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Abstract 
Titel: ”En del lär sig inte bemötande hur mycket utbildning de än har fått. – En 

enkätundersökning om effekterna av demensutbildning I Nybro kommun. 

Författare: Linda Nettö 

Handledare: Jan Petersson 

Kurs: Socialt arbete, eget examensarbete 15 hp 

 

During 2009 and part of 2010 the Municipality of Nybro has held a mandatory dementia 
training for all personell working with senior care. Unit heads and staff has undergone twenty 
hours of training, split into four occasions, with the purpose that all participants after the 
training should have a common basic knowledge level in the field of dementia. The overall 
goal was that participants should get a better understanding of the life situation of those who 
suffer from dementia and that participants should gain insights into working methods 
applicable in the interaction with dementia caretakers.  
 
The purpose of this study was to examine whether, and if so how, the mandatory dementia 
training affected the senior care assistants in the Municipality of Nybro, and if their approach 
has become more salutogenic after the training. To answer my questions I used a quantitative 
approach by conducting a survey among senior care assistants in the city of Nybro. 151 senior 
care assistants filled out my questionnaire, which consisted of both fixed and open answer 
alternatives. The study presents the answers in both tabular form and body text. To illustrate 
and analyze the results I have applied theories from different fields, such as “change 
management” and “learning organization”. The survey shows that a number of senior care 
assistants partially practice the knowledge they gained during the dementia training, but it 
also shows that a large percentage work in the same way they did before. Finally, the study 
shows that a minority of senior care assistants use salutogenic elements in their daily work.  
 
 Keywords: change management, learning organization, implementation, dementia and 
salutogenesis.  
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1. Problemformulering 
Maria Larsson, äldreomsorgsminister, tror att nyckeln till en salutogen1 äldreomsorg finns hos 

omsorgsassistenterna2, vilka hon tror besitter erfarenhet samt har utbildning inom området. 

Det krävs dock att omsorgsassistenterna ges en möjlighet till kontinuerlig vidareutbildning för 

att klara av sin mångfacetterade3 yrkesroll. Maria Larsson tror att det i framtidens 

äldreomsorg handlar om begrepp som meningsfullhet, begriplighet och hälsofrämjande 

insatser (Regeringskansliet 2008). Socialstyrelsen (2010) ger i sina nationella riktlinjer en 

vägvisning om vilka metoder som olika verksamheter inom vård och omsorg primärt bör 

lägga sina ekonomiska resurser på. En av dessa rekommendationer är att utbilda vård och 

omsorgspersonal som arbetar med demenssjuka. Enligt Socialstyrelsen (2010) är det främst 

undersköterskor och vårdbiträden som arbetar närmast personer med demenssjukdom. Detta 

är personal som har en relativt kort teoretisk utbildning. Den dagliga kontakten för personer 

med demenssjukdom sker alltså med undersköterskor och vårdbiträden. För att höja 

kompetensen inom detta område är det viktigt att de regelbundet genomgår utbildningar för 

att förbättra kvaliteten inom omsorgen. Personal som arbetar med personer med 

demenssjukdom inom omsorgen ska ges möjligheter till utbildning som är långsiktig, 

kombinerad med praktisk träning samt möjligheter till handledning och feedback 

(Socialstyrelsen 2010). 

 

Begreppet demenssjukdom är ett samlingsnamn för en grupp symtom, som på något sätt tyder 

på försämrade hjärnfunktioner vilket kan bero på olika saker. För att diagnosen demens ska 

kunna ställas ska det göras en demensutredning av läkare. Vid en demensutredning fastställs 

orsak till demens samt vilken typ av demens det är frågan om för den drabbade (Abrahamsson 

2003:32). Demenssjukdomarna delas in utefter vilken del av hjärnan som är skadad som 

hjäss-, pann-, tinning-, eller nacklober. Vid demens är det olika funktioner som sviktar som 

koncentrations och minnessvårigheter, men även förmågan att orientera sig till tid och rum 

samt att utföra olika praktiska saker. Hos den som drabbas av demens är det personligheten 

som förändras (Abrahamsson 2003:34). 

 

                                                 
1 Handlar om hälsans ursprung, samt vad som bidrar till och bevarar hälsan. 
2 Yrkesstatusen hos personal som arbetar med människor med funktionsnedsättningar av olika slag. 
3 Det vill säga att omsorgsassistenterna utför en mängd olika sysslor i sitt dagliga arbete. 
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Nybro kommun har under 2009/2010 gjort en satsning där samtliga omsorgsassistenter och 

enhetschefer i kommunen genomgår en obligatorisk demensutbildning på tjugo timmar 

fördelat på fyra tillfällen. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande 

kunskaperna inom demensområdet. Målet är att deltagarna ska ha insikt och förståelse för den 

demensdrabbades livssituation samt få kunskap om vilka arbetssätt som kan tillämpas i mötet 

med människor med demenssjukdom.  

 

Utbildningstillfällena är uppdelade på olika teman som alla avslutas med falldiskussioner där 

deltagarna får ett fall som de tillsammans ska diskutera fram en lösning på. Det första temat 

handlar om olika demenssjukdomar, vad som skiljer det normala åldrandet från att åldras med 

en demens, samt utmärkande symtom för en begynnande demenssjukdom. En del av detta 

tema handlar om hur det är att vara anhörig eller närstående till en person med 

demenssjukdom. Tema två handlar om bemötande; där beskrivs lämpliga sätt att skapa 

trygghet genom att bemöta känslor som rädsla eller aggressivitet Det tredje temat behandlar 

två begrepp med stor mening för en demenssjuk, nämligen ”en meningsfull dag” och ”att få 

leva tills jag dör”. Temat går igenom vad det innebär i form av aktiviteter, miljö och samtal, 

samt hur omsorgsassistenterna kan åstadkomma detta i sitt arbete. Tema fyra handlar om vård 

och omsorg vid livets slut, samt sorg. Efter dessa tillfällen sker ett uppföljningstillfälle där 

deltagarna ges möjlighet att reflektera över hur de använder sig av det som de lärt sig under 

utbildningen i praktiken. De som har deltagit i den obligatoriska demensutbildningen är 

omsorgsassistenter och enhetschefer inom äldreomsorgen. 

 

Demensutbildningen genomsyras av det salutogena synsättet, där mycket fokus läggs på den 

enskilde och dennes önskan. Det salutogena synsättet myntades av den medicinske sociologen 

Aaron Antonovsky. Salutogenes är en sammansättning av de två latinska orden salus (hälsa) 

och genesis (ursprung). Det salutogena synsättet handlar alltså om hälsans ursprung, samt vad 

som bidrar till och bevarar hälsan. Motsatsen till det salutogena synsättet är det patogena 

synsättet där det undersöks vad det är som orsakar ohälsa och sjukdom. Likheten mellan de 

två synsätten är att de båda är hälsoteorier. Skillnaden ligger i att det salutogena synsättet 

utgår från det friska och det patogena synsättet utgår från det sjuka (Westlund 2009:10).  

 

Antonovskys (2005) önskan är att se de två olika synsätten som komplementära. Antonovsky 

(2005) menar vidare att det patogena synsättet är diktomiserad, det vill säga att människan 

antingen är frisk eller sjuk.  Det salutogena synsättet däremot innebär att människan ständigt 
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befinner sig på ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Det salutogena talar om människan 

och det patogena talar om sjukdomen (Antonovsky 2005:38). 

Genom sina egna och andras studier ställde sig Antonovsky frågan hur det kommer sig att 

vissa människor lyckas bibehålla god hälsa trots att de utsätts för svåra påfrestningar?  

Antonovsky kom fram till att människor som klarar av att upprätthålla hälsa, trots 

påfrestningar i livet, har något gemensamt. De har en känsla av sammanhang, KASAM 

(Westlund & Sjöberg 2008:13). KASAM innehåller tre komponenter - begriplighet, 

meningsfullhet samt hanterbarhet - som alla samverkar med varandra. Begriplighet avser i 

vilken utsträckning människan upplever yttre och inre stimuli som förnuftsmässig fattbara. 

Detta innebär hur människan uppfattar omgivningarna och kommunikationen runt omkring 

sig. Om det är en tydlig situation och en klar kommunikation så är begripligheten stor. Om 

den snarare är otydlig och om kommunikationen är osammanhängande är begripligheten låg. 

Antonovsky menar att det sistnämnda kan uppfattas som ett brus för människan (Antonovsky 

2005:44).  

 

Meningsfullhet åsyftar i vilken utsträckning människan upplever att livet har en mening. När 

en människa som besitter en hög grad av meningsfullhet stöter på svårigheter upplever denne 

att svårigheterna är utmaningar som är värda att lägga energi och engagemang på att kämpa 

med (Antonovsky 2005:45). Hanterbarhet syftar till att människan genom tillgång till sina 

egna samt andras resurser ska kunna möta olika situationer i det dagliga livet. En människa 

som har en hög grad av hanterbarhet upplever sig kunna möta och ta tag i olika situationer 

utan att känna sig som ett offer för omständigheterna (Antonovsky 2005:46).  

 

Vidare tar demensutbildningen upp vikten av att se helheten hos människan samt att varje 

enskild människa har olika hjälpbehov som måste tas i beaktning. Nybro kommuns 

utbildningsprogram, som beskrivits ovan, syftar till utveckling av kompetens och arbetssätt i 

salutogen riktning. Nybro kommuns värdegrund är i dagsläget grundat på ett socialt synsätt 

baserat på socialtjänstlagen. Min uppsats undersöker hur man inom Nybro kommun efter 

genomförd utbildning lyckas tillämpa det salutogena syn- och arbetssättet i arbetet med 

demenssjuka. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, den obligatoriska 

demensutbildningen kan relateras till ett förändrat arbetssätt bland omsorgsassistenterna. 

Förändringsprocesser och hinder påverkar också mina frågeställningar. 

1.2 Frågeställningar och avgränsning 
1. Upplever omsorgsassistenterna att de kan omsätta utbildningen i praktiken? 

2. Vilka svårigheter identifierar man med det nya arbetssättet? 

3. Upplever omsorgsassistenterna att de får gehör för det nya arbetssättet av enhetschefen? 

1.3 Fortsatt framställning 
Jag kommer att presentera undersökningen i följande ordning, där jag har valt att inleda med 

metodavsnittet, då jag anser att det är intressant med en tidig inblick av tillvägagångssättet för 

undersökningen. Vidare kommer jag att presentera tidigare forskning följt av mina teoretiska 

utgångspunkter. Under rubriken resultat kommer jag att presentera resultatet i tabellform där 

jag också med löpande text kommer att beskriva resultatet. Jag kommer att belysa och 

analysera resultaten under tre olika rubriker som huvudsakligen utgår från mina 

frågeställningar, nämligen från teori till praktik, identifiering av svårigheter samt stöd från 

enhetschef. Jag har valt att framställa det under rubriker för att göra resultat och analys 

lättöverskådligt. Slutligen kommer jag att avsluta med en diskussion. 
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2. Metod 
Här väljer jag att presentera det tillvägagångssätt som jag har valt att genomföra i min 
undersökning. 

2.1 Val av metod 
Vetenskapliga studier kan vara kvalitativa, kvantitativa eller en kombination av de båda 

tillvägagångssätten (Trost 1994:21).  Det är syftet och frågeställningarna som avgör vilket 

metodologiskt tillvägagångssätt som är lämpligt för studien (Sjöberg & Wästerfors 2008:28).  

Denscombe (2000) menar att en enkätundersökning har en tendens att kopplas samman med 

storskaliga projekt, det vill säga att det är åtskilliga informanter som ingår i studien och med 

ett stort antal informanter är chansen stor att resultaten går att generalisera. 

Enkätundersökningar kopplas samman med siffror, som också är den centrala analysenheten. 

Siffrorna analyseras med hjälp av statistiska metoder (Denscombe 2000:204-205). 

Denscombe (2000) menar vidare att enkätundersökningen har ett specifikt fokus, där 

forskaren är neutral  i undersökningen samt att forskaren har en förutbestämd 

forskningsdesign (Denscombe 2000:206). 

 

Ejlertsson (1996) belyser det faktum att göra en enkätundersökning har vissa fördelar såsom 

att forskaren kan nå en stor skara informanter på mycket kort tid. Fördelarna är även att de 

låga kostnaderna kan ses som en klar förmån samt att informanterna får frågorna ställda på 

exakt samma sätt samt i samma ordning. Genom enkätundersökningar minimeras och 

elimineras intervjuareffekten, det vill säga att det finns många olika sätt att ställa frågor på 

och detta påverkar således informantens svar. Vad som är relevant i en enkätundersökning är 

att vara tydlig med vad forskaren vill ha svar på samt att frågorna är tydligt formulerade utan 

att bli ledande eller mångtydiga (Ejlertsson 1996:11).  

 

Nackdelarna med att göra en enkätundersökning är att det i regel ger ett större bortfall än vid 

intervjuundersökningar. Något som emellertid är ett problem vid intervjuundersökningar är att 

det inte går att mäta sanningshalten av informationen som framkommer under intervjun. En 

annan nackdel är att informanter med läs och skrivsvårigheter har svårt att besvara enkäten 

och hamnar därför genast i bortfallsgruppen. Ytterligare en nackdel är att informantens 

identitet vanligtvis inte kan styrkas vid en enkätundersökning till skillnad vid en 

intervjuundersökning (Ejlertsson 1996:12).  
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Denscombe (2000) talar vidare om att en också enkät kan ha vissa nackdelar, som till exempel 

att genom att ställa fasta frågor kan det ge en snedvridning av resultatet så att det speglar 

forskarens syn snarare än informantens egen syn på problemet. Genom att informanten lämnar 

ofullständiga eller dåligt ifyllda svar kan även det ge missvisande resultat. Det är också svårt 

att veta om informanten har svarat sanningsenligt på enkäten (Denscombe 2000:128).  

  

Enkäten är baserad på öppna och fasta frågor. De fasta frågorna utgör majoriteten av frågorna, 

men följs dock upp där informanten får motivera sitt svar med egna ord vilket innebär att 

undersökningen får en kvalitativ sida. Denscombe (2000) menar att de fasta frågorna endast 

låter informanten fylla i redan färdiga svarsalternativ som forskaren har bestämt i förväg. De 

öppna frågorna är snarare till för att informanten själv ska formulera svaret (Denscombe 

2000:122).  

2.2 Urval 
 Det är intressant att se om demensutbildningen har gett resultat ute i verksamheterna och 

därför valde jag att fråga hela grupper. Att göra ett klusterurval på populationen såg jag som 

en fördel. Holme & Solvang (1991)  menar att det är mindre praktiskt att lista en hel 

population och utifrån det dra lott om vilka enheter som ska ingå i studien. Det är då bättre att 

göra ett så kallat klusterurval. Utifrån grupper, eller kluster som enheterna är placerade i, väljs 

sedan de enheter i varje kluster som ska ingå i undersökningen (Holme & Solvang 1991:186). 

Eftersom populationen är en stor grupp bedömer jag det omöjligt att göra en 

totalundersökning. Det var de obligatoriska personalmötena som styrde vilka informanter som 

kom att representera urvalet i studien.  

2.3 Avgränsningar 
Jag valde att avgränsa mig till att använda omsorgsassistenterna i Nybro kommuns tätort som 

informanter, då jag hade en uppfattning om att det skulle vara mer lätthanterigt än att alla 

omsorgsassistenter i kommunen skulle omfattas av undersökningen. Äldreomsorgen i 

kommunen är uppdelat på fyra geografiska områden, nämligen norra området, östra området, 

södra området och västra området, vilket innebär att alla fyra områden ingick i 

undersökningen. 
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2.4 Datainsamling 
En kontakt togs med omsorgschef Irene Sjödahl, Nybro kommun för ett godkännande av 

undersökningen. Responsen var positiv och därefter kontaktades utbildningsansvarig tillika 

medicinsk ansvarig sjuksköterska Laila Gustavsson, som delgav information om 

demensutbildningens syfte och mål. Vidare togs en kontakt med Kaisa Modig, lärare på 

Vuxenutbildningen, som stod för informationen om demensutbildningens innehåll och 

upplägg för att få en förståelse och inblick i vad omsorgsassistenterna hade lärt sig under 

utbildningen. Nästa steg i processen var att via e-post kontakta de enhetschefer som var 

verksamma inom Nybro kommuns tätort. I e-posten beskrevs syftet med uppsatsen samt 

tillåtelse om att få komma till personalmöten för att dela ut enkäterna. Under tre veckor åkte 

jag runt på de olika områdena när de hade personalmöten och presenterade mig för 

omsorgsassistenterna samt bad dem att fylla i enkäterna. På detta sätt returnerades enkäterna 

meddetsamma och risken för bortfall minimerades avsevärt. 

2.5 Enkäten 
Denscombe (2000) talar om att det finns grundregler för hur en enkät ska konstrueras. 

Frågorna ska ställas på ett sätt så att de kan analyseras. Enkäten ska vidare vara utformad så 

att forskaren inte kan påverka informanternas svar, det vill säga att till exempel att ledande 

frågor ska undvikas. Alla informanter som deltar i undersökningen ska ha samma frågor i 

samma följd för att vid behandling av enkäten se att alla svar kommer utav identiska frågor. 

För att få sanningsenliga svar ska enkäten ges ut till informanter som har den kunskap som 

behövs för att kunna svara på frågorna (Denscombe 2000:106ff). I denna undersökning 

uppfyller enkäten grundreglerna. 

 

Enkäten4 konstruerades med både öppna och fasta svarsalternativ. Informanterna ges dock en 

möjlighet att vid de fasta svarsalternativen motivera svaren. I enkäten finns det två frågor som 

är av öppen karaktär där informanterna med egna ord får motivera svaret. Genom att 

informanterna på egen hand får motivera sitt svar blir det också tydligt om 

demensutbildningen har gett resultat. Enlig Denscombe (2000) är öppna frågor sådana som 

informanten själv får formulera svaret, bestämma hur långt svaret ska vara samt typ av 

innehåll i svaret. I regel är frågorna korta men svaren tenderar snarare att bli långa. Fördelen 

med öppna svarsalternativ är att svaren är berikade med olika nyanser i informanternas 

synpunkter.  

                                                 
4  Se bilaga 3 
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Fasta frågor är istället konstruerade så att svaren endast passar in i kategorier som forskaren 

bestämt i förväg. Informanten instrueras genom att svara på de svarsalternativ som finns. 

Svarsalternativen kan omfattas från ett par alternativ till en lång rad alternativ beroende på 

vilken fråga det är som ställs. Fördelen med fasta frågor är att det är enkelt att kvantifiera vid 

en analys. Nackdelarna är att informanten inte kan ge en nyanserad bild av problemet 

(Denscombe 2000:122–123). 

 

Risken med att ha öppna svarsalternativ är att informanten hoppar över frågan och att svaret 

istället uteblir helt, vilket jag också var medveten om. För att bortfallet skulle minimeras 

delades enkäten ut i samband med personalmöten, där de samlades in efter att de skrivit klart. 

Frågorna i enkäten har konstruerats i en ordningsföljd som ska kännas naturlig för 

informanten att svara på. De frågor som enkäten är uppbyggd på behandlar områdena: 

demografisk bakgrund samt utbildningsnivå, upplevelser av arbetssättet efter 

demensutbildningen samt identifiering av svårigheter av att använda sig av den nya 

kunskapen i arbetet. 

 

Enkäten består av fjorton frågor med underliggande delfrågor där informanten får motivera 

sitt svar. Enkätens frågor är baserade på demensutbildningens utbildningsmaterial som alla 

omsorgsassistenter har tagit del av på utbildningen. Jag har själv gjort en förstudie samt 

litteraturstudie för att kunna ställa frågorna men även för att kunna förstå och tolka svaren. 

Frågorna har haft sin utgångspunkt i studiens syfte. Det fanns en förväntan om att 

svarsfrekvensen skulle bli hög eftersom enkäten är anonym och endast kan härledas tillbaka 

till det geografiska området. Enlig Denscombe (2000) avser svarsfrekvensen det antal 

frågeformulär som kommer tillbaka till forskaren och som är fullständigt besvarade 

(Denscombe 2000:28). 

 

Ett missivbrev5 skickades med enkäten för att beskriva vem jag är, syftet med enkäten samt 

vad enkäten skulle användas till. Trost (1994) menar att det är viktigt att missivbrevet är 

informativt, men ändå kortfattat samt att informanten ser klart och tydligt vilken organisation 

eller företag som står bakom undersökningen (Trost 1994:88). 

 

                                                 
5 Se bilaga 2 
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Att använda en enkätundersökning som metod är ett sätt att få fler informanters syn på ämnet, 

än att endast intervjua åtta informanter vilket troligtvis inte hade resulterat i en rättvis bild av 

problemet.  

2.6 Problem och bortfall 
Att åka omkring mellan de olika områdena var stressigt och tidskrävande då jag enbart hade 

två timmar på mig att åka runt till de olika grupperna. Enkäten tog avsevärt längre tid att 

besvara än vad som var avsett rent tidsmässigt. Vid enstaka tillfällen ansåg jag att 

omsorgsassistenterna inte hade tillräckligt med tid på sig att svara och bad dem då att istället 

svara på enkäterna i lugn och ro för att sedan lämna dem till mig. Detta tillvägagångssätt 

resulterade i uteblivna enkäter. Vid vissa tillfällen valde enhetscheferna att själva lämna ut 

enkäten och problemet som då uppstod var att de missat att läsa det e-postmeddelande jag 

skickade där jag beskrev att de skulle presentera enkäten med att beskriva vad det salutogena 

synsättet innebär. Detta på grund av att begreppet salutogen inte var definierat i enkäten vilket 

istället framfördes muntligen. Vid vissa svarsalternativ i enkäten där informanten själv får 

motivera svaret är bortfallet stort. I enkäten är det missat en siffra i nummerordning. 

 

Djurfeldt et al (2003) menar att bortfall eller så kallade icke-svar bör varje forskare ha med i 

sina beräkningar när de avser att göra enkätundersökningar. Bortfall kan avse både hela 

frågeformulär eller enstaka frågor då det kan vara lätt att glömma att fylla i enkäten eller att 

informanten helt enkelt inte finner det givande att fylla i enkäten. Genom att ge tillräckligt 

med information om syftet med undersöker går det att minimera dessa risker (Djurfeldt et al 

2003:112). I denna studie har hänsyn tagits till dessa risker och det var därför jag valde att 

själv närvara på personalmöten för att minimera riskerna med bortfall. Bortfallet i denna 

undersökning uppgår till sju enkäter vilket är en effekt av den uppsökande verksamhet som 

har förekommit i denna studie det vill säga att det är en form av gruppenkät som delats ut i 

kontrollerad form.  

2.7 Bortfall 
Körner & Wahlgren (2002) menar att det finns två olika typer av bortfall, - externa och 

interna bortfall. Externt bortfall innebär endera att informanterna har valt att inte svara på 

enkäten eller att de var frånvarande vid enkättillfället. Internt bortfall innebär att 

informanterna enbart svarar på vissa frågor i enkäten (Körner & Wahlgren, 2002:57). Det 

externa bortfallet anses vara normalt om det ligger på 20-35 %.  
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Om bortfallet är större än så innebär det inte automatiskt att det blir problem så länge 

fördelningen är jämn utifrån de grupper av informanter som ska undersökas. Det är snarare 

vid de tillfällen då bortfallet inverkar på urvalet, det vill säga att vissa grupper av informanter 

blir underrepresenterade medan andra grupper blir överpresenterade (Esaiasson m.fl., 2007).  

 

2.7.1 Externt bortfall 
I samtliga arbetsgrupper som besöktes samt vid de tillfällen där enhetschefen själv delade ut 

enkäten fyllde samtliga informanter i enkäten. Det var dock vid ett tillfälle då det ej fanns tid 

till att fylla i enkäten, då informanterna tog med sig enkäten hem, men med löfte om att 

enkäten skulle återlämnas. Ingen av dessa enkäter returnerades. I denna studie delades 158 

enkäter ut varav sju av dessa kan ses som ett externt bortfall. Detta bortfall är marginellt och 

på grund av detta redovisas ej någon bortfallsanalys eller att andra åtgärder vidtas för att 

hantera bortfallet. 

2.7.2 Internt bortfall 
I och med att två av frågorna var av öppen karaktär innebär det att det interna bortfallet var 

högt på dessa frågor. Vad detta beror på är svårt att veta, och det går endast att spekulera 

kring det. Vissa informanter kan tycka att det är arbetsamt att själva behöva motivera svaret, 

det kan vara så att det inte förstod frågan eller att de helt enkelt inte ville svara. Hur stort det 

interna bortfallet är varierar lite från fråga till fråga. I resultatet presenteras det interna 

bortfallet i de redovisade tabellerna. 

2.8 Reliabilitet 
Enligt Thurén (2007) är det viktigt vid undersökningar som är kvantitativa och av induktiv 

karaktär att ta fasta på reliabiliteten. Reliabilitet innebär att undersökningen bygger på ett 

representativt urval av populationen, så att tillfälligheter inte påverkar resultatet. Tanken är att 

forskare ska kunna göra samma undersökning en gång till och få ungefär samma resultat 

(Thurén 2007:26). Det torde vara naturligt att målsättningen för varje undersökning att ha en 

så reliabel eller gedigen information som möjligt. Det är en viktig del för forskaren att ställa 

sig frågor om slumpmässiga eller systematiska felaktigheter har uppstått vid utformandet av 

frågeställningarna eller vid insamlingen av informationen. Genom att kritiskt granska 

materialet vid bearbetningen kan vi nå en tillfredställande nivå av reliabilitet. Genom hur 

mätningarna utförs samt hur stringenta vi är vid bearbetningen av materialet bestäms 

reliabiliteten (Holme & Solvang 1991:163).  
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Om informanterna missförstår eller väljer att inte svara på frågorna uppstår mätfel. Djurfeldt 

et al (2003) menar att orsaken till att det uppstår mätfel kan variera mellan olika 

undersökningar (Djurfeldt et al 2003: 109). 

 

Då hög reliabilitet uppnås avser det att de resultat som vi fått är tillförlitligt. När reliabiliteten 

brister kan det bero på att själva mätinstrumentet är dåligt till exempel att frågorna är dåligt 

formulerade eller att svarsalternativen är tvetydiga (Djurfeldt et al 2003:108). Jag har försökt 

att genom att vara noggrann i redogörelsen av tillvägagångssättet i metodavsnittet också 

stärka reliabiliteten.  

 

Vidare har jag försökt att vara tydlig i utformandet av enkätfrågorna för att minimera risken 

med att missförstånd skulle uppstå. Det finns dock faktorer som ej går att bortse ifrån och det 

avser ärligheten och öppenheten i informanternas utsagor. Genom information om att 

enkäterna behandlades konfidentiellt samt att svaren ej kunde härledas tillbaka till dem 

hoppas jag att informanterna valde att svara ärligt på frågorna, vilket höjer reliabiliteten. Till 

syvende og sisdt anser jag att reliabiliteten höjdes då det i missivbrevet fanns en 

kontextualisering av studien.  

2.9 Validitet 
Reliabilitet är en erforderlig men dock ej tillräcklig förutsättning för undersökningens 

trovärdighet. En undersökning kan ha en mycket hög reliabilitet men saknar totalt validitet då 

forskaren mätt något annan än vad som var avsett att mätas, vilket innebär att informationen 

ej kan mätas för att pröva frågeställningarna. För att kunna pröva frågeställningarna innebär 

det att vi måste ha valid information (Holme & Solvang 1991:167). Vad gäller validiteten så 

avser den det faktum att det som ska undersökas verkligen undersöks, och inget annat. När en 

undersökning har hög validitet betyder det att forskaren har lyckats med att mäta det som 

denne avsett att mäta (Thurén 2007:26). I alla enkätundersökningar inklusive denna, finns det 

faktorer som göra att det inte till 100% går att säkerställa att  frågorna uppfattas så som avsågs. 

Jag anser att jag har använt rätt mätinstrument för att uppnå så hög validitet som möjligt med 

tanke på syftet och frågeställningarna. 

 

Jag är inte ute efter hur många som svarar på ett visst sätt, utan snarare hur man svarar samt 

vilka svar som finns. Validiteten stärks av att informanterna ges stort utrymme till att beskriva 

vad det är som händer. Jag har fått en god bild av Nybro kommun i sin helhet. Kvalitativa 
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undersökningar har generellt sett högre validitet än kvantitativa undersökningar på grund av 

flexibiliteten i intervjusituationen. I de kvantitativa undersökningarna tenderar snarare 

reliabiliteten att vara högre då forskaren förlitar sig på standardiserade frågeformulär 

(Djurfeldt et al 2003:121). 

 

Ett annat vanligt tillvägagångssätt för att skapa validitet är att göra en pilotstudie där 

forskaren testar sitt frågeformulär på ett mindre urval där forskaren därefter har möjlighet att 

rätta till eventuella validitet samt reliabilitetsproblem som upptäcktes vid pilotstudien 

(Djurfeldt et al 2003:109). Jag valde att inte göra en pilotstudie då jag anser att validiteten är 

relativt hög i min undersökning då jag i enkäten har både fastna och öppna svarsalternativ det 

vill säga att genom de öppna svarsalternativen kommer åt de kvalitativa egenskaper en 

undersökning bör att för att ha en hög validitet. Hade däremot en pilotstudie utförts som 

Djurfeldt et al (2003) resonerar om hade jag antagligen upptäckt att det skulle bli ett högt 

internt bortfall på de öppna frågorna och därmed haft en möjlighet att arbeta om enkäten. 

2.10 Generaliseringar 
I enkätundersökningar använder sig forskaren vanligtvis av en standardiserad uppläggning 

vilket innebär att forskaren skiljer tydligt mellan utveckling av problem och teorier samt den 

konkreta informationsinsamlingen. Då problemformuleringen är utförd är även planen för 

undersökningens fotsatta skeende klar vilket även följs under insamling av information. 

Kunskap som tillkommer efter det att det konkreta genomförandet är klart får ej leda till 

förändringar i undersökningens upplägg och planering. Den standardiserade undersökningen 

innebär också att varje undersökningsenhet tillhandahåller samma frågor och erbjuds samma 

svarsalternativ i enkätform vilket innebär en hög styrning från forskarens sida för insamling 

av information. Genom insamling i enkätform möjliggörs förmågan att generalisera det vill 

säga att utifrån de resultat som framkommer i en undersökning, dra generella och gällande 

slutsatser. Inom vetenskapen är generalisering utökandet av en teori där teorin kommer att 

gälla under en bredare förutsättning (Holme & Solvang 1991:81). 

 

Kvale (1997) menar att den statistiska generaliseringen är explicit och formell samt att den 

bygger på informanter som slumpmässigt har valts ut från en population. Konfidensgraden 

kan genom statistisk inferens anges i sannolikhetskoefficienter där generaliseringen från 

urvalet till populationen i sin helhet kan anges (Kvale 1997:210). 
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2.11 Etiska överväganden 
De etiska aspekter jag avser att ta hänsyn till är Vetenskapsrådets (2009) fyra huvudkrav som 

omfattas av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera omsorgsassistenterna om studiens 

syfte, vilken roll de själva har i undersökningen och vilka villkor som gäller. Informanterna 

informerades om att deltagandet är frivilligt samt att medverkan kan avbrytas. 

Samtyckeskravet innebär att omsorgsassistenterna själva kan bestämma om de vill delta eller 

ej. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna och deras uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Informanterna är anonyma, däremot kan svaren härledas tillbaka till ett geografiskt område. 

Det sista kravet som beaktas, är nyttjandekravet där fokus läggs på att de uppgifter som 

samlats in enbart används i denna studie och därmed inte kommer att användas för 

kommersiellt bruk eller syften som ej har en vetenskaplig avsikt (Vetenskapsrådet 2009). Då 

jag själv är en känd person i organisationen samt att jag har vikarierat som enhetschef och 

därmed träffat många av omsorgstagarna kan det upplevas som att de är tvungna att svara på 

enkäten. I och med att jag har valt att dela ut enkäten vid personalmöten anar jag att det är 

många som tror, även om jag säger att det är frivilligt, att de måste svara och om de ej gör det 

tror att de får repressalier i någon form. För att minimera denna risk anser jag att jag har varit 

övertydlig med att enkäten är frivillig samt att den är konfidentiell.  
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3. Tidigare forskning  
I bred mening så handlar demensutbildningen om att sprida kunskap samt att förändra en 

verksamhet bland dementa åldringar, vilket knyter an till en implementeringsproblematik, 

vilket jag också har valt att presentera under tidigare forskning. Jag har därför valt att redovisa 

ett antal forskares syn på svårigheter i samband med förändringar, vilket kan ses som en 

förbindelselänk till hur man ska arbeta och det knyter an till implementeringsforskningen. Jag 

har försökt att finna relevant och aktuell forskning kring dessa begrepp och som också 

problematiserar uppfattningarna ur olika aspeker.  

3.1 Implementering 
Sannerstedt (2001:18) menar att implementering handlar om hur politiska beslut genomförs i 

praktiken. Nationalencyklopedin (2000) beskriver begreppet implementering med synonymer 

såsom att genomföra, att förverkliga, att fullborda samt att förse med verktyg. 

3.1.1 Implementeringsforskning 
Under 1970-talet ökade intresset för vad det är som påverkar implementeringsprocessen. År 

1973 gav de två amerikanska forskarna, Pressman och Wildavsky ut boken Implementation, 

som baseras på en studie av ett ekonomiskt utvecklingsprogram i Kalifornien. Inom 

implementeringsforskningen ansågs denna publikation som banbrytande (Winter 2003:212). 

 

Winter (2003) menar att implementeringsforskningen kan delas upp i olika generationer eller 

epoker: Pionjärerna - där implementeringsforskningen gick ut på att hitta vad det var som 

hände när implementering misslyckades. Under denna epok kan studierna benämnas som 

explorativa och induktivt inriktade samt att de hade strävan efter att teoretisera begreppet. 

Kända forskare under denna epok var till exempel Pressman och Wildavsky. 

 

Andra generationen – under denna epok arbetade forskare som Mazmanian, Sabatier, Hjern 

och Hull med att utveckla teorin om implementering samt att arbeta fram en konstruktion av 

teoretiska modeller. Studier som gjordes under denna period visade på att struktur och olika 

nätverk hade en positiv effekt på implementering. Studierna visade även på hur 

implementering på lokal nivå kan genomföras.  

Tredje generationen – efterfrågan på studier som var teoritestade utifrån statistiska 

undersökningar och komparativa metoder ökade för att på så sätt öka antalet observationer 

inom ämnet.  
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Det fanns en tanke om att kunna utveckla en metateori genom att kombinera olika teorier. 

Den gemensamma åsikten bland forskarna var att fokus på forskningen torde ligga mer på 

processer än på resultat och åtgärder (Winter 2003:213). 

 

Trots intresset för implementeringsforskningen, har det inte utarbetats någon allmän 

implementeringsteori (Winter 2003:220). Forskningen har istället karakteriserats av att olika 

angreppsätt har präglat de olika forskningsstrategierna, metoderna och värdegrunderna. 

Mellan forskarna har det dessutom förekommit delade meningar om vilket perspektiv 

implementeringsforskningen ska utgå ifrån (Winter 2003:206, Bengtsson 2005:15). 

 

Winter (2003) anser att för att kunna forska vidare inom ämnet krävs det att teorierna testas. Numera 

ligger inriktningen på att utveckla delteorier snarare än en allmän implementeringsteori (Winter 

2003:221).  Rothstein (2002) menar att i många fall har utvärderingar av implementeringsförsök gjorts 

för tidigt efter införandet vilket har resulterat i att de långsiktiga effekterna har underskattats. På grund 

av detta har möjligheterna att lära av misstagen samt att korrigera efter hand försvårats avsevärt 

(Rothstein 2002:79). 

 

Rothstein (2005) belyser att det är komplicerat att beskriva hur bra implementeringsresultat 

ska åstadkommas, då forskarna inte har någon unison teoribildning eller en enhetlig 

begreppsstruktur. Kritik har framförts å implementeringens vägar då den anses vara för 

positivistisk i sin inriktning.  Implementeringsstudier bör istället inrikta sig på förståelse 

snarare än på att förutsäga och generalisera, att fokus sätts på ett ökat deltagande från 

medborgarna och en minskad styrning uppifrån (Rothstein 2005:44).  

3.1.2 Perspektiv 
Politikerna fattar beslut om implementering som sedan förvaltarna verkställer (Sannerstedt 

2001:19). Processen kan ses utifrån olika perspektiv. Inom implementeringsforskningen är det 

vanligt att skilja mellan top-down och bottom-upp, det vill säga att de olika perspektiven är 

uppifrån och ner samt nerifrån och upp. Då perspektivet utgår från ett top-down perspektiv 

går det att följa beslutets väg från det att det fattas högst upp i organisationen och sedan hur 

det sedan genom styrning och kontroll förankras nedåt i organisationen. Ett perspektiv som 

har sin utgångspunk i ett bottom-upp perpektiv utgår från den verksamhet som de politiska 

besluten ska verkställas i (Sannerstedt 2001:25). 
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Då människor är verksamma i olika delar av organisationen ser de också olika på förändringar 

utifrån de olika perspektiven. I de fall då perspektiven inte stämmer överens kan detta leda till 

att de politiska beslut som fattas blir svåra att tillämpa i verkligheten i verksamheterna. En 

reform kan vara väl genomarbetad men kan ändå leda till konflikt om det uppstår 

motsättningar mellan de båda perspektiven (Kronvall et al 1991:30). 

 

Vedung (1998) menar att om en implementering ska vara framgångsrik innebär det att redan 

på ett tidigt stadium måste beslutet ha ett tillräckligt med politiskt stöd samt att beslutet ligger 

i rätt politisk riktning. Det är lättare att implementera flera mindre förändringar vid olika 

tillfällen än en stor förändring (Vedung 1998:168). 

 

Enligt Rothstein (2005)  uppstår det implementeringsproblem då politiska beslut inte 

genomförs på det sätt det var ämnat enligt beslutsfattarna (Rothstein 2005:19). Sannerstedt 

(1997) talar om problematiken då politiskt styrda organisationer fattar beslut som sedan inte 

genomförs i verksamheterna. Författaren talar om en teoretisk styrningsmodell som baseras på 

två olika roller, det vill säga verkställarrollen och beslutfattarrollen. Sannerstedt (1997) menar 

att det är vanligt att verkställare gör nya definitioner av instruktioner och lagar vilket innebär 

att omfattade implementeringar försvåras (Sannerstedt 1997) .  

 

Då implementeringsfasen initialt är kritisk är det viktigt att beslutsfattarna besitter kunskap 

samt att de har rätt attityd gentemot frågor rörande implementeringen såsom om det finns 

tillräckligt med resurser eller om implementeringen ska följas upp. En annan viktig aspekt är 

att mellanchefer har en god inställning till implementeringen samt att de förstår vikten av 

implementeringen för att inte riktingen ska förändras eller försvagas. Mellancheferna ansvarar 

för att implementeringen ska nå ut i verksamheterna. Hur väl personalen tar till sig och 

anammar implementeringen styrs av hur tydlig och underbyggd den kunskap personalen får ta 

del av. Är informationen otydlig kommer effekterna av implementeringen att utebli i 

verksamheterna. För att lyckas med implementering är det av stor vikt att se till att 

information når hela vägen ner till personalen i verksamheterna (Vedung 1998:178ff). 

Sannerstedt (2001) menar att många hävdar att implementeringsproblem beror på resursbrist. 

Mellancheferna som styr verksamheterna försöker i regel finna ett motiv för att få mer 

resurser för att kunna utveckla sin verksamhet.  
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Politikerna är medvetna om att detta förekommer och det är därför av vikt att det finns en 

överensstämmelse mellan de politiska intentionerna och verksamhetsmålen så att inte en svag 

måluppfyllelse klassas som implementeringsproblem (Sannerstedt 2001:36). 

 

Enligt Vedung (1998) så går det att sammanfatta utgångspunkterna för en lyckad 

implementering med tre begrepp nämligen förståelse, vilja och förmåga. Förståelse 

karakteriseras av vikten av att känna till hur bristfällig kunskap kan påverka 

implementeringen negativt. Att personalen förstår innebörden och syftet med 

implementeringen ökar chanserna avsevärt för en lyckad implementering. Viljan påverkas av 

till exempel mellancheferna och personalens attityder till implementeringen. Intressen som 

strider mot implementeringen kan påverka viljan att förändra i negativ riktning. Förmågan 

avser de resurser som är nödvändig i implementeringsprocessen såsom till exempel personal 

och pengar. För att implementeringen ska lyckas är det nödvändigt att det finns resurser i alla 

led av implementeringen (Vedung 1998:189). 

 

 De Jaeger (2001) beskriver i sin artikel Resistance to change: A new view of an old problem, 

hur motståndet till förändring tar form. Hos människor finns det en överlevnadsinstinkt, som i 

regel kan ta över när vi står inför främmande eller nya saker. I stället för anamma det nya så 

söker människan istället trygghet i gamla vanor och mönster, som vi faktiskt vet fungerar. De 

Jaeger (2001) menar vidare att det är upp till ledaren för förändringen att övertyga personalen 

om att den nya idén är bra, samtidigt som denne framför fördelarna samt relevant information 

inför förändringen så att även personalen ska kunna anamma implementeringen. Han betonar 

att kommunikationen är ett viktigt verktyg i processen (De Jaeger 2001:24ff). 

 

Balogun och Hailey (2004) talar om att nya arbetssätt kan vara till en fördel i organisationen, 

men om implementeringen misslyckas kan det förväntade resultatet utebli. De menar vidare 

att om processen är dåligt underbyggd finns det en risk att projektet fallerar samtidigt som de 

belyser vikten av god kommunikation och information för att underlätta processen (Balogun 

& Hailey 2004:9). 

 

Thompson och Strickland (2001) talar om att implementeringsprocessen är både lång och svår. 

Författarna menar att en spridning av en idé till exempel att föra in ett nytt arbetssätt bör ske 

innan implementeringen börjar då ett förändringsarbete kräver ett noga förarbete samt tar 

mycket tid i anspråk (Thompson & Strickland 2001:127ff).  
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Hrebiniak (1990) menar i sin artikel Implementing Strategy att det är en lätt uppgift att 

formulera hur ett nytt arbetssätt ska se ut, däremot är själva implementeringen det svåra i 

situationen. Eftersom alla organisationer är uppbyggda på olika sätt, är det också upp till varje 

organisation att använda sig av det medel som är mest lämplig för att lyckas med 

implementeringen (Hrebiniak 1990:74-77). 

 

Sterling (2003) menar i sin artikel Translating strategy into effective implementation: 

dispelling the myths and highlighting what work att det är vanligt förekommande att 

organisationer i hög grad misslyckas med strategiska implementeringar. Viktiga delar av 

implementeringsfasen är planering, process och förändring (Sterling 2003:27ff). 

 

Konklusionen av dessa forskares resonemang är att det handlar om att komma åt hur en 

implementering ska genomföras för att resultaten ska synas i verksamheterna. De beskriver 

också hur det går att generera förändringar samt hur organisationer lär sig att genomföra en 

förändring och det leder mig vidare till mina två teoretiska utgångspunkter, nämligen 

förändringsarbete och lärande organisation.  
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4. Teori 
Den huvudsakliga teoretiska kopplingen i denna uppsats är erhållen från Bosse Angelöws (1991) 

forskning om förändringsarbete i organisationer. Förändringsarbetet som Angelöw (1991) 

presenterar baseras på ett socialpsykologiskt perspektiv på organisationsförändringar. 

Förändringsarbetet utgår från ett humanistiskt perspektiv där individen i organisationen anses stå i 

centrum. I uppsatsen används också Peter Senge (1990) teori om lärande organisationer som 

innebär organisationers behov av att utvecklas i takt med samhällets ständiga utveckling. 

 

4.1 Förändringsarbete 
Då samhället ständigt är i förändring måste också organisationerna hålla takten med 

omvärlden för att hålla sig ajour med vad som är aktuellt i omvärlden (Angelöw 1991: 9). 

Genom förändringar i samhället som till exempel att det bildas nya värderingar, högre krav på 

utbildning erfordras samt att det skapas mer kunskapsintensiva och tjänsteproducerande 

organisationer, innebär det att organisationer bör anta nya arbetssätt för att klara konkurrensen. 

I takt med att organisationerna har blivit mer kunskapsintensiva har också medarbetarna i 

organisationen blivit en viktig resurs då de besitter kunnande som de omsätter i praktiken 

(Angelöw 1991: 9). 

 

Förändringar inom organisationen har traditionellt sett varit toppstyrda, vilket innebär att 

personalen inte varit delaktiga i förändringsprocesser som förekommit inom organisationen. I 

de nutida förändringsprocessrena beaktas det att personalen är individer som har både tankar 

och känslor samt att de besitter viktig kunskap som kan ses som en viktig resurs inom 

organisationen (Angelöw 1991:19). 

 

Angelöw (1991) menar att det är vanligt med uppfattningar om att förändringar alltid tas emot 

på ett negativt sätt. Angelöw (1991: 91) dementerar detta påstående med motiveringen att 

motståndet mot förändringar baseras på att förändringarna är toppstyrda, vilket innebär att 

personalen inte har någon möjlighet att påverka beslutet. Det som är avgörande om 

personalen upplever förändringen positiv eller negativt är enligt Angelöw (1991:87) vad 

individen anser sig tjäna i och med förändringarna. Genom att låta personalen vara med och 

bestämma förändringstakten minimeras också motståndet till förändringarna. 

Förändringsarbetet bör bygga på direkt information, tillit, delaktighet samt trygghet (Angelöw, 

1991:91). 
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Om personalen känner sig hotade av en förändring kommer all deras energi användas till att 

försvara sig, men om förändringen ses som positiv kommer energin istället användas till 

konstruktivitet. Vid vissa tillfällen kan motståndet till förändringar bero på att den i sig ger sämre 

förmåner, hotar anställningen eller påverkar sociala relationer negativt. Motståndet kan också bero 

på bristfällig information, låg delaktighet, låg självkänsla eller bristande självförtroende (Angelöw, 

1991:92). Vid organisationsförändringar visar kvinnor i högre utsträckning på stress och oro 

vilket i regel beror på att de oftast har lägre befattningar och drabbas därför hårdare av 

förändringar (Angelöw, 1991:86).  

 

Motivation och viljan att förändra kan ses som själva motorn i förändringsarbetet.  När personalen 

är motiverad finns det en vilja att sträva efter ett mål (Angelöw, 1991:87). Det är viktigt att chefen 

tillsammans med personalen på arbetsplatsen gemensamt bygger upp mål och visioner som 

gruppen vill frambringa. Personalens motivation ökar om de får vara delaktiga i besluten som rör 

förändringarna samt bestämma i vilken takt förändringsprocessen bör ske (Angelöw, 1991:90). 

När personalen är delaktiga i förändringsprocessen grundläggs en känsla av trygghet vilket är en 

viktig komponent för att förändringsarbetet ska upplevas som positivt (Angelöw, 1991:91). Att 

känna trygghet är en viktig aspekt för vilja att förändra. Paradoxalt nog kan också otryggheten 

få oss att vilja förändra, det vill säga att ångest och otrygghet i sig är en enorm drivkraft till 

förändring. Ångest kan ses som något slags stimulans som gör det möjligt att ta initiativ och 

det är en utmaning att omvandla ångesten till en spänning som kan agera som drivkraft till 

förändring (Angelöw, 1991:92). 

4.2 Lärande organisation 
Begreppet lärande organisation är ett relativt nutida uttryck vilket syftar till att ge en positiv 

betoning på personalens möjligheter och förutsättningar i organisationen. Det var Peter Senge 

som i sin bok ”The fifth discipline” 1990 myntade begreppet lärande organisation och allt 

sedan dess har begreppet lärande organisation utvecklats . Lärande organisation handlar om 

att skapa förutsättningar för organisationer och dess medlemmar att lära och utvecklas (Senge 

1990: 17).  

 

Peter Senge (1990) menar att vikten av att utveckla lärande organisationer är att inse vilka 

möjligheter organisationen erbjuder. Peter Senge (1990) menar vidare att det finns fem 

discipliner för de lärande organisationerna, som alla bidrar med viktiga funktioner till 

organisationer för att de ska kunna nå sina mål. Disciplinerna verkar var för sig, men de 

verkar också tillsammans som en helhet. De fem disciplinerna består av, personligt 
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mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner, teamlärande samt systemtänkande (Senge 

1990:20). 

 

Den första disciplinen är det personliga mästerskapet som kan beskrivas som att människan i 

varje situation är medveten om vad som är viktigast. Det personliga mästerskapet handlar om 

utveckling, att bredda sina visioner samt att se sakligt på verkligheten. Organisationens vilja 

att lära hänger på de anställdas förmåga att lära (Senge 1990:21). När det personliga 

mästerskapet blir en disciplin tar den sig uttryck i form av att vi kan göra klart för sig vad som 

är viktigt att hålla fast vid och eftersträva istället för att fastna i de vardagliga problemen.   

Vi kan också se vår egen verklighet på ett nyanserat sätt det vill säga att vi inte fastnar i 

föreställningar om hur det ska vara är eller hur de borde vara. För att nå ett mål bör individen 

veta vart denne förhåller sig i förhållande till målet. (Senge 1990:137). 

 

Den andra disciplinen avser tankemodeller som kan benämnas som grova generaliseringar där 

bilder eller symboler inverkar på vår förmåga att uppfatta välden runt om oss samt hur vi ska 

bete oss i samhället. I regel är vi inte medvetna om våra tankemodeller eller att de styr vårt 

beteende (Senge 1990:21). Trögheten i och med förändringar beror inte på bristande vilja eller 

dålig avsikter, det bottnar snarare i våra egna tankemodeller där de nya tankarna och idéerna 

inte stämmer överens med våra egna föreställningar om verkligheten och på grund av detta får 

de ej fäste i organisationen. Tankemodellerna håller oss kvar i gamla vanor och mönster 

(Senge 1990:164).  

 

Den tredje disciplinen är gemensamma visioner. Om det finns en stark och gemensam vision i 

organisationen utvecklas människor, inte för att de blir åtsagda att göra det, utan för att de 

själva vill. Det gäller för organisationen att plocka fram bilder av framtiden som delas och 

engagerar de flesta, för att skapa en gemensam vision (Senge 1990:22). En gemensam vision 

påverkar de anställdas inställning till organisationen i positiv riktning, då de känner sig 

delaktiga och kan benämna organisationen som deras egen samt att visionen blir en 

gemensam identitet. (Senge 1990:193).  

Utan gemensamma visioner existerar inte en lärande organisation. Visioner sätter nya mål 

som ökar stimulansen att hitta nya sätt att tänka och handla. Det är inte smärtfritt att utvecklas, 

men genom att ha gemensamma visioner motiverar det till att dela med sig av tankar och 

känslor, att erkänna både personliga och organisatoriska brister samt att lämna gamla 

uppfattningar (Senge 1990:194). 
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Den fjärde disciplinen är teamlärande vilken utgår från att dialog och diskussion fungerar i en 

grupp. Dialog och diskussion är två olika processer för kommunikation. Dialogen ska vara fri, 

där deltagarna ger uttryck för sina egna tankar samt lyssnar på vad andra deltagare i gruppen 

har att säga. Det finns tre olika aspekter på teamlärande i en organisation där den första 

aspekten handlar om hanteringen av komplexa frågor som bör behandlas med insikt. För att 

klara av det krävs det att medarbetarna lyssnar på varandra då olika individer besitter olika 

kunskaper. Den andra aspekten handlar om en innovativ samverkan det vill säga att varje 

medlem i teamet har kännedom av vad de andra i teamet gör. Den tredje aspekten utgörs av 

insikten om att förstå hur olika grupper påverkar och samverkar med varandra. Beslut som 

fattas högt upp organisationen påverkar grupper längre ned i organisationen. Teamlärande är 

en social disciplin även om de individuella kunskaperna är viktiga (Senge 1990:218). 

 

Den femte och sista disciplinen är systemtänkande som kan beskrivas som en disciplin för att 

se helheten . Det optimala är om vi kan se sambanden mellan olika företeelser istället för att 

se dem som skilda objekt. Systemtänkande hjälper oss att se vad som ligger bakom 

strukturerna i komplexa situationer. Systemtänkande är en del av den femte disciplinen då den 

innefattar den begreppsmässiga grunden till alla de fem inlärningsprinciperna. De handlar alla 

om att kunna se helheten och inte skilda delar samt att människan själv är en aktiv deltagare 

som är med och skapar verkligheten. Om inte människan har ett systemtänkande är det 

osannolikt att denne kan ta till sig inlärningsdisciplinerna och än mindre tillämpa den (Senge 

1990:73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

5 Resultat 
Utifrån mina frågeställningar kommer jag att redovisa resultatet av undersökningen. 

Resultatet kommer att redovisas under rubrikerna från teori till praktik, identifiering av 

svårigheter samt stöd från enhetschef vilka alla är kopplade till varsin frågeställning. Jag har 

valt att redovisa resultatet i tabellform samt att jag i löpande text kommer att beskriva 

resultatet för att återge data som är relevant för att få svar på frågeställningarna. Vidare 

kommer jag att belysa informanternas egna motiveringar. 

 

Löpande genom resultatdelen kommer jag att presentera resultatet i totalform eftersom 

geografiskt område, ålder, yrkeslivserfarenhet samt utbildning inte tillför något avgörande 

resultat. Det är snarare individuella upplevelser som ligger till grund för resultatet. 

Informanterna har haft både öppna och fasta svarsalternativ. Där ja och nej redovisas har ej 

någon motivering gjorts. I annat fall har en motivering gjorts och redovisas därefter. Det var 

158 enkäter som delades ut i samband med personalmöten och det sammanlagda antalet 

enkäter som samlades in vara 151 enkäter. 

5.1 Från teori till praktik 
Under denna del kommer jag att visa resultaten från fråga sex som undersöker vad 

informanterna behöver ändra på i sitt dagliga arbete för att arbeta mer salutogent, fråga åtta 

som undersöker om informanterna kan möta omsorgstagarnas upplevelser och känslor på ett 

annat sätt efter demensutbildningen samt fråga tretton där informanterna får beskriva vad 

meningsfullhet kan innebära. För att söka svar på min första frågeställning om 

omsorgsassistenterna upplever att de kan omsätta demensutbildningen i praktiken, tror jag 

mig få svar genom ovannämnda enkätfrågor. 
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5.1.1 Förändringar i det dagliga arbetet 

Denna tabell avser frågan vad informanterna skulle behöva förändra i sitt dagliga arbete för 

att arbeta mer salutogent? Detta är en fråga där informanterna själva får motivera sitt svar. 

Antal informanter i tabellen som angett: internt bortfall, nej, att aldrig arbeta på rutin, att få 

mer tid, går ej att ändra på så mycket, att möta varje person där de är just nu, säga ifrån mer, 

att vara mer uppmärksam, att tänka bort stressen och att arbeta med händerna på ryggen, vet 

ej samt att förändra byggnader och lokaler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N = 151 
 
Det interna bortfallet var 46 %. För att kunna arbeta mer salutogent behövs det mer tid 

svarade 22 % . För att arbeta mer salutogent krävs det att möta varje person där de är just nu, 

svarade 7 %. Antalet informanter som anser att de behöver vara mer uppmärksamma på 

omsorgstagarnas behov uppgår till 7 %. Det är 5 % som tycker att de inte behöver ändra på 

något för att arbeta mer salutogent. För att arbeta mer salutogent säger 3 % att de skulle 

behöva tänka bort stressen samt att arbeta med händerna på ryggen. Att säga ifrån mer och att 

gå ifrån rutinarbete är det 3 % i respektive svar, som anser att det skulle förbättra deras 

salutogena arbete. Det är 2 % som har svarat att de inte vet vad de skulle behöva förändra 

samt 1 % har svarat nej. Att förändra byggnader och lokaler har 1 % uppgett att det skulle 

underlätta, för att arbeta mer salutogent. 

 

Det var ett stort antal informanter som valde att inte svara på denna fråga och vad det berodde 

på vet jag inte. Då detta var en fråga där informanterna själva fick motivera sitt svar kan det 

vara anledningen till det höga interna bortfallet. En sannolik tanke är att informanterna inte 

 Tabell 1. (Fråga 6) Vad behöver du förändra i ditt 
dagliga arbete för att arbeta mer salutogent? 
Internt bortfall 46 % 
Nej 2 % 
Att aldrig arbeta på rutin 3 % 
Behövs mer tid 22 % 
Det går inte att ändra på så mycket 5 % 
Att möta varje person där de är just nu 7 % 
Att säga ifrån mer till kollegor 3 % 
Att vara mer uppmärksam 7 % 
Att tänka bort stressen samt att arbeta med 
händerna på ryggen 

 
3 % 

Vet ej 1 % 
Bättre byggnader och lokaler 1 % 
Totalt 100 % 
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har kunskap om vad ett salutogent arbetssätt innebär. Många av informanterna har dock svarat 

och gett förslag på vad det är som de skulle behöva förändra. De allra flesta har angett 

tidsperspektivet som en viktig förändring för att kunna arbeta mer salutogent. Vidare kommer 

jag att redovisa informanternas motiveringar till den ställda frågan. Jag har valt ut de 

motiveringar som jag bedömer har betydelse för studien samt ger en ökad syn på 

informanternas inställning efter demensutbildningen. En del av informanterna har funderat 

vad det är de behöver förändra i sitt dagliga arbete för att arbeta mer salutogent och då 

kommit fram till att de borde frångå rutinarbete. 

 

”Kanske att bli ännu bättre på att ta ett steg tillbaka för att på så sätt skaffa en bra överblick 

över vad som behöver göras” 

 ”Bryta ner rutiner. Göra om det” 

”Att aldrig arbeta på rutin” 

 

En grupp av informanterna anser att det inte går att förändra på så mycket gällande det 

salutogena arbetssättet i deras dagliga arbete.  

 

”Jag kan inte förändra så mycket vad gäller mitt arbete, men jag önskar mer tid då vi lärt oss 

hur viktigt det är att ta sig tid då man arbetar med demenshandikappade personer” 

”Vi i gruppen har väl även tidigare jobbat salutogent. Både för att behålla de äldres 

rörlighet/tankeförmåga osv. och även för att bespara oss själva, ibland är det tidsbrist tyvärr” 

”Går ej att ändra på så mycket. Tänka på att vara flexibel”. 

 

En grupp informanter har valt att sätta varje enskild situation med omsorgstagaren i fokus och 

anser därför att det är vissa saker som de bör tänka på för att arbeta mer salutogent som att: 

  

”Försöka att hitta på meningsfulla aktiviteter” 

”Tänka lite extra på helheten och syftet” 

”Att möta varje person där de är just nu” 

  

 

 

En stor andel av informanterna angav tidsbristen som en av de orsaker till varför det är svårt 

att arbeta salutogent. 
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”Mer tid och kontinuitet, för övrigt är det bara min inställning jag kan jobba med – försöka att 

ta det lugnt och vänta in” 

”Mer tid behövs alltid och kanske även mer bakgrundsinformation om brukaren” 

”Tid. Om man kunde lägga ner mera tid på var person man hjälper så kan man lättare nå de 

resultat man önskar” 

 

En grupp av informanterna anser att det finns vissa moment i deras arbete där det går att 

arbeta efter det salutogena synsättet. 

 

”Att man hela tiden tänker på vad man gör så man inte tar ifrån dem, det de kan själva” 

”(…) Att man säger vad man gör hela tiden om man vänder en vårdtagare i sängen t ex” 

”Tänka bort stressen och arbeta ännu mer med händerna på ryggen” 

”(…) Alltså se till varje enskild individ och utveckla en enskild plan där (alla) deras önskemål 

och tidigare liv kommer i dago dvs. kvalitetstid som idag tyvärr inte medges” 

5.1.1 Bemötande  
Denna tabell avser frågan om informanterna upplever att de kan bemöta de äldres upplevelser 

och känslor på ett nytt sätt efter demensutbildningen. Antal informanter som angett: internt 

bortfall, ja, nej, förändra det lilla, mer förståelse, tänker till innan man agerar, både ja och nej, 

hade samma bemötande som innan utbildningen samt tiden är inte det viktigaste.  

 

Tabell 2 (Fråga 8) Anser du att du kan bemöta de äldres 
känslor på ett annat sätt efter demensutbildningen? 
Internt bortfall 3 % 
Ja 26 % 
Nej 24 % 
Går att förändra det lilla 1 % 
Mer förståelse 26 % 
Tänker till innan man agerar 4 % 
Både ja och nej 5 % 
Hade samma bemötande som innan  
Utbildningen 

10 % 

Tiden är inte det viktigaste 1 % 
Totalt 100 % 
N = 151 

Det interna bortfallet var 3 %. Det var 26 % som svarade ja utan att lämna motivering, som 

anser att de kan möta de äldres känslor och behov på ett annat sätt efter demensutbildningen 
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samt att 26 % uppgav att de hade större förståelse för olika situationer efter 

demensutbildningen. Däremot svarade 24 % nej på frågan samt att 10 % uppgav att de hade 

samma bemötande som innan demensutbildningen. Det är 5 % som är tvetydiga i frågan och 

de har svarat både ja och nej. Att informanterna tänker till innan de agerar är ett resultat av 

demensutbildningen som 4 % har tagit till sig av. Det är 1 % som anser att det inte är tiden 

som får styra bemötande utan att det är situationen och 1 % uppger att genom rätt bemötande 

går det att förändra det lilla, det vill säga att det inte behövs mycket för att lösa en situation 

bara informanterna gör det på rätt sätt. 

 

Av resultatet att döma så har de flesta av informanterna med sig någon slags kunskap som de 

tänker på i olika situationer i arbetet samt att de har mer förståelse för olika situationer. Cirka 

en tredjedel av informanterna uppger att de endera har samma bemötande som innan eller så 

har de svarat nej på frågan, vilket innebär att cirka två tredjedelar på något sätt använder 

utbildningen i praktiken. Vad nej, betyder är tvetydigt, då det kan innebära att de har samma 

bemötande som innan eller också har de inte tagit till sig demensutbildningens kunskap 

Vidare kommer jag att redovisa informanternas motiveringar till den ställda frågan. Jag har 

valt ut de motiveringar som jag tror har betydelse för studien. 

 

Det var 26 % som svarade att de hade fått mer förståelse för hur man bemöter de äldres 

känslor efter demensutbildningen. De motiverade sina svar på olika sätt. 

 

”Absolut. Fått bra verktyg till att kunna bemöta dem i olika situationer och sinnesstämningar” 

”Man får lite nytänk med eftertanke” 

”Fått mer förståelse att inte ställa svåra frågor till dementa (…)” 

 

 

Av samtliga informanter var det 4 % som tycker att demensutbildningen resulterade i att man 

tänker till på ett annat sätt innan man agerar. 

 

”Man tänker till lite mer innan man agerar” 

”Fått mer förståelse annars har jag nog samma bemötande” 

”Man svarar på ett annat sätt tänker efter innan man säger något. Funderar på hur det kan 

tolkas det man gör och säger” 
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Några av informanterna skriver att de reflekterar över sitt bemötande gentemot 

omsorgstagarna. 

 

”Jag har alltid bemött en vårdtagare som jag själv skulle bli bemött om jag vore en 

vårdtagare” 

”Varje bemötande är unikt/olika, ibland lyckas man och bland inte (…) 

 

Det var 24 % som svarade nej på frågan det vill säga att de anser inte att demensutbildningen 

har gett dem några nya verktyg att arbeta med när det gäller bemötande av den äldres känslor. 

Ytterligare 10 % av dessa valde att motivera sitt svar. 

 

”Nej, har jobbat många år inom äldrevården” 

”Nej, utbildningen har bara bekräftat det man redan kände till” 

”Man har ju erfarenhet, man känner igen olika situationer” 

”Har väl samma sätt som innan och det har fungerat bra” 

5.1.2 Meningsfullhet 
Denna tabell avser fråga tretton där informanterna svarar på om de anser att de känner till 

begreppet meningsfullhet samt att de kan motivera sitt svar. Där svaret är att de har kännedom, 

har de skrivit en redogörelse för vad meningsfullhet kan vara och jag har genom mina egna 

kunskaper bedömt svaret. Antalet informanter som angett: internt bortfall, ja, nej, promenad, 

har kännedom, medbestämmande, trygghet, delaktighet samt vänligt bemötande. 

 

Tabell 3. (Fråga 13) Anser du att du förstår begreppet 
meningsfullhet? 
Internt bortfall 3 % 
Ja 32 % 
Nej 1 % 
Promenader 2 % 
Har kännedom om meningsfullhet 57 % 
Medbestämmande 2 % 
Trygghet 1 % 
Delaktighet 1 % 
Vänligt bemötande 1 % 

Totalt 100 % 
N = 151 

Det är 32 % som anser att de känner till begreppet meningsfullhet. Det är endast 1 % som har 

uppgett att de ej känner till begreppet samt att det är 3 % interna bortfall.  
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Av 151 informanter är det 57 % av dessa som har kännedom om vad begreppet står för. De 

resterande 7 % av informanterna har plockat bitar av vad meningsfullhet kan vara men de har 

ej redogjort på ett fullständigt sätt så att jag kan lägga dem i samma kategori som dem jag 

anser har kännedom om begreppet. Jag anser att denna fråga visar på ett resultat där 

informanterna kan beskriva vad begreppet meningsfullhet står för samt att meningsfullhet är 

något som är individuellt. 

 

De allra flesta har kännedom om begreppet meningsfullhet samt vad det kan innebära för 

omsorgstagarna. Vidare kommer jag att redovisa informanternas motiveringar till den ställda 

frågan. Informanterna har angett en rad olika motiveringar om vad begreppet meningsfullhet 

kan innebära.  

 

”Tycker att det kan vara svårt ibland (…)måste veta lite mer om omsorgstagarens liv (…)” 

”Att få vara med och sjunga om man tycker om det” 

”(…) Meningsfullhet är olika från person till person. Kan vara allt från en kaffepaus, en 

promenad, ett frisörbesök till att få sitt hem städat” 

”(…) kanske är det promenaden 1/v som gör mitt liv meningsfullt” 

”Att de har, eller får en uppgift. Känna sig behövda” 

”Meningsfullhet kan vara att få komma ut och se sin trädgård blomma och bli grön på våren” 

5.2 Identifiering av svårigheter 
För att söka svar på min andra frågeställning där det undersöks om det kan identifieras några 

svårigheter med det nya arbetssättet. Jag redovisar fråga sju som handlar om informanten 

upplever att det finns svårigheter med att använda sig av demensutbildningen i praktiken samt 

fråga tio som utreder om det finns arbetsrutiner som behövs förändras för att kunna tillämpa 

demensutbildningen. 
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5.2.1 Identifiering av svårigheter  
Antal informanter som angett: internt bortfall, ja, nej, tidsbrist, personalbrist, mål, både ja och 

nej, komma förbi svårigheter, svårt att ändra arbetssätt, använder sig av gamla erfarenheter 

samt att utbildningen stämmer ej överens med verkligheten 

Tabell 4 (Fråga 7) Upplever du att det finns 
svårigheter med att använda sig av 
demensutbildningen? 
Internt bortfall 1 % 
Ja 5 % 
Nej 59 % 
Tidsbrist 20 % 
Personalbrist 3 % 
Mer utbildning 1 % 
Alla är inte överens om hur målen ska nås 2 % 
Både ja och nej 4 % 
Lärde sig knep för att komma förbi 
svårigheter 

1 % 

Svårt att ändra på något man gjort i många år 1 % 
Plockar fram gamla erfarenheter när man kör 
fast 

1 % 

Utbildningen stämmer ej överens med 
verkligheten 

2 % 

Totalt 100 % 
N = 151 

Det interna bortfallet på denna fråga var 1 %. Det är 59 % att det inte finns några svårigheter 

med att arbeta som de har lärt sig under demensutbildningen. Antalet informanter som 

upplever att det finns vissa svårigheter i verksamheten att kunna tillämpa demensutbildningen 

fullt ut 7 %. Det var 66 % som valde att motivera sitt svar. Antalet informanter som upplever 

att det inte finns tillräckligt med tid till att arbeta som demensutbildningen förespråkar är 20 

%. Det är svårt att använda sig av teorin i praktiken då det är personal brist säger 3 %. Det är 

4 % av som är kluvna och tycker att det är både och. Det är 2 % som uppger att det är svårt att 

arbeta efter demensutbildningen när alla i personalgruppen inte är eniga om hur målen i 

verksamheten ska uppnås.  

 

Att demensutbildningen inte stämmer överens med hur det är att arbeta i verkligheten tycker 2 

% och 1 % tycker att de plockar fram det tidigare arbetssättet när de kör fast i arbetet. Att 

ändra på ett arbetsätt som har existerat så länge är inte lätt tycker 1 %. Det är 2 % som 

upplever att de lärde sig knep för att komma förbi eventuella hinder och ytterligare 2 procent 

tycker att det behövds mer utbildning för att kunna arbeta efter demensutbildningens synsätt.  
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Det är alltså övervägande av informanterna som inte tycker att det finns några svårigheter 

med att arbeta som de lärt sig på demensutbildningen. Vidare kommer jag att redovisa 

informanternas motiveringar till den ställda frågan. Jag har valt ut de motiveringar som jag 

tror har betydelse för studien. 

 

Det var 4 % av informanterna som ansåg att det fanns vissa aspekter som försvårade den 

kunskap de förvärvat sig under demensutbildningen.  

 

”Delvis. Ibland är det tajt med tid och då kan tålamodet tryta med att vänta in de äldre då de 

ska göra vissa saker själva” 

”Både och. Det mesta går att genomföra med planering och tankearbete det är nog bara 

tidspressen som sätter stopp” 

Ibland tänker man mer på kringsaker. Ex disk. Städning och dylikt” 

 

Några av informanterna beskrev i sina motiveringar att de tillämpar demensutbildningens 

kunskap, men att de ibland fastnar i olika situationer vilket leder till att de går tillbaka till sitt 

gamla arbetsätt. 

 

”Ibland kan man komma i situationer då man känner att man inte kan använda sig av det man 

lärt sig. Då får man plocka fram erfarenheter” 

”Nej, ibland fungerar inte det man lärt sig (…) det gäller att läsa av varje individ” 

”Nej, lärde mig flera små knep som lätt går att tillämpa i vardagen” 

 

Det var 5 % av informanterna som svarade att det fanns svårigheter med att utföra kunskapen 

i praktiken. Ytterligare informanter har motiverat sina svar. 

 

”Det är svårt att ändra på något som man gjort i flera år” 

”Ja, teori och praktiskt arbete går inte ihop” 

”(…)för ibland finns inte tiden(…)” 

”Tidsbrist. Personalbrist” 

”Ja, svårt att få med hela gruppen i nytänkande” 

”Ja, vi tänker så olika. Det jag tycker är viktigt kanske den andre inte reflekterar över alls 

(…)” 
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5.2.2 Förändring av arbetsrutiner 
Denna fråga undersöker om det finns vissa arbetsrutiner informanterna anser behöver förändra 

för att kunna arbeta efter demensutbildningens teori? Antal informanter som angett: internt 

bortfall, ja, nej, mindre grupper och färre personal, att förstå omsorgstagarna bättre, att inte 

blanda dementa och äldre, att arbeta mer med kontaktmannaskap och kontinuitet, att få mer 

tid till omsorgstagarna, att alla är enade om samma mål, att det alltid finns saker att förbättra, 

att ändra på rollfördelningen, att komma ifrån rutinarbete, bättre kontakt med rehabilitering 

och sjuksköterska, att få mer utbildning samt att få levnadshistoria om omsorgstagarna för att 

få en bättre förståelse. 

 

Tabell 5. (Fråga 10) Anser du att du skulle vilja ändra på 
några arbetsrutiner för att kunna arbeta mer salutogent? 
Internt bortfall 2 % 
Ja 8 % 
Nej 46 % 
Mindre grupper och mindre personal 5 % 
Att få en bättre förståelse 5 % 
Ej blanda dementa och gamla 2 % 
Arbeta mer med kontaktmannaskap 1 % 
Mer tid 20 % 
Att alla är enade om samma mål 1 % 
Det finns alltid saker att förbättra 1 % 
Rollfördelning vid dubbelbemanning  1 
Rutinarbete 5 % 
Bättre kontakt med sjuksköterska och 
rehabiliteringspersonal 

 
1 % 

Att få levnadshistorier om omsorgstagare 1 % 
Mer utbildning  1 % 
Totalt 100 % 
N = 151 
 
Det interna bortfallet är 2 %. De som har svarat ja på frågan är 8 %. Däremot svarade 46 % att 

det inte behövs ändra på något. Resterande av urvalsgruppen har valt att motivera sitt svar 

med en mängd olika idéer som skulle kunna ändras för att kunna tillämpa det som de lärt sig 

under demensutbildningen. Det är 20 % som tycker att de behöver mer tid för att kunna arbeta 

i en salutogen riktning med omsorgstagarna. De informanter som anser att de är en fördel att 

vara mindre personal och mindre omsorgstagare i varje grupp är 2 %. För att kunna arbeta 

mer salutogent krävs det att det är mindre rutinarbete anser 5 %. En önskan om att förstå 

omsorgstagare bättre tycker 5 %. 
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Antalet informanter som anser att det är en nackdel att blanda dementa äldre med äldre 

omsorgstagare är 2 %. Att förbättra kontakten mellan omsorgsassistenter och 

rehabiliteringsteam/sjuksköterska samt att det alltid finns något att förbättra utgörs av 1 % av 

informanterna i varje svarsgrupp. Vidare tycker 1 % att arbetet med kontaktmannaskap samt 

kontinuitet behöver förbättras. Det är 1 % som anser att det är viktigt att alla arbetar mot 

samma mål. Att få tillgång till omsorgstagarnas levnadshistorier för en ökad förståelse är det 1 

% som anger som en viktig förändring av arbetsrutiner. Det skulle behövas ytterligare mer 

utbildning för att förstå tankesättet bakom demensutbildningen tycker 1 % av informanterna. 

Ytterligare 1 % har i sin motivering beskrivit att det är viktigt med en tydlig rollfördelning vid 

dubbelbemanning. 

 

Det är 46 % som har svarat att det inte behövs göra några förändringar för att tillämpa det de 

lärt sig i praktiken under demensutbildningen. Det interna bortfallet är 2 % samt att det är 8 % 

som har svarat ja utan motivering. De resterande svaren innehåller motiveringar om vad som 

skulle kunna förändras för att kunna tillämpa demensutbildningen i praktiken. Detta innebär 

att sammanlagt 54 % av informanterna anser att det finns arbetsrutiner att förändra för att 

kunna arbeta mer salutogent, vilket betyder att det är fler informanter än de som inte anser att 

något behöver förändras.  

 

Om jag nu tittar på frågan om det fanns några svårigheter med att använda sig av 

demensutbildningen i praktiken var det 58 % som svarade nej, men vid frågan om att ändra 

arbetsrutiner för att tillämpa sig sina kunskaper i praktiken sjönk antalet nej-sägare ner till 46 

% . Det fanns det vissa saker som informanterna upplevde som en svårighet i arbetet för att 

tillämpa teorin i praktiken. Vidare kommer jag att redovisa informanternas motiveringar till 

den ställda frågan. Jag har valt ut de motiveringar som jag tror har betydelse för studien. 

 

Många av informanterna svarade nej på frågan om det fanns arbetsrutiner som behövdes 

förändras för att kunna arbeta efter vad de lärt sig på demensutbildningen. Det var dock ett 

större antal som ansåg att vissa saker måste förändra för att lättare kunna tillämpa 

kunskaperna. Många har svarat att de behöver mer tid. 

 

”Mer tid/händer” 

”Hitta mer tid för att kunna umgås” 
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”Skulle vilja att det fanns mer tid för socialt. Finns i och för sig redan för vissa men alla skulle 

behöva det” 

 

Några få procent av informanterna upplever att det är svårt att arbeta när alla inte har samma 

mål i sikte och har en önskan om att alla gör lika. 

 

”Tänk om vi kunde prata ihop oss innan vi gör saker (…)” 

 

 

Några andra informanter är självkritiska när de skriver sina motiveringar. 

 

”Det finns alltid saker som man kan bli bättre på” 

”Att kunna fånga ögonblicket och vara mer flexibel i sitt sätt att arbeta (…)” 

 

En av informanterna beskriver att denne har förändrat sitt arbetsätt i en riktning som både 

gagnar informanten själv samt även omsorgstagaren. 

 

”Har börjat att servera de som äter själva med egna uppläggningsfat så de kan bre sina 

smörgåsar själva och ta så mycket mat de själva vill (...) med mycket bra resultat” 

 

5.3 Stöd från enhetschef 
För att söka svar på min tredje frågeställning, om informanterna upplever at de får stöd av sin 

närmaste chef i fråga om att tillämpa demensutbildningen i praktiken. Nedan redovisas fråga 

fjorton som behandlar ämnet. 
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5.3.1 Enhetschefen  
Denna fråga avser om informanterna känner stöd från enhetschefen i fråga om att tillämpa det 

de lärt sig under demensutbildningen. Antal informanter som angett: internt bortfall, ja, nej, 

vet inte samt förespråkar demensutbildningen. 

 

Tabell 6. (Fråga 14) Upplever du att du får stöd ifrån din 
närmaste chef ifråga om att tillämpa det du lärt dig 
under demensutbildningen? 
Internt bortfall 8 % 
Ja 75 % 
Nej 9 % 
Vet inte 7 % 
Förespråkar demensutbildningen 1 % 
Totalt 100 % 
N = 151 

Antalet informanter som valde att ej svara på denna fråga uppgick till 8 %. Det är 75 % som 

anser att de får stöd av sin enhetschef i fråga om att tillämpa demensutbildningen i praktiken. 

Antalet informanter som upplever att de ej får stöd är 9 %. Det är 1 % som säger att deras chef 

förespråkar demensutbildningen. Det var 7 % som inte visste om de hade stöd från 

enhetschefen. Detta kan bero på att de har en ny chef eftersom det nyligen har varit en del 

omorganisationer i Nybro kommun. Över lag upplever den största andelen informanterna att 

de får stöd i fråga om att praktisera teorin i praktiken. Vidare kommer jag att redovisa 

informanternas motiveringar till den ställda frågan. Jag har valt ut de motiveringar som jag 

tror har betydelse för studien. 

 

En stor del av informanterna upplever att de får stöd från enhetschefen i fråga om att tillämpa 

det som de lärt sig under demensutbildningen. 

 

”Chefen har själv varit delaktig i utbildningen” 

”Ja, vår chef har satt stort värde på att vi alla går på utbildningen (…)” 

”Ja, hon har full förståelse och har mycket god inblick i det vi gör” 

”Ja, hon förespråkar det vi gick igenom på utbildningen” 

 

De informanter som upplever att de inte känner något stöd ifrån enhetschefen beskriver deras 

situation såsom att enhetschefen inte är närvarande varken i tanke eller handling. 

 

”Nej, chefen kollar inte oss” 



 41 

”På min första arbetsplats var chefen mycket mån om vårdtagarna” 

”Nej, vi har fria händer” 

”Ser inte chefen särskilt ofta” 

 

 

Till sist är det många av informanter som upplever att de har stöd från enhetschefen på olika 

sätt som stödjer informanterna i deras praktiska arbetssituation. 

 

”Vi tar upp olika problem om omsorgstagarna på våra personalmöten” 

”Jag tror hon är positiv till det” 

”Jag känner att hon stöttar mig till 100 % ” 

”Hon är noga med att man hinner utföra något enskilt med varje boende” 

”(…) Hon kan tyvärr inte trolla fram mer tid åt oss, vilket jag tror behövs mest av allt” 

 
 

5.4 Sammanfattning 
Många av informanterna anser att de behöver mer tid för att de ska kunna arbeta efter det 

salutogena synsättet. Tidsaspekten är det svar som är återkommande genom många av 

frågorna. Vissa anser att de inte behöver förändra på något samt att de anser att 

demensutbildningen inte har gett dem några nya verktyg att arbeta med i praktiken. En skara 

upplever emellertid att de har fått en annan förståelse för hur man ska bemöta de äldre med 

demenssjukdomar samt att de tänker efter på ett annat sätt innan de agerar. Det var många av 

informanterna som upplever att de får stöd från enhetschefen i fråga om att tillämpa det som 

de har lärt sig på utbildningen. 
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6. Analys 

Resultatet kommer att analysera utifrån de teman som användes för att presentera resultatet. 

Jag kommer att i löpande text analysera resultatet samt att med talande citat försöka förstärka 

sammanhanget. 

6.1 Från teori till praktik 

Den första frågan avsåg att ta reda på vad informanterna skulle behöva förändra i sitt dagliga 

arbete för att arbeta mer salutogent. Informanterna besvarade denna fråga med varierade svar 

där främst tiden gavs som en negativ aspekt, det vill säga att informanterna anser att de 

behöver mer tid för att arbeta salutogent. I många fall är det bristande resurser som leder till 

implementeringsproblem enligt Sannerstedt (2001) och det är därför av vikt att det finns en 

överensstämmelse mellan de politiska intentionerna och verksamhetsmålen så att inte en svag 

måluppfyllelse klassas som implementeringsproblem (Sannerstedt 2001:36). Många 

omsorgsassistenter tänker inte framåt, till exempel vad det kan finnas för fördelar med att låta 

saker och ting ta extra tid såsom att omsorgstagarna knäpper knapparna själv, eller att de gör 

det de kan själv. Desto mer omsorgstagaren klarar av desto mindre tid krävs det i framtiden. 

Senge (1990) menar att om det finns ett systemtänkande hos individen så kan denne lättare se 

vad som ligger bakom strukturerna i komplexa system. Vidare menar Senge (1990) att det 

optimala vore om individerna i en organisation kan se sambanden mellan olika företeelser 

istället för att se dem som skilda objekt (Senge 1990:73). Informanterna har plockat bitar av 

det salutogena synsättet som de använder sig av i praktiken, men de har inte funnit helheten, 

utan det handlar mer om att de har funnit salutogena inslag som de kan använda sig av i 

praktiken.  

 

Många av informanterna beskrev att det behövdes mer tid för att kunna arbeta salutogent, men 

resultatet visar på att de tänker på vissa bitar av det salutogena synsättet, där fokus läggs på 

promenader, att baka eller andra tidskrävande aktiviteter. Det salutogena synsättet går att 

bryta ner till små delar som begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Det är 

till exempel inte tidskrävande att berätta i steg vad som kommer att hända när 

omsorgsassistenterna hjälper en omsorgstagare upp på morgonen, vilket handlar om 

hanterbarhet och begriplighet. Genom att omsorgstagaren förstår vad det är som ska göras, 

kan denne också hantera situationen vilket leder till att denne upplever meningsfullhet. I annat 

fall kan omsorgsassistenterna mötas av aggression eller ilska. 
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Som Vedung (1998) beskriver det så definieras en lyckad implementering med tre begrepp 

såsom förståelse, vilja och förmåga. Förståelse karakteriseras av vikten av att känna till hur 

bristfällig kunskap kan påverka implementeringen negativt. Att personalen förstår innebörden 

och syftet med implementeringen ökar chanserna avsevärt för en lyckad implementering. 

Viljan påverkas av personalens attityder till implementeringen. Intressen som strider mot 

implementeringen kan påverka viljan att förändra i negativ riktning. Förmågan avser de 

resurser som är nödvändig i implementeringsprocessen såsom till exempel personal och 

pengar. För att implementeringen ska lyckas är det nödvändigt att det finns resurser i alla led 

av implementeringen (Vedung 1998). 

 

Det var ett stort borfall på frågan om vad som skulle behövas förändras i arbetssättet för att 

arbeta salutogent, men många motiverade dock med svar såsom att möta varje person där de 

är just nu samt att vara mer uppmärksam. Frågan är bara om redan använder sig av det eller 

om de vet att de skulle behöva förändra detta och vad det är som gör att de inte använder sig 

av de tankarna. För det handlar inte om tid, det handlar om att se och lyssna på vad det är som 

händer. 

 

Det var 5 % som anser att de inte behöver ändra på något för att arbeta mer salutogent. Frågan 

är om de redan anser att de arbetar salutogent eller om de inte vill förändra något. Angelöw 

(1991) menar att den centrala faktorn till att vilja förändra sitt arbetssätt, baseras på vilja eller 

motivation till förändring samt att de ser att det finns ett behov av att förändra verksamheten 

till något bättre. Motivationen kan ses som drivkraften i ett förändringsarbete, men även för 

individers handlande (Angelöw 1991: 87). Senge (1990) talar om att trögheten till att se att 

saker och ting behövs förändras, i regel inte beror på bristande vilja eller dåliga avsikter utan 

snarare att det bottnar i individernas egna tankemodeller. Detta innebär att om organisationens 

nya tankesätt inte stämmer överens med individens föreställning om verkligheten, leder det 

till att förändringen inte får fäste i organisationen på grund av att individen inte ser någon 

anledning till förändring. Tankemodellerna håller oss kvar i gamla vanor och mönster (Senge 

1990:164).  
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6.1.1 Bemötande 
På frågan om informanterna upplever att de kan bemöta de äldres upplevelser och känslor på 

ett nytt sätt efter demensutbildningen, svarade de flesta att de tänker till på ett annat sätt innan 

de agerar. Av resultatet att döma så har de flesta av informanterna med sig någon slags 

kunskap som de tänker på i olika situationer i arbetet samt att de har mer förståelse för olika 

situationer. Cirka en tredjedel av informanterna uppger att de endera har samma bemötande 

som innan eller så har de svarat nej på frågan, vilket innebär att cirka två tredjedelar på något 

sätt använder utbildningen i praktiken. Vad nej, betyder är tvetydigt, då det kan innebära att 

de har samma bemötande som innan eller också har de inte tagit till sig demensutbildningens 

kunskap. 

 

Angelöw (1991) talar om att individerna i en organisation som står inför en förändring, möter 

förändringen på olika sätt beroende på vad de har för handlingsutrymme. De kan endera välja 

att anpassa sig efter förändringen för att uppfylla målen eller förblir passiva till förändringen. 

Individerna kan välja att visa motstånd till förändringarna genom att hålla fast vid det 

förekommande arbetssättet för att på så sätt visa att här ska inget ändras. Vissa individer ser 

istället förändringen som positiv då de har något gemensamt med deras egna syften eller 

värderingar samt att de kan använda den nya kunskapen som stöd i arbetet för att införliva 

dessa syften eller värderingar. Angelöw (1991) menar vidare att förändringen i sig kan 

innebära pluralism vilket innebär att förändringen i organisationen accepteras av vissa av 

individerna medans andra väljer att hålla fast vid det tidigare arbetssättet (Angelöw 1991: 27). 

 

Många av informanterna har svarat att de har samma bemötande som innan 

demensutbildningen. Flera av dem har den åsikten att de har arbetat länge inom demens eller 

äldreomsorg så att de kan det här med bemötande. Riskerna med den här gruppen av 

omsorgsassistenter är att de glömmer att lyssna och ta till sig nya kunskaper. Oavsett hur 

mycket kunskap eller erfarenhet en person besitter, finns det alltid ny forskning att tillgå inom 

demensområdet och framförallt inom det salutogena synsättet som är ett relativt nytt arbetssätt. 

Att ha arbetat länge inom ett yrke behöver nödvändigtvis inte innebära att personen är duktig, 

Då alla individer har olika syn på förändringar innebär detta att olika reaktionsmönster och 

förhållningssätt utvecklas i samband med förändringar. Individer har olika nivåer av 

stresskänslighet vilket innebär att människor med hög stresströskel försöker att hitta 
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konstruktiva lösningar, medan de medlåg stresströskel reagerar med förtvivlan och ser 

förändringen som ett hot. Individer som har negativa erfarenheter av tidigare förändringar 

reagerar i regel negativt på nya förändringar (Angelöw 1991: 86). 

6.1.2 Meningsfullhet 
På fråga tretton fick informanterna svara på om de ansåg att de känner till begreppet 

meningsfullhet. Det var 32 % som kunde redogöra för begreppet meningsfullhet, många av de 

andra informanterna kunde redogöra för vissa delar av vad begreppet står för. Senge (1990) 

talar om vikten av att se samband mellan olika företeelser istället för att se dem som skilda 

objekt. Genom ett systemtänkande kan människan se vad som ligger bakom mönstren 

komplexa situationer. Systemtänkande handlar om att se en helhet och inte skilda delar samt 

att människan själv är en aktiv deltagare som är med och skapar sin egen verklighet (Senge 

1990:73). När man blir gammal tappar människan i regel många av sina gamla sammanhang, 

som till exempel att man inte längre är man eller hustru eller att man inte längre har ett arbete 

att gå till. Det är viktigt att på annat sätt försöka få en mening med livet samt att känna sig 

behövd. Det är viktigt att omsorgsassistenterna ser till personens helhet och vad som är viktigt 

för han eller hon och på så sätt främja en meningsfull vardag.  

 

Meningsfullhet behöver inte vara stora saker, men det är ändå stort för den enskilde och det är 

salutogent i den bemärkelsen att genom att omsorgstagaren känner en meningsfullhet i sin 

vardag gynnar det också till att se det friska hos individen. Genom att omsorgsassistenterna 

arbetar salutogent finns det också individer som blir friskare och på sikt klarar sig med mindre 

hjälp från omsorgspersonalen. Ett förändringsarbete handlar om att starta arbetet samt att 

fullfölja förändringen fullt ut. Detta innebär att förändringsvilja bör vara hög hela vägen. För 

att ge energi till motivationen och självkänslan behövs det framgångar med förändringsarbetet 

och därför är det viktigt att förändringarna är tydliga och realistiska. Ett konstruktivt 

förändringsarbete kan ses som en långvarig process där drivkraften kontinuerligt måste 

uppmuntras samt hållas levande. Genom att fastställa delmål är det lättare att se de små 

framgångarna vilket hjälper till att hålla förändringsviljan uppe. Om de anställda kan ges 

möjlighet att tillgodogöra sig ny kunskap om arbetet kan motivationen höjas ytterligare, det 

vill säga att en förändringsprocess också kan fungera som en läroprocess i arbetet (Angelöw 

1991: 91). 
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Det är av stor vikt att omsorgsassistenterna är känner till sina omsorgstagare samt att de vet 

vad som är viktigt för varje enskild individ för att förstärka deras meningsfullhet i vardagen. 

Omsorgsassistenterna behöver ställa sig frågan om det är viktigare att hinna städa och tvätta 

än att hinna gå en promenad när det är fint väder. Senge (1990) beskriver det personliga 

mästerskapet som att individen i varje situation är medveten om vad som är viktigast. Att 

individen utvecklas, breddar sina visioner samt ser sakligt på verkligheten är en stor del av det 

personliga mästerskapet. Organisationens vilja att lära hänger på de anställdas förmåga att lära 

(Senge 1990:21). 

6.2 Identifiering av svårigheter 
Den första frågan avsåg att ta reda på om omsorgsassistenterna ansåg att det fanns svårigheter 

med att tillämpa kunskapen de fått under demensutbildningen. Under denna fråga var det ett 

stort antal som inte såg några svårigheter med att använda sig av de kunskaper de lärt sig 

under demensutbildningen, medans vissa ansåg att det visst fanns problem. Den grupp som 

inte såg några svårigheter, kan tyda på att de arbetar kvar i samma arbetssätt som de alltid har 

gjort, och då finns det inte mycket att ändra på. Precis som Angelöw (1991) beskriver så finns 

det alltid människor som reagerar negativt när de hör ordet förändring, vilket betyder att de 

känner trygghet i den rådande situationen. Det var några av informanterna som ärligt svarade 

att det är svårt att ändra något som har fungerat i så många år, men frågan är om de ser 

positivt eller negativt på förändring. Det är lättare att ange vad som saknas som 

organisatoriska resurser än att se till sig själv och vad det är hos mig som omsorgsassistent, 

som gör det svårt att arbeta utefter demensutbildningens teori.  

 
Ett fåtal informanter beskrev att det är svårt att ändra på ett arbetssätt som har fungerat i så 

många år samt att så fort det inte funkar med den kunskapen som de fått på 

demensutbildningen, så återgår de till det gamla arbetssättet. Ett fåtal av informanterna 

upplever att teorin inte stämmer överens med praktiken. De Jaeger (1991) menar att det finns 

en överlevnadsinstinkt hos alla individer som ta över när vi står inför förändringar, och hellre 

än att anamma förändringen söker individen hellre trygghet i gamla mönster och vanor som vi 

vet fungerar (De Jaeger 2001). 

 

Några av informanterna har beskrivit på olika frågor att alla inte är överens om hur målen ska 

uppnås. Senge (1990) menar att om individen hanterar sitt personliga mästerskap blir denne 

duktig på att se verkligheten på ett nyanserat sätt och inte fastnar i föreställningar om hur det 
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ska vara eller hur det skulle kunna vara. Individer som ser verkligheten på ett nyanserat sätt 

vet också vart denne befinner sig på resan mot målet (Senge 1990:21). Vidare menar Senge 

(1990)  att om det finns en gemensam vision av i organisationen så utvecklas människor. För 

att lyckas med detta bör organisationen plocka fram bilder av hur man vill att det ska se ut i 

verksamheten för att få alla att arbeta mot samma mål. Genom en gemensam vision känner sig 

omsorgsassistenterna delaktiga i förändringsprocessen samt att det påverkar deras attityd och 

inställning i en positiv riktning. Gemensamma visioner sätter upp nya mål som ökar 

stimulansen till att hitta nya sätt att tänka och handla på (1990:194). Genom att inte alla är 

enade om hur de ska arbeta strävargruppen åt olika håll. Om de inte känner till målen med 

verksamheten, blir det snarare ett kaos där alla har olika mål, vilket resulterar i att 

omsorgstagarna blir lidande. Dessutom är det lätt att alla återgår till de gamla arbetsrutinerna 

eftersom de fungerade bättre, vilket också är en implementeringsproblematik som oftast sker 

om inte förändringen stöttas upp. 

 

En central faktor i förändringsarbete är motivation eller viljan till förändring. Det är viktigt att 

de anställda känner sig motiverade till förändringen då förändringsarbetet underlättas om de 

anställda ser behovet till förändringen. För att det ska kunna ske en förändring i 

organisationen måste det finnas en förändringsvilja. Enkelt sagt är motivationen själva 

drivkraften i förändringsarbetet. Motivationen är också en drivkraft för individers handlande. 

Det kan vara olika motiv som ligger bakom drivkraften som till exempel medvetna eller 

omedvetna motiv, önskemål, förväntningar vilket baserar sig på handlingar som har ett visst 

mål i fokus. Motivationen handlar om att sträva efter att förverkliga ett visst mål (Angelöw 

1991: 87). 

6.2.1 Arbetsrutiner 
Denna fråga undersöker om det finns vissa arbetsrutiner informanterna anser behöver förändra 

för att kunna arbeta efter demensutbildningens teori? Det var 54 % som ansåg att det fanns 

arbetsrutiner som kunde förändras för att kunna arbeta efter demensutbildningens teori. 

Det går att stärka förändringsviljan hos de anställda genom att de får en möjlighet till 

delaktighet i förändringsprocessen där de får vara med och diskutera och ge förslag till 

förändringar. När de anställda har ett bristfälligt inflytande på förändringsarbetet sjunker 

också motivationen. Att kunna påverka sin egen arbetssituation är en central faktor för 

människors motivation (Angelöw 1991: 90). En annan central faktor som höjer motivationen 

är att tro på sig själv. I många fall där det finns ett motstånd till förändringar bottnar det i att 
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det föreligger en bristande självkänsla eller självtillit till att det går att genomföra förändringar 

på ett resultatrikt sätt (Angelöw 1991: 91).  

 

Det som var intressant var att det var en del som hade förslag på vilka arbetsrutiner som skulle 

behövas förändras för att kunna arbeta utefter demensutbildningens teorier, men frågan är hur 

de går vidare med dessa tankar och idéer, om de känner sig tillräckligt motiverade att ge 

förslag på detta till deras närmaste chef? Jag tycker ändå att frågan belyser att det faktiskt 

finns någon form av motivation hos en del av informanterna, som Angelöw (1991) talar om är 

en viktig aspekt för att bedriva ett förändringsarbete.  

 

Några av informanterna har förändrat vissa av sina arbetsrutiner och är nöjda med resultatet 

vilket i sig motiverar dem till att ändra andra arbetsrutiner som kan påverka deras arbete 

positivt. En central faktor i förändringsarbete är motivation eller viljan till förändring. Det är 

viktigt att de anställda känner sig motiverade till förändringen då förändringsarbetet 

underlättas om de anställda ser behovet till förändringen. För att det ska kunna ske en 

förändring i organisationen måste det finnas en förändringsvilja. Enkelt sagt är motivationen 

själva drivkraften i förändringsarbetet. Motivationen är också en drivkraft för individers 

handlande. Det kan vara olika motiv som ligger bakom drivkraften som till exempel medvetna 

eller omedvetna motiv, önskemål, förväntningar vilket baserar sig på handlingar som har ett 

visst mål i fokus. Motivationen handlar om att sträva efter att förverkliga ett visst mål 

(Angelöw 1991: 87). 

6.3 Stöd från enhetschef 
Denna fråga avser om informanterna känner stöd från enhetschefen i fråga om att tillämpa det 

de lärt sig under demensutbildningen? Den allra flesta upplevde att de kände stöd från deras 

närmaste chef i fråga om att kunna tillämpa det som de lärt sig under demensutbildningen. En 

viktig aspekt för att bedriva ett förändringsarbete är att chefen är med och styr upp arbetet och 

låter omsorgsassistenterna använda chefen som ett bollplank. Det är viktigt att uppmuntra och 

ge beröm så att det blir intressant att arbeta på ett nytt sätt. Är chefen inte intresserad eller 

visar stöd i frågan så landar förändringsarbetet och blir stumt, det vill säga att 

omsorgsassistenterna går tillbaka till gamla rutiner. 

 

Den frågan som avser huruvida informanterna upplever stöd från enhetschefen resulterade i 

att den större delen av informanterna upplevde att de fick stöd från dem för att använda sig av 
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sina nya kunskaper. Genom att chefen är positiv och har tilltro till att varje individ gör sitt 

bästa utifrån dennes förutsättningar ökar detta motivationen till ett förändringsarbete. 

Arbetsklimatet i organisationen bör präglas av respekt och tillit för att vara förändringsvänligt. 

Genom att chefen ger feedback på individernas beteende visar det på tillit och förstärker 

också motivationen till att vilja förändra (Angelöw 2006:52).   

 

En mindre skara ansåg att det inte fanns något stöd att hämta i fråga. Beroende på vilka 

förväntningar som finns hos de anställda och deras chefer går det att locka fram endera det 

bästa eller sämsta hos människor. Om cheferna begär att de anställda ska göra ett bra arbete 

utan att ge dem redskap att arbeta med sjunker motivationen och viljan till förändring uteblir 

(Angelöw 2006:52).  En viktig aspekt är att mellanchefen har en god inställning till 

implementeringen samt ansvarar för att implementeringen ska nå ut i verksamheterna. Hur väl 

personalen tar till sig och anammar implementeringen styrs av hur tydlig och underbyggd den 

kunskap personalen får ta del av. Är informationen otydlig kommer effekterna av 

implementeringen att utebli i verksamheterna (Vedung 1998:178ff). Vissa av informanterna 

valde att inte svara eller så svarade de att de inte upplevde stöd från deras närmaste chef. Om 

detta beror på de faktiska omständigheterna att de verkligen inte får stöd i fråga om att 

tillämpa de som de lärt sig på demensutbildningen eller om de upplever att de inte får stöd 

överhuvudtaget är oklart. Om de inte känner att de får stöd eller att chefen inte upplever själv 

att det är ett bra arbetssätt, då blir det svårt att applicera detta i verkligheten.  

 

Någon beskriver att dennes chef förespråkar att den kunskap som förvärvats på 

demensutbildningen ska användas i praktiken. Som Angelöw (1991) beskriver det så är 

motivation och viljan själva motorn i förändringsarbetet. Att chefen tillsammans med 

personalen bygger upp gemensamma mål ökar motivationen samt att de känner sig delaktiga 

vilket leder till en grundläggande känsla av trygghet (Angelöw 1990:90).  De Jaeger (2001) 

menar att det är upp till ledaren för förändringen att övertyga personalen om att den nya idén 

är bra, samtidigt som denne framför fördelarna samt relevant information inför förändringen 

så att även personalen ska kunna anamma implementeringen. Han betonar att 

kommunikationen är ett viktigt verktyg i processen (De Jaeger 2001). En stor del av 

implementeringsproblematiken består av att cheferna inte har en förmåga att följa upp och 

vidareutveckla projekt och därför stannar förändringsarbetet av och återgår till gamla rutiner 
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7. Slutdiskussion 
Att utbilda sin personal utgörs av en mycket stor kvot av den totala vuxenutbildningen, men 

frågan är vilka effekter som personalutbildningen ger på individnivå. Det är svårt att 

generalisera kring vad de faktiskt leder till. Effekterna av utbildning kan visa ett större 

intresse för utbildning inom det egna arbetsområdet och för de ämnen som utbildningen 

behandlade, bättre allmänbildning, ökad självtillit samt att både självförtroende och 

självutveckling ökar. Jag tror att de tydligaste arbetsrelaterade effekterna rör sig kring att 

klara de nuvarande arbetsuppgifterna på ett bättre sätt. 

 

 Det finns både för- och nackdelar med utbildningar inom demensområdet. Fördelarna kan 

vara att personalens kunskaper ökar samt att deras attityder och bemötande gentemot den 

demenssjuke påverkas positivt efter genomgången demensutbildning. Genom utbildningar 

kan också psykiska och beteendemässiga symtom hos de demenssjuka minska samt att deras 

välbefinnande ökar på grund av en ökad kompetens inom yrket, Nackdelarna tycks snarare 

vara att korta och enstaka utbildningar inte ger någon effekt i verksamheterna. För att 

förändringsarbetet ska fortgå i Nybro kommun är det av stor vikt att det ges fler utbildningar 

inom området, annars är risken att informanterna går tillbaka till det gamla arbetssätet. 

 

När jag startade denna undersökning hade jag en föreställning om att det var de som har arbetat 

länge inom äldreomsorgen som skulle ställa sig negativa till att använda sig av det salutogena 

synsättet, men så är inte fallet. Undersökningen har alltså inte påvisat att det skulle vara så att de 

äldre och med lång yrkeserfarenhet generellt skulle vara negativa till förändringen. Snarare kan 

det vara att vissa med lång erfarenhet kan se det positiva med att införa ett salutogent synsätt. I 

undersökningen har jag ej funnit attitydsskillnader men tanken på ålder, antal 

yrkesverksamma år, kön eller utbildning. 

 

Det är ett stort antal informanter som har svarat att de har samma syn och arbetssätt som innan 

demensutbildningen även om en stor grupp har svarat att de tänker till i olika situationer. Jag 

funderar lite över vad det är som händer på en utbildning, för något under dessa tjugo timmar 

som denna utbildning består av, måste det finnas något att ta till sig. En del av informanterna 

har dock den attityden att de har arbetat så länge inom yrket att det kan det här med demens 

och att de inte är i behov av att lära sig nya saker samt att det kan finnas en rädsla för att föra 

in nya arbetssätt i verksamheterna. De är trygga i den miljön de är i och ser därför 

förändringar som ett hot. En fråga som man bör ställa sig när man arbetar med människor är 
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för vems skull man utför arbetet, för sig själv för att kunna betala hyran eller för den enskilde 

omsorgstagaren? En del skriver att det är svårt att ändra på rutiner, nog för att människan är 

ett vanedjur, men visst är livet dynamiskt och den ena dagen är inte den andra lik. Framförallt 

för äldre människor med en demenssjukdom, där den ena dagen är dålig och de behöver 

mycket hjälp och stöttning, men nästa dag är de bra och klarar mycket själv. Det gäller att se 

sådana bitar så att man som personal inte plockar bort fungerande funktioner.  

  

Något som jag tyckte var intressant var att någon av informanterna hade svarat att lokaler och 

byggnader behövdes förändra för att kunna arbeta mer salutogent. Det är en intressant tanke 

att byggnationen påverkar arbetssätet. Jag tänker mig att vissa byggnader är byggda som 

institutioner, vilket kanske också präglar arbetssättet 

 

Det var många av informanterna som förstod begreppet meningsfullhet och kunde därefter 

beskriva vad meningsfullhet kunde vara för omsorgstagarna. Det var positivt att så många har 

snappat upp det, men det är också ett begrepp som har funnits med i verksamheterna redan 

innan demensutbildningen i och med Nybro kommuns sociala synsätt. Några av 

informanterna nämnde att alla inte är överens om hur målen ska nås, utan att det blir att 

gruppen strävar åt olika håll. Som jag tänker så handlar det ju även om att 

omsorgsassistenterna i sitt arbete ska kunna känna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet för att göra ett bra arbete. Om de inte känner till målen med verksamheten, blir 

det snarare ett kaos där alla har olika mål, vilket resulterar i att omsorgstagarna blir lidande. 

Dessutom är det lätt att alla återgår till de gamla arbetsrutinerna eftersom de fungerade bättre, 

vilket också är en implementeringsproblematik som oftast sker om inte förändringen stöttas 

upp. 

 

Då jag frågade informanterna vad de skulle behöva förändra i sitt dagliga arbete för att arbeta 

mer salutogent var det ett stort internt bortfall på 46 %. Anledningen till detta är svårt att 

svara på, men eftersom det var en fråga där informanterna själva fick motivera sitt svar kan 

det ha varit av den anledningen. En annan tanke jag har är att jag skulle ha formulerat om 

frågan till ”Vad har du för kunskaper om det salutogena synsättet?”. Jag hade troligtvis fått 

fler svar. Precis som nu hade jag antagligen fått en mängd olika svar. Många av informanterna 

är positiva och tycker att de har fått bra verktyg att använda sig av i praktiken, vilket är 

positivt om man ser till implementeringsprocessen av ett salutogent synsätt i Nybro kommun. 
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Jacobsen & Thorsvik (2008) talar om att det är viktigt att de som berörs av en förändring, 

måste stödja den för att uppnå de resultat som förväntas.  

 

Många av informanterna är dock positiva till att kunna arbeta mer salutogent, generellt kan 

jag dock tillägga att de flesta anser att det behövs mer tid till att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Frågan är dock varför de har angett tiden som en 

påverkande faktor, om det är så att det behövs mer tid eller om informanterna har svarat det 

på grund av andra orsaker. Det är fortfarande en lång väg att gå då jag märker att alla inte har 

den kunskap som det salutogena synsättet kräver, även om de flesta är positiva till 

förändringen. Vissa av informanterna är motståndare till att ändra på ett arbetssätt som de 

tycker har fungerat och precis som Jacobsen (2005) menar så kan motståndet öka ju längre 

tiden går och desto längre in i förändringsprocessen som man kommer, kan motståndet bli 

starkare. Det är mycket som kan gå fel under förändringsprocessen. Precis som Balogun och 

Hailey (2004) talar om är det viktigt att en process inte är dåligt underbyggd, då risken är stor 

att det förväntade resultatet uteblir. Hrebiniak (1990) menar att det är lätt att måla upp en 

vision av hur man vill att en verksamhet ska se ut, men att det är implementeringen av 

densamma som är det svåra. Vedung (1990) talar om att det är av stor vikt att personalen 

förstår syftet med implementeringen för att den ska ge ett bra resultat. 

 

Det var 75 % som upplever att de får stöd från deras närmaste chef i fråga om att tillämpa det 

salutogena synsättet. Jag anser att detta resultat är intressant och att det behöver 

uppmärksammas av informanternas chefer då stödet från enhetschefen är en viktig del i 

implementeringsprocessen. Som Vedung (1990) beskriver det så påverkas personalen av 

enhetschefernas attityder till implementeringen. Det salutogena synsättet ska inte bara 

förekomma ute i verksamheterna utan även uppåt i organisationen, det vill säga att det ska 

genomsyra hela Nybro kommuns äldreomsorg. En viktig aspekt av demensutbildningen är att 

enhetscheferna tillsammans med omsorgsassistenterna har diskuterat olika fallbeskrivningar, 

det ger en god insyn för cheferna på vilken nivå vissa omsorgstagare befinner sig. Det var 

dock 8 % som upplever att de inte känner stöd från sin enhetschef, men om det faktiskt rör 

demensutbildningen eller om det finns andra orsaker till det vet jag inte. 

 

En konklusion av detta är att omsorgsassistenterna i Nybro kommun, delvis har anammat 

demensutbildningens synsätt, även om de anser att det finns vissa faktorer som skulle 

underlätta deras arbetssätt i praktiken. En stor skara omsorgsassistenter upplever att de arbetar 
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på samma sätt som innan demensutbildningen och vad detta beror på är oklart. Eftersom 

demensutbildningen har pågått under två terminer är alla omsorgsassistenter i olika faser 

beroende på när de gick utbildningen och det tror jag kan påverka. Vissa befinner sig kanske i 

motiveringsfasen och andra har redan återgått till sina gamla rutiner. Jag tror att det torde vara 

en bra tanke, precis som Thompson och Strickland (2001) talar om, att börja sprida en idé om 

ett nytt arbetssätt innan själva implementeringen sker. Jag tror att det är en mycket viktig 

aspekt allra helst i ett arbete med och av människor. Det är en viktig synpunkt för Nybro 

kommun att tänka på att låta omsorgsassistenterna vara delaktiga i förändringen av 

arbetssättet. 
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9. Bilagor 
 
Under bilagor presenteras material som har använts under undersökningen, men som jag valt 

att inte ha med i arbetet, utan istället bifogas som bilaga för att ge läsare ytterligare 

information om det är önskvärt.   

9.1 Tabeller 
 
Här redovisas resultatet utifrån ålder, yrkeslängd och utbildning för respektive område. 
 
 
Tabell 1. Informanternas svar avser: inget svar, under 25, 26-35, 36-45, 46-55 och 56-. 
 
 
Ålder 
Internt bortfall 1 % 
Under 25 1 % 
26- 35 14 % 
36- 45 27 % 
46-55 36 % 
56- 21 % 
Totalt 100 % 
N = 151 
 
Tabell 2. Informanternas svar avser: 0-5, 6-10, 11-15 och 16-. 
 
Antal år inom yrket 
0-5 år 5 % 
6- 10 år 14 % 
11- 15 år 15 % 
16- 66 % 
Totalt 100 % 
N = 151 
 
Tabell 3. Informanternas svar avser: inget svar, grundskola, gymnasium inriktning social 
omsorg, gymnasium annan inriktning, eftergymnasial utbildning, examen högskola/universitet 
Utbildning 
Internt bortfall 1 % 
Grundskola 11 % 
Gymnasium socialinriktning 39 % 
Gymnasium annan inriktning 25 % 
Eftergymnasial utbildning 19 % 
Högskola/universitet 5 % 
Totalt 100 % 
N = 151 
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Tabell 4. Informanternas svar avser: internt bortfall, ja, nej, lång yrkeserfarenhet, både och, 
tänker på hur man arbetar, uppdaterad efter utbildningen samt besitter mer kunskap. 
Fråga 5. Har din syn på äldre människor förändrats efter 
utbildningen? 
Internt bortfall 0 % 
Ja 20 % 
Nej 53 % 
Nej, lång yrkeserfarenhet 4 % 
Både och 4 % 
Tänker mer på hur man arbetar 7 % 
Uppdaterad efter utbildningen 3 % 
Besitter mer kunskap 9 % 
Total  100 % 
N =151 
 
Tabell 5. Informanternas svar avser: internt bortfall, ja, nej, själv/medbestämmande, både och, 
att bibehålla personlig identitet, ett värdigt liv samt man måste kunna känna sig levande. 
Fråga 11. Förstår du innebörden av ”att få leva tills jag 
dör”? 
Internt bortfall 3 % 
Ja 50 % 
Nej 2 % 
Själv/medbestämmande 17 % 
Att bibehålla personlig identiteten 7 % 
Värdigt liv 11 % 
Man måste kunna känna sig levande 10 % 
Totalt 100 % 
N = 151 
 
Tabell 6. Informanternas svar avser: internt bortfall, ja, nej, i diskuterar olika lösningar, vi 
jobbar lika, både och, vi samarbetar efter det vi lärt oss samt vet ej. 
Fråga 15. Känner du stöd från dina kollegor? 
Internt bortfall 9 % 
Ja 65 % 
Nej 2 % 
Vi diskuterar olika lösningar 12 % 
Vi jobbar lika 6 % 
Både och 4 % 
Vi samarbetar efter det vi lärt oss 1 % 
Vet ej 1 % 
Total 100 % 
N = 151 
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9.2 Missivbrev 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Linda Nettö och jag läser till socionom på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag 

håller nu på med min C-uppsats som handlar om att implementera det salutogena synsättet i 

omsorgen. Jag hoppas att du kan hjälpa mig genom att svara på enkäten, som ligger till grund 

för mitt uppsatsarbete. Enkäten vänder sig till alla omsorgsassistenter i Nybro kommuns tätort. 

Då din medverkan betyder mycket för mitt arbete hoppas jag att du deltar i undersökningen 

för att bidra med en överskådlig bild av hur demensutbildningen har påverkat 

omsorgsassistenternas arbetssätt. De svar jag får in kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att svaren endast kommer att användas i vetenskapligt syfte. De svar du lämnar kan ej 

härledas tillbaka till dig eller till din arbetsgrupp. Däremot kommer svaren att kunna jämföras 

geografiskt. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till mig eller till min handledare! 
 

Tack för din medverkan! 
 
Linda Nettö 

 
Kontaktuppgifter: 
Linda Nettö 
ln22fx@student.lnu.se 
0738-279797 
 
Handledare: Jan Petersson 
Jan.Petersson@lnu.se  
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9.3 Enkät 
Enkätundersökning 
Vänligen ringa in dina svar i samtliga frågor! 
  
1. Jag har deltagit vid dessa utbildningstillfällen vid demensutbildningen: 
 
 
1          2          3          4 
 
 
2. Vilken ålder befinner du dig i. 
 
 
Under 25        26-35        36-45        46-55        56- 
 
 

 
 
3. Jag har arbetat inom omsorgen 
 
0-5 år          6-10 år          11-15 år          16- 
 
 
 
4. Vilken skolutbildning har du? Ringa in de svarsalternativ som passar dig 
 
Grundskola    
Examen från gymnasium med inriktning social omsorg    
Examen från gymnasium med annan inriktning 
Examen från eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet 
Examen från högskola/universitet 
nämligen……………………………………………………… 
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5. Har din syn på äldre människor och åldrandet förändrats efter utbildningen? 
 
 
Ja                 Nej 
Motivera ditt svar: 
 

 
 
6. Om du nu tänker på det du har lärt dig under utbildningen, vad är det du skulle 
behöva förändra i ditt dagliga arbete för att arbeta mer salutogent? 
 
Motivera ditt svar: 
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7. Upplever du att det finns några svårigheter med att använda dig av det du lärt dig 
under utbildningen i ditt arbete? 
 
 
Ja                 Nej 
Motivera ditt svar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.  Upplever du att du kan bemöta de äldres upplevelser och känslor på ett nytt sätt 
efter utbildningen? 
 
 
Ja                 Nej 
Motivera ditt svar: 
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10. Efter att du har genomgått demensutbildningen, finns det några arbetsrutiner som 
du skulle vilja ändra på för att kunna tillämpa det du lärt dig? 
 
 
Ja                 Nej 
 
Om ja, på vilket sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Anser du att du förstår innebörden av ”Att få leva tills jag dör”? 
 
 
Ja                 Nej 
Motivera ditt svar: 
 
 
 
 
 
 

 
 
12. Begreppet bemötande är en viktig del av utbildningen. Anser du att du har 
förändrat något i ditt bemötande gentemot omsorgstagarna efter demensutbildningen?  
 
 
Motivera ditt svar: 
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13. Något som återkommer under utbildningen är begreppet meningsfullhet. Anser du 
att du har en kännedom om vad begreppet står för? 
 
 
Ja                     Nej 
 
Motivera med ett exempel vad meningsfullhet för omsorgstagarna kan innebära: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Upplever du att du får stöd från din närmaste chef i fråga om att tillämpa det du 
lärt dig under utbildningen? 
 
 
Ja                 Nej 
Motivera ditt svar: 
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15. Upplever du att du får stöd från stöd från dina närmaste kollegor i fråga om att 
tillämpa det du lärt dig under utbildningen? 
 
 
Ja                 Nej 
Motivera ditt svar: 
 
 
 
 

 
 
 
Tack för att du tog dig tid att svara! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


