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ABSTRACT 

Rytterström, Patrik (2011) Tradition and horizon. The importance of care 
culture for the care praxis. Linköping University Medical Dissertations No. 
1273. 
 
The main aim of this thesis was to illuminate and understand aspects of care 
culture as a meaning–making process that influences the care praxis. In health 
care there is increasing recognition of the impacts on organizational culture of 
health-related matters. Although the factors studied affect care and nursing 
care, there has been little research from a caring science perspective. Care 
culture is understood from a hermeneutic perspective as a meaning-making 
process related to tradition, horizon and “bildung”. These three concepts give 
care a meaning cohesion that helps caregivers to orient themselves and acquire 
a care praxis. 
 
Study I was an interview study with seventeen nurses working on different 
wards. Study II was a focus group study, and included three focus groups 
with 24 nurses and a secondary qualitative analysis of interviews from study I. 
Both studies I and II used a phenomenological-hermeneutic approach.  Study 
III was a hermeneutic documentary analysis conducted on 269 incident reports 
concerning suspected mistreatment of the elderly in three municipalities in 
Sweden. Study III was a hermeneutic documentary analysis conducted on 269 
incident reports concerning suspected mistreatment of the elderly in three 
municipalities in Sweden. Study IV was a case study involving 12 individual 
interviews and one focus group interview that included four participants. All 
participants were working at various levels in the municipal organization and 
were directly or indirectly connected to a mistreatment situation. This research 
also included a two-day field study and a document study. The individual 
interviews and focus group interviews were analyzed using a 
phenomenological hermeneutic approach. 
 
The findings show that care culture can be experienced as positive and 
enabling of good care but also as defective and an obstacle to good care. Three 
different care cultures were identified: a service, a social and a motherhood 
culture. All cultures showed traces of caring values, but from a caring theory 
perspective, none of them fully demonstrated understanding of the notion of 



existential caring revealed as the integration of freedom and vulnerability. By 
studying the underlying traditions and the caregivers’ horizon, the care 
culture can be illuminated and understood through its expression in praxis. 
From gaining a comprehensive understanding, a caring ideal could open up 
and reflect the care culture´s boundaries. This means that ideals can have 
different interpretations depending on the conditions the care praxis is based 
on. The gap between care theory and praxis can therefore be understood to 
mean that the care culture does not use Bildung as a process of alienation and 
appropriation, resulting in no transformation of the prevailing tradition.  
 
Care culture could be distinguished from three different perspectives. They 
are referred to in this thesis as the prevailing, the visionary and the critical 
perspective. Developing a hermeneutic concept of culture, understood as the 
care culture´s critical perspective, could serve as an opportunity for a 
reinterpretation of nursing theory´s meta-paradigm concept of environment. 
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INLEDNING 

Vårdkultur och dess betydelse för vården är huvudintresset i denna 
avhandling. Avsikten är att empiriskt studera fenomenet vårdkultur för att 
tillföra kunskap till den systematiska vårdvetenskapen. Vårdkultur refererar 
till det vårdteoretiska konsensusbegreppet miljö och beskriver hur vården kan 
förstås i ett sammanhang som går utöver individen. 
 
Sammanhanget individ – kultur var omedvetet för mig när jag som 
sommarvikarie på ett rättspsykiatriskt sjukhus packade upp landstingstvätten. 
På avdelningen var det rutin att tvätten veks om innan den placerades i 
tvättförrådet. Avdelningen var ensam om den här rutinen och när jag frågade 
varför tvätten veks om om fick jag svaret att så ”har vi alltid gjort”. Drygt två 
decennier senare blev jag medveten om varför jag hade vikit om tvätten. En 
äldre skötare berättade att när sjukhuset öppnades i början av 60-talet började 
en sjuksköterska på vårdavdelningen som tidigare hade arbetat på ett stort 
mentalsjukhus. På det gamla mentalsjukhuset var överläkaren fruktad. Varje 
dag gick han ronden med tillhörande inspektion av tvättförrådet där kläderna 
viktes efter speciella rutiner. Tvättrutinerna hade sjuksköterskan tagit med sig 
till sitt nya arbete på det nyöppnade rättspsykiatriska sjukhuset. Och många år 
senare stod jag och vek om tvätten, omedveten om att jag var del av ett 
historiskt sammanhang. Jag var bärare av en psykiatrisk tradition som 
innefattade sinnessjukhus, asylum, hospitaler, långbad, stormen, 
översköterska, överläkare, och övervakningsrum.  
 
Om min tillhörighet till en tradition kan påverka hur jag viker tvätten ställer 
avhandlingen frågan hur tillhörighet till en viss tradition påverkar vården? 
Svaret på den frågan söks i avhandlingen genom fenomenet vårdkultur.  
Studiet av kultur är på intet sätt nytt inom den vårdvetenskapliga 
forskningen. Det finns idag mycket kunskap och teorier där kulturen relaterar 
till etniska perspektiv och dess betydelse för hälsa och vårdande. Likaså är det 
allt vanligare inom forskningen att förstå aspekter av vårdorganisationen 
utifrån ett organisationskulturellt perspektiv. Jag är inte ute efter att förkasta 
eller ersätta tidigare kunskaper som berör kultur. Istället vill jag komplettera 
forskningen genom att relatera vårdkultur till vårdens praxis. Att försöka 
avtäcka fenomenet vårdkultur synliggör ett fenomen som är relativt outforskat 
men bär på en potential att fördjupa förståelsen av vad som influerar vården. 
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Det innebär att jag utelämnar viktiga områden såsom ekonomiska, politiska, 
personella och strukturella omgivningsfaktor för vårdens utformning. 
 
Avhandlingen utgår från att den patientnära vården influeras av 
vårdkulturen. Att hjälpa en patient med tvättning eller matning, att hjälpa en 
boende att komma till ro på natten eller motivera en boende att våga stå i en 
kö är vardagsaktiviteter som ofta tas för givna och sällan reflekteras. Dessa 
vårdaktiviteter sker, som jag ser det, inte i ett vakuum. Att fördjupa 
förståelsen för vårdkultur och dess betydelse för vårdens praxis innebär att 
den vardagliga vården kan synliggöras och medvetandegöras. Alla individer i 
en vårdorganisation ingår i en vårdkultur, precis som jag ingick i en 
vårdkultur när jag vek om landstingstvätten. 
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BAKGRUND 

Begreppet kultur har ett etymologiskt ursprung i latinets cultus som betyder 
vörda, sköta och odla (Eriksson 2003). Kultur härstammar från jordbruket och 
omsorgen om det naturligt växande och det finns därför en dialektik mellan 
vad människan gör med världen och vad världen gör med oss (Eagleton 2000). 
Kultur definieras beroende på vem som betraktar, vilken vetenskap och vilka 
intressen som förespråkas. Kultur har inom vårdvetenskapen ofta skildrats 
utifrån ett etniskt och ett estetiskt perspektiv men i den här avhandlingen 
används kultur från ett organisationsperspektiv. 

Organisationskultur 

Det finns ingen enhetlig definition av organisationskultur. Däremot finns det 
många definitioner. Organisationen är till sin natur komplicerad och 
mångfacetterad vilket innebär att studiet av organisationskulturen innefattar 
en mängd olika aspekter. Beroende på vilka aspekter som lyfts fram i 
begreppet, får studiet av organisationskulturen olika syften, metoder och 
angreppssätt (Jung et al. 2009). Det är därför inte möjligt eller önskvärt att 
finna en gemensam definition på organisationskultur. Istället är det enligt 
Scott Findlay och Estabrooks (2006) viktigt att synliggöra det teoretiska 
perspektivet som kulturbegreppet är hämtat ifrån. De konstaterar att 
organisationskulturen studerats utifrån både kvantitativa och kvalitativa 
metoder där det valda perspektivet på kultur får konsekvenser för hur 
resultaten tolkas och diskuteras. Kulturen baseras på en grupp av människors 
delade erfarenheter men med tanke på begreppets komplexitet innefattar 
kulturen även motsägelser och paradoxer (Bellot 2011).  
 
Martin (2002) har identifierat att många definitioner beskriver 
organisationskulturen som något gemensamt och att kulturen är gemensam i 
en unik specifik kontext. Utöver att den är gemensam och kontextspecifik 
konstaterar Scott (2005) att definitionerna anger kulturen som socialt 
konstruerad där normer och värderingar som har traderas i generationer 
uttrycks i form av handlingsmönster. Scott särskiljer definitionerna som 
antingen idémässiga eller materialistiska. Kultur som idé betonar meningen 
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och förståelsen som en subjektiv och kognitiv tolkning. De materialistiska 
definitionerna betonar att idéerna har en materiell aspekt som man måste tas 
hänsyn till för att tolka kulturen. Kultur är inte bara kognitiv utan kulturens 
mening synliggörs i de konkreta objektiva föremålen som finns i 
organisationen. De olika definitionerna öppnar upp för att kulturen kan 
manifesteras på många och varierande sätt. I litteraturen kan 
organisationskulturen beskrivas som en vägledande kompass, ett ”socialt lim” 
som håller ihop kulturen, en kollektivt delad syn på livet eller normer och 
ideal som organisationens medlemmar håller som viktiga (Alvesson 2002).  
 
Kulturens manifestation i organisationen sammanfattas av Hofstede (2005) i 
fyra nivåer. Den första nivån är symboler där ord, gester, handlingar och 
objekt har en särskild innebörd i en viss kultur, men kan ha en annan innebörd 
i andra kulturer. Nästa nivå benämns som hjältar och innefattar personer som 
värderas högt i kulturen där de fungerar som kulturbärare. Den tredje nivån 
är ritualerna som är handlingar som egentligen inte behövs för att uppnå ett 
mål. Kulturens fjärde nivå utgörs av värderingar som är kulturens kärna. 
Värderingar förvärvas tidigt i livet och till skillnad från symboler, hjältar och 
ritualer som är synliga och föränderliga, är värderingarna ofta omedvetna och 
svåra att förändra. Scott (2005) konstaterar att forskningen inom 
organisationskulturen inte i tillräckligt hög grad utforskat kulturens kärna. 
Det är med utgångspunkt i värderingarna som organisationskulturen kan 
utvecklas i en bestämd inriktning. 
 
 
Organisationskulturen är en betydelsefull dimension för att förklara vårdens 
utformning (Manojlovich, Ketefian 2002). Människor i en organisation bär på 
värderingar som influerar deras praxis (Schultz 1995) och inom hälso– och 
sjukvården finns i allt högre grad ett erkännande av organisationskulturens 
betydelse för vårdaspekter (Scott-Findlay, Estabrooks 2006). Detta gäller 
främst inom områden som vårdkvalitet, patientsäkerhet och effektivitet. Inom 
vårdvetenskapen har organisationskulturen till exempel studerats utifrån 
arbetssituationen (Eaton-Spiva et al. 2010), kvalitetsförbättringar (Firbank 
2010), och bättre service till patienterna (Manley 2000). Även om de faktorer 
som studerats påverkar vården och omvårdnaden så finns det lite forskning 
utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv (Chan, Macdonald & Cohen 2009, 
Nordman 2006, Holland 1999) och de kultur- och organisationsteorier som 
används inom omvårdnaden har inte utvecklats med ett vårdvetenskapligt 
fokus (Bondas 2003a). 
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Smircich (1983) anser att kultur kan förstås antingen som en variabel eller som 
en metafor. Kultur förstått som en variabel innebär att organisationen har en 
kultur som utgör en separat del i organisationen. Kulturen syftar till att stärka 
och utveckla värden, idéer och mening. Den kan medvetet påverkas för att 
styra organisationen i önskvärd inriktning men kan också ses som en 
förklaring till misslyckanden. Kulturen kan förändras och ledarskapet har en 
viktig betydelse för att en förändring ska bli möjlig. I litteraturen finns en 
mängd utvecklade modeller för att implementera kulturella 
förändringsarbeten (Ogbonna, Harris 2002). Till skillnad från 
variabelperspektivet där organisation har en kultur beskriver 
metaforperspektivet att organisationen är en kultur. Kulturen har inte ett 
instrumentellt syfte utan förstås istället som ett mänskligt uttryck. Syftet är att 
förmedla mening och förståelse för underliggande aspekter av organisationen.  
Variabel och metaforperspektivet benämner Alvesson (2002) som ”technical-
casual” respektive ”practical-hermeneutic” och lägger till ett tredje 
metaperspektiv förstått som det emancipatoriska perspektivet. Det 
perspektivet innebär att kulturen förstås utifrån en samhällsöverbyggnad och 
maktstrukturer.  Det kan handla om dominans, förtryck, klass och kön som ett 
uttryck för en maktstruktur i organisationen.  
 

Det hermeneutiska kulturbegreppet 

Att välja ett hermeneutiskt perspektiv på kultur ger 1) ett tydligt teoretiskt 
perspektiv som sammanbinder vad kulturen är med hur den kan förstås; 2) ett 
bejakande av kulturens inneboende dynamik och komplexitet; och 3) att via 
dialogen öppna upp för nya dimensioner och aspekter av kulturen.  Det 
hermeneutiska perspektivet på kultur kan förstås utifrån tre aspekter som 
Gadamer (1997) benämner som tradition, horisont och bildning. 
  
Den första aspekten av kulturbegreppet är traditionen. Människan förstår sin 
omvärld utifrån det sammanhang hon växt upp i och lever i. Det här 
sammanhanget eller kontexten kallar Gadamer (1997) för tradition. 
Traditionen finns inte där som ett val eller något människan kan kliva ur. 
Människan är nedsänkt i ett sammanhang som är avgörande för hur vi förstår 
oss själva och omvärlden (Gadamer 1997). Trots människans olikheter så 
förmedlar traditionen en gemensam sfär. Den gemensamma sfären länkar 
samman individer genom bland annat historien, traditionen, religionen och 
språket i ett gemensamt meningssammanhang (Leonardo 2003). I traditionen 
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finns en tillhörighet där historien och traditionen binder människan samman i 
det bekanta. Metro-Roland (2009) beskriver hur traditionen har en dynamisk 
dimension där traditionen samverkar och överlappar med andra traditioner. 
Den kan revideras och förstås på ett nytt sätt när människan möter det nya och 
öppnar upp för det obekanta. Men Metro-Roland (2009) beskriver även att 
traditionen har en ändlig dimension som begränsar människans förståelse. 
Människan är nedsänkt i en tradition och detta avgör hur världen förstås. 
Traditionen både begränsar och möjliggör förståelsen av världen. 
 
Den andra aspekten av kultur är dess uttryck som en horisont. Som redan 
konstaterats innebär traditionen att förståelsen alltid är begränsad av 
traditionen. Begränsningen kan uttryckas metaforiskt som en horisont, en 
synkrets som människan tolkar tillvaron utifrån (Gustavsson 2009). 
Horisonten kan liknas vid de glasögon som människan använder i mötet med 
sin omvärld. Det som finns utanför horisonten är det som människan inte ser, 
det främmande och obekanta.  Metaforen horisont uttrycker även att 
horisonten kan utvidgas, fördjupas och utvecklas i mötet med andra 
horisonter, det Gadamer (1997) kallar för en horisontsammansmältning. 
Metro-Roland (2009) beskriver horisonten som individernas unika 
erfarenheter av den omgivande världen. Det innebär att kulturen uttrycks i 
varje erfarenhet där horisonten genomsyrar individens identitet. Det innebär 
att individens självförståelse och den kulturella identiteten överensstämmer 
med horisonten. Om traditionen ger en mer antropologisk förståelse av kultur 
(värderingar och normer som delas av en grupp människor) så poängterar 
horisonten den kulturella identiteteten, hur människan tänker på sig själv 
utifrån att vara omsluten av omvärlden (Metro-Roland 2009). 
 
Den tredje aspekten av det hermeneutiska perspektivet på kultur är 
Bildningen. Bildningen initierar människan i kulturen och låter människan 
bemästra världen (Roland-Metro 2009). Bildningen är en livslång process där 
den enskilda bildar sig utifrån det allmänmänskliga. Bildning som ett ideal 
kan förstås utifrån en utfärd och en återkomst (Gustavsson 2007). En utfärd 
sker i det främmande, det okända där hemkomsten innebär att de erfarenheter 
som gjorts införlivas i en ny syn på världen. Det innebär en insikt att den egna 
förståelsen måste sättas på spel för att öppna upp för nya erfarenheter. Det är 
att bli mer av sig själv i gemenskap med andra (Gadamer 1997).  Bildningen är 
även process och mål (Metro-Roland 2009). Det rymmer rörelsen efter det 
främmande men även målet att göra det främmande bekant i hemkomsten. 
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Det avgörande momentet i bildningen blir därför tillägnandet (Gustavsson 
2009).  
 
Enligt Gustavsson (2000) skiljer Aristoteles på tre former av kunskap: 
episteme, den teoretiska och vetenskapliga kunskapen, techne, det skapande 
eller tillverkande kunnandet och fronesis, den praktiska klokheten. Den 
kunskap som bildningen utmynnar i kan benämnas som fronesis (Metro-
Roland 2009). Fronesis visar sig i hur människan handlar i praktiska och 
konkreta situationerna och förstås i relation till den kultur som utvecklats. 
Handlandet utgår från den kunskap som härrör från fronesis där universella 
teorier eller regler inte till fullo kan appliceras på handlingarna. Fronesis är 
inget man läser sig till utan det handlar om det goda omdömet i en specifik 
kontext. Även om handlingen kan utgå från en vilja att göra det rätta så är 
fronesis icke-instrumentell i den meningen att handlingens syfte uppkommer i 
handlingen (Metro-Roland 2009). 

Vårdkultur 

Vårdkultur sätts här i ett sammanhang utifrån vårdvetenskap, hermeneutik, 
dess beskrivning i litteraturen och som en aspekt av konsensusbegreppet 
miljö. 

Val av vårdteoretiska perspektiv 

Det här arbetet utgår från en tradition där vårdvetenskapen ses som en egen 
disciplin vilket innebär en medvetenhet om de teoretiska perspektiven, ett 
artikulerande av de ontologiska och epistemologiska ställningstaganden som 
anger riktningen för forskningen och hur resultaten tolkas (Lindström 2009). 
Om forskning endast utgår från praxis innebär det att praxis är vårdens 
måttstock. Problemet med att utgå från vårdens praxis är att hälso- och 
sjukvården inte alltid erbjuder det ideala vårdandet. Av den anledningen 
måste forskningen utgå från en bärande idé om vad vårdandet innebär.  
 
Två bärande idéer som utgör avhandlingens vårdande perspektiv är den 
caritativa vårdteorin utvecklad av Eriksson och kollegor (Eriksson 2001, 
Lindström, Lindholm & Zetterlund 2006) samt en livsvärldsteoretisk ansats 
utvecklad av Dahlberg, Todres and Galvin (Todres, Galvin & Dahlberg 2007, 
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Dahlberg, Todres & Galvin 2009). De två vårdteoretiska perspektiven kan 
förstås som två olika kunskapsnivåer där den hermeneutiska kunskapen utgör 
den ontologiska utgångspunkten och den fenomenologiska kunskapen utgör 
hur verkligheten ter sig och upplevs.  Det innebär att Erikssons vårdteoretiska 
utgångspunkter ligger som ontologisk grund men att grunden kan uttryckas i 
fenomenets värld, förstått utifrån en livsvärldsteoretisk ansats.  
 
Erikssons caritativa vårdteori (Eriksson 2001, Lindström, Lindholm & 
Zetterlund 2006) beskriver att det finns en vårdande kärna med utgångspunkt 
i kärleks- och barmhärtighetstanken, att lindra lidande och värna om 
patientens värdighet. Vårdvetenskapens uppgift är att återupptäcka kärnan 
och göra den synlig och verksam i det kliniska vårdarbetet. Teorin kan därför 
sägas vara normativ utifrån syftet att beskriva det goda, ideala vårdandet.  
 
I Erikssons caritativa vårdteori används ”vårdande kultur” istället för 
konsensusbegreppet miljö (Lindström, Lindholm & Zetterlund 2006). Kärnan i 
kulturen är dess ethos, en värdegrund som är själva essensen i kulturen 
(Eriksson 2003). När värdegrunden förändras så förändras även kulturen. 
Enligt Eriksson har vårdandets ethos sin grund i caritasmotivet. Vårdkulturen 
ska synliggöra det caritativa där vårdandet är att tjäna liv och hälsa utifrån 
kärleks- och barmhärtighetsmotivet som en bärande idé. Ethos är ett inre 
”borde” som uttrycks i vårdarbetet och hör samman med etik. Den vårdande 
kulturen bildar tillsammans med tradition, ledarskap och mentorskap 
stommen i evidensbaserade kulturer som innefattar det sanna, det sköna och 
det goda (Eriksson 2004).  
 
Den livsvärldsteoretiska ansatsen (Todres, Galvin & Dahlberg 2007, Dahlberg, 
Todres & Galvin 2009, Dahlberg, Segesten 2010) utgår från livsvärlden, 
människans naturliga upplevelse av den konkreta vardagliga världen som tas 
för given och upplevs meningsfull. Människan är nedsänkt i livsvärlden som 
kan beskrivas utifrån de sammanflätade faktorerna temporalitet (hur 
människan erfar tiden), spatialitet (hur saker och ting i omvärlden ges en 
betydelse), intersubjektivitet (hur människan relaterar till varandra), 
förkroppsligande (hur den levda kroppen erfar världen) och sinnesstämning 
(hur livsvärlden uttrycks i känslor). Välbefinnande och ohälsa upplevs både 
som ett unikt och meningsfull fenomen i ett spänningsförhållande mellan 
frihet och sårbarhet.  
 



 

9 

Vårdkultur utifrån ett hermeneutiskt perspektiv 

Fenomenet vårdkultur kombinerar vård och vårdandet med en hermeneutisk 
förståelse av kultur.  Vårdkulturen innebär då är en meningsskapande process 
som relateras till tradition, horisont och bildning (Gadamer 1997). Dessa tre 
begrepp ger vården ett meningssammanhang som hjälper vårdare att 
orientera sig och tillägna sig en vårdpraxis.  
 
Vårdkultur förstått som tradition ger kulturen dess mening och ger vården ett 
sammanhang. Vårdpersonalen har traderat en tradition och de 
vårdgemenskaper som burit dessa traditioner. Att vårdkulturen utgår från 
traditionen innebär inte att vårdpersonalen är slav under traditionen och 
måste acceptera traditionens utgångspunkter. Traditionen måste ständigt 
förnyas utifrån nutidens förutsättningar och framtidens förväntningar (Metro-
Roland 2009). Det meningssammanhang som förklaras av traditionen 
förmedlas i horisonten som individens erfarenhet av sig själv och vården. 
Horisonten skapar en förförståelse och en förväntan på det 
meningssammanhang som vården betraktas utifrån. Bildningen beskriver dels 
vårdkulturen som ett resultat av människans initierande i kulturen och dels 
som en meningsskapande process förstått som utfärd och återkomst.  
 
Vårdkulturen har både en historisk och en lingvistisk innebörd (Metro-Roland 
2009). Historiens inverkan på vårdkulturen innebär att vårdaren är satt i en 
tids och rumsmässigt sammanhang som skapar vårdarens förståelse av sig 
själv och vården.  Kulturen är lingvistisk i den meningen att all mening kan 
förstås som språk som strukturerar vårdarnas förståelse av vårdkulturen. 
Vårdarnas språk utgör horisonten där all förståelse är språkligt förmedlad.   
 
På samma sätt som Kasén (2002) beskriver en skillnad mellan vårdrelation och 
vårdande relation är det möjligt att skilja mellan vårdkultur och en vårdande 
kultur. Den vårdande kulturen är normativ, den har en riktning och innefattar 
en önskan om hur den goda vården kan utformas. Riktningen baseras på  
vårdteoretiska utgångspunkter. Vårdkultur refererar till den rådande kulturen 
och begreppet öppnar upp för den goda likaväl som den bristfälliga vården. 
Begreppet äger ingen värdering av själva vården utan beskriver det 
meningssammanhang som utgör vårdens praxis. 
 
James (2010) relaterar praxis till den praktiska kunskapen. Det handlar om 
vårt sätt att leva, livsformen, summan av vårt praktiska liv. Med praxis avses 
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allt handlande och interaktion mellan människor (Thomassen 2007). De 
enskilda handlingarna som utgör praxis utgår från ett övergripande mål. Det 
övergripande målet innebär att praxis aldrig är neutralt. De handlingar som 
utgör praxis formas utifrån att praxis bär med sig ett syfte. I avhandlingen 
betraktas praxis som att det är vårdkulturen som konstituerar praxis. Det 
innebär att det övergripande målet med vården utgår från vårdkulturen som 
en meningsskapande process för hur vårdare ser på vården. Vårdkulturen 
formar praxis och det öppnar upp för ett praxisbegrepp som kan leda till både 
en god och en dålig praxis för vården.   
 
 
Sammanfattningsvis är vårdkultur den tradition som förmedlas mellan 
människor och ger vården ett meningssammanhang. Att förstå vårdkultur 
som horisont belyser individens erfarenhet av vården som skapar en kulturell 
identitet i de som deltar i traditionen. Slutligen är vårdkultur bildning som 
integrerar tradition och horisont, en process och slutprodukt som ger vården 
en gestaltning där vårdare kan behärska vårdkontexten.  

Vårdkultur i den vårdvetenskapliga litteraturen 

I den vårdvetenskapliga litteraturen används vård och vårdande kultur främst 
utifrån fyra aspekter; som en vision, beskrivning av kontexten, en källa för 
läkande och negativa förtecken till vården.  
 
I den första aspekten betonas vård och den vårdande kulturen som ett ideal 
för vården, ett mål att uppnå och som bärare av vissa värden (Nelson 2006, 
Simons 2004, Matilainen 1999, Matilainen 1999, Gilster 2002). Rundqvist och 
Severinsson (1999) nämner medlidande, omtanke och tålamod som viktiga 
dimensioner inom vårdkulturen. Den vårdande kulturen kännetecknas av en 
respekt för människans värdighet (Felgen 2004) där vårdkulturen kan 
uttryckas som att vårdare gör saker som går utöver det som professionellt 
förväntas av dem (Arman, Rehnsfeldt 2007). Tradition, löften och värderingar 
är begrepp som kan betraktas som heliga i en vårdande kultur (Matilainen 
1999). Vårdkulturens innersta ethos ska genomsyras av vördnaden för 
människan, hennes värdighet och helighet (Nasman, Lindholm & Eriksson 
2008). Medicinska felbehandlingar kan undvikas genom att skapa vårdande 
kulturer (Piper 2011). 
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Vård och vårdkulturen kan ha en positiv betydelse för patientens hälsa och 
välmående. Den vårdande kulturen beskrivs ha en salutogen effekt för 
patienten (Matilainen 1999) och vara ett meningssammanhang där patienten 
kan uppleva försoning (Lindholm, Eriksson 1993). Turkel och Ray (2004) 
poängterar betydelsen av att skapa helande miljöer, som till exempel att 
integrera Feng Shui teori i utformandet av sjukhusmiljön. En holistisk 
vårdkultur kan även ha betydelse för vårdarnas engagemang och minska 
riskerna för utbrändhet (Ng, T & Wang 2011). 
 
Vård och vårdkulturen beskrivs även ha negativa effekter för vården. Om 
vårdkulturen består av regler och rutiner kan dessa strukturer förhindra en 
etisk försvarbar vård (Sörlie, Jansson & Norberg 2003). Om vårdkulturen 
genomsyras av ett fokus på sjukdom så finns det en risk att patienten 
reduceras endast till en bio-fysisk varelse (Fagerström, Engberg 1998). Det 
finns även en risk att en oflexibel, ”förstenad” vårdkultur kan leda till ett 
vårdlidande för patienten (Kasén 2002) där vården tappar fokus på patienten.  
 
Vård– och vårdande kultur används även för att förmedla kontexten. Platsen 
för den vetenskapliga studien kan vara olika vårdkulturer i Sverige (Lindholm 
et al. 2002) eller olika vårdavdelningar så som pre- operativ avdelning 
(Rudolfsson, von Post & Eriksson 2007). 
 
Ledarskapet beskrivs ha en avgörande roll för att skapa en vårdande kultur 
(Gilster 2002, Nasman, Lindholm & Eriksson 2008). Sjuksköterskor som 
fungerar som ledare har ett etiskt ansvar för att skapa vårdkulturer som 
genomsyras av vårdande värden och förtroendefulla relationer (Turkel, Ray 
2004). För att vårdkulturen ska uppnå dessa värden måste ledarskapet stödja 
vårdgivarna eller som Simons (2004) uttrycker det, måste ledarskapet förstå 
vårdorganisationens övertygelse att reflektera en vårdande kultur i varje möte. 
Ledarskapet har även en uppgift att tillvarata vårdkulturens ursprungliga 
ethos (Nasman, Lindholm & Eriksson 2008) och det caritativa ledarskapet 
syftar till att stödja en vårdande kultur som lindrar patientens lidande (Bondas 
2003a). 
 
Sammanfattningsvis visar litteraturöversikten av begreppet vårdkultur 
används utifrån flera innebörder. Begreppet problematiseras sällan utan dess 
innebörd tas för given. Den befintliga kunskapshållningen är brokig och 
baseras sällan på empiriska studier. Det finns därför ett behov av att klargöra 
begreppet och dess betydelse för vården. Att begreppet får olika innebörder är 
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i sig ingen nackdel utan belyser snarare vårdkulturens spännvidd och 
dynamik. Däremot bör begreppet användas på ett mera medvetet sätt där de 
underliggande teoretiska perspektiven lyfts fram på ett tydligare sätt.   

Konsensusbegreppet miljö och vårdkultur 

Vårdkulturen kan betraktas som en aspekt av konsensusbegreppet miljö 
(Sarvimäki, Benkö 1998). Inom en vårdteoretisk utgångspunkt beskrivs miljön 
som ett konsensusbegrepp (hälsa, miljö, människan och vård) som definierar 
disciplinen vårdvetenskap. Begreppet miljön innefattar den fysiska miljön, 
relationen till andra människor men även kulturella, politiska, sociala och 
ekonomiska villkor som influerar vård och hälsa (Fawcett 2005). 
Konsensusbegreppet miljö beskrivs i litteraturen ha släktskap med kontext, 
plats och rum som i litteraturen används synonymt med begreppet miljö. 
Genom att relatera vårdkulturen till de här synonyma begreppen kan 
vårdkulturen utkristalliseras som ett eget fenomen och samtidigt ge en ny 
dimension åt konsensusbegreppet miljö. 

Miljö 

Inom vårdvetenskapen har miljöbegreppet beskrivits på ett traditionellt sätt 
där fokus läggs på individen snarare än ett övergripande samhällsperspektiv 
(DeKeyser, Medoff-Cooper 2001). Det innebär att begreppet beskrivits utifrån 
en snäv förståelse av miljön som innefattar endast den omedelbara 
omgivningen och hur individen anpassar sig till den omgivande miljön. 
Meleis (2011) jämnför konsensusbegreppet miljö med konsensusbegreppen 
hälsa och människa som fått betydligt större fokus vilket medfört att 
miljöbegreppet inte utvecklats teoretiskt i vårdvetenskapen.  
 
Florence Nightinggale (1992) var pionjär och långt före sin tid att 
uppmärksamma miljöns betydelse för hälsan. Florence Nightingale betraktade 
naturen som en läkande kraft för människan Den omgivande miljön 
identifierades som en verksam faktor för hälsa och helande. Det gällde både 
fysiska miljöfaktorer som ventilation, solljus och god hygien men även 
psykologiska faktorer som att beskydda patienten från besökare och 
upprörande nyheter. Sjuksköterskan var ansvarig för att den omgivande 
miljön skulle vara terapeutisk för att en optimal återhämtning skulle komma 
till stånd hos patienten. Nightingales aspekter av miljön har möjligtvis en 
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traditionell utformning men var på sin tid revolutionära och påvisar 
vårdgivarnas ansvar för vårdmiljön och att vårdmiljön blir reflekterad. 
 
Miljöns relation till hälsa inom vårdvetenskapen belyser Kleffel (1996) utifrån 
tre paradigm; ett egocentriskt, homocentriskt eller ecocentriskt paradigm. Det 
egocentriska synsättet utgår från individen där miljön inte äger ett egenvärde. 
Den homocentriska synsättet fokuserar på miljön och det sociala snarare än 
individen. Det egocentriska synsättet ser miljön som en helhet där individ och 
miljö inte går att skilja åt. Kleffels argumentation är intressant utifrån den 
spänning mellan individ och den omgivande miljön som avspeglas i de tre 
taxonomierna. Det egocentriska synsättet sätter individen i centrum till 
skillnad från det homocentriska synsättet där fokus ligger på den omgivande 
miljön.  Är det individen som påverkar miljön eller är det istället miljön som 
sätter ramarna för individen? Kleffel förespråkar en lösning utifrån den 
ecocentriska tanken om miljö och individ som en helhet som ingår i samma 
organiska kretslopp. Den ecocentriska tanken har direkt bäring på  det 
hermenutiska kulturbegreppet där individ och miljö inte beskrivs som åtskilda 
entiteter utan snarare där kulturen fungerar som en bro mellan individ och 
miljön . De förutsätter varandra i en dialogisk process, en process som även 
kan illustreras utifrån den hermeneutiska cirkeln (James, Foster 2006).   

Kontext 

Ordet kontext refererar till ett vidare sammanhang. Det svenska ordet kontext 
har en ursprunglig referens till väv, mening och sammanhang. Utifrån en 
etymologisk och semantisk analys av kontextbegreppet framträder två 
betydelsedimensioner; en inre dimension och en yttre struktur. Det inre 
sammanhanget skapar mening och bestämmer hur vårdandet betraktas. Den 
yttre strukturen skapar gränser och relaterar till omgivningen och miljön. Det 
är i relationen mellan det inre och yttre sammanhanget som vårdandet 
definieras och blir verksamt (Eriksson, Lindström 2003). Enligt Eriksson (2001) 
är vårdandets meningssammanhang vårdgemenskapen som utgår från 
vårdandets ethos, kärleks och barmhärtighetstanken. Men Lindström & 
Lindholm (2003) menar att det yttre kontextsammanhanget kan diffusera det 
inre sammanhanget. Inom till exempel hälso– och sjukvården finns 
begränsande faktorer där vårdandet marginaliseras och andra styrningsideal 
råder (Ranheim, A., Kärner, A., Berterö,C. 2011). Den yttre strukturen tar 
överhand utifrån andra syften än ett vårdande meningssammanhang.  
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Det är i kontextens skapande av mening som begreppet relaterar till 
vårdkulturens meningsskapande process. Vårdkulturen kan förstås som 
relationen mellan det inre och yttre dimensionerna i en ständigt pågående 
process. Här kan Rays vårdteoretiska ansats ge det yttre och inre en ny 
dimension (Ray 2006). Enligt Ray är vården och den mening vården ges 
(jämför med kontextens inre meningssammanhang) i ständig relation till 
strukturer i organisationen (jämför med kontextens yttre struktur). Vården är 
en del av organisationskulturen, integrerad i olika kontexter såsom utbildning, 
politik, ekonomi och teknologi. I överförd bemärkelse utifrån ett 
hermeneutiskt kulturbegrepp är de yttre och inre dimensionerna 
sammanvävda i det hermeneutiska kulturbegreppet.  

Platsen och rummet 

Platsen beskrivs som en integrerande och förmedlande faktor för att förstå 
relationen mellan människor, upplevelsen av hälsa och vården (Carolan, 
Andrews & Hodnett 2006). Platsen är den fysiska omgivningen av vården som 
bär på olika egenskaper och erfarenheter. Människans förståelse för sin 
omvärld är relaterad till människans tillhörighet till en plats (Andrews 2003). 
Halford (2003) visar hur rummen och platserna inom ett sjukhus kan begränsa 
vårdarnas arbete men också möjliggöra rum som skapar vårdarnas identitet . 
Platsen ingår i ett dialektiskt förhållande där vårdare påverkar betydelsen av 
platsen men där platsen även influerar vårdarnas arbete. Vårdarnas syn på sig 
själva är därför nedsänkta i ett spatialt mönster som har betydelse för det 
praktiska vårdarbetet (Andrews 2003). 
 
Rummet har många likheter med de politiska, interpersonella och sociala 
egenskaper som kan tillskrivas kontexten (Peter 2002). Rummets betydelse för 
vårdandet har särskilt studerats av Lassenius (2005) där rummet förstås utöver 
det omedelbart givna. Till skillnad från Halford betraktas rummet och 
rumsligheten som immateriellt, och refererar till värderingar och idéer som är 
helt eller delvis omedvetna i vården. Rummet, förstått som en existentiell 
erfarenhetsform, förstås som en sammanbindande rörelse mellan människans 
hälsa och dess riktning mot mera liv eller förstening. Rummet kan förstås som 
en rörelse mot en mångdimensionell upplevelse av hälsa. Rummet kan även 
förstås som ett lidandedrama som utvecklas mot alienation och isolering. Det 
innebär att i rummet finns även en inommänsklig dimension där människan 
kan tillägna sig en plats eller upplever en hemlöshet.  
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Rummet och platsen beskrivs i den vårdvetenskapliga litteraturen dels utifrån 
materiella aspekter. De materiella aspekterna får bäring till kulturen när det 
materiella tillskrivs en mening, de blir symboliska och immateriella aspekter. 
Rummet beskrivs även utifrån immateriella aspekter.  Det är i rummet som 
människans lidandedrama utspelar sig men kan kulturellt förstås utifrån att 
det mänskliga livet påverkar människans rumsliga vara. Rummet kan därför 
uttryckas som bärare av vårdkulturen. 
 
Sammanfattningsvis är miljöbegreppet dåligt teoretiskt utvecklat inom 
vårdvetenskapen. Detta kan tyckas märkligt med tanke på Nightingales 
revolutionerande tankar kring miljön, tankar som idag getts en ny innebörd 
utifrån en geografisk förståelse av miljön inom ramen för platsen och rummet 
(Andrews 2003). Som beskrivits kan vårdkulturen relatera till olika aspekter 
av miljöbegreppet. Den nya kunskap som vårdkulturen kan tillföra är dess 
fokus på traditionen och hur traditionen formar vårdarnas horisont. Det 
öppnar upp för en möjlighet att ifrågasätta det naturliga, det som tas för givet i 
vården. Rörelsen mellan det bekanta och det obekanta kan  leda till en 
omformulering av den tradition, det meningssammanhang som vården är en 
del av. 
 
 

Vårdkultur och angränsade begrepp  

Scott Findlay (2006) och Bellot (2011) konstaterar i sin litteraturgenomgång av 
organisationskulturen inom hälso- och sjukvårdsområdet att kulturen ibland 
beskrivs som synonymt med klimat kontext och struktur. Edvardsson 
(Edvardsson, Rasmussen 2010) beskriver hur vårdkulturen snarare i vissa 
lägen beskriver vårdatmosfären. Det finns därför ett behov att tydliggöra 
nyanserna mellan vårdkultur och de nämnda angränsade begreppen.  
 
Begreppet kontext äger ett släktskap med vårdkulturen genom dess 
meningsbärande funktion. Kontexten kan sägas vara ett övergripande begrepp 
som beskriver miljön där vården äger rum. Vårdkulturen kan betraktas som 
kontextens utmärkande egenskaper där fokus på kulturen ger en djupare 
förståelse för vårdens praxis (McCormack et al. 2002).  
 
Struktur kan förstås som att det ramar in uppgifter och handlingar inom 
organisationen (Zhang 2010), det Cameron och Quinn (2006) kallar för 



 

16 

organisationens arkitektur. Skillnaden mellan kultur och struktur kan 
beskrivas som olika abstraktioner av samma fenomen (Alvesson 2002). Kultur 
ses som ett meningssammanhang som påverkar individens horisont. Struktur 
uttrycks i hur handlingarna och det sociala nätverket utformas utifrån 
kulturens meningssammanhang. Kulturen kan därför betraktas som att den 
omsluter strukturen (Spillman 2002).  
 
Studiet av organisationskulturen har utvecklats från klimatforskningen där 
klimat och kultur  historiskt har hanterats som synonymer . I mitten av 70-talet 
utvecklades studiet av kulturen som en kritik mot att klimatbegreppet inte 
beskrev en helhetssyn på organisationen (Bellot 2011). Klimat studerades 
kvantitativt, empiriskt och fokus på resultatet i organisationen. Kultur 
studerades kvalitativt, med beskrivande forskning med individen i fokus 
(Sleutel 2000).  Denison (1996) betraktar klimat som tankar, känslor och 
handlingar relaterade till en situation. Situationen är tidsbunden och går att 
medvetet förändras. Kultur är däremot en kontext som växt fram djupt rotad i 
historien. Till skillnad från klimat är kulturen mycket svår att medvetet 
förändra. Denna skillnad går lätt att göra i teorin men i praktiken är 
gränsdragningarna svårare att upprätta. Klimat och kultur kan därför beskriva 
samma fenomen men att de ger upphov till olika tolkningar (Denison 1996).  
 
Atmosfär beskrivs som den fysiska miljöns interagerande med människans 
varande i miljön (Edvardsson 2005). Vårdatmosfären influerar människans 
upplevelse av identitet och påverkar aktivt omvårdnaden. Atmosfär kan 
förstås i relation till klimat som ett mera påtagligt uttryck för den 
underliggande kulturen (Sarvimaki, Benko 1998). Kultur och atmosfär 
beskriver samma fenomen men på olika nivåer. 
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SYFTE OCH DELSYFTEN 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa och förstå aspekter 
av vårdkulturen och dess meningsskapande processer som influerar vårdens 
praxis.  
 
Avhandlingen bygger på fyra delstudier med följande syften: 
 
Delstudie I Förstå och utveckla begreppet vård och vårdande kultur 

utifrån en empirisk/fenomenologisk utgångspunkt av 
sjuksköterskors levda erfarenhet av att arbeta i olika 
vårdmiljöer. 
 

Delstudie II Belysa betydelsen av rutiner i vårdarbetet. 
 

Delstudie III Förstå aspekter av vårdkultur i kommunal äldrevård 
tolkat genom avvikelserapporteringar. 
 

Delstudie IV Upptäcka och förstå vårdkultur som en 
meningsskapande process som influerar vårdarbetet. 

 
Dessa delarbeten redovisas under följande frågeställningar som en helhet för 
avhandlingen: 
 
• Vilken betydelse har vårdkulturen för vårdens praxis? 
• Går det att identifiera specifika vårdkulturer avspeglade i vårdens praxis? 
• Hur kan vårdaren som individ förstås i relation till den omgivande 

vårdkulturen? 
• Vilka konkreta uttryck får vårdkulturen i vårdens praxis? 
• Vad formar vårdkulturen och av vem?  
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Val av ansats 

För avhandlingen valdes en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken betraktas 
som ett öppet rum där många metoder och vetenskaper kan mötas 
(Kristensson Uggla 2008). Detta gäller inte minst inom de olika 
vetenskapsområdena som ryms inom hälso- och sjukvården. Den 
hermeneutiska förståelsen av begreppet vårdkultur med dess betoning på det 
meningsskapande får metodologiska och epistemologiska konsekvenser för 
hur kunskap om vårdkultur kan skapas. Ansatsen utgår från individens egen 
erfarenhet och upplevelse av mening och sin livssituation (Dahlberg, Dahlberg 
& Nyström 2008).  Hermeneutik innebär att förstå hur människor upplever 
den värld de lever i, den värld de tar för given och den värld som ger mening 
till vardagslivet. För att överhuvudtaget förstå den mening som ligger till 
grund för vården sker en tolkning, det Schuster (2006) kallar för en förmedling 
av förståelsen.  Genom att studera individers livsvärld finns möjligheter att 
förstå bakomliggande sociala strukturer (kulturens betydelse) för hur 
individer upplever sin värld (Wiersma, Dupuis 2010).  Den hermeneutiska 
ansatsen innebär även att utgå från kulturens verklighet som den visar sig i 
människors vardagliga livsvärld (Alvesson 2002). 
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METOD 

Metodavsnittet inleder med en presentation av deltagarna som ingått i 
studierna. Här ingår även material i form av Lex Sarah dokument. Därefter 
beskrivs delstudiernas datainsamlingsmetoder, genomförandet och etiska 
ställningstaganden och hur fynden i delstudierna analyserats. Metodavsnittet 
avslutas med en reflektion på studiernas tillförlitlighet. En översikt av 
delstudierna med hänvisning till metod presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1 Översikt av studiernas metod, deltagare och material 

Delstudier Syfte Metod Datainsamling Kontext Deltagare 

Care and caring 
culture as 
experienced by 
nurses working in 
different care 
environments: A 
phenomenological-
hermeneutic study 

Förstå och utveckla 
begreppet vård och 
vårdande kultur utifrån 
en 
emirisk/fenomenologisk 
utgångspunkt av 
sjuksköterskors levda 
erfarenhet av att arbeta i 
olika vårdmiljöer 

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
ansats 

Individuella 
intervjuer 

Tre 
landstingsdrivna 
sjukhus 

17 sjuksköterskor 
och undersköterskor 
som arbetar som 
”kompetenspooler” 

The significance of 
routines in nursing 
practice 

Belysa betydelsen av 
rutiner i 
omvårdnadsarbetet 

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
ansats 

Fokusgruppintervjuer 
Enskilda intervjuer 
(nytolkning från 
studie 1) 

Tre 
landstingsdrivna 
sjukhus 

Sjuksköterskor och 
undersköterskor som 
arbetar som 
”kompetenspooler” 
17 deltagare 
individuella 
intervjuer 
24 deltagare i 
fokusgruppintervjue
rna 
 

Aspects of 
municipal elderly 
culture – a 
hermeneutic 
documentary 
analysis of abuse 
reports 

Förstå aspekter av 
vårdkulturen i 
kommunal äldrevård 
tolkat genom 
avvikelseutredningar 

Hermeneutisk 
ansats 

Hermeneutisk 
dokumentationsgrans
kning i fyra steg 

Tre kommuner 269 Lex Sarah 
utredningar 

Care culture as a 
meaning-making 
process – a case 
study of a 
mistreatment 
investigation 

Upptäcka och förstå 
vårdkulturen som en 
meningsskapande 
process som influerar 
vårdarbetet. 

Fenomenologisk 
– hermeneutisk 
ansats 

Triangulerad case-
studie med intervjuer, 
fokusgruppintervju, 
observation och 
dokumentkännedom 

Kommunalt 
omsorgsboende 

16 deltagare 
5 vårdare, 1 
enhetschef, 3 gode 
män, 3 anhöriga, 1 
nämndordförande, 1 
områdeschef, 1 Lex 
Sarah utredare, 1 
verksamhetschef 
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Deltagare och material 

Delstudie I och II baserades på individuella intervjuer med 9 sjuksköterskor  
och 8 undersköterskor. I delstudie II kompletterades de individuella 
intervjuerna med tre fokusgruppsintervjuer. I fokusgrupperna deltog 
sammanlagt 11 sjuksköterskor  och 13 undersköterskor.  Av dessa deltog 8 
sjuksköterskor och 7 undersköterskor både i de individuella intervjuerna och i 
fokusgruppsintervjuerna. Medelålder för sjuksköterskorna och för 
undersköterskorna var i studie I 49 år och i studie II 45 år. Samtliga deltagare 
var kvinnor. 
 
I delstudie II användes de individuella intervjuerna från studie I för en 
sekundär analys och retrospektiv tolkning (Thorne 1998) och de tre 
fokusgruppintervjuerna. Studiedeltagarna (I + II) var anställda som 
kompetenspooler vid tre sjukhus i Mellansverige. Att arbeta som 
kompetenspool innebar att de inte hade en fast arbetsplats på sjukhuset utan 
arbetade på olika avdelningar som tillfälligt saknade personal av olika 
frånvaroorsaker. Detta innebar att de kunde arbeta på 4-17 olika avdelningar 
och de var sällan på samma avdelning mer än en till två dagar i följd.  
 
Delstudie III inkluderar sammanlagt 269 Lex Sarah utredningar. Lex Sarah 
kallas den lag som regleras i 14 kap. 2 § i socialtjänstlagen som föreskriver att 
den som arbetar inom omsorger om äldre eller människor med 
funktionshinder skall vaka över att dessa får en god vård under trygga 
förhållanden. Personal som uppmärksammar eller misstänker 
missförhållanden skall genast anmäla detta.  Lex Sarah utredningarna var 
hämtade från tre kommuner, en landsbygdskommun och två medelstora 
stadskommuner. Kriteriet för att de skulle komma med i studien var att de 
skulle behandla ärenden som hade inträffat inom äldre omsorgen. 
Utredningarna bestod främst av en anmälningsblankett som var framtagen 
och utformade av kommunerna själva. På blanketten dokumenterades när 
händelsen inträffade, hur det gick till och var det skedde. Likaså framgick 
vilka åtgärder som hade vidtagits på kort och lång sikt samt förebyggande 
åtgärder för att inte händelsen skulle upprepas. Till de arkiverade 
blanketterna bifogades  även andra dokument så som utskrivna e-post 
konversationer, skriftliga utlåtanden från personal och chefer, beslut från 
Vård- och omsorgsnämnden och Lex Sarah utredare, faxmeddelanden och 
brev från anhöriga och andra dokument.  
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Delstudie IV var en fallstudie baserad på individuella intervjuer med 5 
vårdare och 1 enhetschef (alla kvinnor), tre gode män (2 kvinnor, 1 man) 
anhöriga (2 kvinnor 1 man), en fokusgruppsintervju med nämndordförande, 
verksamhetschef, områdeschef och Lex Sarah utredare (3 kvinnor, 1 man). 
Studien var en fallstudie utifrån en Lex Sarah utredning som berörde ett 
vårdboende inom kommunal äldreomsorg där vårdarna hade låst in de 
boende på nätterna. Inklusionskriterierna för fallet var att det fanns en 
”kollektiv skuld” för missförhållandena och att Lex Sarah utredningen var 
pågående eller precis avslutad. Polisiära ärenden och utredningar som gällde 
individuella personer exkluderades. Kriteriet för urval av deltagare var att 
berördes direkt eller indirekt av Lex Sarah fallet. Sammanlagt 21 personer 
tillfrågades och 5 personer tackade nej till att delta i studien.  
 
Som grund för tolkningarna i studie IV inkluderades även dokumentationen 
för  Lex Sarah utredningen, styr och policydokument för kommunens vård 
och omsorg samt verksamhetens värdegrund. Även lokala nyhetsreportage i 
tidningar och TV som rapporterade om Lex Sarah ärendet granskades.  

Datainsamling  

Individuella intervjuer 

 
De individuella intervjuerna genomfördes som ett samtal utifrån en 
utgångsfråga (Kvale, Brinkmann 2009). Intervjupersonerna uppmuntrades att 
berätta utifrån sin egen erfarenhet och att ge konkreta exempel. Särskilt fokus 
låg på att få rika berättelser men många uppföljande frågor.  Alla intervjuerna 
spelades in digitalt för att sen transkriberas. 
 
I studie I genomfördes de individuella intervjuerna (I) på deltagarnas 
arbetsplats där ett särskilt rum hade iordningsställts. Varje intervju inleddes 
med en öppningsfråga: ”Det finns människor som ibland pratar om 
vårdkultur. Vad tänker du på när du hör ordet vårdkultur?”. Intervjuerna 
fokuserade på vårdpersonalens levda erfarenhet av att arbeta på olika 
avdelningar. Intervjuerna varade mellan 50 – 110 minuter. 
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I studie IV intervjuades boendepersonalen, anhöriga, gode män och enhetschef 
utifrån deras upplevelse av inlåsningen, vården och deras tankar om vad som 
är god vård. Boendepersonalen intervjuades enligt deras önskemål på 
boendet, enhetschefen intervjuades på sitt kontor och anhöriga och gode män i 
deras hembostad. Deltagarna uppmuntrades att berätta utifrån egna konkreta 
exempel. Intervjuerna varade mellan 60-90 minuter. 
 
 

Intervjuer i fokusgrupper 

Min roll som intervjuare i fokusgrupperna (II, IV) innebar att vara som en 
moderator utifrån en icke strukturerat angreppssätt (Morgan 1996). Rollen 
som moderator innebar då att hjälpa gruppen att hålla sig till ämnet och 
uppmuntra grupprocessen. Fokusgruppsintervjuerna spelades in digitalt för 
att sen transkriberas. 
 
Fokusgrupperna i delstudie II bestod av sju till nio deltagare i varje grupp och 
intervjuerna varade mellan en och två timmar. Varje fokusgruppintervju 
inleddes med öppningsfrågan: ”Det verkar som om en viktig del av ert arbete 
är att anpassa sig till avdelningarnas rutiner. Har jag förstått det korrekt och 
kan ni berätta mer om hur ni upplever de olika rutinerna?” 
 
I studie IV genomfördes en fokusgruppintervju med fyra deltagare som 
arbetade som chefer och politiker med övergripande ansvar för det boende 
som låsts in på nätterna. I fokusgruppen diskuterades deras upplevelse av 
inlåsningssituationen, innebörden att ha ett övergripande ansvar för vården 
och deras upplevelse av god vård. Fokusgruppintervjun varade i 80 minuter. 
 
 

Observation 

För att bättre förstå intervjuerna (IV) och sätta in dem i en kontext 
genomfördes under 2 dagar ett besök på arbetsplatsen där det dagliga arbetet 
och rutinerna observerades. Observationerna kan förstås som 
kontextkännedom Reflektioner från observationerna dokumenterades 
skriftligen. 
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Granskning av Lex Sarah dokument 

Dokumentgranskningen av Lex Sarah utredningarna skedde på plats där 
dokumenten arkiverades. De dokument som granskades gällde utredningar 
som pågick under 2007 och där utredningarna skedde i kommunernas 
äldrevård. Utredningarna tolkades utifrån en analysguide. Guiden bestod dels 
av manifesta frågor som berörde åtgärder och orsaker till avvikelserna. Den 
latenta delen behandlade frågor utifrån vårdkultur och ett vårdteoretiskt 
perspektiv så som hur beskrivs den goda vården? Vilka dimensioner av 
vårdandet framträder och vilka värderingar om vård ger dokumenten uttryck 
för? Anlysguiden ansågs nödvändig dels för att jag som forskare hade 
begränsad tillgång till dokumenten, dels för att materialet var så omfattande. 
Svaren från analysguiden skrevs ned och dessa anteckningar låg till grund för 
tolkningsarbetet. Det resultat som växte fram under tolkningsprocessen av 
anteckningarna speglades kontinuerligt under arbetets gång tillbaka till de 
ursprungliga Lex Sarah dokumenten. 
 
 
 

Genomförande och etiska ställningstaganden 

Tillstånd för att genomföra studie I och II inhämtades från ansvarig klinikchef 
och verksamhetschef från tre sjukhus. Personalen som tillfrågades för att delta 
i studien informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte och 
genomförande och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst utan att 
förklara sig. Skriftligt samtycke inhämtades från alla deltagare och vid 
intervjusituationen upprepades den tidigare givna informationen. Namn och 
uppgifter som framkom i intervjuerna redovisades så att personer och platser 
inte skulle gå att känna igen. Alla deltagare var informerade om att de 
individuella intervjuerna i studie I analyserades på nytt i studie II.  
 
Tillstånd till att genomföra studie III inhämtades från ansvarig områdeschef 
för äldrevården i tre kommuner. Alla Lex Sarah dokument redovisades så att 
platser och namn inte skulle gå att känna igen. Alla dokument granskades på 
plats där de var arkiverade.  
 



 

24 

Tillstånd för att genomföra studie IV hämtades från ansvarig områdeschef. 
Efter godkännande togs all kontakt med personal, gode män och anhöriga 
utan att ledningen visste om vilka som deltog i studien. Alla deltagare 
informerades skriftligen och muntligen om studien och att de när som helst, 
utan motivering, kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna informerades om 
att studien var helt skild från den formella Lex Sarah undersökningen. En 
kurator fanns tillgänglig för deltagarna att kontakta om behov uppstod. 
Observationerna syftade till att få kontextkännedom om boendets lokaler, 
rutiner och upplägg.  Observationerna skedde med respekt för 
vårdpersonalens yrkesidentitet och de boendes rätt till integritet. Personalen 
informerade de boende om att jag skulle finnas på boendet i två dagar och att 
jag inte skulle  observera dem. Jag deltog inte i mer privata och känsliga 
situationer exempelvis tvätt och duschsituationer. Personalen informerades 
om att de kunde avbryta sitt deltagande när de så önskade och att de kunde 
välja vilka situationer jag kunde vara med i. 
 
 Studie III och IV:s tillvägagångssätt var granskad och godkänd av centrala 
etikprövningsnämnden (Dnr Ö 2-2010).  
 

Analyser 

Alla intervjuer (studie I, II, IV) analyserades utifrån en fenomenologisk – 
hermeneutisk metod utvecklad av Lindseth & Norberg (2004). Metoden är 
inspirerad av Ricoeurs filosofi och syftar till att avtäcka betydelsen av den 
levda erfarenheten genom att tolka intervjuer som är transkriberade till text. 
Enligt Ricoeur (1976) är upplevelsen privat men dess mening allmän. 
Individens upplevelse kan inte överföras till en person men det som överförs 
mellan personer är upplevelsens mening. Tolkningen av texten utgörs av en 
dialektisk rörelse från förståelse till förklaring och från förklaring till en 
utvidgad förståelse.   
 
Själva tolkningen började i en naiv förståelse av texten där texten lästes 
igenom flera gånger för att få en känsla av helheten. Den naiva läsningen kan 
sägas ha börjat redan vid transkriberandet av intervjuerna. Texten lästes 
”fenomenologiskt” vilket innebar att försöka tygla (Dahlberg, Todres & Galvin 
2009) den egna förförståelsen i en anda av nyfikenhet och att försöka beröras 
av texten. Läsningen ledde till frågor till texten och speciellt noterades text där 
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förståelse inte alls uppstod. Den naiva förståelsen av helheten, frågorna och 
det som inte förstods togs med i den andra fasen, strukturanalysen. I 
strukturanalysen identifierades och formulerades meningsbärande teman. Vid 
läsningen av texten användes olika överstrykningspennor där en mening, 
meningar eller stycken markerades med olika färger. Dessa bildade 
meningsbärande enheter och kondenserades utifrån ett vardagligt språk. 
Dessa kondenserade texter klipptes ut och jämfördes med varandra för att 
skapa subteman och teman. Temana jämfördes hela tiden med den naiva 
förståelsen och de frågor som den naiva förståelsen hade fött.  Även om 
processen är beskriven som linjär var strukturanalysen snarare en process där 
de olika delarna vävdes in i varandra där temana förändrades under 
processens gång och där de hela tiden speglades mot de meningsbärande 
enheterna. Den sista fasen innebar en utvidgad förståelse av texten. Det är en 
djupare tolkning som inbegriper den naiva förståelsen, strukturanalysen, 
forskarnas förförståelse och ett teoretiskt perspektiv. Enligt Ricoeur (1976) är 
den utvidgade förståelsen av en mer icke metodisk förståelse. Det betyder att 
det är inte möjligt att strikt följa metodologiska regler eller procedurer. Den 
utvidgade förståelsen avtäckte nya möjligheter av den levda erfarenheten, ny 
förståelse av vårdkulturens betydelse för vårdens praxis. 
 
Dokumentanalysen (III) analyserades utifrån en hermeneutisk analysmetod i 
fyra steg utvecklad av Prasad och Mir (2002). Analysen valdes för att förstå de 
underliggande meningssammanhang som dokumenten ger uttryck för.  Första 
steget ”Att välja och att läsa texten” innebar att 269 skriftliga Lex Sarah 
utredningar valdes. De första 20 utredningarna studerades först för att få en 
kännedom om dokumentens utformning som resulterade i en analysguide. 
Prasad beskriver att valfri textmetod som bäst passar dokumenten kan väljas. I 
steg ett valdes därför en manifest och en latent innehållsanalys (Graneheim, 
Lundman 2004).  
 
Steg två, ”Att utlägga kontexten” tog hänsyn till den kontext som dokumenten 
är producerad ifrån. Kontexten beskrevs utifrån de historiska, kulturella och 
sociala faktorer som omger Lex Sarah utredningarna.  Det innefattade 
förberedande arbeten och utvärderingar av Lex Sarah lagstiftningen, motiven 
och utvärderingar av 1992 års Svenska äldrereform (Ädelreformen) samt olika 
beskrivningar av den kommunala äldrevården.  
 
I steg tre ”Att stänga den hermeneutiska cirkeln” undersöktes relationen 
mellan dokumenten i steg ett och kontextanalysen i steg två. Det innebar en 
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rörelse mellan del och helhet så att dokumentens underliggande mening 
förstås i relation till den omgivande kontexten. Dokumenten får en fördjupad 
innebörd samtidigt som även kontexten kan förstås på ett nytt sätt.  
 
Det sista fjärde steget ”Teoretiskt ramverk som en bro till en kritisk förståelse” 
möjliggör kritik och en djupare förståelse av text och kontext utifrån ett 
teoretiskt ramverk.  Det teoretiska ramverket baserades på en 
vårdvetenskaplig teori utifrån en livsvärdsteoretisk grund. 
 

Tillförlitlighet 

Gemensamt för all intervju och dokumentbearbetning har varit att inta en 
objektiv hållning för att få fram giltig kunskap. Med objektiv menas inte att 
forskaren kan ställa sig utanför verkligheten. Gadamer (1997) beskriver att det 
inte är möjligt att ställa sig utanför sin tradition.  Den förförståelse jag burit 
med mig in i forskningen är delvis omedveten och därför omöjlig att redovisa 
(Schuster 2006). Däremot har jag under tolkningsarbetet ständigt försökt att bli 
medveten hur min förförståelse styr tolkningsarbetet. Jag har strävat mot en 
öppenhet för det som studerats och att låta sig överraskas (Dahlberg, Dahlberg 
& Nyström 2008). Det innebar att tygla sin egen förförståelse, att förstå 
vårdkulturen på ett annat sätt jämfört med den förståelse som fanns innan 
studien började. Framför allt fokuserades på upplevelser då intervjutexterna 
och dokumenttexterna gick tvärtemot min förförståelse eller där texterna inte 
alls förstods. Vid tillfällen då texten och jag var helt överens var jag medveten 
om att det då kunde handla om en bekräftad förförståelse från min sida.  
 
Vid intervjusituationerna (I, II och IV) har intervjupersonerna uppmuntrats att 
berätta utifrån sin egen erfarenhet och uppmuntrats att ge praktiska exempel. 
Intervjuerna har bestått av öppna frågor där den initiala frågan var lika för alla 
intervjuer i respektive studie. Särskilt fokus var att få rika berättelser med 
många uppföljande frågor utan att för snabbt dra några slutsatser av det som 
berättades. Istället har jag medvetet försökt att inte förstå det som sägs och 
genom många följdfrågor få intervjupersonerna att utveckla och ”utforska” sin 
livsvärld. Citat från intervjuerna har använts i så hög grad som möjligt för att 
stärka tolkningarna. I studie IV har citat även använts som rubriker. I studie I, 
II och IV har trovärdigheten stärkts utifrån att deltagarna har bekräftat 
tolkningarna i uppföljande gruppsamtal. Vid dessa tillfällen har 
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intervjupersonerna berättat att de känner igen sig men också att de upptäckt 
ett fenomen som de inte tänkt på innan intervjuerna. Intervjuerna har således 
gett både forskaren och intervjupersonerna ny kunskap om vårdkulturen. 
Trovärdighetsaspekten kan även stärkas utifrån triangulering (Patton 2002) för 
att få en djupare innebörd av fenomenet. I studie II kompletterades de 
individuella intervjuerna med fokusgrupper och i studie IV användes 
individuella intervjuer, fokusgrupper, kontextkännedom samt 
dokumentgranskning. Genom att i studie III studera Lex Sara utredningar 
men även den kontext som omger utredningarna kan både text och kontext 
ges ny mening. Alla tolkningar i samtliga studier har skett i samarbete med 
medförfattarna och studierna har även presenterats och kritiskt granskats på 
forskarseminarier för andra doktorander och seniora forskare. 
 
Det fenomenologiskt- hermeneutiska närmelsesättet utvecklat av Lindseth och 
Norberg (2004) är väl dokumenterat i många studier och av flera andra 
forskare.  
 
Delstudie III använde en metod för dokumentanalys (Prasad, Mir 2002) som 
inte tidigare använts inom vårdvetenskapen. Den baseras dock på en kritiskt 
hermeneutisk närmelsesätt som tidigare använts inom vårdvetenskapen. 
Dokumentens kvalitet bedömdes utifrån fyra kriterier; meningsfullhet, 
autencitet, representativitet och trovärdighet (Bryman 2008, Scott 1990). 
Dokumenten var arkiverade officiella utredningar med vissa restriktioner för 
vem som får läsa dem vilket därmed uppfyller kriterierna meningsfullhet och 
autenticitet. Även det tredje kriteriet som utgår från att dokumenten är 
representativa ansågs uppfyllt då dokumenten detaljerat beskrev utredningen, 
orsaker och vidtagna åtgärder. Ibland var den handskrivna texten svår att 
tyda, likaså förekom lokala förkortningar, namn och platser men inget av detta 
bedömdes påverka tolkningen. Det fjärde kriteriet handlar om dokumentens 
trovärdighet. De som skrev i anmälningarna var medvetna om att 
dokumenten skulle läsas och bedömas av den lokala myndigheten. Detta 
faktum kan påverka trovärdigheten eftersom man kan anta att personerna 
försökte  ge en så god bild av sitt eget handlande. Trovärdigheten i 
dokumenten bedömdes ändå som hög då det skrivna i dokumenten visade på 
att personerna ofta beskrev händelserna ärligt och öppenhjärtigt där de 
medgav eventuella fel. Det kan även ses som att trovärdigheten stärktes 
genom att dokumenten skrevs av de personer som var inblandade i 
undersökningen. 
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Fynden är förstås inte möjliga att generalisera utifrån en statistik 
generalisering. Däremot kan resultatet överföras utifrån en generell struktur 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). I resultaten kan människor känna igen 
sig och identifiera mönster som kan överföras till andra kontexter. 
Forskningsresultatet torde därför ha betydelse för allt vårdande som försöker 
förstå vårdkulturens betydelse för vårdens praxis.  
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FYND 

Redovisningen av fynden sker i tre steg. I det första steget sammanfattas de 
fyra delstudierna var för sig. I det andra steget redovisas delstudierna utifrån  
frågeställningarna och den hermeneutiska förståelsen av vårdkultur. I det 
tredje och sista steget redovisas fynden som en tolkad helhetsförståelse där 
fynden abstraheras från sin kontext och fenomenet vårdkultur ges en mer 
generell förståelse.  
 
 

Sammanfattning av delstudierna 

Syfte med delstudie I var att förstå fenomenet vårdkultur utifrån 
vårdpersonalens erfarenhet av att arbeta på olika vårdavdelningar. 
Vårdkulturen beskrevs utifrån fem teman; att anpassa sig till den rådande 
vårdkulturen, att se det osynliga, att vara sig själv, de starka personligheterna 
och att patienten anpassar sig till omständigheterna.  För vårdpersonalen var 
det viktigt att anpassa sig till den rådande vårdkulturen och då främst de 
oskrivna rutinerna som fanns på varje vårdavdelning. Genom att anpassa sig 
till de oskrivna rutinerna så assimileras vårdarna i vårdkulturens ethos. 
Vårdkultur kunde beskrivas både som en möjlighet men också som ett hinder 
för det goda vårdandet. Det vårdarna uppfattade som det goda vårdandet 
beskrevs som en vårdkultur som är ”hemmalik” där det fanns en 
samstämmighet mellan vårdkultur och individ. Vårdkultur var ett fenomen 
som hjälpte vårdarna att tolka och ge vården en mening.  
 
Syftet med studie II var att belysa rutinernas betydelse för vårdarbetet. 
Studien  tog sitt avstamp i rutinerna som en viktigt symbol för vårdkulturen. 
Rutinerna reflekterade den underliggande vårdkulturen som vårdarbetet 
utgick ifrån. Rutinerna benämndes som pragmatiska, meningsfulla och 
hindrande för god vård. Den meningsfulla rutinen innebar god vård då den 
enskilda vårdarens värderingar  harmonierade med vårdkulturens ethos.  Det 
fanns en risk att rutinen blev hindrande för det goda vårdandet om rutinen 
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förstods som en upprepande handling utan att samtidigt lämna utrymme för 
att själva rutinens utförande måste anpassas till patienten.     
 
I studie III var syftet att förstå aspekter av vårdkulturen i kommunal äldrevård 
utifrån kommunala avvikelseutredningar (Lex Sarah). I studien identifierades 
den kommunala äldrevården som en social vårdkultur. Utredningarna la stor 
vikt på konkreta åtgärder för att förhindra nya avvikelser. Den vanligaste 
åtgärden för att komma till rätta med problemen var att uppdatera eller 
upprätta nya rutiner. Att de konkreta vårdhandlingarna följde rutinerna var 
ett återkommande motiv för att rättfärdiga handlingarna. Avvikelser uppstod 
först när rutinerna inte följdes. I avvikelseutredningarna framkom även att det 
fanns olika utgångspunkter för vad som menades med god vård. I den 
kommunala äldrekulturen beskrevs god vård med utgångspunkt i ett socialt 
perspektiv, där vården skulle genomsyras av gemenskap och trygghet. Den 
sociala vårdtradition saknade dock viktiga vårdande värden där 
vårdrelationen och patientens livsvärld inte tillskrevs någon större betydelse.  
 
I studie IV var syftet att genom en fallstudie upptäcka och förstå vårdkulturen 
som en meningsskapande process som influerar vårdarbetet. Studien tog sin 
utgångspunkt i en nyss avslutad Lex Sarah utredning där flera boenden inom 
omsorgen låsts in under nätterna utan möjlighet att komma ut. I den 
kommunala omsorgen identifierades två olika vårdkulturer som berörde 
omsorgsboendet; en servicekultur och en moderlig vårdkultur. Vårdkultur 
förstått som service gav en kulturell identitet hos de individer som inte fanns 
direkt knutna till själva boendet. Här ingick chefer, politiker, gode män och 
tjänstemän som bar med sig en tradition av service. Vård beskrevs som att ge 
service, att vårdarna skulle bära med sig en serviceattityd, vården skall utgå 
från brukarnas behov och personalen skulle fungera som ”möjliggörare”  för 
brukarna. Vårdkultur förstått som moderlik gavs en kulturell identitet främst 
till de individer som arbetade på boendet samt anhöriga. Vården beskrevs här 
i termer av att ansvara för de boende, att vara som en mamma, ”vi är som en 
familj” och att förmedla trygghet och värme. Inlåsningen kunde därför förstås 
som att vårdarna ville skydda de boende från att utsätta sig för faror. Från ett 
livsvärldsteoretiskt perspektiv saknade både service- och den moderlika 
kulturen viktiga vårdande egenskaper. Moderskulturen saknade 
frihetsaspekterna som innebar en syn på att människan kan utvecklas och 
växa. Servicekulturen saknade däremot sårbarhetsaspekterna i vården där 
människan bär med sig en skörhet och en begränsning.    
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Utläggning av frågeställningarna 

Varje frågeställning formar en egen rubrik där delstudierna vävs in i varandra 
utifrån dess relevans för frågeställningen. 

Vilken betydelse har vårdkulturen för vårdens praxis? 

Att anpassa sig till avdelningars olika vårdkulturer är viktigt för vårdare för 
att bli accepterad på vårdavdelningarna (I). Det innebär framförallt en 
anpassning till avdelningarnas oskrivna rutiner och vanor. Genom att anpassa 
vårdarbetet till kulturen sker en anpassning till avdelningarnas vårdande 
praxis och till dess ethos.  Vårdare måste ibland handla och agera enligt 
värderingar som går emot hur de själva skulle vilja agera. Även patienterna 
anpassar sig till den rådande vårdkulturen.  De patienter som inte kan läsa av 
vårdkulturen har ofta en demenssjukdom eller psykisk sjukdom och anses på 
avdelningarna som ”besvärliga”. 
 
En vårdkultur kan betraktas både som positiv eller negativ för vårdens 
genomförande och meningssammanhang. En vårdkultur som uppfattas som 
negativ för vården hanteras av vårdare genom en skyddande strategi; att 
”vara professionell”. Professionell innebär i det här sammanhanget att gå 
undan, endast fokusera på sina arbetsuppgifter, göra det plikten kallar och 
inte engagera sig i det som sker på avdelningen. En vårdkultur kan även vara 
stödjande för att en bra vård ska uppstå.  I dessa vårdkulturer som vårdarna 
uppfattar som positiva kan vårdarna ”vara sig själva” där de tar av sig sin 
”professionella roll”. De vårdkulturer som benämns i positiva ordalag 
beskrivs i familjära termer som att ”vi är som en familj” och att ”känna sig 
hemma”. Metaforen ”hemma” kan tolkas som att avdelningen bär på ett ethos 
som stämmer överens med vårdarnas värderingar för vad som menas med bra 
vård. Vårdarna har i det familjära hittat ett meningssammanhang som 
överensstämmer med deras egna värderingar för vad som menas med god 
vård. Även avdelningspersonalens ovilja att byta avdelningar (I) kan förstås 
som att personalen inte vill lämna sitt meningssammanhang mot en 
främmande kultur där de är osäkra på dess underliggande värderingar.  
 
De underliggande värderingarna visar sig även i studie III som en vårdkultur 
där vårdrelationen och vårdtagarens livssituation inte framstår som centrala i 
vårdens praxis. Den sociala vårdkulturen riskerar därför att leda till en praxis 
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där vårdtagarna upplever ett utanförskap när vården inte förmår möta 
vårdtagarnas existentiella situation. Denna slutsats kan stärkas av studiens 
kontextanalys som beskriver vårdens praxis som uppgiftsorienterad där 
vårdarna inte har tid att samtala med de äldre. 
 
Vårdkulturens betydelse för praxis kan även synliggöras i studie IV där 
inlåsningen förstås som ett uttryck för den moderliga vårdkulturen. 
Inlåsningen sker med ett övergripande syfte att skydda de boende från att 
andra medboende ska störa nattsömnen eller att de boende avviker från 
boendet. Inlåsningen kan därför förstås som en i raden av handlingar som 
utgör den moderliga vårdkulturens praxis att ansvara för och skydda de 
boende. 
 

Går det att identifiera specifika vårdkulturer avspeglade i vårdens praxis? 

I delstudierna identifieras tre olika vårdkulturer: social vårdkultur (III), 
vårdkultur som service och den moderlika vårdkulturen (IV). Även om studie 
I och II inte identifierar specifik vårdkultur upplever vårdarna att det finns 
olika vårdkulturer beroende på vilken medicinsk specialitet vårdarna arbetar 
på.  Avdelningar med kirurgisk inriktning upplevs av vårdarna som att 
vården är tydligare och effektivare än de medicinska vårdavdelningarna som 
beskrivs som mindre precisa, otydliga och med långa vårdtider. Personalen 
upplever att skillnaderna mellan avdelningarna även påverkar 
vårdpersonalen och vården.  
 
I den sociala vårdkulturen (III) benämns vårdtagarna som brukare eller 
kunder där tonvikten ligger på vårdtagarnas egna möjligheter att bestämma 
över sin egen vård. Den sociala vårdkulturen är uppgiftsorienterad med en 
tonvikt på görandet snarare än att söka relationella aspekter. Frånvaron av de 
relationella aspekterna kan förstås som att vårdgivarna inte förmår möta 
vårdtagarna i deras livsvärld. Sett med en fenomenologisk vårdteoretisk 
utgångspunkt finns det tecken på att vårdkulturen lägger tonvikten på 
frihetsaspekterna där vården utgår från vårdtagarnas egna önskningar och 
behov. Vårdrealiteten visar delvis upp en annan bild där vårdtagarna ofta är 
skröpliga, sjuka med små möjligheter att själv sörja för en integritetsbevarande 
vård. Att lägga tonvikten på frihetsaspekterna utan att samtidigt beakta 
sårbarhetsaspekterna av den subjektiva livsvärlden kan leda till att 
vårdtagarna känner sig främmande och isolerade i vårdkulturen. Den sociala 
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vårdkulturen fungerar som en horisont för vårdarna där viktiga vårdande 
aspekter inte formuleras. 
 
I den moderlika kulturen (IV) karakteriseras vården i familjära termer där 
vården beskrevs som att ta ansvar för och vara som en ”mamma” för 
vårdtagarna. Vårdkultur som service innebar att personalen ska ge service där 
vårdtagarnas behov står i centrum för vården. Både servicekulturen och den 
moderlika kulturen innefattar vårdande aspekter men förmår inte till fullo 
fånga betydelsen av ett existentiellt vårdande. Den moderlika kulturen löper 
en fara att inte ge vårdtagarna en möjlighet att växa, en förmåga att gå bortom 
sina egna begränsningar. Servicekulturen kan däremot begränsa vårdandet 
genom att inte ta hänsyn till vårdtagarnas sårbarhet, att vårdtagarna begränsas 
av tid och rum.   
 
De olika vårdkulturerna kan förstås som gemenskaper som bär dessa 
traditioner. Traditionen ger vården en mening men innebär även en 
begränsning för hur vården uppfattas. Begränsning kan förstås som att 
vårdarna och ledningen (IV) vårdar utifrån olika horisonter som skapar olika 
erfarenheter av vad som menas med att vårda.  

Hur kan vårdaren som individ förstås i relation till den omgivande 
vårdkulturen? 

Relationen mellan individ och kultur kan synliggöras genom vårdens rutiner 
som fungerar som ett kulturellt mönster där vårdarna förväntas orientera sig 
och anpassa sig till rutinerna (II). Rutinerna kan förstås som en relation mellan 
individens värderingar ”jag gör så här” och kulturens värderingar ”vi gör så 
här”. Den meningsfulla rutinen uppstår när individens och kulturens 
värderingar  samspelar. Kulturen speglas i rutinen och uttrycker sensus 
communis, det som är sant, det som av traditionen formuleras som det sunda 
förnuftet. Individens värderingar ”jag gör så här” och kulturens värderingar 
”vi gör så här” formar en gemensam identitet. Med den meningsfulla rutinen 
kan vårdarna sägas vara nedsänkta i en tradition som överensstämmer med 
hur de uppfattar innebörden och meningssammanhanget med rutinen. 
Aspekter av rutinen finns utanför individen men den meningsfulla rutinen är 
beroende av individen för att ständigt förnyas. 
 
Denna ”hemkomst” visar sig även i vårdarnas upplevelse av vissa avdelningar 
som mera hemmalika där de uppfattar att de kan vårda på ett naturligare sätt 
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(I). De ingår i ett meningssammanhang som överensstämmer med deras egen 
horisont för hur det goda vårdandet ska utformas Denna överensstämmelse  
mellan tradition och horisont kan belysas från den ritual som skildras i studie 
II där vårdare beskriver hur de ställer upp ett fönster på glänt när en patient 
har avlidit. Det direkta motivet till att öppna fönstret varierar men vårdarna 
upplever det som meningsfullt att utöva ritualen. Att ställa fönstret på glänt 
har från individens perspektiv olika betydelser men det finns en gemensam, 
en kulturell, innebörd som går utöver den enskilda vårdarens syfte. Syftet 
med ritualen har en djupare innebörd än vad den konkreta handlingen visar. 
Vårdkulturen upphäver därför inte individens eget handlande men 
handlandet kan inte till fullo förstås om man inte samtidigt förstår det 
meningssammanhang som vårdaren agerar utifrån. 
 
Meningssammanhanget uppstår i mötet mellan individens horisont och den 
tradition som ligger till grund för vården. Studie IV visar hur den förgivet 
tagande handlingen att låsa in de boende på natten plötsligt är felaktig. 
Vårdarna blir medvetna om sitt eget handlande, sin egen horisont och tvingas 
smärtsamt göra upp med det som tidigare togs för självklart. Studie IV visar 
att vårdkulturen först blir medveten när vårdens praxis reflekteras och 
ifrågasätts.  
 

Vilka konkreta uttryck får vårdkulturen i vårdens praxis? 

Som ett uttryck för vårdkulturen kan rutinen benämnas som pragmatisk, 
hindrande och meningsfull (II). Varje vårdkultur utvecklar egna rutiner för att 
underlätta arbetet. De här rutinerna har en pragmatisk innebörd där rutinerna 
i sig inte värderas som bra eller dåliga för vårdarbetet. De finns till för att 
underlätta de dagliga sysslorna och att patienten säkerställs en likvärdig och 
rättvis vård för alla. Det finns även rutiner som hindrar en god vård. Dessa 
rutiner uppfattas som kränkande för patientens värdighet, saknar syfte och 
uppfattas som inadekvata för vårdarbetet. De hindrande rutinerna skapar ett 
dilemma hos vårdarna när de måste välja mellan att följa en i deras tycke 
felaktig rutin eller att gå emot sin egen övertygelse för vad som är god vård. 
Rutiner som inte reflekteras löper en risk att okritiskt anammas utan en tanke 
på dess konsekvenser. Den hindrande rutinen kan även fungera som en ursäkt 
för att inte behöva möta patientens lidande. Rutinen blir meningsfull då den 
stödjer det goda vårdandet. Rutinen upplevs som att den är ett med vårdarna 
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och finns helt naturligt i vårdarbetet.  Rutinen skapar för vårdarna  en frihet 
att vara sig själva, att vara autentiska i vårdandet.  
 
Vårdkulturen ges även konkreta uttryckssätt i situationer där vården brister i 
sitt uppdrag. Tydligast blir det i studie IV där vårdarna under en tjugo års 
period låst in vårdtagare under natten vilket är förbjudet enligt lag. Trots att 
chefer, personal och vikarier tillkommit och passerat har ingen 
uppmärksammat att inlåsningen varit felaktig. Inlåsningen sågs som ett 
oreflekterat arbetssätt som aldrig ifrågasattes. Betraktat med ett hermeneutiskt 
kulturperspektiv är arbetssättet ett uttryck för en stängd förståelsehorisont. 
Istället för att öppna upp för det främmande och skapa ny förståelse, det som 
hermeneutiskt kan sägas vara bildning av vårdandet, förblir vården en 
återupprepning av vårdarnas egen förståelse. Det blir då möjligt att hävda att 
vårdkulturen innebär en vård som baseras på en stängd förståelsehorisont. 
Händelser som skulle kunnat ifrågasätta inlåsningen införlivades aldrig i 
vårdarnas egna förståelsehorisonter. För personalen var inlåsningen ett 
arbetssätt för att skydda vårdtagarna. Den stängda förståelsehorisonten blir 
därför en process som återskapar sig själv där meningssammanhanget syftade 
till att skydda de boende.  
 

Vad formar vårdkulturen och av vem? 

Utifrån en hermeneutisk kulturbild baseras vårdkulturen på en tillhörighet till 
en tradition. I studie III beskrivs den sociala vårdkulturen som en historisk 
tradition och ett alternativ till de landstingsdrivna sjukhusens mera akuta och 
medicinska tradition. I studie IV beskrivs traditionen utifrån två olika 
meningssammanhang. De här traditionerna är verksamma i hur individerna 
förstår och skapar en mening med vårdens praxis. Det finns en förväntan att 
chefer på olika nivåer ska leda och forma vårdkulturen (I). I realiteten 
uppmärksammar ledningen sällan vårdarnas vardagsverklighet (IV). Att 
hjälpa en patient att duscha, att motivera en boende att åka till sin dagliga 
verksamhet eller att trösta den ledsna är konkreta vårdhandlingar som ofta tas 
för självklara. Ledningen har andra prioriteringar som fokuserar på annat än 
det konkreta vårdandet. 
 
Det finns en risk att den kunskap som det konkreta vårdarbetet förutsätter inte 
uppmärksammas i en vårdorganisation där andra styrningsideal och 
kunskapsideal är rådande (III). Det är kanske därför som ledarskapet inte 
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tillskrivs någon större betydelse för vårdkulturen utan istället ”de starka 
personligheterna” (I). Det är vårdare som genom sin personlighet och sitt sätt 
att vårda identifieras som bärare av vårdkulturen. Dessa personer har ofta 
arbetat länge på samma arbetsplats. De ”starka personligheterna” kan påverka 
vårdkulturen dels på ett negativt sätt genom dåligt bemötande av patienterna 
och bristande patientfokus. Dels finns det vårdare som genom sitt arbetssätt 
exemplifierar en positiv vårdkultur där patienten är i centrum, personen i 
fråga protesterar när vården inte gagnar patienten och han/hon stöttar 
medarbetarna.  
 
De starka personligheterna är dock underställda traditionen. Traditionen ger 
vården ett sammanhang och mening där traditionen samspelar med hur 
vårdare förstår sin omvärld.  I studie III synliggörs traditionen utifrån den 
svenska kommunala äldrevården. Den utgår från en social tradition som 
utvecklats i kontrast till landstingets mera medicinska tradition. När ansvaret 
för äldrevården i början av 90-talet överfördes från landsting till kommunerna 
fanns därför tydliga intentioner att låta de sociala traditionerna genomsyra 
omsorgen om de äldre. Det är i ljuset av den traditionen som den kommunala 
vårdkulturen tolkas som uppgiftsorienterad och i avsaknad av existentiella 
aspekter på vårdandet. Även studie IV pekar på hur vårdare kan vårda på ett 
direkt felaktigt sätt utifrån en tradition som ingen ifrågasatt.  
 

Tolkad helhetsförståelse 

Tradition, horisont och bildning beskriver vårdkultur varken som ett 
tvingande imperativ där människan agerar utan fri vilja eller som att 
människan är helt autonom och rationell. Fynden från delstudierna illustrerar 
hur deltagarna värderar, uppfattar och handlar i interaktion mellan 
självständighet och kulturens ramar.  Vårdkulturen skapar grundläggande 
värden och meningssammanhang som influerar vårdens praxis. Att anlägga 
ett hermeneutiskt perspektiv på vårdkultur förnekar inte verklighetens 
komplexa natur genom att identifiera fasta kategorier för vårdkulturen. 
Studiet av vårdkulturen erbjuder inte heller snabba lösningar på olika 
vårdproblem.  Istället erbjuder det hermeneutiska perspektivet ett 
kulturbegrepp som bejakar tvetydigheten och ger möjlighet att avtäcka 
meningssammanhang.  Vårdkulturen har inga fasta gränser utan baseras på en 
tradition som är medskapande för hur vården förstås. Det betyder att 
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vårdkulturens gränser kan förändras och flyttas när nya människor, idéer och 
influenser tillkommer eller försvinner. I mötet med andra vårdkulturer kan 
vårdarens egna horisont reflekteras och vidgas när traditioner aktivt 
ifrågasätts. Vårdkulturen kan förstås som en meningsskapande process som 
gör det möjligt för vårdarna att orientera sig och tillägna sig vårdens innebörd. 
Men tillägnandet kan ske genom olika traditioner vilka öppnar upp för olika 
perspektiv på vård och olika sätt att förstå vården.  
 
Ett vårdande ideal kan beskrivas som ämnet eller substansen som bär på ett 
sanningsinnehåll (Eriksson, Lindström 2003). Precis som mötet genom den 
hermeneutiska dialogen handlar om ett deltagande i en gemensam mening 
(Rehnsfeldt 2007) så kan ett vårdteoretiskt ideal öppna upp och reflektera en 
gemensam mening som vidgar vårdkulturens gränser. Att låta en 
vårdteoretisk kunskapsgrund utgöra ett ideal för vårdkultur innebär däremot 
inte att alla vårdkulturer ska nå konsensus eller utvecklas mot likformighet. 
Det finns och måste finnas en variation av vårdkulturer och en mångfald av 
vårdsammanhang och kontexter där människor vårdas. Vårdkulturena måste 
få utformas utifrån att de är bundna till en tematik (Eriksson, Lindström 2003)  
som styrs av olika kontextuella förutsättningar, till exempel den äldre 
människans behov av hälsa och vårdande. Den singulära vårdande kulturen 
är därför inte realiserbar i verkligheten. Istället ligger fokus på att skapa en 
enhet i skillnaderna snarare än att skapa en gemensam vårdkultur.  Varje 
vårdkultur bör främja en bildningsprocess som leder till en kontinuerlig 
omgestaltning av den rådande traditionen. Språket, som ett uttryck för 
vårdkulturen, kan beskriva omgestaltningen av traditionen.  Varje vårdkultur 
utvecklar ett eget språk som möjliggör en tradering av vårdens 
meningssammanhang. Språket relaterar till kulturens symboliska nivå 
(Hofstede 2005) och uttrycker olika traditioner som vårdkulturen vilar på. 
Studie IV visar hur olika kulturer utvecklar sitt eget språk. Till exempel 
benämns vårdtagarna i servicekulturen som brukare eller kunder och i den 
moderlika vårdkulturen benämns vårdtagarna som boende. Bondas (2003b) 
beskriver hur ord som valmöjligheter, deltagande och behovstillfredsställelse 
inte förmår lindra lidande förrän de är förenade i en vårdande caritativ kärna. 
Det innebär att vårdens olika traditioner utvecklar sitt eget språk men också 
att det finns möjlighet att lära sig ett nytt språk för det vårdande.  
 
Visionen om en mångfald av vårdkulturer och enhet i skillnaderna kan 
exemplifieras utifrån kulturens rituella nivå (Hofstede 2005). I studie I 
beskrivs hur vårdare ställer upp ett fönster på glänt när en patient avlidit. 
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Vårdarna tillskriver ritualen olika innebörder men alla upplever handlingen 
som meningsfull. På samma sätt kan olika vårdkulturer ta sig olika uttryck i 
vården men med en enhet i ett övergripande ideal om det goda vårdandet.   
 
Dessa vårdande ideal måste vara rotade i människors vardag i deras olika 
kontexter och situationer. Det innebär att idealen kan få olika tolkningar 
beroende på de villkor som vårdens praxis utgår från. Gadamer (1997) menar 
att bron mellan det universella och vardagens praxis är fronesis. Varje 
situation i vårdens konkreta vardag kräver ett återupptäckande av en valfrihet 
men en valfrihet som baseras på tidigare erfarenheter. I studie II visar sig 
fronesis i vårdarnas beskrivning av den meningsfulla rutinen. Rutinen blir 
betydelsefull i samstämmigheten mellan individ och vårdkultur. Rutinen 
anger en riktning för vårdhandlingen som baseras på vårdkulturens 
värderingar men utformas utifrån den unika situationen.   Fronesis blir här en 
kunskapsform som relaterar inte bara till den praktiska situationen utan även 
till det universella. Gadamer (1997) beskriver fronesis som en kunskap som 
vägleder den rätta handlingen. Även om vården reflekteras med en 
vårdteoretisk måttstock kan en övergripande teori aldrig till fullo appliceras i 
den konkreta vårdsituationen. Ranheim (2010) menar att i den vårdande 
relationen kan varken metod eller teori, det skrivna ordet eller språket till fullo 
förmedla den etiska och estetiska dimensionen av vårdandet. Nyckeln för att 
nå ett vårdande möte finns enligt Ranheim i vårdarens sökande efter att 
ständigt utöka sin medvetenhet och att sätta sin egen förförståelse på spel. Det 
innebär att vårdaren tillför något av sig själv samtidigt som vårdaren måste 
förlora något av sig själv. Vårdaren måste sätta sin egen horisont på spel för 
att nå en förståelse för patientens livssituation.  Den här bildande rörelsen av 
utfärd och återkomst sker inom den egna traditionen. I vårdens konkreta 
handlingar kan man därför säga att teorin omsätts via vårdkulturen. Gapet 
mellan vårdteori och praxis kan därför snarare förstås som att vårdkulturen 
inte bildar sitt vårdande. Detta ligger i linje med Ranheim (2011) som 
konstaterar att gapet mellan vårdteori och praxis snarare relaterar till 
organisatoriska och kontextuella faktorer än individuella faktorer. Vården 
behöver därför utveckla vårdkulturer som ger frihet för vårdare att bilda sitt 
vårdande. 
 
Denna i grunden positiva syn på vårdkulturens reflexiva möjligheter 
förutsätter dock att det i vården finns möjlighet att öppna sina horisonter och 
bilda sitt vårdande. Det betyder att det i vårdkulturen finns frihet att lyfta 
blicken mot det möjliga och det främmande. Bildningen kan inte uttryckas i 
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vårdkulturer där vårdare ensidigt måste agera i enlighet med statiska rutiner 
eller normer där den hermeneutiska erfarenheten inte får plats. Studie IV visar 
hur en vårdkultur som inte öppnar upp för andra horisonter riskerar att 
hamna i en stängd förståelsehorisont.  Den egna förförståelsen sätts då inte på 
spel och översättningen från andra horisonter blir ett upprepande av det egna 
språket. En stängd förståelsehorisont riskerar att leda till en vård där inte 
längre bildandets väsentliga delar är verksamma.  
 
 

Tre olika perspektiv på vårdkultur 

I delstudierna kan fenomenet vårdkultur särskiljas utifrån tre olika perspektiv  
som löst relaterar till metadefinitionerna variabel, metafor och det 
enmancipatoriska perspektivet (Alvesson 2002, Smircich 1983). I avhandlingen 
benämns de vårdkulturella perspektiven som (1) det rådande (2) det visionära 
och (3) det kritiska.  
 
Det rådande perspektivet (1) beskriver att det alltid finns en vårdkultur 
eftersom vården alltid utgår från en tradition. Vården kan därför aldrig vara 
kulturlös. Vårdkulturen kan vara motsägelsefull, konfliktfylld eller otydlig 
men det finns alltid ett meningssammanhang, en meningsskapande process 
som skapar en horisont för vårdarna. Genom att studera den bakomliggande 
traditionen och vårdarnas horisont kan vårdkulturen förstås genom dess 
uttryck i praxis. Mening kan vara att som antyds i studie IV utföra ålagda 
uppgifter av servicekaraktär för brukarna eller att vården innebär att skydda 
och ansvara för de boende. Rådande vårdkultur beskriver det underliggande 
ethos som utgör vårdkulturen. Ethos är då uppbyggt av värden relaterade till 
praxis. Det innebär att det finns många olika meningssammanhang som 
vården förstås och praktiseras utifrån. Det rådande perspektivet innebär att 
förstå de meningsbärande traditioner som formar vårdarnas horisont och 
kulturella identitet. I delstudierna finns flera exempel på det rådande 
perspektivet. Studie I beskriver de starka personligheterna som kulturbärare 
och studie II beskriver rutinen som ett uttryck för vårdkulturen. I delstudierna 
III och IV identifieras tre olika vårdkulturer. Alla tre exempel kan förstås 
utifrån Hofstede (2005) kulturella nivåer där de starka personligheterna 
refererar till hjältarna, rutinen som en ritual och de olika vårdkulturerna 
refererar till värderingar. Rådande vårdkultur öppnar upp en förståelse för 
vårdens meningsbärande processer. 
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Den andra aspekten av vårdkultur är det visionära perspektivet (2). Till 
skillnad från det rådande perspektivet anger det visionära perspektivet en 
tydlig riktning för kulturen. Det är inte en beskrivning av en befintlig 
vårdkultur eller ens en möjlig vårdkultur. Istället anger perspektivet ett ideal 
som alla vårdkulturer kan sträcka sig emot.  Ur ett hermeneutiskt perspektiv 
kan det visionära perspektivet stå för det universella som ska appliceras i det 
partikulära. Riktningen framträder framför allt i det mer normativa begreppet 
vårdande kultur som bär på en uttalad vårdteoretisk substans.  Vårdkultur 
baseras på en vårdande teori för det goda vårdandet där vårdandet bärs upp 
av ett uttalat ethos. Perspektivet uttrycker ett sanningsinnehåll som är 
oberoende av kontext, tid och rum. Här kan vårdvetenskaplig teoribildning 
ligga till grund för att ”föra idealen mot verkligheten och verkligheten mot 
idealen” (Eriksson, Lindström 2003 s.3). I delstudierna används Erikssons 
vårdteori (Eriksson 2001, Lindström, Lindholm & Zetterlund 2006) och 
Dahlbergs livsvärldsteori (Todres, Galvin & Dahlberg 2007, Dahlberg, Todres 
& Galvin 2009) som en beskrivning av det visionära perspektivet. 
  
Det kritiska perspektivet (3) riktar en kritisk blick på vårdens praxis. När det 
rådande perspektivet (1) söker förståelse för hur vården skapar mening söker 
istället det kritiska perspektivet att kritisera den meningsskapande processen.   
Vården kan således tolkas på olika sätt men tolkningarna kan kritiseras utifrån 
kulturens praxis och det meningssammanhang som vården baseras på. 
Perspektivet förutsätter att det finns en uttalad övergripande idé, en 
utgångspunkt som kritiken utgår ifrån. En kultur kan därför stå i konflikt med 
vårdvetenskaplig kunskap för vad som menas med god vård och härigenom 
kan vårdkulturen öva kritik mot traditionens förgivna tagande. Det kritiska 
perspektivet utgår från att alla vårdkulturer inte är lika bra. Genom att låta de 
olika tolkningsmöjligheterna stå i konflikt med varandra i ljuset av en 
vårdvetenskaplig teoribildning kan vårdkulturen beskrivas som mer eller 
mindre sann, mer eller mindre vårdande. I studie III kritiseras den sociala 
vårdkulturen för att vården inte tillmäter vårdrelationen och patientens 
livsvärld någon större betydelse. I studie IV kritiseras servicekulturen och den 
moderlika kulturen för att inte innefatta den nödvändiga relationen mellan 
frihet och sårbarhet. Men att kritisera vårdkulturen innebär inte att ställa sig 
utanför traditionen. Tvärtom, det är traditionen som möjliggör förståelse och 
mening. All vård lutar sig emot en tradition som fungerar som auktoritativ. 
Men genom att tillerkänna ett övergripande ideal för vårdandet kan vårdaren 
ifrågasätta sin egen horisont. Genom att vidga horisonten kan vårdaren möta 
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det främmande, förstå sig själv på ett bättre sätt och härigenom  kan den egna 
traditionen kritiseras. 
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DISKUSSION 

Diskussionen följer Larssons (1994) fem kriterier ämnade att bedöma 
giltigheten i kvalitativa studier; konsistenskriteriet, empirisk förankring, 
diskurskriteriet, det pragmatiska kriteriet och heuristiskt värde. Hastrup 
(2010) beskriver att skillnaden mellan kulturens ontologi (vad kultur är) och 
dess epistemologi (hur vi kan förstå kultur) alltmer glider ifrån varandra. Här 
kan det hermeneutiska kulturbegreppet sammanknyta ontologin och 
epistemologin. I diskussionen kommer därför både metod och fynd att vävas 
in i de olika kategorierna vilket innebär att kategorierna ges en vidare 
innebörd som även innefattar avhandlingens kunskapsbehållning, 
begränsningar och kliniska implikationer.  

Konsistenskriteriet och empirisk förankring 

Konsistenskriteriet handlar om att det finns en överensstämmelse mellan 
helhet och delarna, och empirisk förankring fastställer om det finns en 
överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. All forskning som vilar på 
tolkning kan ge upphov till multipla möjliga tolkningar. Trovärdigheten har 
påvisats i delstudierna genom att beskriva för läsaren hur tolkningsprocessen 
lett fram till ny förståelse. Schuster (2006) beskriver konsistens som koherens, 
att det finns inre sammanhang och avsaknad av motsägelser mellan 
tolkningarnas delar och helhet. Men det inre sammanhanget kan innebära 
motsägelsefulla tolkningar. I delstudierna finns flera exempel på delvis 
motsägelsefulla tolkningar; rutinen kan vara både meningsfull och ett hinder 
för vården (I), vårdkulturen kan tolkas olika av individer i samma 
organisation (IV) och att individer anpassar sig till vårdkulturen men att det 
inte påverkar det egna vårdandet (I). Dessa motsägelsefulla tolkningar påvisar 
verkligheten och vårdkulturens komplexitet. Däremot har intervjucitat 
använts för att studiernas empiriska förankring ska kunna bedömas utifrån att 
det empiriska materialet stämmer överens med tolkningarna. 
 
Giltigheten i den empiriska förankringen kan i studie I och II motiveras med 
att deltagarna valdes utifrån att de arbetade som kompetenspooler och hade 
erfarenhet av att vårda på olika avdelningar. Fördelen med att välja vårdare 
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anställda som kompetenspooler är att de regelbundet möter olika traditioner 
och antogs ha möjlighet att lägga märke till skillnader mellan olika 
vårdkulturer. I intervjuerna uppgav vårdarna att de hade fått tala om ett 
fenomen de aldrig förut hade reflekterat över men väl kände igen från sin 
vardag.  Syftet med att välja Lex Sarah utredningar som data (III och IV) var 
att de innehåller beskrivningar på situationer där det finns misstanke om att 
vården kränker en människas värdighet, integritet och trygghet (Bergstrand 
2011). Dokumenten beskriver därför misstänkta missförhållanden som är 
centrala utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. En Lex Sarah händelse är 
även en situation vårdkulturen antas bli mer medveten när missförhållandena 
avslöjar vårdens förgivet tagna.   
 
Metodologiskt kan det vara problematiskt att studera ett kollektivt fenomen 
som  kultur från individuella intervjuer (Scott-Findlay, Estabrooks 2006).  Men 
som tidigare beskrivits förutsätter individ och kultur varandra. Likt den 
hermeneutiska cirkeln måste individen jag förstås i relation till kulturen och 
kulturen förstås utifrån individens jag (James, Foster 2006). När deltagarna i 
studierna delger sin levda erfarenhet delger de även en mening som delas av 
andra. Individens uttryck av livsvärlden är samtidigt ett uttryck för 
vårdkulturens meningssammanhang.  
 
En viktig aspekt att beakta i avhandlingen är att inga patienter eller vårdtagare 
intervjuats. Vårdkulturens har därför beskrivits från ett personalperspektiv 
där patientperspektivet tolkas genom personalens upplevelser. ”Effekten” av 
vårdkulturen påverkar vården och i första hand patienten. I studie I berättar 
personalen att patienterna måste anpassa sig till rådande vårdkultur. Det 
väcker frågan om patienten kan påverka vårdkulturen och om patienten 
överhuvudtaget har ett ansvar för vårdkulturen. Här lämnar avhandlingen 
inget svar annat än att patienten är frånvarande i personalens berättelser (I). 

Diskurskriteriet 

Diskurskriteriet anger om fynden kan argumenteras från alternativa 
påståenden och inte strider mot andra resultat. Syftet med den hermeneutiska 
tolkningen är inte bara att tolka annorlunda utan även att tolka bättre. 
Tolkning av vårdkulturen kan därför beskrivas som en horisontell och en 
vertikal tolkning (Kristensson Uggla 2008). Den horisontella tolkningen 
öppnar upp för att vården kan argumenteras på olika sätt. Den aspekten av 



 

45 

vårdkultur beskrivs i avhandlingen som det rådande perspektivet. 
Pluralismen av möjliga tolkningar kan dock kompletteras av en vertikal 
tolkning där alla tolkningar inte är lika bra. Tolkning innebär ett beslut, ett val 
mellan olika tolkningsmöjligheter. Den aspekten av vårdkultur benämns i 
avhandlingen som det kritiska perspektivet.  Genom att låta de olika 
tolkningsmöjligheterna stå i konflikt med varandra kan ny kunskap växa fram. 
Det kritiska perspektivet tar sin utgångspunkt i vårdvetenskapliga premisser, 
det som i avhandling benämns som det visionära perspektivet. Jag kan då 
hävda att vård som service inte förmår att fullt ut möta människans sårbarhet. 
Eller att vård som moderskap inte förmår möta människans förmåga att gå 
utöver sig själv. Jag låter här vårdteoretisk kunskap i form av spänningen 
mellan frihet och sårbarhet (Dahlberg, Todres & Galvin 2009) som uttryck för 
hälsa stå i konflikt med vårdkulturen. Samtidigt måste jag beakta att det finns 
andra sätt att tolka situationen.  Hermeneutiken innebär ett strävande mot 
sanningen samtidigt som sanningen inte utesluter andra tolkningar. Jag tror 
inte att det endast finns ett bra sätt att vårda på. Den enda goda vårdteorin 
existerar inte heller. Jag tror inte att vårdvetenskapen utesluter att andra 
vetenskaper kan användas för att utveckla och förstå vårdandet. Men 
avhandlingens vårdteoretiska utgångspunkter fungerar i den vertikala 
tolkningen som ett ideal vilket tolkningarna kan speglas och ställas i konflikt 
emot (Kristensson Uggla 2008). Genom att samtidigt erkänna både det 
horisontella och det vertikala tolkandet undviks ett objektivt 
fundamentalistiskt tänkande och absolut relativism. 
 
Gadamers tankar kring traditionens roll har kritiserats för att skapa 
deterministisk makt över människans handlande. Människans autonomi 
begränsas av traditionen och därför måste traditionen ifrågasättas och 
kritiseras (Piercey 2004). Rosengren (2006) menar att människan snarare agerar 
utifrån flera olika traditioner. Kritiken är berättigad och skapar en fråga om 
traditionen kan ligga till grund för vårdkulturen. Att vårdkulturen är bunden 
till en tradition innebär dock inte att allt är statiskt och inte går att påverka och 
kritisera. I bildningen finns möjlighet att traditionen kan förstås på ett nytt sätt 
och att tradition och vanor kan revideras när människan möter det nya och 
främmande. Traditionen utgör hela livssammanhanget och kan vara 
motsägelsefull och otydlig med influenser från många olika håll. Traditionen 
kan ses som en process som ständigt återskapas och omformuleras. Kulturen 
representerar å ena sidan kontinuitet av värden som omger individen och 
kulturens identitet. Å andra sidan representerar traditionen en kontinuitet 
som ständigt justeras utifrån en förändrad kontext (Metro-Roland 2010). 
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Edvardsson och Rasmussen (2010) lyfter en viktig fråga när de kritiserar 
studie I för att inte klargöra skillnaderna mellan atmosfär och kultur. Har 
avhandlingen och studierna över huvud taget studerat vårdkultur eller är det 
ett annat fenomen som studerats? Denison (1996) beskriver skillnaden mellan 
klimat och kultur som samma fenomen men att de leder till olika tolkningar. 
Jag har tidigare i avhandlingen argumenterat för att skillnaden mellan 
atmosfär och kultur kan förstås på liknande sätt. De uttrycker båda samma 
fenomen men kan tolkas på olika nivåer. Att utgå från traditionen och 
människans horisont (kultur) eller interaktionen mellan den fysiska miljön och 
människans görande (atmosfär) kan leda till olika tolkningar av samma 
händelse.  Teoretiskt är skillnaderna mellan atmosfär och klimat enkla att 
redogöra för men i praktiken, i vårdens uttryckssätt, är skillnaderna svårare 
att fasthålla. Det belyser vikten av att framhålla den teoretiska förankringen i 
tolkningarna. 
 

Pragmatiska kriteriet 

Det pragmatiska kriteriet belyser konsekvenserna av fynden.  Bildning är en 
pendelrörelse mellan mål och process (Gustavsson 1996). I avhandlingen 
beskrivs betydelsen av bildning för att utveckla vårdkulturen och hur 
vårdvetenskaplig kunskap kan fungera som ideal för bildningen. Samtidigt 
kan teori appliceras i praxis först då vårdaren har införlivat teorin i den egna 
erfarenheten. Målet med bildningen blir därför för den enskilda vårdaren ett 
igenkännande av den egna traditionen och sin egen vårdkultur samtidigt med 
en förändring av sin horisont. Detta resonemang för med sig praktiska 
konsekvenser för hur vårdkultur kan förändras i en mer vårdande riktning. 
Förändringsarbetet måste ta sin utgångspunkt i den egna erfarenheten, i den 
egna horisonten. Gadamer (1997) menar att all förståelse förutsätter en 
tradition. Att först låta processen ta sikte på målet utan att ta hänsyn till 
förförståelsen skapar motstånd och utanförskap (Gustavsson 1996). Det kan 
visa sig som när en vårdorganisation tar fram en värdegrund som inte tar 
hänsyn till de frågor och problem som möter vårdarna i deras vardag (IV). 
Målet blir i sådana fall romantiserat och lever sitt eget liv utan att knyta an till 
rådande praxis som den visar sig i den dagliga vården.  Vårdkulturen kommer 
dock inte att förändra sig om man bara utgår från det bekanta. Det kan leda till 
upprepning av det redan sagda och fortsatt återseende av egen horisont. 
Förändringsarbetet måste öppna för det främmande, det okända; det som i 
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avhandlingen föreslås utgöras av  vårdvetenskaplig teoribildning. Målet med 
att förändra vårdkulturen är inte en ny vårdkultur utan snarare att förstå 
meningssammanhanget på ett nytt sätt.  Det nya meningssammanhanget 
innebär att vårdarna utvecklar ett nytt språk för de vardagliga aktiviteter som 
de känner igen. Den gamla förståelsen av vårdaktiviteterna som tagits för 
givna eller självklara kan i ljuset av det nya meningssammanhanget ges en ny 
betydelse för vårdarna. Att vårdarna t.ex. lyckas få en boende på det 
kommunala omsorgsboendet att våga duscha ges en ny betydelse när 
aktiviteten speglas mot vårdrelationens meningssammanhang (Kasén 2002). 
Avvärjandet av våld på en psykiatrisk avdelning ges en ny betydelse när 
aktiviteten speglas mot en utgångspunkt i patientens livsvärld där vårdare är 
öppna och kroppsligt närvarande i situationen (Carlsson et al. 2006, Carlsson 
et al. 2004).  Bildningen innebär att vi utvecklar vårdkulturer som känner igen 
vårdandets kärna, där vårdare får utrymme att lindra lidande, söka en 
vårdande relation och stödja hälsoprocesserna (Bondas 2003a).  
 
Samtidigt visar verkligheten att vården inte alltid bildar sitt vårdande. 
Traditionen  innebär att människan är inbäddad i ett sammanhang och en 
kontinuitet. Det är en auktoritet som utövar sin makt utan att medvetet ge sig 
till känna (Metro-Roland 2009). Att förändra kulturen utifrån ett vårdteoretiskt 
ideal innebär en förenkling av vårdens komplexitet. Det finns inget enkelt 
orsakssamband mellan kulturen och dess praktiska resultat (Alvesson 2002). 
En idealbild av vården är en förenkling av verkligheten som inte är 
realiserbar. Traditionen är inte endimensionell Den innebär ett nät av 
meningar som motsätter varandra, influerad av andra traditioner och består 
av individer med olika åsikter, värderingar och syfte med varför de vårdar. 
Vårdkulturen är för komplex, för mångfacetterad för att på ett enkelt sätt 
kunna påverkas i önskad riktning.   
. 
 

Heuristiska kriteriet 

Att en studie har heuristiskt värde betyder att studien tillför ny kunskap och 
nya aspekter på verkligheten. Avhandlingens kunskapsbehållning kan 
sammanfattas i ny kunskap om vårdkulturens betydelse för vårdens praxis, en 
tydligare användning av begreppet vårdkultur och hur det hermeneutiska 
perspektivet kan fördjupa förståelsen av vårdkulturen.  



 

48 

Begreppet vårdkultur är inte okänt inom den vårdvetenskapliga litteraturen 
men som avhandlingens litteraturgenomgång visar används begreppet 
varierat, ofta oreflekterat och utan närmare definitioner. Det är främst 
Eriksson (2003) som medvetet använder begreppet vårdkultur från ett uttalat 
vårdande ethos som genomsyras av kärlek och barmhärtighetstanken. Den 
vårdande kulturen använder Eriksson istället för konsensusbegreppet miljö; 
dvs. vårdkulturens visionära perspektiv. Men vårdkultur innefattar även det 
rådande och det kritiska perspektivet. När begreppet vårdkultur i 
litteraturgenomgången skildrar vårdens kontext relaterar det till 
vårdkulturens rådande perspektiv och när vårdkultur i litteraturen beskrivs 
med negativa förtecken relaterar det till vårdkulturens kritiska perspektiv.  
Uppdelningen av vårdkultur i det rådande, det visionära och det kritiska 
perspektivet underlättar för att tydliggöra användningen av begreppet i den 
vårdvetenskapliga litteraturen. De tre olika perspektiven kan användas 
oberoende vilken teoretisk förankring kulturen förstås utifrån. 
 
Men det räcker inte att beskriva kulturbegreppet i tre perspektiv. Scott Findlay 
och Estabrooks (2006) påpekar betydelsen av att synliggöra det teoretiska 
perspektiv som kulturbegreppet utgår ifrån. Styrkan i det hermeneutiska 
kulturbegreppet är dess fokus på den levda erfarenheten. Ett kulturbegrepp 
som inte utgår från den levda erfarenheten riskerar att förvandla kulturen till 
något icke-kulturellt.  Genom att förklara kulturella aspekter utifrån t.ex. 
genus, ojämlikhet och makt menar Alexander (2003) att kultur som fenomen 
försvagas. Emancipatoriska förklaringar blir överordnat kulturen. 
Samhällsstrukturerna riskerar då att ge kulturen endast en utsida som ikläder 
sig kulturella uttryck.  Det hermeneutiska perspektivet innebär istället att 
dessa maktstrukturer har en levd insida som blir meningsfull för människan.   
Utgångspunkten ligger i att människan lever sina uttryckssätt (Spillman 2002). 
Studie IV exemplifierar hur vårdkulturen skapat ett betydelsesammanhang 
där inlåsningen av de boende på nätterna var ett naturligt arbetssätt. Det 
emancipatoriska kulturperspektivet skulle kunna förklara arbetssättet utifrån 
ojämlika maktstrukturer. Men från personalens perspektiv, den levda insidan, 
blir inlåsningen meningsfull utifrån en moderlik kultur där personalen vill 
skydda de boende från att komma till skada. Båda tolkningarna är möjliga och 
i båda fallen är det en fråga om vilket teoretiskt perspektiv på kultur forskaren 
väljer att ta.  
 
I ett vidare sammanhang kan studiet av vårdkultur ge ny kunskapsbehållning 
relaterat till det vårdteoretiska konsensusbegreppet miljö. 
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Konsensusbegreppet miljö har kritiserats för att vårdteoretiker och forskare 
har begränsat miljön till den omedelbara kontext som omger individen 
(Lassenius 2005, Thorne et al. 1998). Istället föreslår Choporian (1986) att 
miljöbegreppet måste utvidgas från individperspektivet till att gälla politiska, 
ekonomiska, sociala och samhälleliga strukturer. Att vårdforskningen så 
ensidigt har fokuserat på individen kan enligt Choporian vara en bidragande 
orsak till att den vårdteoretiska kunskapen inte fått större genomslag i 
forskarvärlden och i vårdens praxis. Sjuksköterskan, som historiskt setts som 
bärare av en vårdande tradition, är märkligt frånvarande i samhällsdebatten 
trots att det är sjuksköterskan som ofta är ögonvittne till miljöns påverkan på 
individen. Ekonomiska orättvisor, fattigdom, miljöförstöring, orättvis 
fördelning av vårdresurser och sociala klyftor är bara några miljöområden 
som påverkar individens hälsa och vård. Vårdvetenskaplig forskning har 
behov av att utveckla större samhällsrelevans som inkluderar demokratiska 
och mänskliga rättigheter för att kunna göra skillnad för individen. Här kan 
ett hermeneutiskt kulturbegrepp, förstått utifrån vårdkulturens kritiska 
perspektiv, fungera som en möjlighet för omtolkning av konsensusbegreppet 
miljö. Att studera vårdkulturen är att tolka traditionen och förstå dess 
inverkan på vårdens utformning. Samtidigt tar det hermeneutiska 
perspektivet sin utgångspunkt i individernas konkreta vardagsvärld och hur 
människor upplever sin vardagssituation. Det är ett perspektiv som sällan ges 
någon större uppmärksamhet i samhällsforskningen (Chopoorian 1986). Det 
hermeneutiska kulturbegreppet, som kombinerar individens vardagsvärld 
med den tradition som vardagsvärlden formas av, kan ligga till grund för att 
utveckla vårdteorier med tydligare samhällsrelevans. Förhoppningsvis kan en 
vårdvetenskap som utvecklar kunskapen om miljöns betydelse för vård och 
hälsa göra avtryck i patientvården, i politiska beslut samt i samhällsdebatten. 
 

Avslutande reflektioner 

Avslutningen sätter inte punkt för avhandlingen utan snarare ett 
kommatecken. Avhandlingen är bara början. Förhoppningsvis kan arbetet 
leda till djupare reflektion om vårdens meningssammanhang och utgöra en 
grund för vårdvetenskaplig teori och forskning att bygga vidare på. Det är 
framför allt i skärningspunkten mellan traditionens meningssammanhang och 
individens horisont som intressant kunskap kan utvecklas. Traditionen kan till 
exempelvis studeras idéhistoriskt för att bättre förstå vårdens grundläggande 
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förutsättningar. Det är också möjligt att studera traditionen från ekonomiska, 
politiska och andra sociala och samhälleliga aspekter. Men det är först när 
traditionens roll relateras till individens horisont, människans levda 
vardagssammanhang, som vårdkulturens betydelse för vårdens praxis kan 
tydliggöras.  
 
Tradition och horisont kan förstås som del och helhet. Den tradition som utgör 
vårdens meningssammanhang influerar individernas förståelse av vård. Men 
traditionen är inte en relik från historien. Traditionen måste återskapas, 
förnyas och kultiveras av individer inom kulturen. Det är i gemenskap som 
vårdkulturen ständigt förnyas. I denna dialog handlar det mindre om att 
diskutera vilken tradition som är bättre än den andra, vilken tradition som 
leder till bäst vård. Det handlar mer om att förstå den egna förväntan och 
förförståelsen för vårdens meningssammanhang. En öppenhet för dialog med 
andra och sig själv kan leda till att olika kulturer kan finna gemensamma 
värden. Trots olikheterna kan olika vårdkulturer utgå från en bärande 
vårdande idé att tjäna liv och hälsa utifrån kärleks- och 
barmhärtighetsmotivet. Tanken må vara en utopi men inger ändå hopp!  
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SUMMARY IN ENGLISH 

Tradition and horizon. The importance of care culture for the care praxis 
 
Background 
This is a thesis on care culture and its importance for care praxis. Culture is a 
complex concept of which the definition greatly varies depending on a 
person’s views, the context, science and interests advocated (Jung et al. 2009). 
In caring sciences, culture has often been portrayed from an ethnic and an 
aesthetic perspective, but in this thesis, culture is viewed in terms of 
organizational culture. Culture is manifested in the organization based on four 
levels (Hofstede 2005). The first level is symbols, where words, gestures, 
actions and objects are described that have a special meaning in one particular 
culture but not in others. They are changeable and can be altered relatively 
quickly. The next level is referred to as heroes. This includes people who are 
highly valued in the culture in which they function as bearers of culture. The 
third level is rituals. These are actions that are not actually needed to achieve a 
goal. The last level is the core of a culture, and consists of values. Values are 
often unconscious and difficult to change but it is primarily in the culture's 
deeper dimensions, which include values, that the organizational culture can 
be developed in a particular direction. 
 
In health care there is increasing recognition of the organizational culture 
impacts of health aspects (Manojlovich, Ketefian 2002). Although the factors 
studied affect the care and nursing care, there has been little research from a 
caring science perspective (Bondas 2003). Organizational culture can be 
understood as a variable, a metaphor, or as emancipatory Alvesson 2002, 
Smircich 1983). Culture understood as a variable means that culture is a 
separate part of the organization. The culture can be deliberately influenced to 
control the organization in the desired direction but can also be seen as an 
explanation for failures. The metaphor perspective describes culture as a 
human expression. The purpose is to convey meaning and understanding of 
the underlying aspects of the organization. The emancipatory perspective 
means that culture is understood as a social or a power structure. It can be 
about domination, oppression, class and sex as an expression of a power 
structure in the organization. 
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In the caring science literature the concept of care culture is rarely 
problematized, but its meaning is taken for granted. The existing knowledge is 
rarely based on empirical studies or on a theoretical perspective. In this thesis, 
care culture is understood from a hermeneutic perspective as a meaning-
making process related to the tradition, horizon and “bildung” Roland-Metro 
2009, Gadamer 1997). These three concepts give care a meaning cohesion that 
helps caregivers to orient themselves and acquire a care praxis. Care culture 
understood as tradition gives culture its meaning and shape. Care 
professionals pass down a tradition but must constantly be renewed in our 
present and future projections.  Care culture as a horizon describes the 
individual's experience of himself and the care. It captures the uniqueness of 
every caregiver who experiences the world through a specific tradition. If 
tradition could be compared to a more anthropological understanding of 
culture (values and norms shared by a group of people), the horizon points 
out the cultural identity, how a man thinks of himself by being enclosed by the 
surrounding world. “Bildung” describes the care culture both as an educative 
process and an end-product of a series of interactions between traditions, 
man´s horizon and the environment. It describes the process by which people 
are initiated into the care culture. 
 
The care theory perspective consists of the “Theory of caritative caring” 
developed by Eriksson and colleagues (Eriksson 2001, Lindström, Lindholm & 
Zetterlund 2006), and a lifeworld theory approach developed by Dahlberg, 
Todres and Galvin (Todres, Galvin & Dahlberg 2007, Dahlberg, Todres & 
Galvin 2009). The two theoretical perspectives of caring are two different 
knowledge levels; Eriksson's  theory describes the ontological starting points 
and Dahlgren's theory describes how reality appears and is experienced. 
 
Aims 
The main aim of this thesis was to illuminate and understand aspects of care 
culture as a meaning–making process that influences the care praxis. The 
thesis comprises four studies with a specific purpose.  
The purpose of study I was to understand and develop the concept of care and 
caring culture, and to do so based on the empirical/phenomenological 
standpoint of nurses’ lived experiences of working in different environments.  
The purpose of study II was to illuminate the significance of routines in 
nursing practice. 
The purpose of study III was to understand aspects of the municipality’s care 
culture for the elderly, in the light of reports of suspected mistreatment. 
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The purpose of study IV was to understand and explore the care culture as a 
meaning-making process that influences care performance. 
 These studies are presented using a hermeneutic approach by considering the 
following questions: 

• What importance does the care culture have for care praxis? 
• Is it possible to identify specific care cultures mirrored in care praxis? 
• How can the caregiver as an individual be understood in relation to the 

surrounding care culture? 
• What concrete expression causes the care culture in care praxis? 
• How is the care culture formed, and who by?' 

 
Methodology 
Study I was an interview study with seventeen nurses working on different 
wards. A phenomenological–hermeneutic approach inspired by the 
philosophy of Ricoeur (1976) was chosen. The purpose of this approach was to 
uncover the meaning of lived experiences of nurses working on different 
hospital wards. The participants were women between 25 and 64 years of age. 
Nurses working as ‘‘qualified pool nurses’’ were chosen to participate. All 
participants worked as “qualified pool nurses”, which means they had 
permanent jobs, but were not permanently employed on a single ward. Data 
analysis was conducted in accordance with a phenomenological–hermeneutic 
method developed by Lindseth and Norberg (2004). In this analysis, the 
dialectic movement starts with a naïve reading of the text to grasp the text as a 
whole. The next phase is called structural analysis and involves trying to 
identify and formulate themes of meaning. The last phase involves a 
comprehensive understanding, which is a critical in-depth interpretation 
based on the naïve understanding, the structural analysis, the researcher’s pre-
understanding and the theoretical framework. A follow-up focus-group 
discussion was conducted with seven of the nurses one year later for 
validation of the findings. 
 
Study II was a focus group study and included three focus groups with 24 
nurses. Seventeen individual interviews from study 1 were also analyzed in a 
secondary qualitative analysis. All participants were employed as ‘qualified 
nursing pool’ nurses. Data analysis was conducted in accordance with a 
phenomenological–hermeneutic method. 
 
Study III was a hermeneutic documentary analysis conducted on 269 incident 
reports concerning suspected mistreatment of the elderly in three 
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municipalities in Sweden. The hermeneutic analysis followed a four-stage 
process (Prasad, Mir 2002): selecting and reading the text, setting out the 
context, closing the hermeneutic circle, and finally creating a conceptual 
bridge towards a critical understanding from a phenomenological lifeworld 
perspective, which was the theoretical basis for the study. 
 
Study III was a hermeneutic documentary analysis conducted on 269 incident 
reports concerning suspected mistreatment of the elderly in three 
municipalities in Sweden. The case was a mistreatment situation in municipal 
care, where residents had been locked in their rooms at night. All participants 
had direct or indirect knowledge of the case. The study involved 12 individual 
interviews with four care staff, three relatives, three trustees and one unit 
manager. The focus group interview included four participants working as 
managers, officials, and politicians at various levels in the municipal 
organization. The study also included a two-day field study and a document 
study. The individual interviews and focus group interviews were analyzed 
using a phenomenological hermeneutic approach (Lindseth, Norberg 2004). 
 
Ethical considerations 
Permission to conduct and record the interviews was obtained from the 
hospitals and from each participant. Participants were assured that all 
information would be treated in confidence and according to the principles of 
research ethics. All participants were aware of their right to withdraw from 
the focus groups at any time. Permission to study the documents was obtained 
from the head of each municipality’s Health and Social Unit. The study 
protocol (III and IV) was approved by the Central Ethical Review Board (Dnr 
Ö 2-2010). 
 
Findings 
Study I. Thematic analyses revealed five themes: you have to adapt to the 
existing care culture; seeing the invisible; being yourself; strong personalities; 
the patients must adapt themselves to the circumstances. Adaptation to 
unwritten routines entails adaptation to the culture and the common value 
system. The care culture can be experienced as positive and enabling of good 
care, as on wards described as ‘‘homelike’’ where the nurses were able to act 
in accordance with their own values. The culture related to care and caring 
may also be experienced as defective and an obstacle to good care. Thus, a care 
culture seems to be dependent on how care is interpreted and given meaning 
by the personnel as well as the organization.  
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Study II. Routines are experienced as pragmatic, obstructive and meaningful. 
The aim of the pragmatic routine is to ensure that daily working life works. 
This routine is practised more on the basis of rational arguments and obvious 
intentions. The obstructive routine has negative consequences for nursing 
practice and is described as nursing losing its humanity and violating the 
patient’s integrity. The meaningful routine involves becoming one with the 
routine, and for the nurses it feels right and meaningful to adapt to it. Routines 
become meaningful only when there is interplay between the general and the 
individual. The individual represents the caregiver’s personal cultural patterns 
and, in time, the caregiver’s individual patient care. The general describes the 
routine and its expression of underlying assumptions and values. The 
interplay between the general and the individual is therefore an interplay 
between values. 
 
Study III. It was found that care of the elderly in the municipality was based 
on a social culture which placed residents' needs at the centre. Following 
routines was considered important for preventing mistreatment, and was 
intended to ensure that all patients were treated fairly and equally. Care was 
described as task-oriented and often lacking in interpersonal relations. From a 
phenomenological lifeworld perspective, it was shown that in the 
municipality’s care of the elderly there was a focus on elderly people’s 
freedom at the expense of addressing the vulnerability aspects of well-being. 
The social care culture, where the development of relationships and 
consideration of the caregiver’s subjective lifeworld remain secondary, could 
lead to an alienated and uncaring form of care. 
 
Study IV. The study identified two different care cultures and two different 
processes of meaning-making. One was the motherhood culture, which is 
characterized by protection and safeguarding of the vulnerable person. The 
other was the service culture, which is need-oriented and starts from the 
notion of individual freedom. Both cultures show traces of caring values, but 
from a caring theory perspective, neither of them fully demonstrates 
understanding of the notion of existential caring revealed as the integration of 
freedom and vulnerability. The practice of locking care recipients in their 
rooms can be symbolically understood as the staff being “locked into” their 
own pre-understanding. It was taken for granted, based on the good motive of 
protecting people and facilitating sleep. The service culture ascribed to the 
leadership cannot fully support the staff's everyday life. This could be 
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understood symbolically as a “lock out” of reality and could explain why the 
practice continued for more than two decades, without being questioned. 
 
The following questions were answered in the thesis: 
What importance does the care culture have for the care praxis? To adapt to the 
ward's various care cultures is important for the caregivers to be accepted on 
the wards. This means above all to adapt to the ward's unwritten routines and 
customs. In Study IV, adapting to care praxis was based on a “motherhood 
culture” praxis that entailed being responsible for and protecting the residents. 
In study III the social care culture meant that the relationships and taking 
account of the care recipient’s subjective lifeworld  became secondary or non-
existent.  
Is it possibly to identify specific care cultures mirrored in care praxis? Study III 
identified a social care culture, and study IV identified a service culture and a 
motherhood culture. All three cultures bear traces of caring values but none of 
them fully demonstrate the necessary tension between human vulnerability 
and human freedom. 
How can the caregiver as an individual be understood in relation to the surrounding 
care culture? All four studies show that a care culture does not remove the 
autonomy of the individual but that an individual's actions cannot be fully 
understood if you not understand the meaning-making process the caregiver 
acts upon. For example, routines (II) become meaningful when the individual 
action is in harmony with the cultural pattern on which the care work is based. 
What concrete expression causes the care culture in care praxis? Study II shows that 
a routine can be regarded as a cultural expression. In study IV, the practice of 
lock-in was part of a tradition, a pre-understanding that created a meaning in 
care performance. The closed horizon of understanding can be metaphorically 
expressed as the staff having been “locked into” their pre-understanding. 
Who is the care culture formed, and who by? There is an expectation that the 
manager or head nurse should set the tone for the care culture. Instead, there 
are individuals called ‘‘strong personalities’’ who set the tone and influence 
the care culture. However, from a hermeneutic perspective these “strong 
personalities” belong to a tradition. In situations when care is influenced by 
contextual constraints, caring itself may not be valued, and may be 
marginalized (III). This could be seen in the social care culture (III), described 
as a tradition that has historical roots as an alternative to a more medical 
tradition. 
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Comprehensive understanding 
The hermeneutic perspective on care culture embraces the complexity of 
culture and allows meaningful cohesions to be uncovered.  The care culture 
has no stable boundaries but is based on a tradition that  co-creates how the 
care is understood. A caring ideal could open up and reflect the care culture´s 
boundaries. It does not mean that all care cultures should reach a consensus or 
develop towards uniformity. Different care cultures can take different forms, 
but with a quest for an overall ideal about what constitutes good caring. 
However, these caring ideals must be rooted in people's everyday lives, in 
their different care contexts and situations. This means that ideals can have 
different interpretations depending on the conditions the care praxis is based 
on. The gap between care theory and praxis can therefore be understood to 
mean that the care culture does not use Bildung as a process of alienation and 
appropriation, resulting in no transformation of the prevailing tradition. 
In all four studies, the care culture could be distinguished from three different 
perspectives. They are referred to in this thesis as the prevailing, the visionary 
and the critical perspective. The prevailing perspective describes how there is 
always a care culture because care is always based on a tradition. By studying 
the underlying traditions and the caregivers’ horizon, the care culture can be 
illuminated and understood through its expression in praxis. The visionary 
perspective specifies a clear direction for the care culture. It is an ideal that all 
care cultures can reach for.  The critical perspective assumes that all care 
cultures are not equal. By allowing the various interpretations to conflict with 
caring science theories, the care culture can be  described as more or less 
caring. 
Caring science theories need to develop a greater social relevance that includes 
democracy and human rights in order to make a difference for the individual. 
Developing a hermeneutic concept of culture, understood as the care culture´s 
critical perspective, could serve as an opportunity for a reinterpretation of 
nursing theory´s meta-paradigm concept of environment (Fawcett 2007) 
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