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Abstract 
 
I believe that everyone have the right to understand and to be understood. It 
doesn’t matter if you are an immigrant, suffer from dyslexia or just don’t like to 
read.  
 
In this study I test the difference between a normal written and an easy-to-read 
routine. I want to know if there is a way to improve a routine in such a way that 
even people without pre-understanding can comprehend the content. 
 
Routines are an important part in many organisations. Staffroutines in 
nursinghomes don’t exist just to ensure that caretakers are being taken care of in 
the right way according to the rules and wishes of the organisation. They also exist 
to make the work with people who suffer from dementia easier for the staff.  
 
Routines are in other words very important. Today, routines are written in a very 
technical language with many words that are hard to understand. They are 
especially hard to understand for people who doesn’t have any pre-understanding 
of the subject matter. And this is what I am aiming to improve, because everyone 
has the right to understand. 
 
 

 
Abstrakt 
 
Jag anser att alla har rätt att förstå och förstås. Det spelar ingen roll om du är 
nysvensk, lider av dyslexi eller bara helt enkelt inte tycker om att läsa. 

 
I den här rapporten undersöker jag skillnaderna mellan en normalt skriven och en 
lättläst rutin. Jag vill ta reda på om man kan förbättra en rutin så att även 
människor utan förförståelse kan förstå dess innehåll. 
 
Rutiner är en viktig del i organisationer och företag. Personalrutiner på 
demensboenden existerar inte bara för att försäkra vårdtagarna om att de blir 
omhändertagna på rätt sätt enligt företagets regler och önskemål. De existerar 
också för att underlätta för personalen i arbetet med de dementa. 
 
Rutiner är med andra ord mycket viktiga. Idag är de skrivna på ett avancerat 
fackspråk och innehåller många ord som är svåra att förstå. Speciellt svåra är de 
för personer som inte har några förkunskaper i ämnet. Det är detta jag vill 
förbättra, för alla har rätt att förstå. 

 



3 

 
 

Förord 
 

Det här arbetet hade inte kunnat genomföras utan ett visst antal människor.  
 
Jag vill tacka Pia Lavén på Eskilshems demensboende som har ställt upp med både 
tid, kunskap och material. All personal på Eskilshems demensboende som har 
svarat på enkäter och medverkat i mina undersökningar. Utan er hade det inte 
blivit något examensarbete!  
 
Jag vill också tacka min handledare Dan Linder för att du aldrig ger konkreta svar 
utan låter studenten (mig) tänka och begrunda sina beslut själv. 
 
Tack till Hemvården Snopptorp för att jag fick ta del av er rutin. 
 
Tack också till Tommy Johansson på Legoplåt för att jag fick använda mig av ditt 
företags rutiner. Utan din hjälp hade jag fått stora problem. 
 
Tack alla klasskamrater som på ett eller annat sätt har ställt upp med korrläsning 
och hjälp när jag har behövt det.  
 
Jag vill också tacka Johan Gusén, min pojkvän, som alltid är ett stort stöd för mig. 
Utan dig hade jag nog blivit galen. 
 
Mamma och pappa, tack för att ni låter mig bli det jag vill bli! 
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Bakgrund 

 
Mitt intresse för klarspråksarbete föddes för ungefär tio år sedan när jag gick på 
gymnasiet. Jag läste teckenspråk som tillvalskurs och förundrades över att alla 
svenskar inte kunde göra sig förstådda eller förstås i sitt eget land. Teckenspråk 
var också svenska, tyckte jag och debatterade för att alla barn skulle få lära sig 
grunderna i teckenspråk på svenskalektionerna i skolan. Nu, ganska många år 
senare så tycker jag fortfarande att alla människor har rätt till att förstå och förstås. 
Det gäller inte bara döva utan även blinda, dyslektiker och nysvenskar med flera. 
Det var någonstans mellan dessa tankar som jag landade i, att jag som 
examensarbete ville göra något som kunde komma alla till gagn. Men vad och 
inom vilket område? 
 
Jag började återigen tänka bakåt i tiden, när jag arbetade på Eskilshems 
demensboende. Jag kom att tänka på den rutinpärm som vi i personalen fått höra 
var så viktig. Trots det så var det nästan ingen som läste i den och när man väl var 
tvungen så kändes textmassorna som ett oövervinnerligt berg att ta sig över. Fanns 
det något där som jag skulle kunna arbeta med? 
 
När jag fick reda på årets tema ”Flöden och processer” så bestämde jag mig. Jag 
ville skapa ett tydligare flöde och förbättra processen mellan de som skapar 
rutinerna och de som skall läsa och förstå dem. Men jag ville också, kanske främst, 
förbättra själva läsflödet i texterna. I dagsläget innehåller de bland annat många 
svåra fackord och långa meningsbyggnader. Detta gör det svårt för alla som 
arbetar eller kommer att arbeta på Eskilshem att förstå innebörden av dem. 
 

Inledning  
 
Rutiner är en viktig del på de flesta arbetsplatser, de ska finnas där som ett stöd för 
personalen och för att det finns lagar som säger att de ska finnas. Trots detta tycker 
jag att det verkar som om arbetet med att utforma rutiner inte är speciellt viktigt. 
Det är inget man lägger ner tid på eftersom det alltid finns något som är viktigare 
att göra. Särskilt mycket finns det att göra inom äldreomsorgen där det är ständiga 
nedskärningar bland personalen.  
Jag slog upp ordet ”rutin” på Nationalencyklopedins hemsida och fann följande 
förklaring: 
 
Rutin, skicklighet som uppnåtts genom erfarenhet; utvidgat om förmåga som 
blivit mekanisk och därmed mindre intressant; utvidgat om handling, process e.d. 
som åter och åter upprepas; fastlagd procedur som utförs mer eller mindre 
automatiskt i viss typ av situation; speciellt i datatekniska sammanhang. (ne.se) 
 
Man menar att en handling blivit rutin när den utförts så många gånger att man till 
slut kan utföra den per automatik, utan att tänka efter.  
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Kan man då säga att rutinerna på Eskilshems demensboende är dokument över 
upprepade handlingar? Ja, delvis. De flesta rutinerna beskriver handlingar i det 
vardagliga arbetet som utförs väldigt ofta eller rutinartat. Andra rutiner kanske inte 
används kontinueligt men de skall finnas där som en säkerhetsåtgärd och som en 
påminnelse. Lex Maria och Lex Sarah är exempel på sådana rutiner. De är inte 
rutiner på så sätt att man använder dem ofta, utan snarare för att den handling som 
sker när man gör en Lex Sara eller Lex Maria-anmälan måste ske enligt vissa 
rutiner och bestämmelser. Då är det bra att dessa finns representerade i 
rutinpärmen så att personalen lätt kan hitta den information de behöver. 
 

Problemformuleringar 
 
Som jag tidigare nämnt så anser jag att alla människor har rätt till samma 
information oavsett om den är skriftlig eller muntlig. Inom äldreomsorgen är det 
viktigt att all personal kan förstå de rutiner som man i mångt och mycket arbetar 
efter. Det är personalens skyldighet gentemot de brukare de arbetar för och för sin 
egen skull, så att inga oförutsedda händelser inträffar, som kan skada 
arbetsgrupper, personalen eller företaget. I det här arbetet utgår jag från två 
problemformuleringar: 
 
Hur kan man göra Eskilshems demensboendes rutiner lättlästa och tillgängliga 
även för personer utan förkunskaper inom äldreomsorgen? 
 
Kan man med hjälp av bilder och lättläst text göra rutinerna lättare att läsa och 
förstå? 
 

Syfte och mål  
 
Syftet med det här arbetet är att anpassa rutinen efter min målgrupp men också 
utifrån de krav som ställs både från Attendo och från Socialstyrelsen. Målet, är att 
personalen på Eskilshems demensboende skall bli sedda och hörda då jag främst 
vill utforma rutinen efter deras önskemål och behov. 
 

Atttendo Care – historisk bakgrund  
 
Innan jag går igenom mitt arbete så tänkte jag ge dig en kort historisk bakgrund 
om Attendo Care och Eskilshems demensboende.  
 
Attendo Care hette från början Svensk hemservice och grundades 1987. Företaget 
fick Sveriges första entreprenadkontrakt 1988. Under nittiotalet expanderade 
företaget och fick utmärkelsen för Årets tjänsteföretag 1995. Under 2000-talet 
breddades företaget när de, utöver äldreomsorgen började köpa upp andra delar 
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inom omsorgssektorn. Man köpte upp Capio omsorg, Riksbyggen serviceboende 
samt Barn & Ungdomsgruppen och breddade därmed sina tjänster även inom 
missbrukarvården och familjeomsorgen. 
 
Attendo Care finns etablerade i hela Sverige, från Ystad till Kalix, samt i Danmark 
och Norge. Sammanlagt så erbjuder Attendo Care service och omsorg till cirka 
12000 personer. (attendo.com) 
 

Eskilshems demensboende 

Attendo Care tog över Eskilshem 061001 och har alltså varit verksamma där i 
snart fem år. På Eskilshems demensboende arbetar cirka 70 anställda utöver, chef, 
biträdande chef och samordnare. 
 
Eskilshem är en stor byggnad där demensboendet delar lokaler med bland andra 
folktandvården. Demensboendet ryms på fyra våningsplan och är uppdelat i lite 
mindre gruppboenden och lite större våningar. Totalt finns tre gruppboenden, 
(Gruppboende 1, 2 och 3 där Gruppboende 1 är stationerat på markplan) och tre 
våningar (Våning 2,3 och 4). De olika avdelningarna på demensboendet har alltså 
fått sina namn beroende på vilken våning de är stationerade. Huset är byggt som 
ett L med en kortsida och en långsida. Det är på kortsidan och längst ner på 
långsidan som de tre gruppboendena är inhysta. Långsidan består av tre 
våningsplan som i sig är indelade i två delar. Det finns alltså ett kök i varje del på 
våningen, de kallas kök A och B. 
 

 
Bild 1. Eskilshems demensboende. 
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Avgränsningar  
 
För att kunna utföra mitt arbete har jag varit tvungen att göra vissa avgränsningar. 
En del av dem beror på att jag inte fått tillgång till ett visst material eller för att 
information i ämnet helt enkelt saknas. 
 
Eftersom rutinerna på Eskilshems demensboende är väldigt många har jag fått 
avgränsa mig till en rutin att analysera och göra om. Min tanke var från början att 
jag åtminstone skulle göra om två-tre stycken men på grund av vissa 
komplikationer så fick jag bara lov att använda mig av en. Mer om dessa 
komplikationer i avsnittet ”diskussion”.  
 
Jag vill gärna att alla ska kunna förstå och ta till sig rutinen. Jag vill skriva den så 
lättläst som det går. För att kunna göra det möjligt var jag tvungen att avgränsa 
mig inom målgruppsområdet. Alla, är naturligtvis en alltför stor och svår målgrupp 
att anpassa sin text efter. Därför valde jag personer som inte har någon 
förförståelse inom äldreomsorgen som min målgrupp. Det kan vara exempelvis 
vikarier som aldrig tidigare arbetat inom äldreomsorgen eller något annat vårdyrke 
eller nysvenskar som befinner sig på arbetsplatsen för att lära sig svenska.  
 
På grund av att jag har tio veckor på mig att färdigställa examensarbetet har jag 
också fått begränsa förarbetet. Jag har inte kunnat göra några pilotstudier på 
enkätfrågorna eller de uppgifter jag valt att testa på min fokusgrupp. 
 
Min omvärldsanalys är egentligen obefintlig på grund av att det har varit extremt 
svårt att få tag i material, det vill säga rutiner från andra företag.  
 
Jag vill också påpeka att det är texten i rutinen jag arbetat med och inte layouten. 
 

Teori  
 
Jag kommer nu att presentera den litteratur som jag tagit stöd i under arbetets 
gång. 

Döden  

Det här arbetet handlar inte alls om döden men i och med att den rutin jag valt att 
förbättra handlar om hur man tar hand om en avliden person, så tycker jag att det 
är viktigt att visa var innehållet i rutinen kommer från. Det är trots allt ur dessa 
tankar och oskrivna lagar som rutinen en gång uppstått.  
Margareta Skog skriver om livets slut och menar att god vård i livets slut är att få 
dö på ett värdigt sätt. Hon skriver också att FN antog internationella riktlinjer och 
principer för vård och omsorg redan 1975. Dessa riktlinjer betonar rätten till ett 
värdigt slut och att alla ska förvänta sig att bli väl omhändertagna av vårdare som 
försöker förstå den döendes olika behov. Den som dör ska bli behandlad som en 
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levande människa fram till det sista andetaget men också efter dödens inträde 
(Skoog, 2009. s 240-241). 
 
Else Melin och Rolf Bang Olsen nämner i boken Handbok i demens fyra punkter 
eller ”etiska regler” som man bör ha i åtanke inom all medicinsk vård samt vård i 
livets slutskede. Dessa regler är: 
 
- att inte skada 
- att göra gott 
- att respektera individens självestämmanderätt 
- att utöva rättvisa 
(1999, s 156-157.) 
 

Rutiner  

Rutiner och ritualer innebär inte automatiskt strukturer och ramar för de äldres 
eller personalens beteende, skriver Eliasson i Omsorgens skiftningar (1996. s 106). 
De skapas egentligen främst i mötet mellan de erfarenhetsvärldararna som de äldre 
och personalen utgör. De innebär både trygghet och osäkerhet. Samtidigt, menar 
hon, är det svårt att leva i en värld av upprepande rutiner, de kan upplevas som 
hotande, tills det att de blivit bekanta eller invanda (1996. s 106). Eliasson skriver 
också att rutiner och ritualer är något som omsorgen använder sig av för att 
underlätta i arbetet (1996. s108).  
 

Fokusgrupper 

Bente Halkiers definition av en fokusgrupp är en forskningsmetod där information 
produceras genom gruppinteraktion kring ett av forskaren bestämt ämne  (2008, s 
7.) Halkier skriver också att fokusgrupper är extra bra på att framställa data om 
mönster i verkliga betydelser i gruppens berättelser, värderingar och förhandlingar. 
Fokusgrupper är också bra att använda sig av om man vill få information om hur 
sociala processer leder till tydliga tolkningar (2008, s 8). 
 

Enkäter 

Ejlertson menar att en enkät består av ett formulär som innehåller frågor med 
övervägande fasta svarsalternativ (2005, s 7). Ejlertson skriver också att ens egen 
insikt om problemområdet växer om man noga går igenom litteraturen inom det 
område som man ska studera. Det gör att det blir lättare att avgränsa sig, fokusera 
på relevanta frågeområden och ger en möjlighet att belysa nya och intressanta 
områden (2005, s 15). 
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Lättläst 

På Centrum för lättlästs hemsida finns information om olika former av lättläst. 
Klarspråk är precis vad det låter som, ett klart och tydligt språk som riktar sig till 
de som har fullgod läsförmåga. Myndigheter uppmanas att använda sig av denna 
form av lättläst i sin information Lättläst litteratur finns i olika svårighetsgrader, 
lätt, lättare, lättast. Det allra lättaste, lättläst, är till för personer som är läsovana 
eller har lässvårigheter och inte kan tillgodogöra sig information på klarspråk. 
 
 Samhällsinformation bör alltid skrivas med läsaren i åtanke. Man bör fråga sig 
vem informationen vänder sig till och därefter välja vilken form av lättläst som 
passar. Man bör också ha i åtanke att en sorts lättläst text kan passa många olika 
användare. Centrum för lättläst gör regelbundna utprovningar av texter i olika 
användargrupper, genom dessa  kan man se att till exempel invandrare och även 
andra grupper som de vänder sig till behöver väldigt lätta texter. 
 
Centrum för lättläst menar att det enligt undersökningar är ungefär 25% av 
sveriges befolkning som inte kan läsa och återberätta en vanlig nyhetsartikel. 
Många av dessa behöver därför lättläst information. 
(lattlast.se) 
Per Stenson har skrivit en bok som heter Skriva i tjänsten. Stenson beskriver hur 
man på ett lätt sätt skriver både, brev, tal, inbjudningar och artiklar. Det avsnitt 
som jag kan koppla till mitt arbete är främst kapitel 8, ”Bruksanvisningar och 
instruktioner”. Stenson skriver att det i instruktionstexter är viktigt att läsaren inte 
missar något och att det i sin tur ställer stora krav på skribenten. Det är viktigt att 
texten är lättläst men Stenson menar också att det allra viktigaste är att 
instruktionen är skriven i punktform så att den blir lätt att följa och pricka av 
(1990. s 88). Stenson skriver vidare att det är viktigt att alla som är berörda av 
texten också ska kunna förstå den, även om de har svårt att läsa (1990, s 88). Det 
är det som har varit mina utgångspunkter i arbetet med att förbättra och förenkla 
rutinen.  
 
Språkkonsulten och författaren Maria Sundin menar att allt fler vill ha lättlästa 
texter och att de blir mer och mer populära i samhället. Många stora myndigheter 
har till exempel en lättläst sida på sina webbplatser. Behovet av enkel och 
begriplig information ökar samtidigt som kraven på dem som skriver ökar (Sundin, 
2007. s 9).  
 

Bilder 

Per Stensson har i kapitel 8 i boken Skriva i tjänsten skrivit en kort checklista på 
saker man kan tänka på när man skriver lättläst, i punkt fyra står det att man ska 
utnyttja bilder, helst enkla teckningar (1990, s 89). Bilder har nämligen en förmåga 
att förtydliga saker, dessutom fungerar dem som ett universalt språk. Det man inte 
kan läsa kanske man istället kan förstå med hjälp av en eller flera bilder.  
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Maria Sundin skriver inte bara om den lättlästa texten utan också om vikten av 
bilder. Hon skriver att bilder kan hjälpa många läsare att förstå och minnas texten 
bättre och att många personer med lässvårigheter använder bilder som en slags 
lässtrategi. Med lässtrategi menar hon att personer med lässvårigheter tolkar 
bilderna mer intensivt och använder dem som den största informationsbäraren för 
att slippa läsa texten (2007, s 142). Texten fungerar då snarare mer som ett 
komplement eller som ett slags uppslagsverk där man kan hämta ytterligare 
information om man vill. Sundin skriver också att det är viktigt att välja bilder med 
omsorg och att bild och text inte motsäger varandra samt att varken bilder eller 
text ska innehålla för många detaljer (2007, s 179).  
 

Diagram 

Ejlertson skriver om svarsbearbetning och olika metoder man kan använda sig av i 
boken Enkäten i praktiken. Han skriver att diagram är en presentationsform som i 
vissa fall är att föredra framför andra (2005, s 127). Vidare går han igenom olika 
former av diagram, bland annat stolpdiagram, histogram och cirkeldiagram. 
Cirkeldiagram är lämpligast att användas när ett mindre antal svar ska presenteras, 
annras kan det bli svårt att överskåda. Diagrammet bör också färgas i olika färger 
så att varje del skiljer sig åt (2005, s 130).  
 

Metod 

 
Det finns många olika metoder att använda sig av för att få fram sitt empiriska 
material. Jag har valt att främst använda mig av enkäter och en fokusgrupp. 
Intervjuer via mail och telefon har också använts. 
 

Intervju 

För att få reda på lite bakgrundsfakta om hur rutinerna på Eskilshem framställs så 
mailade jag några frågor till verksamhetschefen på Eskilshems demensboende. 
Den 26 april fick jag svar och här följer en redovisning av dem. 
 
Jag undrar först och främst varför rutinerna finns till och verksamhetschefen 
förklarar för mig att de finns till för att tillgodose hög brukarsäkerhet, god kvalité, 
för att främja kostnadseffektiviteten samt för att kunna följa upp och utvärdera 
kvaliteten. 
 
 Jag undrar också vem som ansvarar för rutinerna och hur arbetet med att 
framställa nya rutiner går till. ”Huvudansvaret ligger på verksamhetschefen, svarar 
hon, medan uppföljningsansvaret ligger på den som har skrivit rutinen. Ofta är det 
kvalitetssamordnaren som gör det.”  
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”När det gäller arbetet med att framställa nya rutiner så går oftast rutinen ut på 
remiss för att alla anställda ska få möjlighet att lägga till eller ändra”, skriver hon, 
”sedan fastställs rutinen på kvalitetsmöte och därefter implementeras den i 
verksamheten”. Verksamhetschefen tillägger också att detta ”gäller rutiner som 
skrivs av kvalitetssamordnare. Rutiner skrivna av sjuksköterska implementeras i 
verksamheten direkt från kvalitetsmöte. Oftast sker så också med rutiner skrivna 
av verksamhetschef. Det är också på verksamhetschefen som det största ansvaret 
för rutinerna ligger”. 
 
Rutinerna uppdateras minst en gång om året, detta gör man för att kontrollera att 
rutinerna gäller eller om de ska ändras utifrån faktorer som påverkat verksamheten 
berättar hon för mig. Eftersom jag ska förbättra rutinerna så undrar jag om Attendo 
har något speciellt regelverk för hur de ska se ut eller utformas. På den frågan får 
jag bara ett ”ja”. Vid ett senare möte frågar jag om detta igen eftersom jag anser att 
det är av vikt för utformningen av den lättlästa rutinen och då svarar hon att det är 
sådan information som jag inte kan få ta del av. Däremot får jag veta att det inom 
Attendo finns en gemensam grund som de länder där Attendo är verksamma i 
utgår ifrån. Kraven kan dock se annorlunda ut i olika länder 
 
Jag undrar också vad som måste finnas med i rutinpärmen och får förklarat för mig 
att ”olika styrregler ex lagar, förordningar påverkar vad som skall finnas med.  I 
SOSFS  2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården framgår att följande delar skall finnas med, Bemötande av patienter, 
Metoder för diagnostik, vård och behandling, Kompetens, Samverkan och 
samarbete, Riskhantering, Avvikelsehantering, Försörjning av tjänster, produkter 
och teknik och Spårbarhet”.  
 

Diskussion 
 
Svaren på de frågorna jag ställde gav mig en uppfattning om hur framställandet av 
rutinerna går till. När en ny rutin behövs anordnar kvalitetsgruppen ett möte där 
ärendet tas upp. Man går igenom ärendet noggrannt och därefter skriver den som 
har hand om ämnet rutinen, Det kan vara chefen, samordnaren eller sjuksköterskan 
som gör detta. Efter eventuell revidering skrivs rutinen ut och sätts in i 
rutinpärmen.  
 
Mina funderingar rör sig kring om det inte vore bättre att en enda person hade 
hand om rutinerna? Om berörd personal är med och diskuterar rutinen och dess 
framställande så borde en person kunna ta på sig att skriva ner den och sätta in den 
i pärmen.  
 

Enkäter 

Jag behövde få in mycket material på relativt kort tid, därför använde jag mig av 
enkäter. Det gjorde att jag själv kunde bestämma hur lång tid deltagarna skulle få 
på sig att svara på dem, i mitt fall en vecka. Jag utgick först från att personalen 
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hade en varsin mail kopplad till sitt arbete och att jag via den skulle kunna skicka 
ut enkäter till personalen. Jag tyckte att det verkade betydligt smidigare att 
använda sig av mail så att personalen i lugn och ro kunde besvara frågorna när de 
hade tid och sedan returnera mailet till mig. Det visade sig dock att personalen på 
Eskilshems demensboende inte har en varsin mail. På grund av detta så fick jag lov 
att tänka om. Jag fick istället kopiera upp 70 enkäter och lämna dem på Eskilshems 
demensboende.  
Jag delade upp enkäterna i olika färgade mappar, en för varje 
avdelning/gruppboende samt två till nattpersonalen. Mapparna innehöll ett 
följebrev, enkäter och en tom plastmapp märkt ”besvarade enkäter” där de kunde 
lägga de enkäter som besvarats. Jag baserade antalet enkäter i mapparna på antalet 
fast anställd dag- och nattpersonal samt ett uppskattat antal vikarier. Den ordinarie 
personalen uppgår till 54 personer plus en ”springare” som går utöver den övriga 
personalen och två som arbetar i poolen. Jag räknade också med att högst 15 
vikarier skulle svara på enkäten. Eftersom vikarier jobbar när det finns lediga tider 
var det svårt att göra en uppskattning men jag utgick ifrån att fler än 15 inte skulle 
hinna arbeta på en vecka. Jag ville försäkra mig om att vikarier också tog del av 
enkäten eftersom de med största sannolikhet inte arbetat på Eskilshem så länge och 
därför ser på rutinerna med andra ögon. Jag var nyfiken på om deras åsikter om 
rutinerna skilde sig åt från den personal som arbetat där länge. 
 

  
Bild2:Totalt delades 8 mappar med enkäter ut till personalen. 
 
I arbetet med att framställa enkäterna har jag använt mig av boken Enkäten i 

praktiken. Där fann jag många värdefulla tips som jag använde mig av i både 
framställandet, urvalet och svarsbearbetningen. I boken står det att man bör utföra 
en eller flera pilotstudier på enkäterna och frågorna man tänker använda sig av. 
Pilotstudierna bör utföras på personer som ligger så nära den tänkta fokusgruppen 
som möjligt. Detta bör göras så att man vet att man får den information man 
verkligen vill få fram ur enkäterna (Ejlertsson. 2005, s35-36) . På grund av 
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tidsbrist hann jag inte utföra pilotstudier på enkäterna. Jag har dessutom svårt, att 
nu i efterhand tänka mig att personalgrupper på andra demensboenden hade fått 
lov att ställa upp på detta. Andra företag vill gärna ha något för att de ställer upp 
på det viset och eftersom det länge var oklart om huruvida jag kunde delge mig 
informationen i den slutliga rapporten så tror jag att det hade blivit ännu ett 
problem att ta hänsyn till. Jag anser, trots detta, att mina frågor var av betydande 
art för att jag skulle få fram ett bra underlag för min fortsatta forskning.  
 
Jag började med att skriva ett följebrev (bilaga 2) som förklarar vem jag är och 
varför personalen ombeds besvara enkäten. Ejlertsson skriver att det är viktigt att 
använda ett språkbruk som målgruppen förstår, att det är uppriktigt skrivet samt att 
brevet inte är för långt (2005, s39). Jag försökte att skriva följebrevet så enkelt och 
kortfattat som möjligt för att undvika att tappa läsare redan innan de kommit till 
huvuduppgiften, att besvara enkäten. Jag försökte samtidigt hålla en auktoritär ton 
så att läsaren insåg att jag menade allvar. Jag skrev till exempel att ”Det är 
förbjudet att diskutera enkäterna/frågorna med dina arbetskamrater i samband med 
att du besvarar enkäten” men jag var också noga med att förklara varför, för att de 
inte skulle påverkas av varandra. Jag bifogade också namn, telefonnummer och 
mailadress om någon av personalen skulle behöva kontakta mig. Det var det dock 
ingen som gjorde.   
 
Personalen fick, som jag tidigare nämnt, en vecka på sig att svara på enkäterna. 
Den 27/4-11, när de hade tre dagar kvar på sig att besvara enkäterna, ringde jag för 
att checka av hur många som besvarats samt påminna personalen om hur viktigt 
det var att de deltog i undersökningen. Resultatet av besvarade enkäter just då ses 
nedan: 
 
Gruppboende 1 – 7 st 
Gruppboende 2- 1 st 
Våning 2 – 8 st 
Guppboende 3 – 5 st 
Våning 3 – 5 st 
Våning 4 – 10 st 
 
Den sammanlagda summan tre dagar innan insamling var alltså 36 stycken av 70 
utlämnade enkäter. Jag vill påpeka att jag inte kunde kontrollera hur många 
enkäter nattpersonalen svarat på på grund av att de inte befann sig på arbetet vid 
tidpunkten då jag ringde. 
 
För att skapa enkäten skrev jag först ner frågor som jag behövde få svar på. Jag 
ville exempelvis veta vad personalen tyckte om rutinerna i rutinpärmen, om de var 
bra eller dåliga och vad de önskade för förbättringar. Jag ville också få reda på i 
vilken utsträckning de använde sig av rutinerna i det vardagliga arbetet. För att 
enkäten skulle bli trevlig och som en inledning frågade jag om personalens ålder, 
vilken våning han/hon arbetade på och hur länge personen arbetat på Eskilshem. 
Jag tänkte också att sådan fakta kanske kunde visa sig vara väsentlig på något sätt 
senare i arbetet. Jag ansåg att det var bättre att fråga för mycket än att i slutänden 
inte ha tillräckligt med material. 
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Totalt så innehöll enkäten 12 frågor och blev tre sidor lång. (Se bilaga 3) 

 

Fokusgrupp 

När jag fått svaren från enkäterna sammanställde jag dem och började därefter 
utforma min lättlästa rutin. När den var någorlunda färdig var det dags att testa 
den. På grund av tidsbrist pilottestade jag inte materialet.  
 
Testet gjorde jag med hjälp av en fokusgrupp. Nedan går jag igenom urvalet av 
deltagare samt vilken fokusgruppsmodell jag använt mig av. 
 
En fokusgrupp är en grupp där utvalda personer diskuterar ett, av forskaren 
bestämt ämne, skriver Bente Halkier i boken Fokusgrupper (2008, s 7). Ämnet 
som jag ville att deltagarna i fokusgruppen skulle diskutera var huruvida de 
lättlästa versionerna (med och utan bilder) var bättre än originalrutinen. För att ta 
reda på vilken som fungerade bäst använde jag mig av både diskussioner och 
övningar. Halkier skriver om tre olika metoder som man kan använda sig av i sin 
fokusgrupp. Den första kallas för den lösa modellen, den innehåller några men 
mycket breda frågor. Den andra, strama modellen innehåller fler och mer specifika 
frågor samt eventuella övningar. Trattmodellen som är den tredje modellen är en 
kombination av de andra två där man börjar fokusgruppsmötet öppet med en 
diskussion och avslutar mer strukturerat med eventuella övningar (2008, s 37). 
 
Den lösa modellen ger deltagarna möjlighet att själva föra diskussionen och det är 
bra om vikten ligger i att man vill se och höra deltagarna diskutera med varandra. 
Den strama modellen däremot lämpar sig bäst för projekt där fokus ligger mer på 
innehållet i diskussionen än på hur interaktionen utvecklar sig bland deltagarna 
(2008, s38). Den modellen passar också när forskaren har en relativt omfattande 
kunskap inom området, exempelvis från individuella intervjuer och därefter vill 
ställa mer precisa frågor. Trattmodellen däremot, kombinerar de båda andra 
modellerna. En diskussion kan föras först, därefter kan man ställa specifika frågor 
och/eller utföra övningar. (2008, s39) Först tänkte jag att den andra, strama, 
metoden skulle fungera bäst för mig eftersom jag redan fått relativt bra och mycket 
användbart material av enkäterna. När jag väl började utforma materialet för 
fokusgruppen så insåg jag dock att det var trattmodellen jag skulle använda mig 
av. Jag ville både diskutera och använda mig av specifika övningar. 
 
Jag ville att deltagarna skulle vara av varierande art, både dag- och nattpersonal, 
någon vikare, någon av manligt och kvinnligt kön samt gärna någon med utländsk 
härkomst. Verksamhetechefen på Eskilshems demensboende valde sedan ut 
deltagarna efter mina önskemål. På grund av att deltagarna arbetar i samma 
byggnad är det troligt att de känner varandra sedan tidigare. Halkier skriver att det 
är den sociala interaktionen som skapar det empiriska materialet och att det därför 
kan vara en fördel om deltagarna känner varandra sedan tidigare. Det skapar också 
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en viss trygghet och kan göra att det blir lättare för vissa människor att våga prata 
och delta i diskussionen (2008, s 28).  
 
Fokusgruppen träffade jag på Eskilshem där deltagarna kände sig bekväma och 
trygga. Det kändes självklart dels för att jag inte bor i Eskilstuna och dels för att 
det skulle underlätta för deltagarna. Att åka långväga eller till en okänd plats kan 
verka avskräckande och jobbigt, det ville jag undvika.  
 
Jag valde att begränsa insamlingen av data i fokusgruppen. Jag varken filmade 
eller spelade in det samtal vi förde. Jag ansåg att det skulle ta för mycket tid att gå 
igenom sådant material. Istället hade jag utskrivna kopior av rutinerna, både 
originalet samt den lättlästa med och utan bilder med mig, som deltagarna fick 
skriva och stryka över saker på. Jag valde också att ”namnge” deltagarna med ett 
nummer (från 1 till 7) som de fick skriva ner på sina dokument så att jag visste 
vem som gjort vad. På så vis garanterade jag också att deltagarna var helt 
anonyma. Dessutom kunde jag i mina anteckningar skriva siffranför varje person 
före olika citat som jag ansåg vara viktiga och på så vis, i mitt huvud, minnas vem 
som sade vad. 
 

Möte med fokusgrupp 
 
Fredagen den 13:e Maj hade jag min fokusgrupp inbokad. Jag mötte upp alla 
deltagare på Eskilshems demensboende. Jag fick ett litet rum med ett bord, fyra 
stolar, en soffa samt sju deltagare av olika kön, etnisk härkomst och ålder till mitt 
förfogande. Personalgruppen bestod av en manlig vikarie samt sex kvinnliga fast 
anställda som alla arbetade dagskift. 
 
Jag började med att presentera mig och mitt arbete samt förklarade varför jag 
behövde deras medverkan i fokusgruppen. 
 
Deltagarna känner varandra sedan innan vilket gjorde det lätt att börja samtalet. Vi 
pratade öppet, först om min utbildning (Eftersom jag tidigare arbetat på Eskilshem 
var det många som var nyfikna) och sedan om enkäterna som jag tidigare låtit 
personalen svara på. Jag frågade hur de hade upplevt dem, om de tyckte att de var 
svåra att förstå eller jobbiga att ta sig igenom. Deltagarna log och sade att de inte 
var svåra på något sätt. De var väldigt nyfikna på resultatet av enkäterna men jag 
förklarade för dem att jag inte kunde delge dem det eftersom det skulle komma att 
påverka resultatet av det de nu skulle få göra och diskutera. 
 
Jag kunde märka ett visst mått av nervositet hos deltagarna. Vissa blev tysta och 
andra log eller tittade ner i sitt knä. Jag försäkrade dem om att det de skulle göra 
inte var något farligt och att de skulle få vara helt anonyma. Jag var noga med att 
påpeka att det var resultatet av övningarna och samtalen som var det viktiga, inte 
vem som var vem eller varför just de blivit utvalda. 
 
Efter att vi pratat en stund började jag med den första övningen. Den innebar att 
läsa igenom originalversionen av rutinen (bilaga 4) ”Omhändertagande av avliden 
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person” och stryka över svåra ord, eller ord som man inte förstod med en 
överstrykningspenna. Deltagarna fick obegränsat med tid att läsa rutinen eftersom 
alla läser med olika hastighet och förstår olika bra. Deltagarna läste noga men jag 
observerade att ingen, förutom en, strök över några ord. När alla var färdiga och 
tittade upp från sina papper så frågade jag om det var någon som strukit över några 
ord. Precis som jag observerat så var det endast en av de sju medverkande som 
strukit över ord, orden var ”fullgöras” och ”iordningställandet”. Personen som 
strukit över orden sade sedan att hon själv förstod orden men trodde att andra 
kanske inte gjorde det. När jag sedan konfronterade deltagarna med att fråga om 
de förstod de båda förkortningarna ”MTP” och ”AT”som finns i texten så uppstod 
en viss osäkerhet. Efter en liten stund så kom deltagarna fram till att  ”AT” betyder 
arbetsterapeut. ”MTP” däremot, var lite svårare. Jag sade att det betydde 
medicintekniska produkter och då ramlade myntet ner hos deltagarna. Jag frågade 
också varför de inte strukit över de förkortningarna eftersom de tydligen var svåra 
att förstå. Svaret blev att man helt enkelt inte tänkte på förkortningar som svåra ord 
eftersom man oftast ”hoppade över dem” när man läste i texten. Jag frågade 
deltagarna om de tyckte att originalversionen var svår att förstå. Samtliga svarade 
nej. 
 
Nästa uppgift för fokusgruppen var att ta del av den första versionen av den 
lättlästa rutinen. De fick åter igen läsa igenom rutinen utan tidspress och jag bad 
dem även denna gång att stryka över svåra ord eller andra saker som de inte 
förstod. Ingen strök över något ord men nu insåg deltagarna att originalversionen 
var jobbig och betydligt mer svårläst än den nya versionen. Samtliga deltagare 
tyckte att den kändes trevligare och roligare att läsa. En deltagare sade efter 
läsningen av den lättlästa versionen att ”Jag tycker att originalet känns 
ihoppressat”. 
 
Den sista övningen bestod av att få se på ett exemplar av den lättlästa rutinen där 
jag även stoppat in bilder. Texten var densamma som i den lättlästa versionen, 
vilket jag också påpekade för deltagarna, men bilder som är menade att förtydliga 
vissa saker är infogade. Här möttes jag av den första negativa åsikten. En av 
deltagarna sade” Jag tycker inte om bilder, de tillhör inte rutinerna”. Deltagaren 
tyckte inte att de fyllde någon funktion över huvud taget och att de mest tog plats. 
En annan deltagare flikade då in genom att säga ”Jag föreslår en separat bok med 
bilder”. Denna deltagare samt de övriga var myket positiva till användandet av 
bilder i rutinen och förstod dess syfte, att komplettera texten. 
 
När de tre övningarna var färdiga diskuterade vi de olika rutinerna. Jag frågade 
också över vissa ord som jag själv var lite tveksam över om jag skulle ändra eller 
ha kvar. Orden var ”bårhus” och om jag skulle kalla den avlidne för just avliden 
eller om ordet död passade bättre. Deltagarna kom fram till att bårhus nog var det 
enda rätta att skriva för det är ju trots allt dit man kommer när man hämtas av 
begravningsbyrån och det var inget som de ansåg att man skulle försköna eller 
göra till något som det inte är. Dessutom kunde jag inte komma med någon annan 
synonym till ordet än ”kylrum” och det kändes absolut inte rätt att skriva. 
Deltagarna höll med på den punkten så ordet bårhus kommer att stå kvar. När det 
kom till orden död och avliden så tyckte deltagarna att ordet död kanske var 
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enklare att förstå om man kommer som utomstående eller nyanställd och aldrig har 
arbetat inom vården förut men att ”avliden” var det ord som man generellt 
använde. Deltagarna berättade också att man dessutom aldrig har hand om någon 
som avlidit om man är helt ny. Detta diskuterade jag även med en sjuksköterska på 
Eskilshem samma dag. Hon sade att de som utför detta arbete har gjort det många 
gånger förut och att man blir informerad om sådant den dagen när man som ny 
eller ovan personal ställs inför omhändertagandet av en avliden.  
 
När jag fått svar på mina frågor så tackade jag alla deltagarna för att de ställt upp 
och att de skulle få ta del av rapporten när den blev färdig. Alla verkade nöjda och 
glada. 
 

Diskussion 
 
Det hade vart bra att göra en tidsstudie och klockat tiderna när personalen läste de 
olika versionerna för att se om någon var mer ”tidseffektiv” än någon annan. Det 
hade varit intressant ur flera perspektiv. Dels så är det en väldigt stressig 
arbetsmiljö inom äldreomsorgen och därför kan det vara bra om rutinerna går 
snabbt att läsa och orientera sig i och dels hade det varit intressant att se om den 
lättlästa rutinen gick snabbare att läsa än originalet.  Tyvär så kom jag inte att 
tänka på detta förrän jag kom hem. 
 

Stilanalys av originalrutin 
 
Jag valde att göra rutinen ”Omhändertagande av avliden person” till lättläst. Nedan 
följer en analys av originalrutinen (bilaga 4) följt av en jämförande analys av två 
andra rutiner. 
 
Lars Melin och Sven Langes bok Att analysera text  är den bok som jag använt när 
jag gjort min analys (2000). Eftersom jag främst är intresserad av texten så 
kommer jag att fokusera på den och avgränsa mig till en lexikal nivå. 
 
Melin och Lange inleder boken med att skriva att varje text gör intryck på sin 
läsare, intrycken varierar naturligtvis från person till person men det är dessa 
intryck som bör vara utgångspunkten för en stilanalys (2000. s7). När jag läste 
igenom rutinen ”Hantering av avliden person” för första gången så antecknade jag 
sådant som jag reagerade på. Jag skrev bland annat ner de stavfel jag upptäckte, 
konstiga meningsbyggnader och svåra ord. Jag skrev också att texten kändes 
väldigt kantig, stel och korrekt. Dessa anteckningar använde jag mig sedan av i 
min stilanalys. Melin och Lange har i sin bok staplat upp en lista med 
stilkarakteriserande adjektiv. I den listan kan jag bara återfinna ordet stel (2000, s 
8). De andra två orden finns inte med i den listan men vidare skriver de att det är 
viktigt att hitta sin egen modell och arbeta utifrån det man själv anser är rätt och 
fel eller bra och dåligt. Därför tänker jag utgå från de ord jag först antecknade 
eftersom det är min första uppfattning om rutinen och dess innehåll. 
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.  
Stilen på rutinen är inte lik någon av dem som nämns i boken, därför väljer jag att 
kalla den för rutinstil. Jag har i mina jämförande analyser kommit fram till att 
många rutiner är skrivna på ungefär samma sätt. Information är uppstaplad, gärna i 
punktform. Man har inte lagt så stor vikt vid att den ska vara lättförståelig, 
rättstavad eller intressant att läsa. Det verkar som att det viktigaste är att rutinerna 
finns nerskrivna och instoppade i någon pärm så att de finns där utifall någon 
frågar efter dem. 
 
Själva texten i rutinen kan också kategoriseras utifrån en ordlista. Från den 
ordlistan kan jag koppla orden, tung, skriftspråklig, informationspackad, hackig 
och orytmisk, stel, opersonlig och faktiv till rutintexten (2000. s 11-13). Den känns 
tung på grund av att all finformation är uppstaplad i punktform, det gör att den 
också känns hackig och orytmisk att läsa. Texten är skriftspråkligt och opersonligt 
skriven vilket främst märks i hur meningarna är uppbyggda.”Sätt på den avlidne 
kläder i enlighet med de närståendes önskemål.” är ett exempel på en sådan 
mening. Rutinerna består av korta befallningar som talar om vad man ska göra och 
inte göra. Bristen av berättarröst gör att det känns kallt och okänsligt, man 
förvandlar den döde till en sak. Något som exempelvis skall kläs för att de 
närstående önskat det och inte för att den avlidne en gång var levande och hade en 
egen vilja. 
 
Melin och Lange skriver om olika nivåer i språket, den fonetiska, lexikala och 
syntaktiska nivån. Den fonetiska nivån som behandlar hur texten låter när man 
läser den, rim och rytm till exempel känns oviktig att fördjupa sig i i mitt fall 
eftersom rutinen inte är till för högläsning eller skriven på något speciellt sätt. 
Texten i sig är ren fakta och det förekommer inga rim, ramsor eller rytmiska 
inslag. Inte heller förekommer någon speciell frasering eller betoning på ord vid 
läsning. Här finns inget du-tilltal eller något som skapar ett flöde eller rytm i 
texten. 
 
Den lexikala nivån bör jag däremot fördjupa mig inom. Ser man till ordens 
betydelser i texten så är de säkerligen inte svåra att förstå för människor som har 
förkunskaper inom äldreomsorgen eller vården i allmänhet. Men om jag nu utgår 
från min målgrupp, människor som saknar förkunskaper så är nivån på språket 
ganska hög. Här finns många fackord och långa ord som är svåra att läsa. 
Begravningsentreprenör, medicinskåp och jourhavande är exempel på sådana ord. 
Jag har låtit mäta LIX-värdet på originaltexten och kom fram till resultatet nedan: 
 
Originaltextens LIX-värde: 40 
Antal meningar: 50 
Antal ord med fler än sex tecken (långa ord): 160 
Antal ord: 564 
 
Det betyder att texten ligger precis på gränsen mellan att vara lättläst och 
medelsvår om man går efter tolkningstabellen på http://www.lix.se. Jag trodde att 
texten skulle få ett högre lixvärde men det visade sig inte stämma. Detta visar dock 
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bara på om orden och meningarna är långa eller korta. Innebörden av texten kan ju 
vara svår att förstå trots att den enligt LIX godkänns som en lättläst text. 
 
Orden i rutinen för ”Omhändertagande av avliden” är alla inhemska, här finns 
varken slangord eller främmande ord, alltså ord på ett annat språk. Dock 
förekommer en del förkortningar: MTP, som betyder MedicinTeknisk Produkt, AT 
som betyder ArbetsTerapeut och SSK som betyder SjukSKöterska.  
 
När det kommer till ordens bruklighet så talar Melin och Lange om hur man kan 
analysera detta med hjälp av tre saker. Det gäller att bestämma stilprägel, 
fackspråklighet och om orden är ålderdomliga (2000. s 15). När det gäller rutinen 
som helhet så säger jag att den inte alls är speciellt ålderdomlig, den är skriven på 
ett vanligt och neutralt språk. Däremot finns det vissa ord som känns formella och 
mindre moderna. Fullgöras, efterlevande och föreligga är exempel på sådana ord. 
Naturligtvis är texten också fackspråklig. Här finns ord som avliden, Hälso- och 
sjukvårdslagen, sjuksköterska, hjälpmedel, tandproteser, likstelhet, närstående, sol-
dokumentation och begravningsentreprenör. Orden är i sig inte särskilt svåra men 
de används frekvent inom äldreomsorgen och betraktas därför som fackord. I 
övrigt är orden i texten relativt vanliga. Varken nyord eller talspråkliga ord finns, 
detta på grund av att det är en informativ och faktabaserad text som inte bör 
uppdateras särskilt ofta. Den är alltså skriven på ett sådant sätt att inga nyord eller 
slangord skall finnas med då det är risk för att rutinen ganska snabbt känns 
omodern samt att det finns en risk för att den då kan missuppfattas. 
 
Makrotemat, eller huvudtemat i den här texten, är omhändertagandet av en 
avlidnen. Texten i sin helhet är skriven i en kronologisk, tematisk ordning där 
själva omhändertagandet av den avlidne skrivs i kronologisk ordning. Detta görs 
på grund av att likstelheten inträder en stund efter dödsögonblicket vilket i sin tur 
försvårar arbetet med att iordningställa kroppen. Det arbetet går alltså först, 
därefter kan man ta tag i annat, så som att plocka undan i lägenheten, ta bort 
hjälpmedel, smutstvätt, öppna fönster och tömma kylskåpet. Punkterna i rutinen 
kan räknas som mikroteman då de tar upp delar av helheten. Jag upptäckte att vissa 
delar eller punkter i rutinen inte är riktigt kronologiskt ordnade, något som måste 
åtgärdas i den lättlästa versionen. 
 

Jämförande analys 

Det har varit extremt svårt att få tag på rutiner från andra företag och 
organisationer, både kommunalt och privat.  
 
Jag har efter många mail och telefonsamtal lyckats få tag på två rutiner, en från 
hemtjänsten (Attendo) i Snopptorp i Eskilstuna (bilaga 5) och en från min morbror 
Tommy Johansson som är delägare i företaget Legoplåt i Eskilstuna. Den rutinen 
heter ”Information till anställda” (bilaga 6). Nedan följer en jämförande analys av 
dessa två rutiner samt en sammanfattning där jag även diskuterar likheter och 
olikheter mellan dessa två rutiner och den rutin jag arbetat med. 
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Rutinen ”Information till anställda” är en rutin som ger anställda övergripande 
information om hur vissa saker inom företaget sköts, exempelvis att man har 25 
semesterdagar, att företaget tillhandahåller arbetskläder, vilka arbetstider som 
gäller och hur man gör när man anmäler sjukfrånvaro med mera. Rutinen är tre A4 
sidor lång. Den är skriven i punktform och indelad i nio olika kategorier som 
inleds med en rubrik. De första sju punkterna i rutinen har dock ingen rubrik. Detta 
gör det ganska svårt att förstå deras sammanhang. Punkterna i sig är ganska 
kortfattade, här används inte fler ord än vad man anser att man behöver. 
 
Språket i rutinen är vardagligt men innehåller en del fackord som till exempel 
Skyddsrond, arbetsmaskinerna, skyddsanordning, korttidsfrånvaro och stålhätta. 
Språket är ganska högtravande och många ord känns omoderna. Utplacerade, 
upprätthålls fortlöpande och tillhandahåller är exempel på sådana ord.  
 
Stavfel förekommer frekvent och meningsbyggnaderna är inte alltid de bästa på 
grund av att punkt och kommatecken ofta saknas. Bra är dock att texten är skriven 
i ett större teckensnitt, kanske 14 eller 16 punkter. Det gör texten tydlig. Dessutom 
är den skriven i punktform under varje rubrik vilket förenklar för läsaren att 
orientera sig och hitta det man söker.  
 
Den andra rutinen ”Riktlinje vid dödsfall Hemvården Snopptorp” är en rutin som 
förklarar för hemvårdspersonalen vad och hur de bör göra om de upptäcker ett 
dödsfall.  
 
Rutinen består av två A4-sidor. Också den är skriven i punktform där varje punkt 
består av en siffra. Siffrorna antyder att rutinen bör följas i sifferordning alltså 
1,2,3,4,5 och så vidare. Här finns inga rubriker som talar om vad texten handlar 
om. Tilltalet är opersonligt och högtravande. Ett exempel på detta är den första 
meningen som lyder ”Exempel på tecken som visar att brukaren är avliden kan 
vara att det saknas puls och inget tecken på andning”. Konkret fakta skrivs utan 
någon form av berättarröst. Det finns inte heller någon inledning. Man går rakt på 
sak. Vissa stavfel förekommer samt bristande användning av kommatering. Man 
har också valt att skriva två ord i kursivt, ord som på något sätt är viktigare än 
andra. Dessa ord är: ”Hur” och ”När”. 
 
Ordet ni, som syftar på personen som läser rutinen är skrivet med stort N. Det gör 
att tonen i texten känns otrevlig och befallande. Meningarna är väldigt korta och 
ibland otydliga, upprepningar finns. Det gör att läsflödet blir sämre och texten 
känns hackig och jobbig att läsa.  
 

 

Sammanfattning 
 
Jag kan, efter min analys konstatera att de två rutiner som jag har granskat liknar 
varandra i flera avseenden. Båda är skrivna i punktform, innehåller korta meningar 
och fakta som personalen måste ta del av. Det finns ingen berättarröst i någon av 
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dem och meningarna är främst utformade som kommandon. Ordet ”ska/skall” 
används frekvent i båda rutinerna. Inte heller finns några bilder som förtydligar 
texten. 
 
Alla tre rutinerna, ”Omhändertagande av avliden person”, ”Riktlinje vid dödsfall 
Hemvården Snopptorp” och ”Information till anställda” är relativt lika i sitt 
utförande. Jag finner inga större skillnader mellan dem och kan därför dra 
slutsatsen att de flesta rutiner inom företag och organisationer förmodligen är 
utformade och skrivna på ett liknande sätt. 
 

Diskussion 
 

Redan efter analysen av de tre rutinerna kan jag se vissa saker som bör ändras för 
att få rutinen ”Omhändertagande av avliden person” mer lättläst. Bland annat 
måste det finnas en tilltalston i texten som gör den trevligare att läsa. Jag måste på 
ett tydligt sätt dela upp informationen om hur man tar hand om den avliden och 
rummet som den avlidne befinner sig i. Rutinen måste också vara skriven i korrekt 
kronologisk ordning för att underlätta arbetet för personalen. 
 
Rutinen kommer dock fortfarande att skrivas i punktform eftersom det är det som 
rekommenderas samt för att det gör det lättare att orientera sig och hitta det man 
söker i texten. 
 

Resultat  
 
Nedan går jag igenom de resultat som jag fått ut av enkäterna och fokusgruppen. 
 

Enkäter 

Redan innan jag skapade mina enkäter hade jag en uppfattning om vad jag skulle 
kunna göra för att få rutinerna bättre och mer lättlästa. Bland annat genom att 
använda mig av ett trevligt tilltal samt bilder. När jag nu sammanställt all data som 
enkäterna gav mig så kan jag se att jag till stora delar hade rätt.  
 
Enkäten består av tolv frågor. Vissa frågor har färdiga svarsalternativ som man ska 
kryssa i, på andra frågor ska man skriva dit sitt svar själv. För att så tydligt som 
möjligt kunna redovisa mitt material kommer jag att använda mig av både text och 
diagram. Om jag skulle göra diagram över alla tolv frågor skulle det ta alldeles för 
mycket plats och säkerligen bli en aning rörigt. Trots att Ejlertson skriver att 
cirkeldiagram bara bör användas när man ska redovisa ett fåtal svar så ansåg jag 
att det var det som tydligast gav en överskådlig bild över enkätsvaren (2005, s 
130). 
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Jag gav ut totalt 70 enkäter till personalen på Eskilshem. När jag hämtade dem vid 
angivet datum började jag med att se hur statistiken för besvarade respektive 
obesvarade enkäter såg ut. Slutsatsen blev den att av 70 utlämnade enkäter fanns 
65 stycken fortfarande i sina plastfickor. Fem enkäter har alltså försvunnit. Av de 
65 enkäter som fanns kvar var 45 av dem besvarade.  
 
De första frågorna, 1,2,3,4 och 5, använde jag mest för att skapa en inledning i 
enkäten. Svaren på dem har inte så mycket med mitt forskningsområde att göra 
men jag tyckte ändå det var intressant att se på personalens ålder, hur länge de 
jobbat på Eskilshem och så vidare. Resultaten på dessa fem frågor visas inte i 
diagram. Jag väljer att istället kortfattat sammanfatta statistiken. 
 
Jag vet sedan tidigare att det arbetar flest kvinnor på Eskilshems demensboende 
och svaret påvisar detta. 40 personer har kryssat i ”kvinna” och bara fem har 
kryssat i ”man”. Intressant är att tänka på är att även de flesta vikarierna som 
besvarat enkäten är kvinnor. På den andra frågan vill jag veta personens ålder. Av 
45 personer så är det tre stycken som inte fyllt i sin ålder. Den yngsta som fyllt i 
enkäten är 18 år och den äldsta 61. Efter de riktlinjerna delade jag sedan upp alla 
svar i åldersgrupper enligt följande schema: 
 
Ej angivit svar: 3 
18-29 år: 9  
30-49 år: 25 
50-61 år: 8 
Totalt: 45 
 
Den åldersgrupp där flest personer är represeterade är 30-49 år.  
 
Vidare undrade jag om personalen var dag- eller natt personal, vikarie, 
sjuksköterska eller annan. Majoriteten av svaren, närmare bestämt 30 stycken 
svarade att de var fast anställd dagpersonal. Detta var heller ingen överraskning 
eftersom antalet nattpersonal bara är 10 stycken totalt. Av de 10 som jobbar natt 
svarade hälften, alltså fem stycken, på enkäten. Två valde att inte fylla i något alls, 
sju timvikarier besvarade enkäten och en person kryssade i rutan för ”Annan”.  
 
Jag frågade också vilken våning/gruppboende personen arbetade på och svaret 
blev naturligtvis varierande eftersom alla våningar fått en egen mapp med enkäter. 
Hade det varit så att jag lämnade alla enkäter på samma ställe hade det varit 
intressant att se vart intesset för att besvara dem var störst och därefter gjort någon 
form av analys av det. Nu i efterhand så anser jag inte att den här informationen är 
av någon större vikt för att kunna besvara mina forskningsfrågor eller delar av 
dem. Därför kommer jag inte att visa resultatet här. Jag hänvisar istället till mina 
originalsammanställningar. 
 
Fråga 6 är en viktigare fråga där jag vill veta om personalen vet var rutinpärmen 
står. Här har alla utom en svarat ja. Det här svaret ger mig en indikation på att alla 
är väl informerade om var rutinpärmen står, även vikarier. Därefter i fråga 7, lyder 
frågan”Har du användning av rutinerna?”. Här har två personer kryssat i både 
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rutan för ja och rutan för nej så de svaren måste jag bortse ifrån. Dessutom har 
någon gjort en egen ruta där det står ”ibland”, även det svaret bortser jag från. 
Utöver det har 38 personer svarat ja och 4 personer nej. Det här resultatet var lite 
överraskande för min del eftersom jag till viss del har utgått från mig själv och de 
tankar jag hade om rutinerna när jag valde vilka frågor jag ville att enkäten skulle 
innehålla. Jag läste sällan i rutinpärmen och tyckte heller inte att jag hade så stor 
användning av rutinerna i mitt arbete. 
 
Svaren på fråga 8 väljer jag att redovisa i ett diagram: 
 

 
 
Resultatet visar dock att många av de som besvarat enkäten använder rutinerna i 
pärmen ganska sällan. Bara fyra personer har fyllt i att de använder rutinerna flera 
gånger om dagen medan 15 personer använder dem någon gång i månaden och 14 
personer flera gånger om året. Att personalen tycker att de har användning för 
rutinerna behöver alltså inte betyda att de använder sig av dem varje dag. Det 
kanske snarare är en indikation på att de tycker att det känns tryggt att de finns där. 
 
Jag ville också veta om personalen tyckte att pärmarna var lätta att hitta i. 
Majoriteten hade svarat att de tyckte att pärmarna var lätta att hitta i. Bara elva 
deltagare kryssade i rutan för ”Nej”. Därefter, i fråga 10a, frågade jag om det var 
bra att ha olika rutiner i samma pärm, här tyckte de flesta, trettio, att det var bra, 
sex stycken kryssade i rutan för ”Nej” och åtta kryssade i rutan ”Vet ej”. En person 
hade kryssat i två rutor, det svaret bortsåg jag ifrån. På fråga 10a ville jag att 
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personalen skulle skriva själva om varför de tyckte att det var bra eller dåligt med 
många olika rutiner i samma pärm. Nedan följer en del av de citat som personalen 
skrivit ner: 
 
”Det blir svårare att hitta ju fler pärmar som finns” 
”Det finns redan för många pärmar” 
”Det är lätt att hitta det man söker om allt finns på samma ställe” 
”Bra att allt finns i samma pärm, då är all info på samma plats” 
 
Resultatet av den frågan talar för sig själv tycker jag. De flesta som valt att besvara 
frågan vill att alla rutiner ska sitta i samma pärm eftersom det blir lättare att hitta 
det man söker. Man slipper med andra ord springa ut till köket om man måste läsa 
en köksrutin och till medicinskåpet inne på någon vårdtagares rum om man måste 
läsa en rutin som har med medicin att göra och så vidare. 
 
Fråga 11, ”Hur skulle du beskriva rutinerna”, kommer jag att redovisa i ett 
diagram. Här vill jag också påpeka att personalen fick fylla i fler än ett 
svarsalternativ. 
 

 
 
Det här resultatet är det som jag tycker är allra viktigast i min enkätundersökning. 
Det visar att många tycker att rutinerna är för många och jobbiga att läsa. Men det 
visar också att relativt många tycker att de är bra. Jag drar ändå slutsatsen att fler 
tycker att rutinen är dålig på ett eller annat sätt än vad de tycker att den är bra. 
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På den sista frågan bad jag deltagarna fylla i vad de önskade med rutinpärmen och 
rutinerna i denna. Jag visar även detta resultat med hjälp av ett diagram: 
 

 
 

Majoriteten av personerna önskade att rutinpärmarna och dess innehåll skulle vara 
mer lättlästa, innehålla mindre text samt bilder. Många önskade också att det 
skulle finnas färre rutiner i rutinpärmen, något som dock är omöjligt att 
åstadkomma eftersom allt det som finns i pärmen måste finnas där. Frågan man då 
kan ställa sig är om det finns rutiner som man kan korta ner?  
 

Sammanfattning 
 
Enkätsvaren gav mig en hel del väsentlig information. Majoriteten av de som 
svarat på enkäten har full koll på vart man hittar rutinpärmen, de tycker att de 
använder/tar stöd i rutinerna samt att de är svåra och jobbiga att läsa. Några få av 
dem som besvarat enkäten var fullkomligt nöjda med hur rutinerna var utformade 
och ville inte att de ändrades alls. Detta tror jag beror på okunskap hos personalen. 
De vet helt enkelt ingenting annat utan är vana vid hur rutinerna är utformade. Det 
kan också bero på att man som personal inte funderar över de här sakerna på grund 
av tidsbrist. 
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Diskussion 
 
Efter analysen av de tre rutinerna kunde jag peka på flera saker som skulle 
åtgärdas, bland annat tilltalet och att den var tvungen att skrivas i kronologisk 
ordning. 
 
Efter enkätundersökningen och fokusgruppen finns det ytterligare saker som måste 
göras om för att få texten lättläst. Enligt enkätundersökningen beskriver personalen 
att rutinerna i pärmen är svåra och jobbiga att läsa. De önskar också att det fanns 
bilder som kompletterade texten, att de var mer lättlästa och innehöll mindre text. 
 

Från svårbegriplig till lättläst 
 
Jag vill här beskriva de förändringar som jag gjort för att få texten mer lättläst. 
Detta gör jag med hjälp av jämförande textstycken från originalrutinen (se bilaga 
4) och den slutliga versionen (se bilaga 7). 
 
Tack vare forskningar och undersökningar har jag lyckats skapa en lättläst rutin 
som innehåller bilder. Den är skriven i kronologisk ordning och i en större 
punktstorlek som gör den lättare att läsa. Förutom att rätta stavfel och grammatiska 
oriktigheter så har jag gjort en del större förändringar. 
 
Jag har tagit bort onödig information, exempelvis information som bara rör 
sjuksköterskan. Sjuksköterskorna på Eskilshems demensboende har egna rutiner 
att följa, därför fann jag det onödigt att skriva om deras arbetsuppgifter i rutinen 
som är till för den vanliga personalen. Detta gör att texten får ett tydligare fokus. 
Det är dig som personal texten riktar sig till och inte sjuksköterskan eller doktorn.  
 
Jag har arbetat med att förkorta meningar och bara ha med det absolut viktigaste. 
Jag vill visa med ett exempel. 
 
I originalrutinen, punkt tre står det:  
 

� Läkaren är den som ska konstatera dödsfallet och ansvarar för att 
underrätta anhöriga om dödsfallet är oväntat. Kontakten kan överlåtas till 
tjänstgörande sjuksköterska. 

 
I den lättlästa versionen, punkt tre, har jag konkretiserat och förkortat: 
 

� Läkaren är den som konstaterar att någon avlidit. Det är 
antingen läkaren eller sjuksköterskan som kontaktar anhöriga.  

 
Jag har också tagit bort information som jag efter möten med Pia Lavén fått veta 
inte är riktiga eller där nya beslut har tagits och informationen ändrats eller tagits 
bort. Ett sådant exempel är punkt nio på sida två i originalrutinen. Där står att man 
ska tända ett ljus vid den avlidnes bädd. Detta är dock något som man inte får lov 
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att göra längre på grund av brandrisk. Jag har i den nya rutinen istället valt att 
skriva detta som en påminnelse i slutet.  
 
Jag har skrivit ut förkortningar då dessa, enligt deltagarna i fokusgruppen, inte var 
tydliga. Förkortningarna är: ”AT” som betyder arbetsterapeut och ”MTP” som 
betyder medicintekninsk produkt. 
 
För att förtydliga min text har jag använt mig av två bilder. Jag vill påpeka att de 
bara, i det här stadiet, är representativa. Skulle jag göra om alla rutiner i hela 
pärmen skulle jag givetvis noga gå igenom och se efter vilka bilder som skulle 
kunna behövas och sedan ta nya bilder som passar. Det är ett enormt arbete som 
måste planeras under en längre tid. Jag har dock fotograferat den svarta väskan så 
att man vet vad det är man letar efter. Jag letade också efter en bra bild på någon 
som avlidit där jag kunde visa hur man lägger dennes händer på bröstet 
tillsammans med en blomma. Jag hade ingen möjligthet att fotografera detta på 
något sätt så jag använde mig av Google för att hitta bilden på den avlidne mannen 
med nejlikor på bröstet. Både verksamhetschefen och några ur fokusgruppen 
tyckte att bilden var väldigt vacker. Det ger mig en indikation på att den tjänar sitt 
syfte. Den väcker en känsla, nyfikenhet och kompletterar texten. 
 
Jag är dock osäker på om det är bra att ha så pass diffusa bilder. Jag tror att de 
måste vara klarare både sitt uttryck och skärpa. Sundin skriver i boken Lättläst – så 
funkar det, att bilder ska vara rena och inte innehålla för mycket information. Man 
ska också tänka på att man ska välja bilder efter läsarens behov, om det är läsare 
som har olika behov ska man välja bilder efter den som är svagast (2007, s 144). 
Något annat som är viktigt att tänka på när man använder sig av bilder i rutiner 
som är så speciella som denna är de etiska frågorna, anonymitet exempelvis. Man 
kan naturligtvis inte fotografera vem som helst som avlidit på demensboendet. Här 
krävs ett gediget arbete och kanske kan man i bildframställningen använda sig av 
levande modeller som kan gestalta det man vill att bilden ska visa. Bilderna får 
naturligtvis inte heller verka skrämmande på något sätt.  
 
Jag har också valt att skriva på ett upprepande sätt. Detta gör att man som läsare 
”lär sig” hur texten är skriven efter en stund. Bland annat så har jag bara använt 
mig av ordet ”avliden” och inte död eller något annat ord för det tillståndet. Jag 
diskuterade detta med fokusgruppen eftersom jag inte visste vilket ord jag skulle 
använda mig av. De ansåg att ”avliden” var det ord som borde användas och därför 
använder jag mig av det.  
 
Det finns vissa saker när man tar hand om den avlidne som de anhöriga kan ha 
bestämt. Till exempel vilka kläder den som avlidit ska ha på sig. I originalrutinen 
står det beskrivet på olika sätt: 
 

� Ta av ev. Smycken och ringar, om ni inte känner till andra önskemål, och 
lägg dem i ett kuvert. 

 
� Sätt på den avlidne kläder i enlighet med de närståendes önskemål. 
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Jag har valt att göra detta tydligare genom att skriva dit näst intill samma mening 
när det kan vara så att de anhöriga har speciella önskemål. Dessutom har jag valt 
att alltid skriva den meningen sist i stycket: 
 

� Detta bör göras av två personer: Ta av alla smycken som den 
avlidne har på sig. [...] Om anhöriga har önskat något annat så är 
det det som gäller. 

 
� Sätt på den avlidne fina kläder. Om önskemål från anhöriga 

finns så är det dessa som gäller. 
 
Rubriceringen var inte den bästa i originalrutinen. Det var till och med så att de två 
rubriker som fanns var exakt likadana fast skrivna i olika storlekar. Jag valde att 
bara ha två rubriker, överskriften på rubriken, som är densamma som förut 
”Omhändertagande av avliden person” men rubrik nummer två har jag ändrat så 
att tilltalet blir trevligare. I den nya rutinen står det ”Så här tar du hand om någon 
som avlidit”.   
 
Jag har också valt att använda mig av en sorts ingress eller inledning efter de 
punkter som handlar om just omhändertagandet av den avlidne. Jag förklarar att 
den avlidne nu är omhändertagen på ett respektfullt sätt och att det nu återstår att 
göra fint i rummet där den avlidne befinner sig. Därefter följer punkter, i 
kronologisk ordning, för hur och vad man bör göra för att rummet ska se fint och 
ordnat ut. 
 
Jag avslutade mitt arbete med att undersöka LIX-värdet på den nya lättlästa rutinen 
och svaret blev 33. Det är alltså en klar förbättring om man jämför med LIX-värdet 
på originalrutinen som var 40. 
 

Slutdiskussion  
 
Något som jag funderat mycket över under arbetets gång är problemet med att få 
ut information från företag, exempelvis rutiner. Det är näst intill omöjligt och 
skapar stora problem för sådana som mig som vill forska i företagsrutiner. Det är 
genom min forskning som jag sedan kan analysera informationen och skapa bättre 
förutsättningar för hur rutiner bör skrivas för att personalen skall kunna tillgodose 
dem. 
 
Jag både ringde och mailade till många privata och kommunala boenden  både i 
Enköping och Eskilstuna. Jag förklarade min situation och syftet med mitt arbete 
men det var i princip ingen som ville hjälpa mig.  
 
Jag ringde bland annat upp ett privat vårdföretag i Enköping som vägrade ge ut 
sina rutiner och istället hänvisade mig till Stefan Lundin som arbetar på vård- och 
omsorgsförvaltningen. Jag ringde honom och frågade om han kunde hjälpa mig 
med att få tag på rutiner från något demensboende eller vidarebefordra min fråga 
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till någon annan. Vi diskuterade huruvida boenden var villiga att dela med sig av 
den informationen och Stefan beskrev att just rutiner är något som är ett väldigt 
hett och känsligt ämne. Man vill ogärna ge ut sådan information. 
 
Rutiner och utformningen av dessa var något som ständigt diskuterades inom 
organisationen men som man ogärna diskuterade med andra. Han sade också att 
det säkert fanns något demensboende eller ålderdomshem som skulle kunna tänka 
sig att ställa upp om de fick en del av kakan. Alltså ta del av rapporten och de 
frågor som min forskning gett svar på. Här uppstod ett nytt problem för mig. Jag 
kunde inte ge ut någon information om Attendo, deras rutiner eller om huruvida 
jag kunde delge någon annan rapporten eller inte. Jag svarade Stefan att jag inte 
var så säker på att det skulle gå att ordna. Han lovade därefter att vidarebefordra 
frågan till kommunens boenden inom äldreomsorgen för att se om någon nappade. 
 
På grund av detta var jag tvungen att lyfta frågan även på Eskilshem och höra mig 
för huruvida min rapport fick ges ut till andra företag som eventuellt medverkat 
med sina rutiner. Verksamhetschefen på Eskilshem fick frågan via mail och 
svarade ganska snabbt att vi nu var ”i ett annat läge” och att vi snarast möjligt 
borde ha ett möte och diskutera detta. Några dagar senare mötte jag upp henne på 
kontoret på Eskilshem och vi pratade ganska länge om saken.  
 
Attendos kvalitetsavdelning hade strypt åt snaran och bad mig återlämna alla 
rutiner som jag blivit tilldelad utom den jag arbetade med. Förmodligen gjordes 
detta för att de inte skulle hamna i ”orättmätiga händer”. Att ge ut rapporten till 
andra företag, trots att de bidragit med rutiner var otänkbart enligt 
verksamhetschefen. Samtidigt uttryckte hon en nyfikenhet över mitt arbete och 
min förklaring att granskningen av andra rutiner skulle hjälpa mig att förbättra 
deras. Jag förklarade också att det enda sättet att få tag i rutiner var att ge dem som 
medverkade något i gengäld. Hon förstod och kom sedan med ett förslag. Om jag 
bara använde mig av en enda rutin så skulle det kanske gå att dela ut rapporten till 
andra företag som medverkat med sina rutiner. Efter några samtal till Attendos 
kvalitetsavdelning fick hon det förslaget godkänt. 
 
Till slut fick jag alltså lov att delge mig av rapporten till de äldreboenden som ville 
ha den i gengäld efter att Verksamhetschefen på Eskilshem läst och godkänt 
innehållet i den. Det kändes både bra och dåligt. Jag önskade att den här frågan 
hade uppstått tiddigare i mitt arbete så att jag hade kunnat argumentera varför 
företag och äldreboenden skulle bidra med sina rutiner. Nu var jag i slutfasen av 
mitt arbete och behövde få in omvärldsinformation så snabbt som möjligt. Jag 
väntade några dagar och ringde ännu en gång till Stefan Lundin på Enköpings 
kommun men han svarade aldrig, varken på mail eller i telefon. Inte heller fick jag 
några svar från andra äldreboenden i Enköping eller offentliga styrdokument som 
Stefan sade att han skulle skicka till mig.  
 
Kvar stod jag med en undran om varför det är så här? Varför vill företag och 
organisationer, både privata och kommunala inte ge ut sådan information? Av min 
analys att döma så kan jag se att rutiner inom olika organisationer och företag ser 
ungefär likadana ut. De består ofta av lagar och regler staplade i punktform. De är 
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inte utformade på något specifikt sätt som får personalen att rysa av välbehag när 
de läser dem och layouten är ofta densamma. Svart text på vita A4-ark, punkter 
och möjligtvis en logga i ena hörnet. Inte heller informationen är särskilt speciell. 
Alla företag har rutiner och de måste finnas där. Varför är det så ”hemligt” ? 
 
Man kan säga att jag hamnade i ett sorts moment 22, Alla vill ha bättre rutiner och 
mer än gärna ta del av andra företags men de vill inte gärna ge ut sina egna rutiner 
för allmän beskådan. På grund av detta har det varit extremt svårt att få tag i 
rutiner inom vården. Men även inom andra företag. Detta påverkar givetvis min 
omvärldsanalys på ett negativt sätt. Å andra sidan väcker det en intressant 
diskussion om varför det är som det är. 
 
Jag diskuterade även detta med min morbror Tommy som var den enda från ett 
annat företag som var villig att dela med sig av sitt företags rutiner. Han tyckte 
också att det var ett mycket märkligt fenomen eftersom dessa rutiner inte 
innehåller något som är hemligt. Han såg inga problem med att delge rutinerna 
som personalen på hans företag använde sig av. 
 
Det är som sagt ett intressant fenomen och det kommer troligtvis att förbli lika 
svårt att få ut liknande information av företag då rutiner är en del av deras policy. 
Det här är mina egna spekulationer och ingenting som jag vet säkert men i 
Attendos fall så kan den här försvarsställningen med att inte vilja ge ut information 
bero på att de ligger inför en ny upphandling i kommunen inom en snar framtid. 
Det har också, under årens lopp varit många negativa skriverier i kommunala 
tidningar om Attendo Care och deras sätt att arbeta samt att det är ett vinstdrivande 
företag. Detta är naturligtvis något som Attendo vill undvika och därför kanske en 
”rädsla” för att ge ut material har uppstått. Jag kan dock tänka mig att det är 
faktorer som påverkar deras syn och eventuella vilja att ge ut rutiner och dylikt.  
 
Kanske är detta område eller fenomen något för kommande studenter att forska 
vidare i? I övrigt finns det en del att önska inom området rutiner. Under mina 
forskningar har jag inte stött på en enda bok eller någon annan litteratur om rutiner 
för personal inom något yrke. Jag har besökt två bibliotek, ett i Eskilstuna och ett i 
Enköping men ingen av bibliotikarierna där kunde hjälpa mig att finna litteratur i 
ämnet.  
 

Avslutande kommentarer 
 
Det här arbetet gick inte alls som jag hade förväntat mig. Jag hade en klar bild över 
vad jag ville åstadkomma. Jag ville förbättra flera rutiner på Eskilshems 
demensboende och jag ville omorganisera pärmen som rutinerna satt i. Detta var 
mitt mål och jag kan nu konstatera att jag endast har förbättrat en enda rutin och 
ingenting mer. På grund av komplikationer fick jag bara använda mig av en rutin. 
Jag anser dock att jag har utfört mitt arbete på bästa sätt och att resultatet av den 
rutinen jag faktiskt gjorde om till lättläst blev väldigt bra.  
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Jag är väldigt nöjd och hoppas att inte bara Eskilshems demensboende och 
Attendo Care ska ha nytta av min forskning. Jag hoppas att fler företag läser den 
här rapporten och inser att arbetet med och kring rutiner på en arbetsplats  är minst 
lika viktigt som att de följs och används av personalen. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till Pia Lavén, verksamhetschef på Eskilshems 
demensboende 

 
Vem är rutinerna primärt till för? (Anställda, vikarier etc) 
 
Varför finns rutinerna? 
 
Vem ansvarar för rutinerna? 
 
Vem skriver rutinerna och varför just den peronen/personerna? 
 
Hur sker arbetet när en ny rutin framställs? 
 
Hur ofta uppdateras rutinerna? 
 
Varför uppdateras rutinerna? 
 
Har Attendo Care något specielt regelverk för rutinerna och hur de bör/ska se 
ut/utformas? 
 
Vad måste finnas med i rutinpärmen? 
 
Vilken är den primära meningen med rutinerna? Ska de fungera som ett regelver, 
som ett stöd för personal och vikarier eller måste de bara (enligt lag) finnas där? 
 
Attendo Care finns inte bara i Sverige, skiljer sig rutiner och rutinhantering/arbetet 
med dem mellan olika länder eller städer? Eller finns det en gemensam grund som 
alla utgår ifrån? 
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Bilaga 2 - Följebrev 
 
 

Till dig som arbetar på Eskilshems demensboende! 
 
 
Rutiner finns på de flesta arbetsplatser och är mycket viktiga. De är till som ett 
stöd för personalen som arbetar där och det är viktigt att alla kan läsa och förstå 
dem.  
 
Därför undersöker jag just nu hur du som personal/vikarie uppfattar rutinerna på 
Eskilshems demensboende.  
För att jag ska kunna slutföra mitt examensarbete och förbättra rutinerna på din 
arbetsplats behöver jag din hjälp! Det är naturligtvis frivilligt att fylla i enkäten 
men alla svar är av största vikt för att mitt resultat skall bli så pålitligt och korrekt 
som möjligt.  
 
Enkäten innehåller tolv frågor och tar en kort stund att svara på. Frågorna handlar 
om rutinerna på din arbetsplats. Det är viktigt att du svarar så noggrant och 
sanningsenligt som du kan.  
Det är förbjudet att diskutera enkäterna/frågorna med dina arbetskamrater i 
samband med att du besvarar enkäten. Detta för att jag vill att ni ska svara på 
frågorna utan att ha påverkats av varandra.  
Det är okej att fråga en arbetskamrat om hjälp om det är något som du inte förstår. 
 
Uppstår några oklarheter så tveka inte att kontakta mig. 
 
Alla svar är anonyma och kommer bara att behandlas av mig. 
 
 
När du svarat på enkäten, lägg den i bifogad mapp märkt ”Besvarade rutiner”. 
Fredagen den 29:e April kommer jag att samla in enkäterna klockan 15:00. 
 
 
 
Tack för att du hjälper mig att hjälpa dig! 
 
 
 
 
Madeleine Karlsson            Tel: 070 467 1553 
                                            Mail: maddlur@hotmail.com 
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Bilaga 3 – Enkät 
 

Personalenkät Eskilshems 
demensboende 
 
För att svara sätter du ett kryss i rutan bredvid påståendet som passar 
dig bäst. Det är tillåtet att välja fler svarsalternativ än ett. På vissa 
frågor ska du själv fylla i svaren. Glöm inte att texta tydligt så att jag 
ser vad du skrivit! Självklart är du anonym. 
 

1. □ Kvinna  □Man 
 
2. Hur gammal är du? Svar: 
 
3. Är du: 

□Fast anställd dagpersonal 

□Fast anställd nattpersonal 

□Timvikarie 

□Sjuksköterska 

□Annan 
 
4. Vilken våning/gruppboende arbetar du på? Svar:  
 
5. Hur länge har du arbetet på Eskilshems demensboende? Svar: 
 
 
6. På varje våning finns en pärm med olika rutiner.Vet du vart pärmen 

står?                                               □Ja                     □ Nej 
 
7. Har du användning av rutinerna i rutinpärmen? 

□Ja □Nej  
 
8. Hur ofta tar du stöd i/använder rutinerna? 
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□Flera gånger om dagen 

□En gång om dagen 

□Flera gånger i veckan 

 
□En gång i veckan  

□Flera gånger i månaden 

□Någon gång i månaden 

□Flera gånger om året 

□En gång om året 

□Aldrig 
 
9. Tycker du att rutinpärmen/pärmarna är väl organiserade och lätta att 
hitta i? 

□Ja                                  □Nej 
 
10. a) På Eskilshem finns rutiner för kökshantering, städning, dödsfall 
etc. Är det bra att ha rutiner för olika saker i samma pärm? 

□Ja                                  □Nej                                □Vet ej 
 
b)Varför/varför inte? Svar: 
 
 
11. Hur skulle du vilja beskriva rutinerna i rutinpärmen/pärmarna? 

□Bra 

□Dåliga 

□Svåra att läsa 

□Lätta att läsa 

□Jobbiga att läsa 

□Roliga att läsa 

□För många 
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□Lagom många 

□För några 

□Vet ej 

□Annat:  
 
 
 
12. Jag önskar att rutinpärmen: 

□Var mer lättläst  

□Innehöll bilder 

□Innehöll mindre text 

□Innehöll mer text 

□Innehöll färre rutiner 

□Innehöll fler rutiner 

□Ändras helt 

□Ändras delvis 

□Inte ändras alls, den är bra som den är 

□Inte fanns över huvud taget 

□Annat: 
 
 
Finns det något annat du vill skriva ner om rutinerna på din arbetsplats 
så går det bra att göra det här: 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du hjälpt mig att hjälpa dig! 
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Bilaga 4 – Originalrutin 
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Bilaga 5 – Hemtjänsten Snopptorp 
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Bilaga 6 – Info till anställda 
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Bilaga 7 – Lättläst rutin 
 

 
 

Omhändertagande av avliden person 
 
När någon har avlidit är det viktigt att behandla den personen med 
respekt.  Det gäller också den avlidens anhöriga. Det säger Hälso- och 
sjukvårdslagen. 
 
Om du misstänker att det kan ligga ett brott bakom dödsfallet ska du 
ringa efter en polis. Kom ihåg att den som avlidit inte får flyttas!  
 

� När någon avlidit ska du notera datum och klockslag för när 
döden inträffade eller när du upptäckte den döde. 

 
� Därefter ska du kontakta en sjuksköterska. Sjuksköterskan 

ansvarar sedan för kontakten med läkare. 
 

� Läkaren är den som konstaterar att någon avlidit. Det är 
antingen läkaren eller sjuksköterskan som kontaktar anhöriga.  

 
Så här tar du hand om någon som avlidit: 
 
När dödsfallet har konstaterats av läkare så är det dags att göra 
iordning den som avlidit. Det är viktigt att den döde är ren och fin så 
att de anhöriga inte känner något obehag när de ska ta farväl. Nedan 
följer en lista på saker som är bra att tänka på: 
 

� Den svarta väskan finns på våning 4 när den inte används. Om 
den inte redan finns på plats där du befinner dig så kan det vara 
bra att hämta den nu.  
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     Bild1: Så här ser svarta väskan ut. 

 
� Detta bör göras av två personer: Ta av alla smycken som den 

avlidne har på sig. Lägg smyckena i ett kuvert och skriv vad det 
innehåller samt ditt namn på utsidan. Klistra sedan igen kuvertet 
och förvara det inlåst tills det kan lämnas till anhöriga. Om 
anhöriga har önskat något annat så är det det som gäller. 

 
� Ta bort eventuella hjälpmedel som kan finnas i sängen, det kan 

vara till exempel kuddar eller grindar. Eventuella hjälpmedel 
rengörs av kontaktpersonen innan de lämnas till 
arbetsterapeuten. 

 
� Sänk ner sängen i ett plant läge.  

 
� Ta bort eventuella katetrar och sonder. 

 
� Tvätta den avlidne så att han eller hon är ren och fin. 

 
� Kamma håret så som det brukar ligga kammat. Raka bort 

eventuell skäggstubb så att personen ser ut som den brukar. Det 
kan vara viktigt för de anhöriga! 

 
� Om den avlidne har ögon-, arm- eller benproteser så skall de 

sättas på plats. 
 

� Om det är möjligt, slut den dödes ögonlock. 
 

� Torka ur munhålan och näsborrarna på den som avlidit. Smörj 
läpparna med något mjukgörande. 
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� Om det är möjligt, sätt in tandproteser. Om det inte är möjligt, 
informera de anhöriga om detta. Därefter kan du försöka stänga 
den avlidnes mun. Det kan du göra med hjälp av de hjälpmedel 
som finns i svarta väskan. 

 
� Sätt på den avlidne fina kläder. Om önskemål från anhöriga 

finns så är det dessa som gäller. 
 
� Lägg en kudde under den avlidnes huvud så att det ser bekvämt 

ut. 
 

� Lägg en personlig filt eller ett vitt lakan över den avlidne. Vik 
ner lakanet så att axlar och huvud syns. Lägg armarna ovanpå 
filten. 

 
� Den avlidnes händer kan du lägga knäppta på bröstet eller längs 

med sidorna. Om önskemål från anhöriga finns så är det dessa 
som gäller. 

 
� Placera en blomma på bröstet eller i de knäppta händerna. Har 

du ingen levande så finns det en i den svarta väskan som du kan 
använda. 

 

 
Bild2. Nejlikor eller rosor är vackert att använda. 
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Nu är den avlidne omhändertagen på ett respektfullt sätt. Nu återstår 
att ställa iordning det rum som den avlidne befinner sig i. Det är viktigt 
att det ser fint ut när de anhöriga kommer för att ta farväl. 
 

� Stäng av eventuella element och öppna ett fönster. Det är viktigt 
att det är svalt i rummet. 

 
� Töm sopor och kylskåp.  
 
� Ta ut smutstvätt. 

 
� Medicinskåpet töms av sjuksköterskan, det behöver du inte bry 

dig om. 
 

� Den som avlidit ligger kvar i sin bädd fram till dess att någon 
från begravningsbyrån hämtar personen och för honom eller 
henne till ett bårhus. 

 
� Detta bör om möjligt göras av två personal: När den avlidne är 

hämtad går du in i lägenheten och kontrollerar att balkongdörren 
och alla fönster är låsta. Sedan låser du dörren. Du får därefter 
inte gå in i rummet utan de anhörigas tillåtelse. Nyckeln lämnas 
till sjuksköterskeexpeditionen. 

 
 

Glöm inte bort att det på grund av brandrisk är förbjudet att tända 
levande ljus!  
 
Det är väldigt viktigt att de anhörigas önskemål uppfylls så långt det är 
möjligt. Det är också viktigt att de får en möjlighet att samlas vid den 
avlidnes bädd så att de kan ta farväl.  
 
Glöm inte att dokumentera det som hänt! 
 

 


