 

personerna har en beroende ställning till. Det skulle i så fall ha inneburit att 

avhandlingen hade kunnat bidra till de äldre personernas sårbarhet och reproducera 

eller öka deras beroendeförhållande till omsorgsorganisationerna, -personalen, -

teorierna och -forskningen.  

Avhandlingsarbetet anses avslutat först efter det att resultatet och analysen presenterats 

och diskuterats tillsammans med personalen. Förhoppningen är att jag har förvaltat 

intervjumaterialet väl och att jag varit tydlig med att den förståelse som formats här 

utgår ifrån skilda teoretiska verktyg, vilket kan stärka arbetshypotesens tillförlitlighet 

(Lincoln & Guba, 1985, s. 120-ff; 301-ff). Målet har varit att presentera en 

verklighetsnära och rimlig bild av verksamheten och bidra med insikter om personalens 

hantering av logikerna vid prioriteringar i omsorgsarbetet. Om målet uppnåtts kan 

avhandlingen anses hålla god kvalitet (Silverman, 1997). Genom tyglande (Dahlberg, 

2006) har möjligheterna till kvalitet stärkts. I arbetsprocessen har jag intagit ett så 

neutralt förhållande till empirin som möjligt och med hjälp av teoretiska verktyg har 

empirin belysts på flera olika sätt. Stor vikt har lagts vid att inte låta de egna 

förutfattade meningarna inverka på porträttering av empirin. Fokus har legat på 

personalens egna beskrivningar, att ge en så korrekt bild som möjligt av dessa, detta 

för att öka trovärdigheten i de analyser som genomförts. Analyserna är formade och 

utförda i det potentiella tolkningsutrymme empirin tillhandahållit, med andra verktyg 

kunde en annan förståelse skapats.  
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Intervjumaterialet har varit av begränsad omfattning. Samtlig personal intervjuades 

men de varierade i uttrycksfullhet. För några personer verkade det vara det lättare och 

kännas mer bekvämt att samtala med en forskare. Dessa personer kunde brodera ut 

sina svar och föra dialogen framåt utan att uppföljningsfrågor behövde ställas. För 

andra intervjudeltagare verkade situationen inte vara lika bekväm och de kunde vara 

fåordiga. När det gäller gruppintervjun ville och kunde enbart tre personer delta. Jag 

är tacksam för deras medverkan, men det faktum att de var så få bidrar till en 

begränsning av empirin. Trots att det empiriska materialet kan bedömas som relativt 

litet räknat i antal personer och intervjuer har materialet haft kvaliteteter som 

möjliggjort analyser på olika nivåer. Den första fenomenologiska analysen gav en djup 

förståelse för personalens beskrivningar av de äldre personernas välbefinnande och 

vilka kontextuella möjligheter och begränsningar personalen upplever när de utför en 

omsorg som stödjer deras existentiella definition. Denna analys blev grunden och 

avstampet för de två följande analyserna, en förutsättning för förståelsen av artikel III 

och IV och att avhandlingen kunde utformas med ett kontextuellt fokus.  

Detta förflyttade fokus innebar att institutionella logiker, förklarbarhet och 

professionell identitet blev delar av det teoretiska ramverk som presenteras i 

avhandlingen. Den existentiella fenomenologiska analysen lämnades därhän 

(teoretiskt) allteftersom en organisatorisk analys växte fram. Det har varit ett 

spännande arbete. För varje analys öppnades en ny dörr och det material som först 

upplevdes som litet blev istället en rik källa för ny analys avseende de två logikerna. 

Fenomenologin som användes vid den första analysen kan integreras med delar av 

positioneringsanalysen som berör individers upplevelser av sig själva. Dock skulle de 

teorier som denna analys innebär göra att kappan blev tudelad. Vid ett vägskäl fick jag 

välja mellan en organisatorisk analys som fokuserade logiker, rättfärdigande och 

professionell identitet (den ni har för handen) eller en avhandling om omsorgsetik och 

hur NPM kan utmana den. Denna avgränsning från en fenomenologiskt orienterad 

framställning runt existentiell och etisk omsorg ledde även till att det teoretiska 

ramverket i kappan blev mer homogent. Teorierna om institutionella logiker, 

förklarbarhet och professionell identitet delar alla ett kontextuellt fokus. Detta fokus 

fångar både individen och den sociala ordningen genom att visa på att det finns 

mönster som vi skapar tillsammans, mönster som naturaliseras genom vår förståelse 

och våra handlingar. Den reflexiva analysen och den narrativa positioneringsanalysen 

delar dessutom en kritisk blick och en teoretisk analys som innebär en växling mellan 

induktiva och deduktiva tekniker. Avhandlingen kan, utifrån valt fokus, bidra till 

teoretisk likaväl som praktisk förståelse för de konsekvenser NPM har i en individnära 

välfärd om äldre. 
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Den teoretiska förståelsen kan framför allt användas för att belysa olika omsorgs- och 

vårdverksamheter. Kunskap om hur institutionella logiker, förklarbarhet och 

professionella identiteter hänger samman kan användas för att analysera olika 

verksamheter som studerats inom tidigare forskning, ex. skola, apotek, socialtjänst och 

äldreomsorg. Den teoretiska konstruktionen behöver testas och giltigheten bedömas. 

Förslag till framtida forskning är att analysera olika verksamheter för att öka 

förståelsen av institutionella logiker och dess inverkan på verksamheter, styrning, 

praktik och personal. 

Teorierna bidrar även till en praktisk förståelse som förenar social ordning, 

relation/interaktion och individuellt meningsskapande. Denna förståelse visar på 

vikten av att enhetschefer arbetar tillsammans med sin personal för att möjliggöra 

implementering av mål och strategier för måluppfyllelse. Artiklarna utgör olika 

pusselbitar som kan bidra till att enhetschefer och personal förstår sig själva och 

varandra bättre och kan diskutera hur de exempelvis kan hantera olikheter i tolkning 

och innebörd av värdeord. Förslag till framtida forskning handlar därför även om 

interventioner med fokus på dialog och att finna vägar att skapa kvalitet som bygger 

på gemensamma definitioner inom givna ekonomiska ramar. 

Framtida forskning kan även bidra till att utveckla avhandlingens teoretiska ramverk 

genom att studera vad omsorgsetik och omsorgsmoral är, utifrån att den ekonomiska 

logiken behövs. Även om den ekonomiska logiken ofta framställs som något som 

inkräktar på omsorgslogiken, värnar den ändå om äldre personers behov av individuellt 

standardiserad omsorg. Den gör även att verksamheten fungerar avseende tillgång på 

aktiviteter, mat, utrustning, löner och lokaler. Framtida forskning kan än mer stärka 

jämlikheten mellan logikerna genom att belysa deras ömsesidiga beroende. Detta kan 

göras genom större studier inom äldreomsorgen på nationell nivå såväl som 

internationellt jämförande studier. En större studie kan exempelvis ha etnografisk 

design och därmed analysera praktiken och interaktioner inom den och inte enbart 

handla personalens beskrivning av utförandet av omsorg. I avhandlingen saknas 

omsorgens karaktär som lönearbete och ett sådant perspektiv skulle kunna bidra till 

en ökad förståelse för praktiken och det teoretiska ramverk som ingår i avhandlingen. 

Slutligen kan vidare forskning även genomföras utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

Förståelsen av förklarbarhet och professionellt identitetsskapande kan fördjupas 

genom att forskare problematiserar och analyserar hur båda dessa processer kan skilja 

sig åt utifrån exempelvis klass, genus, etnicitet och ålder samt en kombination mellan 

dem. 
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Summary 

This dissertation aims at contributing to social scientific knowledge about prevailing 

prioritizations in eldercare practice by looking at an economic and a caring logic, and 

how these logics are overlapping, contradictory or come in conflict with each other. A 

more concrete aim is to understand how the personnel describe their work with or for 

balance between the logics and their justifications prioritizations made in the care of 

older persons. The personnel’s experiences are taken into consideration together with 

the care unit manager’s governing. 

Former research shows how eldercare personnel are struggling with interaction 

between the two types of logic. The economic logic emphasizes efficiency and 

marketization. In practice, this logic contributes to standardizations, administration 

and documentation concerning individual care plans, evaluations, scheduling, and 

handling supply. The caring logic emphasizes authenticity and closeness. In practice, 

this logic contributes to a focus on attentiveness, closeness, and individual treatment. 

While both of these logics are needed in eldercare activities in order to support older 

persons’ well-being, they are challenging each other. These challenges show themselves 

in care practice as they lead to situations of choices for the personnel. Eldercare 

personnel handle these choices through prioritizations among tasks. 

The research question is: How do personnel and care unit manager at a public nursing 

home understand and handle the two logics that govern care work for facilitating 

wellbeing of the residents. The aim and research question led to three sub-aims: 1) to 

analyze the personnel’s experiences of and meaning making about the care work they 

carry out, 2) to illuminate and problematize the two logics above, and 3)to analyze 

how the personnel justify their prioritizations in prevailing context, and how their 

accountability have an effect on their professional identities.  

Empirical material was gathered through 13 individual interviews with care personnel 

and their care unit manager at a public nursing home in Sweden. These interviews were 

complemented by a group interview. The material was analyzed by the use of three 

methods: phenomenology, reflexive analysis, and a positioning analysis. The 

phenomenological analysis understood the personnel’s descriptions through an 

existential lens. It concerned the personnel’s meaning making of what well-being is for 

the older residents (Paper I), as well as how they described their work for facilitating 

this well-being (Paper II). Paper I found that the personnel understands the residents’ 

57



well-being as being characterized by feeling of being existentially touched. This essence 

is constituted by feeling freedom of choice, pleasure, and closeness to someone or 

something. In Paper II, the work for facilitating this kind of well-being was 

characterized by ambiguities. The ambiguities are made up by three constituents: (i) 

freedom of choice for the older persons vs. institutional constraints, (ii) the residents' 

need for activation vs. wanting not to be activated, and (iii) the residents' need for 

routine vs. the eldercarers' not being able to know what the residents need. These 

findings created an importance of contextualizing the personnel’s meaning making, 

and the phenomenological analysis was followed by a reflexive one (Paper III). 

The reflexive analysis explored how the care unit manager and her personnel handle 

the interaction between the economic and care logic. The findings showed that the 

care unit manager created a hybrid of the two logics (economy is care and vice versa) 

and that the personnel oppose this hybrid. The opposition is shaped as the personnel 

creates a division between the logics. They describe their work as being divided into 

care and “those other things”. The latter entail the economic logic. As the logics are 

divided and found contradictory in practice, the personnel cannot understand how 

economic techniques such as standardizations and, what they call, paper work can be 

care as they limit the possibilities to be flexible and sensitive towards the residents’ 

individual needs. In order to create room for the care logic, the personnel starts to “run 

faster” and make priorities. These findings showed how interaction between the logics 

expresses itself in practice and that it is the personnel who has to handle contradictions 

and make decisions in their everyday care work. Decisions they describe they don’t feel 

good about. This understanding led to an importance to look in to how the 

prioritizations are justified and how justifications have an influence on the personnel’s 

senses of selves. The reflexive analysis was therefore followed by a positioning analysis, 

which was presented in Paper IV. 

Paper IV explored and problematized the personnel’s accounts for prioritizing work 

tasks in relation to care values, organizational conditions, and the dominant cultural 

storyline of eldercare. The positioning analysis had three levels. The first level 

concerned positioning of characters and showed how the carers align with their peers 

and that they find the organizational frame, within which they have agency, changed 

due to increased workload. This change led to an order of priorities.  The second level 

of analysis (positioning against audience) showed that the carers relate to three aspects 

when making accounts: the care itself, the older persons, and the media. The third level 

of analysis (who are we?) showed that the carers share a view of administration, 

cleaning, serving meals, and filling up supplies, as not being parts of caring. 

58



In order to analyze these findings, and reach the aim of the dissertation, the theoretical 

framework focused on theories on logics, accountability, and professional identity. 

The discussion showed that the personnel’s definitions of residents’ well-being and 

experienced ambiguities lead to a difference between their professional ambitions and 

the institutionally shaped care practice. The economic logic is experienced as invading 

the care logic and as the personnel opposes the care unit manager’s hybrid logic, its 

implementation is weakened. A frustration arises when the personnel experiences that 

the organizational context is limiting their room to act out the care logic. They justify 

not working according to care logic through accounts focused on not having enough 

time, and that they are “doing the best they can”. They co-construct these accounts 

and refer to “what they should be doing” when trying to resist the economic logic. 

The personnel experiences bad conscious no matter which logic they act upon. Thus, 

there are multiple threats to their professional identity.  

The practical implications emphasize the importance of supporting the personnel’s 

professional identity on the one hand, and discussing the logics on the other. By 

understanding differences between definitions on management-level and practice level, 

a homogeneity can be reached. It can also contribute to discussions on how 

implementation can be reached. An important theoretical contribution in this 

dissertation is that logics of activities should be understood vertically (form political, 

through management, and down to the level of practice) instead of horizontally. 

Through a horizontal understanding we divide logics between organizational levels, 

and risk creating a picture that there’s an opposition between personnel and 

management – when the opposition is, in fact, between the logics whose interaction 

both groups have to handle. 

The conclusion is that both logics are needed in order to facilitate the well-being of 

the older persons. Sometimes they coexist, and sometimes they are in conflict. And 

when they are in conflict it is important to remember that the economic logic is as 

negotiable as the logic of care. The relationships between the two logics are not always 

clear and if their contradictions are not illuminated, there is a risk for a care practice 

that does not facilitate the well-being of their residents. 
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