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Abstract 

 

Title: Ett femstjärnigt hotell med full service – En kvalitativ studie om kvinnlig omsorgsperso-

nals vardag och salutogent arbetssätt inom äldreomsorg 

Authors: Sara Pellgård & Sabina Rosén. 

 

Summary 

This study aims to seek knowledge of the salutogenic model within geriatric care. This is 

done by problematizing the female geriatric care personnel’s everyday life and conditions. 

The study’s comparative empirical focus includes interviews with ten women that work with-

in geriatric care, at two different workplaces. The method used is thus qualitative. The theo-

retical framework that has been applied on the study’s empirical material concerns structural 

difficulties for female geriatric care personnel that are working salutogenically in practice. 

The conclusion offers a discussion of what we have established through the examination of 

what enables the realisation of the salutogenic model within geriatric care. The central find-

ings in the study are that flexibility, scope for action and continuity works as fundamental 

conditions for geriatric care personnel. Moreover, an interesting aspect that is discussed is 

how the employees adjust to the fact that it is favorable, for both the elderly and the person-

nel, to only do the most essential tasks. Furthermore, the strengths and weaknesses of the 

study are discussed, as well as motivation for further research within the field. 

Keywords: salutogentic model, geriatric care, sociology. 

Nyckelord: äldreomsorg, salutogent arbetssätt, salutogenes, omsorgsarbete, sociologi. 
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1. Bakgrund 

Under början av 1900-talet var äldreomsorg främst anhörigas ansvar. Det fanns ingen organi-

serad och reglerad äldreomsorg. Under mitten av 1900-talet växte den offentliga äldreomsor-

gen fram i Sverige, med ålderdomshem och hemhjälp där hemmafruar arbetade några timmar 

om dagen för en ringa lön. Det krävdes ingen vårdbetingad utbildning, utan färdigheter inom 

hemarbete ansågs vara tillräcklig kompetens. I slutet av 1970-talet expanderade den offentliga 

äldreomsorgen. Nya serviceboenden inrättades, där äldre bodde i egna lägenheter och det 

fanns personal tillgänglig dygnet runt. Ansvaret för äldreomsorgen gick från att vara en famil-

jeangelägenhet, till att bli samhällets ansvar (Wreder, 2005).   

Utökningen av äldreomsorgsverksamheten krävde omsorgsutbildad personal samtidigt som 

andelen äldre ökade, vilket resulterade i en ökad kostnad för äldreomsorgen. År 1992 infördes 

ädelreformen, som innebar att kommuner övertog ansvaret för äldreomsorgen. Omsorgslös-

ningar i äldres hem ökade i samband med att landstingets vårdinstitutioner upphörde för att 

klara finansieringen av omsorgen. Hemtjänst betraktades då som en kostnadseffektiv lösning. 

New Public Management växte fram under 1990-talet och innebär att omsorgsverksamheter 

styrs som ett företag och marknadsanpassas för att bli  kostnadseffektiva. Konkurrensutsätt-

ning ökade inom omsorgsverksamheten när andelen privata omsorgsalternativ utökades. Inom 

det kvinnodominerade omsorgsyrket har utbildningskraven ökat. Det har utvecklats från att 

betraktas som ett arbete där främst hushållssysslor utförs, till att innefatta mer sociala arbets-

uppgifter. Genom ökade valmöjligheter för omsorgstagare och mer insatser i hemmet har 

ansvaret får äldreomsorgen gått från att vara samhällets till att bli främst individens eget 

ansvar, med stöd från anhöriga (Wreder, 2005).   

1.1 Att arbeta salutogent 

Äldreomsorgen har förändrats då ansvarssystemet succesivt har övergått från att vara sam-

hällets till att främst bli individens eget ansvar. Konkurrensutsättningen av den offentliga 

omsorgen, genom den privata regins framväxt, har resulterat i budgetåtstramningar och behov 

av att söka efter kostnadseffektiva alternativ. För att förena kostnadseffektivitet och främst 

ökad kvalitet i äldreomsorgens verksamheter betonas det salutogena arbetssättet som fördel-

aktigt. Inom ramen för arbetssättet överlåter personal hälsoansvaret till omsorgstagare genom 

att endast utföra de insatser den enskilde inte har förmåga till att utföra själv, för att bevara 

individens förmågor på lång sikt (Westlund och Sjöberg, 2005). 
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Det salutogena arbetssättet som grundades av Aaron Antonovsky (1996) innebär ett fokus på 

det friska hos individen, snarare än att behandla sjukdomar. Antonovsky poängterar att hälsa 

är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjuk-

dom. Westerlund och Sjöberg (2005) beskriver hur omsorgspersonal kan tillämpa Antonov-

skys synsätt i praktiken. Enligt ett salutogent arbetssätt ska omsorgsarbetet utformas så att 

individens förmågor och autonomi bevaras. Genom att bibehålla förmågor kan individen 

fortsätta genomföra vardagliga sysslor,  delta i de sociala aktiviteter som önskas och minska 

känslan av att vara beroende av hjälp. Ett salutogent arbetssätt bör utformas så att det stärker 

individens känsla av sammanhang, vilket bidrar till att individen trots sjukdomar kan känna 

sig frisk. Meningsfullhet, delaktighet och hanterbarhet är de tre komponenter som utgör 

grundförutsättningar för att uppnå en känsla av sammanhang. Meningsfullhet innebär att 

individen upplever ett värde i sin livssituation. Delaktighet betyder att individen får bestämma 

över sin situation och hanterbarhet syftar på att individen har förmåga att möta och hantera 

olika omständigheter (Westerlund och Sjöberg, 2005). Äldreomsorg organiseras vanligen 

utifrån institutionella rutiner, vilket innebär att arbetsdagen struktureras genom tidsmässigt 

fastställda rutiner. För att arbeta salutogent behöver för givet tagna institutionella rutiner 

brytas. Organiseringen av arbetsdagen bör istället utgå ifrån varje individens enskilda behov 

(Westlund, 2009).  

Flera av de grundläggande målsättningarna med ett salutogent arbetssätt: självbestämmande, 

självständighet, meningsfull tillvaro och delaktighet anges i socialtjänstlagen som äldre-

omsorgen regleras av. Omsorgsverksamheter behöver inte arbeta just enligt det salutogena 

arbetssättet för att uppfylla kraven, men genom ett salutogent arbetssätt kan verksamheter 

uppfylla många av de angivna målen.  

Socialtjänstlagen 5 kap: 

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre per-

soner får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att 

leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv 

och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bo-

städer och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet 

och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda 
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boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 

behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möj-

ligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan 

lättåtkomlig service ska ges (Bergstrand, 2014). 

Vi har båda arbetat inom äldreomsorg och haft praktik inom omsorgsförvaltning. Våra respek-

tive handledare på talade om hur verksamheterna kan förbättras ytterligare genom att imple-

mentera ett fullständigt salutogent arbetssätt. Eftersom våra tidigare erfarenheter inom äldre-

omsorg har präglat våra föreställningar om omsorgsarbete blev vi genuint intresserade av det 

salutogena arbetssättet. Detta för att omsorgsarbete vanligen utgår från rutinuppgifter. Dessu-

tom har vi genom våra erfarenheter upplevt svårigheter med att låta omsorgstagare utföra 

samtliga sysslor efter förmåga, då vi som omsorgspersonal vanligtvis tenderat till att göra det 

lilla extra för omsorgstagare i tro om att vi har varit snälla.   

Det salutogena arbetssättet framställs som eftersträvansvärt, dock har vi fått uppfattningen av 

att det inte är många omsorgsverksamheter som arbetar salutogent fullt ut. Westerlund och 

Sjöberg (2005) betonar att omsorgsverksamheter behöver frångå institutionella rutiner för att 

realisera ett salutogent arbetssätt. Vi finner det därmed intressant att förstå vilka svårigheter 

det kan finnas med att realisera ett salutogent arbetssätt, då vi inte har funnit någon forskning 

om salutogent arbetssätt som problematiserar arbetsvardagen och de strukturella villkor som 

omsorgsarbete präglas av. Vi vill således söka förståelse för hur omsorgspersonal upplever 

arbetsvardagens struktur och vilka villkor som omgärdar relationerna inom omsorgsarbetet. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Det grundläggande syftet med föreliggande studie är att söka förståelse för det salutogena 

arbetssättet inom äldreomsorgen. Vi vill således synliggöra hur olika kontextuella förutsätt-

ningar, på två olika arbetsplatser, påverkar hur kvinnlig omsorgspersonal upplever omsorgs-

arbetet och anpassningen till det salutogena arbetssättet.  

Studiens grundläggande frågeställning är:  

 Vad främjar och motverkar implementeringen av det salutogena arbetssättet inom 

äldreomsorg?  

De underliggande frågeställningarna som studien måste beröra är: 
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 Hur kan vi förstå vilka omständigheter det är som möjliggör att kvinnlig omsorgsper-

sonal klarar av att engagera sig i omsorgstagares individuella behov av fysiskt och 

emotionellt stöd? 

 Hur upplever personalen de omsorgssituationer de ställs inför och hur hanteras dessa 

situationer? 
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2. Forskning och teoribildning kring omsorgsarbete   

___________________________________________________________________________ 

I kommande avsnitt presenteras en redogörelse för den forskning som används för att studera 

vårt problem. Forskningen disponeras i kategorier som relateras till studiens syfte och fråge-

ställningar.  

2.1 Omsorgsarbetets organisering  

För att omsorgsverksamheter ska effektiviseras och inte överskrida befintlig budget kan 

äldreomsorgen organiseras genom tekniskt planering, med standardiserade arbetsuppgifter 

som planeras i förväg. Konsekvensen av effektivisering blir således ett mindre utrymme för 

situationsanpassad omsorg och en minskad möjlighet till att påverka insatsernas utformning, 

både för omsorgstagare och personal (Szebehely, 2005). Organisering utifrån taylorism är 

inspirerad av industrins löpande band-princip, för att uppnå en kostnadseffektiv verksamhet. 

innebär att kringuppgifter reduceras för att fokusera på tidsplanerade insatser, vilket minskar 

handlingsutrymmet för både personal och omsorgstagare (Eliasson, 1992). 

Rose-Marie Eliasson och Ingrid Runesson (2000) har sammanställt resultat från olika studier i 

kunskapsöversikten ”Att sörja för äldre: Hur ta tillvara kompetens i äldreomsorgen?”. I verket 

diskuteras god omsorg och vilka grundläggande villkor som bör uppfyllas för att omsorgsper-

sonal ska kunna använda sin kompetens i arbetet. Personalens förmåga att ge god omsorg är 

enligt författarna beroende av hur arbetet organiseras. Ett villkor som lyfts fram är behovet av 

stöd från arbetsledning och kollegor i arbetet. Stöd är viktigt för att personalen ska uppleva en 

delad ansvarsbörda och få möjlighet till att ventilera arbetsrelaterade situationer. I både per-

sonalgruppen och gentemot omsorgstagare framhävs kontinuitet som en viktig aspekt. Konti-

nuitet innebär att ett lågt antal omsorgspersonal som arbetar med varje enskild omsorgstagare. 

Kontinuitet bidrar till att stärka relationer och skapa gemensamma arbetssätt utifrån varje 

enskild omsorgstagares behov.  För att utföra ett fullgott omsorgsarbete bör tidsutrymmet för 

varje arbetsmoment upplevas som tillräckligt och vara sammanhängande. Detta för att om-

sorgspersonalen ska har möjlighet att utföra arbetsuppgifter utan att uppleva stress. Inflytande 

över arbetssituationen betonas även vara en viktig förutsättning. Om personalen upplever att 

de har inflytande och självbestämmande över arbetets struktur bidrar det enligt författarna till 

ett tillvaratagande av kompetens och en trivsam arbetssituation för personalen.   

Kari Waerness (1983) uppmärksammar att professionalisering och effektivisering av omsor-

gen får negativa effekter för omsorgsarbetets karaktär. Författaren menar att det personorien-
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terade arbetssättet påverkas negativt. Vidare betonas det som fördelaktigt att omsorgspersonal 

organiseras i små arbetsgrupper som arbetar med ett begränsat antal omsorgstagare. Det främ-

jar ett personorienterat omsorgsarbete, då omsorgspersonalen har möjlighet att lära känna 

varje enskild omsorgstagare. Omsorgsarbetet kan då utföras flexibelt och individanpassat.  

2.2 Förväntningar på omsorgsarbete 

Flera forskare har belyst personalens relation till omsorgstagare som viktig för kvaliteten i det 

direkta mötet (Eliasson 1992; Franssén 2000; Szebehely 1995; Waerness 1983). Marta Szebe-

hely (2005) beskriver att omsorgstagare vill veta när, var och av vem de ska få hjälp. Det 

betonas som önskvärt från omsorgstagare att det är ett fåtal personal som återkommer. Det 

som omsorgstagare förväntar sig och framhäver som betydelsefullt är att de får möjlighet att 

påverka hur insatsen ska utföras.  

”De äldre vill kunna förutse ramarna men kunna påverka hjälpens 

innehåll och utformning” (Szebehely 2005:53) 

Malin Wreder (2005) belyser de förväntningar som omsorgspersonal har gällande vad god 

omsorg är. Nära relationer mellan personal och omsorgstagare framhävs av personalen som en 

viktig förutsättning för god omsorg. De betonar vikten av att skapa en familjär miljö på äldre-

boenden, där vardagssysslor som matlagning, fika och promenader utförs tillsammans med 

omsorgstagare. Att etablera nära relationer mellan omsorgspersonal och omsorgstagare besk-

rivs av omsorgspersonal kunna utgöra ett substitut för omsorgstagares eventuella försvagade 

kontakt med sitt tidigare sociala nätverk (Wreder, 2005). 

Omsorgsarbete inkluderar både praktiska arbetsuppgifter och emotionellt arbete. lyfter fram 

att arbetet med äldre med varierande omsorgsbehov genomsyras av oskrivna regler, det vill 

säga normer och förväntningar på hur arbetet ska utföras (Eliasson, 1992). De förväntningar 

som omsorgspersonal får hantera från omsorgstagare kan komma i konflikt med organisation-

ens krav på hur arbetet kan organiseras och det tidsutrymme som personalen har att arbeta 

med. Detta kan upplevas som pressad situation för omsorgspersonalen (Fahlström, 1999). 

Omsorgspersonal har olika roller, både arbetsrelaterade roller och roller i privatlivet. Det 

föreligger krav och förväntningar kopplade till de olika rollerna och dessa kan kollidera, 

vilket omsorgspersonal måste hantera och förhålla sig till (Ressner, 1981). 
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2.3 Kvinnor och omsorgsarbete 

I Sverige är över 90 procent av de anställda inom äldreomsorgen kvinnor (Szebehely, 2005). 

Kvinnor är överrepresenterade inom omsorgsyrket, och det konstateras vidare att kvinnor i 

högre utsträckning än män utför mer omsorgsarbete och hushållsarbete inom den privata 

sfären. Kvinnlig omsorgspersonal utför således omsorgsarbete både i den offentliga och den 

privata sfären (Davis 1995; Franssén 2000; Waerness 1983; Wreder 2005).  

I studien ”Omsorg i tanke och handling: en studie av kvinnors arbete i vården” (2000) pro-

blematiserar sociologen Agneta Franssén kvinnors arbete inom vård och omsorg. Dels lyfter 

Franssén fram de sociala ojämlikhetsstrukturer som präglar kvinnors liv, dels distinktionen 

mellan tanke och handling. Kvinnorna som observerades i studien prioriterade oftast inte det 

sociala stödet till omsorgstagare utan arbetade mer rutinstyrt med sysslor som inte krävde 

något emotionellt engagemang. Franssén förklarar denna distinktion mellan tanke och hand-

ling genom att framhäva vårdens organisering, förväntningar från kollegor och omsorgsarbete 

i hemmet som utmattande för kvinnor. Forskaren menar att den påtagliga balansakten mellan 

att tillgodose arbetskamraternas, patienternas och den egna familjens behov av omsorg kan 

leda till emotionell utmattning för kvinnor. Vidare betonas att kvinnorna i studien upplevde 

skuldkänslor när de inte kunde leva upp till förväntningarna. Detta för att den offentliga och 

privata sfären förenas genom de förväntningar som kvinnor behöver leva upp till.  

Fransséns (2000) resonemang tillämpas i uppsatsens analysavsnitt. Fransséns tankemodell 

fungerar som ett teoretiskt verktyg då hon uppmärksammar hur förhållanden på institutionell 

nivå, det vill säga mellannivå, och sociala ojämlikhetstrukturer mellan män och kvinnor på 

makronivå, samspelar med kvinnors handlade på mikronivå, alltså det direkta mötet mellan 

personal och omsorgstagare.  

Franssén (2000) indelar de sociala förhållanden som kvinnlig omsorgspersonal måste anpassa 

sig till i tre centrala kategorier: patientorientering, kollegial orientering och familjeorientering.  

Patientorientering innebär att vara uppmärksam på omsorgstagares välmående, samt att för-

söka tillgodose deras behov av både fysiskt och psykiskt stöd. Det handlar sålunda om att vara 

flexibel vad gäller rutinuppgifter, för att istället prioritera omsorgstagares hälsa och välbefin-

nande. Fransséns begrepp om patientorienterat förhållningssätt kommer att tillämpas i vår 

studie för att söka förståelse för hur omsorgspersonal på de studerade arbetsplatserna uttalar 

sig om det emotionella arbetet med omsorgstagare. Patientorientering betraktas i vår studie 
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som en förutsättning för att arbeta salutogent, men det ska inte likställas med salutogent ar-

betssätt.  

Med kollegial orientering avses relationen mellan kollegor. För att arbetet ska fungera inom 

arbetsgrupper krävs det social gemenskap, men enligt Franssén bidrar det även till förvänt-

ningar inom arbetsgrupper om att ge företräde åt umgänge med arbetskamraterna och rutin-

uppgifter. Detta för att riktigt arbete ofta anses vara de synliga arbetsuppgifterna, som till 

exempel att städa eller tvätta. Resonemanget om den kollegiala orienteringen används i ana-

lysen för att förstå hur rutinuppgifter prioriteras av den berörda omsorgspersonalen och för att 

analysera hur de upplever relationen till sina kollegor.  

Familjeorientering innebär att vara mån om den egna familjens intressen, och syftar därtill på 

arbetet som utförs inom den privata sfären, såsom hushållsarbete och omsorgsarbete om barn 

och anhöriga. Fransséns begrepp om familjeorientering kommer att användas för att förstå 

kvinnornas familjesituation och hur de hanterar familjära intressen. Vidare för att förstå om 

eventuella skillnader mellan kvinnornas familjesituation påverkar huruvida de arbetar sa-

lutogent. Även för att uppmärksamma hur fördelningen av det oavlönade arbetet ser ut mellan 

kvinnorna och deras partner. Vi ämnar dessutom analysera hur patientorientering, kollegial 

orientering och familjeorientering samspelar i kvinnornas berättelser.   

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och teoribildning  

Den forskning som presenterats är ämnad att kontextualisera vår undersökning. Vi har hämtat 

insikter från etablerad forskning som har uppmärksammat såväl organisatoriska betingelser 

som sociala relationer inom givna sammanhang. Flera av de studier som presenterats är kvin-

novetenskapligt inspirerade. Dessa har valts ut för att belysa omsorgsyrkets könsbundenhet. 

Eftersom flertalet studier har åskådliggjort omsorgsarbetares möjligheter och begräsningar till 

att arbeta emotionellt, vill vi uppmärksamma dessa frågeställningar inom ramen för vår egen 

studie. Forskare, främst Franssén (2000) har betonat en tredimensionell omsorgsrelation som 

omsorgspersonal i allmänhet, och kvinnlig omsorgspersonal i synnerhet har att förhålla sig 

till. Den utvalda forskningen fokuserar på normer och förväntningar som omger omsorgsper-

sonalens tillvaro. Ovanstående forskning har strategiskt valts ut för att förstå vilket empiriskt 

material och teoretiska resonemang som på ett adekvat sätt förklarar fenomenet, salutogent 

arbetssätt. Den presenterade forskningen kommer att beröras i olika grad i studiens analysav-

snitt.   
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3. Metod  

Kommande avsnitt beskriver studiens tillvägagångssätt. Metoden som skildras avspeglar hur 

det grundläggande problemet har studerats. Dessutom diskuteras de etiska dilemman och 

tolkningssvårigheter som har uppkommit under undersökningsprocessen.  

3.1 Kvalitativ ansats 

Eliasson, Warners och Tedde (2005) framhåller olika tillvägagångssätt för att arbeta fram 

problem och teoretiska utgångspunkter. Forskaren kan arbeta empiristyrt där teorier och tidi-

gare forskning används som referensram, för att sortera och tematisera empiriskt material. 

Detta för att undvika att fastna i givna problemdefinitioner och inte låsas fast vid inadekvata 

begrepp och teorier. Vi har valt att ta en mellanväg mellan att arbeta teoristyrt och empiristyrt. 

För att inte ge oss ut på fältet som oskrivna blad vägleddes vi av tidigare forskning för att 

rikta vårt problem. Genom att tillvarata de aspekter av omsorgsarbete som forskare tidigare 

har uppmärksammat har denna metod varit fördelaktig i förhållande till problemet.  

Kvalitativ ansats med intervju som instrument har valts för att insamla informanternas spon-

tana reaktioner och upplevelser (Dalen, 2008). Eftersom studiens frågeställning kräver en 

förståelse för fenomenet var det angeläget att få informanternas berättelser om hur de hanterar 

mötet med omsorgstagare och vilka upplevda svårigheter som präglar hur de arbetar. Vi ville 

således studera fenomenet genom att intervjua omsorgspersonal då det är i det direkta mötet 

med omsorgstagare som det salutogena arbetssättet realiseras. 

Vi inspirerades av tidigare forskning inom området vid skapandet av intervjuguide. Detta för 

att konstruera en adekvat intervjuguide som berörde de områden som genomsyrar omsorgs-

personalens vardag och arbete. Agneta Franssén (2000) fungerade därmed som en inspirat-

ionskälla till studien. Till yttermera visso studerades relevant litteratur om salutogent arbets-

sätt för att fånga de aspekter som utgör arbetssättet. Eliasson och Runesson (2000) framhåller 

vilka villkor som måste vara uppfyllda för att omsorgspersonal ska ha möjlighet att ge god 

omsorg, vilket vi har tagit fasta på till intervjuguiden. Vår ambition har således inte varit att 

pröva en given teori utan snarare att bevara en öppenhet till problemställningen genom att 

uppmärksamma de villkor som ligger till grund för kvinnlig omsorgspersonals vardag och 

arbete.  

För att förstå de möjligheter och begränsningar omsorgspersonal arbetar utifrån när verksam-

heter försöker realisera det salutogena arbetssättet var ambitionen att studera två ekvivalenta 
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arbetsplatser. En arbetsplats som i forskning om salutogent arbete har uppmärksammats för 

sitt salutogena arbetssätt och en arbetsplats som inte har observerats för deras arbetssätt. Detta 

för att kunna identifiera vad som främjar och motverkar det salutogena arbetssättet. Det be-

traktades som fördelaktigt att studera två arbetsplatser för att belysa eventuella skillnader i 

arbetsplatsernas olika kontexter. Arbetsplatserna är belägna i två olika kommuner. Det var 

sålunda en strategisk empirisk fokusering för att studera undersökningens problem.  

En semistrukturerad intervjuguide konstruerades, med tematisk indelning utifrån de teoretiska 

referensramar som har lagt grund för intervjufrågorna. Vi har strategiskt valt att inte använda 

oss av benämningen salutogent arbetssätt för att undvika kunskapsbaserade frågor. Informan-

ternas bakgrund, arbetssätt, arbetssituation och familjesituation var de teman som intervjugui-

den delades in i. De frågor som ingick i temat ”bakgrund” var frågor som berörde omsorgs-

personalens tjänstgöringsgrad, utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Vidare frågades kvin-

norna om hur deras väg in i omsorgsarbetet såg ut och hur de upplevde sitt yrkesval. Dessa 

frågor är av relevans för studien då de skapar en förståelse för kvinnornas arbetsliv och inci-

tament till att arbeta inom äldreomsorg. Det andra temat i intervjuguiden var ”arbetssätt”, 

vilket inkluderade frågor om hur arbetet struktureras och vilka situationer kvinnorna får han-

tera i arbetsvardagen. Med detta tema var ambitionen att identifiera patientorientering och 

salutogena faktorer i deras uttalanden. Det tredje temat ”arbetssituation” berörde frågor om 

hur kvinnorna upplevde arbetsrelaterade relationer. Frågorna var ämnade för att åskådliggöra 

kvinnornas kollegiala orientering och vilka förväntningar de upplevde att de fick hantera i 

rollen som omsorgspersonal. Upplägget av intervjuguiden mynnade slutligen ut i frågor rö-

rande kvinnornas ”familjesituation”. Dessa frågor berörde kvinnornas ålder, familjekonstrukt-

ion, fördelningen av arbets- och omsorgsuppgifter i hemmet samt upplevelsen av att balansera 

privatliv och arbetsliv. Temat ”familjesituation” är ämnat att belysa kvinnornas liv och villkor 

utanför arbetet.         

3.2 Tillvägagångssätt 

Nedan presenteras de olika arbetsplatserna. Den arbetsplats som valts ut för att den uppmärk-

sammats för sitt salutogena arbetssätt benämns som ”arbetsplats 2” och den andra arbetsplat-

sen benämns som ”arbetsplats 1”.  

Arbetsplats 1  

Kontakten med arbetsplats 1 togs via en personlig kontakt. Enhetschefen för det särskilda 

boendet kontaktades och studiens syfte presenterades. Efter tillåtelse att genomföra studien på 



   

 

   
11 

arbetsplatsen deltog vi på ett personalmöte där studien introducerade för ett tiotal anställda. 

Samtlig personal tilldelades ett kort skriftlig presentation om intervjuundersökningen. Uppsat-

sens syfte och bakgrund presenterades noggrant. Vi betonade att intervjudeltagandet var 

frivilligt samt uttryckte en önskan om att få spela in intervjuerna. Fem omsorgspersonal var 

intresserade av att deltaga i intervjuundersökningen och intervjutillfällen planerades in redan 

vid mötet. Två av de fem som ville deltaga i intervju gav senare återbud. Deltagarantalet 

korrigerades genom att tillfråga två slumpmässigt utvalda informanter som arbetade vid ett av 

intervjutillfällena.  

Intervjuerna genomfördes på personalens arbetsplats under deras arbetstid. En timme avsattes 

för varje intervju. Intervjuerna genomfördes i en grupplokal på arbetsplatsen, där intervjuerna 

kunde genomföras ostört. Vi erbjöd informanterna kaffe och valde strategiskt att sitta i fåtöljer 

för att skapa en avslappnad stämning.  

Vid intervjutillfället presenterade vi oss och informerade återigen om studien. De två nya 

deltagarna introducerades grundläggande om intervjudeltagandet. Informanterna tillfrågades 

om intervjuerna kunde spelas in, och i samband med detta betonades deltagarnas anonymitet 

och konfidentialitet. Samtliga deltagare gav samtycke till villkoren.  

Alla informanterna besvarade samtliga frågor, dock upplevde vi att deras reaktioner på fråge-

ställningarna varierade, speciellt gällande de personliga frågorna. Informanternas tolkningar 

av frågorna skilde sig åt samt deras öppenhet till frågorna. En del informanter regerade när 

frågor ställdes om deras relation till chef och ledning, vilket vi som forskare reflekterade kring 

i efterhand. Intervjuerna varierade i längd, men samtliga varade mellan 30 till 60 minuter.  

Arbetsplats 2 

Områdeschefen för den andra arbetsplatsen studien genomfördes på kontaktades via mail där 

studiens syfte presenterades. Intresse om att utföra intervjuundersökningen på arbetsplatsen 

med fem kvinnliga omsorgsassistenter framfördes. Områdeschefen gav tillåtelse att genom-

föra studien på arbetsplatsen och ett datum för genomförandet av intervjuerna bokades in. 

Samtliga intervjudeltagare tillfrågades av områdeschefen som uppgav att personalen hade 

informerats om studien när intervjuer bokades. 60 minuter per intervju avsattes. 

Innan intervjuerna genomfördes ett möte med områdeschefen för att ytterligare presentera 

studien och för att undersöka hur urvalet av intervjupersoner hade genomförts. Områdesche-
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fen angav att deltagare var utvalda med hänsyn till vilka som arbetade under den aktuella 

dagen och vilka som var frivilliga till att medverka.  

Intervjuerna genomfördes ostört i en grupplokal. Vid samtliga intervjutillfällen ägnades den 

inledande tiden till att presentera oss och studiens syfte, då vi tidigare inte hade haft möjlighet 

att personligen informera om detta. Deltagarnas anonymitet och konfidentialitet betonades. 

Samtliga medverkande gav samtycke till att spela in intervjuerna.  

Deltagarna erbjöds kaffe för att skapa en avslappnad stämning. Alla informanterna besvarade 

samtliga frågor, dock missuppfattades någon fråga. Om någon deltagare missuppfattade en 

fråga omformulerade vi den och utvärderade frågan efterhand för att förbättra intervjuguiden. 

Hur utförliga de olika svaren blev skilde sig åt mellan informanterna. Informanterna fick prata 

klart och vi undvek att avbryta dem. När tillfälle gavs ställdes följdfrågor för att få mer ut-

tömmande berättelser.  Intervjuernas längd varierade mellan 30 till 50 minuter. 

3.3 Kunskapsprocess i relation till studiens trovärdighet 

Howard Becker (2008) belyser svårigheten med att förhålla sig fullständigt neutral i forsk-

ningssammanhang. Han menar att forskarens bakgrund och föreställningar präglar hur forska-

ren går tillväga vid genomförandet av studier. Detta för att forskarens substantiella föreställ-

ningar präglar valet av studieobjekt, perspektiv och teoretiska utgångspunkter. För att undvika 

att styras av de föreställningar forskaren har om studieobjektet rekommenderar Becker att 

ständigt reflektera över hur undersökningen hanteras. Vi har försökt att ha Beckers resone-

mang i åtanke vid genomförandet av denna studie Våra förhandskunskaper i form av arbetser-

farenhet inom äldreomsorg har påverkat vårt ämnesval. Vi valde äldreomsorgen i allmänhet 

och det salutogena arbetssättet i synnerhet på grund av ett genuint intresse för att undersöka 

det. För att undvika att göra urvalet utifrån våra föreställningar om omsorgsarbetet reflekte-

rade vi mycket kring vad som skulle inkluderas i urvalet. Detta för att urvalet inte skulle bli en 

avspegling av våra allmänna idéer om problemet. Från början tänkte vi endast undersöka en 

arbetsplats men för att maximera möjligheten till att avvikande fall skulle dyka upp tog vi 

även kontakt med ytterligare en arbetsplats. Denna arbetsplats hade uppmärksammats för ett 

framgångsrikt salutogent arbetssätt. Vi har kontinuerligt under undersökningsprocessen efter-

strävat att upprätthålla ett objektivt förhållningssätt till studien.  

Validitet avser studiens giltighet och innebär att forskaren undersöker det som ämnas under-

sökas (Dahlen, 2008). Giltigheten i vår undersökning bedöms vara god då ambitionen har 

varit att undersöka vad som främjar och motverkar realiserandet av det salutogena arbetssättet 
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inom äldreomsorgen. Sålunda har det inte varit vår avsikt att undersöka hur väl studiens 

undersökningsobjekt uppfyller det salutogena arbetssättet, utan snarare att utforska omsorgs-

arbetets komplexa verksamhet.  

Reliabilitet innebär att studien har genomförts på ett tillförlitligt sätt vad gäller insamling och 

hantering av material. Studien ska således ha möjlighet att genomföras av andra forskare med 

likvärdiga resultat (Patel och Davidson, 2011). För att bestyrka undersökningens reliabilitet 

har vi beskrivit tillvägagångsättet utförligt för att andra ska ha möjlighet till att genomföra 

undersökningen med liknande resultat. Det empiriska och teoretiska materialet har behandlats 

noga. För det första spelades samtliga intervjuerna in och transkriberades ordagrant. De citat 

som används i studien är dock delvis språkligt korrigerade för öka läsbarheten. För det andra 

är materialet systematiskt analyserat för att undvika att slumpmässiga försumligheter av 

materialet. 

Utifrån ovanstående resonemang där vi har redogjort för vad som kan ha påverkat undersök-

ningens pålitlighet och dessutom argumenterat för studiens hållbarhet betraktar vi studien som 

trovärdig.  

3.4 Etiska reflektioner  

Följande del redogör för hur etiska dilemman har hanterats. Vi har förhållit oss till etiska 

principer genom att föra en ständigt pågående diskussion under undersökningsprocessen.   

Informationskravet innebär att det är forskarens skyldighet att informera undersökningsdelta-

garna om studiens syfte och användande. Informanterna informerades om undersökningens 

syfte och att det insamlade materialet skulle användas till en kandidatuppsats. Samtyckeskra-

vet avser att forskaren ska inhämta medgivande från undersökningsdeltagarna att genomföra 

studien och att forskaren tydligt ska framföra att deltagande i undersökningen är frivilligt. 

Samtycke inhämtades från samtliga undersökningsdeltagare genom att understryka att med-

verkande och inspelning av intervju var frivilligt samt att de hade rätt till att avbryta sin med-

verkan. I samband med intervjuerna  lämnades våra kontaktuppgifter till deltagarna. Konfi-

dentialitetskravet innebär att undersökningsdeltagare inte ska vara möjliga att identifieras 

genom materialet utan medgivande. Samtliga informanter anges med fiktiva namn för att 

tillvarata informanternas anonymitet. Nyttjandekravet avser att det material som forskaren 

insamlar endast får användas till studiens ändamål, och vidare att det inte får användas i annat 

sammanhang utan medgivande från undersökningsdeltagarna. Obehöriga kommer inte att ha 

tillgång till materialet, varken skriftligt eller muntligt (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Franssén skriver i Samhällsvetenskapens hantverk om formellt och informellt tillträde till 

forskningsfältet. Tillåtelse från ”gatekeepers” behövs för att få formellt tillträde. Informellt 

tillträde innebär att forskaren måste bli socialt accepterad av de personer som studeras. 

Forskaren får inte upplevas som en granskare med avsikt att rapportera till överordnade eller 

annan personal i verksamheten. Det är viktigt för att informanterna känner sig bekväma vid 

intervjuerna (Bergman & Olofsson, 2005: 48-51). Det första steget i vår studie var att få 

formellt tillträde av enhetschefer för de verksamheter som blev undersökningens studieobjekt. 

För att vi skulle bli accepterade av undersökningsdeltagare, inte ses som granskare och få 

tillgång till det sociala fältet var det viktigt att tydliggöra att informationen som gavs inte 

skulle överföras obehöriga. 

På arbetsplats 1 närvarade verksamhetens enhetschef vid personalmötet där informanterna 

informerades om undersökningen. Eftersom intervjutillfällen bokades vid mötet var enhets-

chefen medveten om vilka som skulle medverka. På arbetsplats 2 introducerade enhetschefen 

undersökningen formellt för personalen. Det var enhetschefen som tillfrågade personalen om 

intresse att medverka i undersökningen. Enhetschefen kan ha gjort ett strategiskt urval, men 

uppgav att de medverkande hade tillfrågats med anledning att de arbetade under den dagen 

som var avsatt för intervjuer. Samtliga tillfrågade uppgavs ha visat intresse för att deltaga i 

undersökningen. Eftersom informanterna var väl medvetna om att chefen visste vilka som 

deltog i intervjuer kan det ha påverkat deras känsla av anonymitet. Detta etiska dilemma 

hanterades genom att informera om att informanternas uttalanden inte kommer att föras vi-

dare. Vi har reflekterat kring hur omsorgspersonalens yttranden kan ha påverkats av det fak-

tum att de på arbetsplats 2 blev tillfrågade av enhetschefen om medverkandet och att enhets-

cheferna på båda arbetsplatserna var medvetna om vilka som deltog. Vi bedömer dock deras 

uttalanden som sanningsenliga då de i intervjuerna spontant delade med sig av sina tankar och 

åsikter kring frågorna, även de som berörde uppfattningar om överordnade och andra kollegor 

i verksamheten.   
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4. Resultat  

I nedanstående avsnitt presenteras studiens empiriska material. Resultatet är disponerat i 

olika teman för att belysa de omständigheter som omsorgspersonalen förhåller sig till i sin 

arbetsvardag. Följande del kommer även att synliggöra vad informanterna anser påverkar 

hur de arbetar och hur de upplever sin arbetssituation och familjesituation.  

4.1 Beskrivning av studieobjekt  

Arbetsplats 1 

Den första arbetsplatsen som studerats är ett särskilt boende för äldre, beläget på landsbygden 

i Småland. På arbetsplatsen finns fyra personalgrupper som arbetar dagtid samt en personal-

grupp som arbetar natt. På arbetsplatsen arbetade det två män vid intervjutillfället. På det 

särskilda boendet finns en träffpunktsverksamhet med aktiviteter som omsorgstagarna på det 

särskilda boendet och allmänheten får delta i. Samtlig tillsvidareanställd personal har en 

omsorgsutbildning och har yrkesbefattningen undersköterska. Omsorgspersonalen arbetar 

både i särskilt boende och ordinärt boende, det vill säga hemtjänst.  

Samtliga intervjudeltagare presenteras med fiktiva namn. Med yrkeserfarenhet avses erfaren-

het inom omsorgsyrket. Informanterna ålder varierade mellan 36 och 46 år. 

 Agnes, undersköterska med 12 års yrkeserfarenhet. Arbetar deltid. Har partner och 

barn. 

 Beatrice, undersköterska med 20 års yrkeserfarenhet. Arbetar deltid. Har partner och 

barn. 

 Cecilia, undersköterska med 15 års yrkeserfarenhet. Arbetar deltid. Har partner och 

barn. 

 Diana, undersköterska med 27 års yrkeserfarenhet. Arbetar deltid. Har partner och 

barn. 

 Elin, undersköterska med 16 års yrkeserfarenhet. Arbetar deltid. Har partner och barn. 

Arbetsplats 2  

Den andra arbetsplatsen som studien genomförts på är belägen i en mindre tätort i Små-

land. Arbetsgrupperna arbetar integrerat i särskilt boende för äldre och ordinärt boende. 

Personalsammansättningen bestod vid intervjutillfället av enbart kvinnor. Omsorgsperso-

nalen som arbetar på boendet har titeln omsorgsassistenter. I angränsande byggnad finns 
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ett aktivitetshus med ett utbud av aktiviteter som är öppet för allmänheten. Informanternas 

ålder varierar mellan 28 och 57 år. 

 Frida, omsorgsassistent med 10 års yrkeserfarenhet. Arbetar heltid. Har partner. 

 Gun, omsorgsassistent med 30 års yrkeserfarenhet. Arbetar heltid. Har partner och 

barn. 

 Helen, omsorgsassistent med 25 års yrkeserfarenhet. Arbetar deltid. Har partner och 

barn. 

 Irene, omsorgsassistent med 8 års yrkeserfarenhet. Arbetar deltid. Har partner och 

barn. 

 Jenny, omsorgsassistent med 14 års yrkeserfarenhet. Arbetar deltid. Har partner och 

barn. 

Personaltätheten är likvärdig på de båda arbetsplatserna.  

4.2 Familjesituation  

Alla kvinnor i studien uppgav att de lever tillsammans med en partner, samtliga är män. Alla 

har barn, förutom den yngsta informanten Frida. Informanterna beskrev sin lediga tid genom 

att lyfta fram utomhusaktiviteter, socialt umgänge, hemarbete och omsorgsarbete om barn och 

anhöriga. När vi ställde frågor kring hur hemarbetet och omsorgsarbetet var fördelat mellan 

kvinnorna och deras män framgick att de upplevde sig dela jämlikt på dessa sysslor. Kvin-

norna som uppgav att de gör merparten av det oavlönade arbetet hänvisade fördelningen till 

att de arbetar deltid medan deras män arbetar heltid. Det framgick att kvinnorna gör merparten 

av hushållsarbetet inomhus och merparten av omsorgsarbetet, medan männen utför mer syss-

lor utomhus.  

”När jag är ledig och gubben kommer hem säger man ’Jaha, nu har 

jag gått här och dammsugit och torkat alla golv’. Man rabblar upp 

allt man som kvinna har gjort, annars så ser de ju inte det. Men 

egentligen så tycker jag det är rätt roligt att göra det, så jag gör det 

ju för min skull.” – Irene, arbetsplats 2 

Kvinnornas partners arbetar lokalt bland annat inom industri, skogsbruk eller som mindre 

egenföretagare. Kvinnorna med barn som bor hemma betonade att de ideligen passar upp på 

sina barn eftersom barnen inte behöver utföra särskilt mycket hushållssysslor. Kvinnorna 

uppgav att de inte upplevde någon svårighet med att balansera arbetslivet och privatlivet. 
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Dock framhöll flera att arbete på obekväma arbetstider och delade turer missgynnar umgänge 

och fritidsaktiviteter med familjen. Ingen av de kvinnor som arbetade deltid uppgav att de 

önskade att öka sin tjänstgöringsgrad. Trots att informanterna betonade att de utför liknade 

arbetssysslor såväl i hemmet som på arbetet upplevdes detta inte som betungande utan betrak-

tas mer som en självklarhet. Några framhävde emellertid att hushållsarbetet i hemmet ibland 

kan påverkas.  

”När jag har plockat ur diskmaskinen tre gånger här på en dag och 

min står full hemma när jag kommer hem, så kan jag tala om att då 

låter jag min hemma stå. För då vill jag inte se en diskmaskin mer. 

Och det kan ju ploppa ur munnen när han kommer hem och frågar 

varför jag inte har tömt diskmaskinen ’För jag har gjort det tre 

gånger idag redan!’.” – Beatrice, arbetsplats 1 

4.3 Vägen in i omsorgsarbetet  
Samtliga kvinnor i studien uppgav att de har utbildning inom omsorgsarbete, antingen social 

service-, undersköterske- eller omsorgsassistentsutbildning. De flesta har arbetat inom andra 

yrken tidigare, bland annat som industriarbetare, butiksbiträde eller städerska. Kvinnorna 

uppgav att de började arbeta inom äldreomsorg av olika anledningar. Yrkesvalet gjordes 

antingen på grund av viljan att arbeta inom äldreomsorg, arbetslöshet eller uppfattningen om 

att tröskeln in i yrket var låg.  

Det finns distinktioner mellan kvinnornas uppfattningar om yrkesvalet idag. Kvinnorna från 

arbetsplats 1 uppgav att omsorgsyrket har förändrats, då de idag har ett större administrativt 

ansvar. Kvinnorna beskrev förändringen som negativ och lyfte fram att de får mindre tid till 

social omsorg. De framhöll emellertid att de vill fortsätta arbeta inom omsorgsyrket. Kvin-

norna från arbetsplats 2 berättade att de hade en positiv inställning till yrket, då de upplevde 

att arbetet präglades av frihet och personlig utveckling. Informanterna uppgav att de var väl-

digt nöjda med sitt yrkesval och att de såg en ljus framtid inom yrket. Kvinnorna från båda 

arbetsplatserna upplevde sig ha ett meningsfullt arbete.  

Informanterna betonade att omsorgsyrkets status sedan länge varit låg, men några från arbets-

plats 2 uppgav att statusen förbättrats. Kvinnornas yttranden berörde bland annat den löne-

mässiga statusen och omgivningens föreställningar om omsorgsyrkets arbetsuppgifter och 

kompetensnivå.  
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4.4 Hur arbetsvardagen organiseras   

Arbetsplats 1 

När informanterna ombads beskriva sin arbetsdag fokuserade de generellt på rutinuppgifter 

som måltidssituationer, städning, tvätt och medicinuppgifter. Arbetsgruppen beskrevs ha 

ansvar för en avdelning på boendet. Flera skildrade sin arbetsdag genom att framhålla hälso- 

och sjukvårdsuppgifter, administration och andra praktiska arbetsuppgifter. Flera av kvin-

norna beskrev arbetsdagen utifrån klockslag och det framkom att alla måltidssituationer sker 

vid samma tidpunkter varje dag. De boende äter gemensamt i en matsal. Under arbetspassen 

har personalen profilerade arbetskläder i enhetliga färger som samtlig omsorgspersonal på 

arbetsplatsen använder.  

 

”Man börjar med att väcka de gamla, hjälper dom klä att på sig 

och ger mediciner. Sen serverar vi frukost i matsalen eller går vi in 

med brickor till dem. Sen brukar man ta hand om tvätt och städ-

ning. Om man hinner kanske vi går ut en liten runda med dem. Sen 

är det lunch och de vilar på eftermiddagen eller om det är någon 

aktivitet så följer man ju dom ut och det är ju också på förmid-

dagen eller så. Vid halv tre ordnar vi kaffe och fika. Sen sitter man 

ner och pratar med dem lite, kanske tar en kopp kaffe med dem. 

Sen är det ju kvällsmat vid halv fem. Man kanske får hjälpa till att 

mata någon. Sen vid halv sju är det kvällsfika. Ibland sitter de och 

tittar på TV, men oftast lägger de sig mellan sju och nio.” – Agnes, 

arbetsplats 1 

Arbetsplats 2  

Kvinnorna beskrev att de arbetar i små personalgrupper. Varje omsorgsassistent arbetar med 

tre till fyra omsorgstagare under arbetsdagen, i både särskilt och ordinärt boende. De fram-

hävde att arbetets upplägg bidrar till hög kontinuitet i arbetet. Vid varje arbetstillfälle arbetar 

kvinnorna med samma omsorgstagare förutom vid exempelvis sjukdomsfall då de hjälper 

andra arbetsgrupper. Informanterna betonade att varje arbetsdag planeras tillsammans med de 

omsorgstagare som de arbetar med. Omsorgsinsatser sker när omsorgstagarna efterfrågar 

dem, till exempel genom att larma. Samtliga kvinnor uppgav att arbetssättet främjar omsorgs-

tagares självbestämmande då de exempelvis får äta måltider när de vill. Vidare berättade 
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kvinnorna att samtliga omsorgstagare äter måltider i sina hem.  Flera lyfte fram att de inte går 

in i omsorgstagares hem om de inte är där eller inte har efterfrågat hjälp. Om någon omsorgs-

tagare saknar förmåga att larma, vid exempelvis demenssjukdom, planeras insatserna i samråd 

med omsorgstagare. Alternativt genomförs insatsen vid den tid omsorgstagaren har haft insat-

sen tidigare, innan demenssjukdomen. Personalen använder inte specifika, kommunalt be-

stämda arbetskläder utan bär privata kläder när de arbetar.  

”Från att man kommer på morgonen och bestämmer sin dag till-

sammans med den enskilde så lägger man upp sin dag. Varje dag 

är ju olika. Det är så. Man kan ju aldrig förutse hur en arbetsdag 

ser ut, det är ju det som är så bra.” – Jenny, arbetsplats 2 

4.5 Den upplevda arbetssituationen  

Det föreligger skillnader mellan hur kvinnorna i de två studerade fallen uppfattar arbetet. I 

intervjuerna framgick det att kvinnorna från arbetsplats 1 arbetar i en personalgrupp som 

arbetar med ett flertal omsorgstagare under en arbetsdag. I samband med detta uppgav samt-

liga att de försöker att tillgodose omsorgstagares fysiska och emotionella behov, men att det 

kan vara svårt att hinna tillfredsställa omsorgstagarnas sociala behov. Kvinnorna uttryckte en 

önskan om mer tid till sociala aktiviteter med omsorgstagarna, i synnerhet promenader eller 

pratstunder. De betonade att de gläds åt att omsorgstagarna har möjlighet att gå till träffpunk-

ten i huset, där det varje dag anordnas gemensamma aktiviteter. Under förmiddagarna när det 

arrangeras gemensamma sociala aktiviteter, uppgav kvinnorna att de städar allmänna utrym-

men, lägger personalscheman eller dokumenterar. Beatrice framhöll att hon ibland lämnar 

skurhinken när hon städar i hallen för att hinna samtala med en omsorgstagare. Kvinnorna 

från arbetsplats 2 framhöll att de hade ett stort individuellt självbestämmande över arbetssitu-

ationen. Informanterna berättade att de upplever arbetet som genomsyrat av frihet då de pla-

nerar arbetsdagen tillsammans med det fåtal omsorgstagare de arbetar med under arbetsdagen. 

Samtliga betonade att arbetssättet är optimalt för att hinna med både sociala aktiviteter och 

rutinuppgifter. Detta för att omsorgstagarna själva kan påverka när det till exempel ska städas 

eller tvättas. Samtidigt framhöll kvinnorna att de som personal måste vara organiserade för att 

veta hur arbetsdagen ska struktureras för att tillgodose varje omsorgstagares önskemål. Samt-

liga kvinnor från arbetsplats 2 lyfte fram att sociala aktiviteter inkluderar aktiviteter i hela 

samhället, inte bara aktiviteter som erbjuds på det särskilda boendet. Kvinnorna uppgav att de 

var väldigt måna om att omsorgstagare skulle behålla sitt sociala nätverk och få möjlighet att 

fortsätta delta i de aktiviteter som de ägnat sig åt tidigare.  
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Under intervjuerna bad vi kvinnorna att berätta om hur de upplever relationen till arbetskolle-

gor, chef och förvaltningsledning. Alla lyfte fram att de hade ett bra samarbete med kolle-

gorna i arbetsgruppen, att de får stöd vid tidspress och uppskattning när de gjort något bra. 

Diana från arbetsplats 1 framhöll dock att omsorgspersonal från olika arbetspass utrycker 

missnöje om varandra om någon arbetsuppgift inte var utförs och överlämnats till nästa ar-

betspass.  

Uppfattningen om stöd och förståelse från chef och ledning skilde sig åt mellan de studerade 

fallen. Samtliga informanter berättade att de hade en god relation till sin närmsta chef, men de 

riktade mer kritik mot ledningen. Kvinnorna från arbetsplats 1 yttrade att de var missnöjda 

med verksamhetens omorganiseringar som fortlöpte vid intervjutillfället. De betonade att 

dessa bidragit till en nedrivande stämning bland personalen på arbetsplatsen. Några kvinnor 

från arbetsplats 2 påpekade att förståelsen för deras arbetssätt var bristfällig vid intervjufället, 

eftersom beslutsfattare ville inrätta fler särskilda boenden.  

4.6 Synen på god omsorg 

Samtliga informanter berättade att god omsorg uppnås genom att omsorgstagares mångskif-

tande behov blir tillfredsställda. Aspekter som lyftes fram av kvinnorna från arbetsplats 1 var 

att lyssna om någon mår dåligt, lyssna efter önskemål från omsorgstagarna och hjälpa om-

sorgstagarna att vara hela och rena. Kvinnorna från arbetsplats 2 betonade särskilt att om-

sorgstagares självbestämmande var av stor betydelse för en god omsorg. 

 ”Det är ju viktigt att de får välja sin frukost, äta hur dags dom vill. 

Självbestämmande är god vård och omsorg. Det handlar inte bara 

om att man ska hjälpa dem med rena kläder och vara ren utan det 

ska ju vara så de kan få sin dag som de vill, utifrån den förmåga de 

har att säga det.” – Irene, arbetsplats 2 

Ett undrande förhållningssätt beskrevs av informanterna från arbetsplats 2 som en förutsätt-

ning för att fånga de olika önskemål som omsorgstagare har, då alla inte självmant framför 

sina önskemål. Det undrande förhållningssättet innebär enligt informanterna att alltid ställa 

frågor till omsorgstagare för att undvika att ta dem för givet. Jenny från arbetsplats 2 förkla-

rade att deras undrande förhållningssätt är mycket viktigt för att uppnå en god omsorg. Det 

möjliggör att möta omsorgstagare där de befinner sig just den dagen och är en förutsättning 

för att kunna anpassa omsorgsinsatserna efter omsorgstagarens varierande behov.  
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4.7 Hur motstridiga förväntningar hanteras  

Kvinnorna i studien yttrade att de hade fått tydliga direktiv för hur de ska arbeta för att bidra 

till omsorgstagares upplevelse av en meningsfull vardag. Det framgick att informanterna var 

väl medvetna om att de ska arbeta för omsorgstagares självständighet. Detta genom att låta 

omsorgstagare utföra sysslor efter förmåga och att få bestämma när insatser ska genomföras. 

Samtliga belyste dock svårigheterna med att förhålla sig till detta. Kvinnorna berättade om 

balansakten mellan att ”vara snäll” och därmed göra för mycket för omsorgstagarna, och att 

bidra till omsorgstagarnas självständighet och bibehållande av förmågor.  

”Man ska ju inte göra allt fast ibland gör man det, tyvärr. Men det 

är det där att man vill omhulda dem lite.” – Cecilia, arbetsplats 1 

”Jag frågade en boende om vi skulle hjälpas åt att damma, för hon 

är fullt kapabel till det. Och får till svar ’nej, jag tycker det är trå-

kigt’. Vem dammade tror ni? Jo, det var jag!”– Beatrice, arbets-

plats 1 

”Jag är ju uppvuxen med att det här är lite hotellverksamhet. Jag 

gör för mycket, jag vet det. Jag har svårt att se när någon tar en 

kvart på sig för att ta på sig strumporna. Jag är gärna den som bö-

jer mig ned och gör det. Tyvärr kanske man ska säga.”– Diana, ar-

betsplats 1 

Kvinnorna från arbetsplats 2 berättade att de länge har arbetat med att endast utföra insatser 

som omsorgstagarna inte själva klarar av. Flera informanter gav dock skildringar om tillfällen 

då de upptäckt sig själva med att utföra arbetssysslor som omsorgstagarna kan utföra själva.  

”Det var en dam som sa ’Du är snäll du som tar tidningen till mig 

varje morgon och lägger den på köksbordet’.  Det var en reaktion 

från min sida när jag öppnade dörren, tog tidningen och la den på 

köksbordet. Helt naturligt för mig. ’Nej men gud!’ sa jag, ’förlåt, 

det var inte meningen’. För det var inte så jag skulle jobba. Alltså 

kan man gå och hämta sin egen tidning givetvis ska man göra det. 

Men där hade jag inte tänkt till, och efter det har jag inte tagit tid-

ningen”. – Gun, arbetsplats 2  
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Vid intervjuerna ställdes frågor om vilka förväntningar omsorgstagare och deras anhöriga har. 

Samtliga informanter upplevde att omsorgstagare och anhöriga i många fall förväntar sig mer 

omfattande hjälp än vad som har beviljats enligt biståndsbeslut. De betonade att det ofta 

föreligger högre förväntningar på omsorgen på särskilda boenden för äldre.  

”Flyttar man hit så förväntar man sig att det är ett femstjärnigt ho-

tell med full service.” – Beatrice, arbetsplats 1 

Vi bad kvinnorna berätta om hur de hanterar förväntningar i det direkta mötet med omsorgs-

tagare. Kvinnorna berättade att de ibland upplever att omsorgstagare kan visa ilska, besvikelse 

eller missnöje om kvinnorna inte uppfyller omsorgstagarnas förväntningar.  Samtliga påpe-

kade att det är viktigt att motivera omsorgstagarna till att utföra sysslor själva, och vidare att 

förklara anledningen till att göra det. Helen och Gun från arbetsplats 2 skildrade flera exempel 

på hur de går tillväga för att omsorgstagare ska motiveras till att utföra sysslor de själva klarar 

av. Bland annat betonades strategier som bidrar till att omsorgstagarna motiveras till att för-

söka utföra sysslor själva, genom att kvinnorna befinner sig någon annanstans vid tillfället.  

”Ibland får man vara lite finurlig. Man liksom försöker förhålla sig 

någonstans lite längre än vad man behöver och så. Då märker man 

ju att ’Herregud, det här klarar du ju av’. Så nästa gång kanske det 

inte det är några funderingar eller diskussioner överhuvudtaget.” – 

Gun, arbetsplats 2 

”Vi har en dam som tar oerhört lång tid på sig att klä på sig. Det är 

bra för hennes armar att röra på sig även om det tar lång tid. Jag 

kan säga ’sitt här och i lugn och ro så kommer jag tillbaka’ Hon far 

ju inte illa utan skulle fara mer illa för att jag står där och trampar. 

Sen när jag återkommer till henne så är hon lugn och tillfreds med 

det. Tar jag ifrån henne det så kommer jag att ha jättemycket att 

göra sen kan jag lova.” – Helen, arbetsplats 2 

Kvinnorna i båda fallen beskrev att de i sin yrkesutövning måste ta hänsyn till omsorgstagares 

varierande dagsform. Kvinnorna från arbetsplats 2 framhävde att deras arbetssätt innebär att 

de alltid arbetar med samma omsorgstagare, vilket möjliggör att lättare kunna anpassa om-

sorgstagares insatser med hänsyn till hur dagsformen är.  
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”Vi är ju strikt hållna, men en dag kanske en person inte ens kan 

knäppa sina knappar medan nästa dag är fingrarna jättebra. Det 

handlar ju om att vi känner dem. Kommer jag till en ny så kan det 

vara svårt för mig. Den kan ju manipulera mig också, och låtsats 

att den inte kan. Men i längden om vi håller på och hjälper, hjäl-

per, hjälper, till slut så får vi göra allt. Ibland kan det ju vara att 

man sätter fram frukosten på bordet på måndagen, på tisdagen 

kanske de är jättetrötta, då brer man mackan. Rätt eller fel? Det är 

viktigt att dom får sin macka också.” – Irene, arbetsplats 2 

4.8 Effekter av arbetssätt  

I intervjuerna framgick det att samtliga kvinnor är mycket måna om omsorgstagarnas välbe-

finnande. De talade mycket om att de var angelägna om att utföra ett bra arbete tillsammans 

med varje enskild individ. I relation till detta ställdes frågor kring om kvinnorna upplever att 

de får uppskattning för sitt arbete. Kvinnorna från arbetsplats 1 berättade att de oftast får 

komplimanger av omsorgstagarna som yttrar hur snälla och omtänksamma personalen är. 

Kvinnorna från arbetsplats 2 fokuserade mer på den uppskattning de får från andra parter, 

såsom chef, förvaltningsledning eller kollegor. Gun påpekade att det inte behövs någon direkt 

uppskattning från omsorgstagare, såsom en klapp på axeln eller tacksamma ord. Hon uttryckte 

att det snarare handlar om att själv uppmärksamma när något blivit bra, och att hon är nöjd 

när hon lyckas motivera omsorgstagare till att utföra sysslor de inte anser sig klara av på egen 

hand. Kvinnornas arbete organiseras på olika sätt i de två fallen. I samband med detta påpe-

kade kvinnorna från arbetsplats 1 att de utför mycket rutinuppgifter under arbetsdagen, vilket 

påverkar hur mycket tid det finns över till sociala aktiviteter. Kvinnorna från arbetsplats 2 

framförde snarare att de upplevde sig ha ett stort inflytande över när, var och hur arbetsupp-

gifter skulle genomföras. De berättade att det oftast finns tid till att tillgodose omsorgstagar-

nas önskemål, men att det är upp till varje enskild personal att disponera tiden rätt.   

”Vi jobbar ju aldrig med tid på det viset, vi är inte tidsbegränsade. 

Ibland får man ju komma överens att ’då kanske inte jag kan 

hjälpa dig att gå och handla vi den tiden men jag kanske kan vid 

den tiden istället” – Jenny, arbetsplats 2 

Informanterna framförde att det ställs stora krav på omsorgspersonal. Många betonade att det 

är viktigt att ha formell, omvårdnadsrelaterad utbildning. Detta för att på bästa sätt kunna 
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möta omsorgstagares mångskiftande behov, genom att ha kunskaper i hur olika sjukdomar ter 

sig och bör hanteras. Samtidigt som utbildning framhävdes, lyftes även social kompetens fram 

som en viktig omsorgsaspekt. Flera av de kvinnor som arbetat inom äldreomsorgen under 

många år uppgav att det idag ställs mycket större krav på att omsorgspersonal. De förväntas 

lägga tid och engagemang på sociala omsorgsaspekter, såsom motivation för att stärka om-

sorgstagares självkänsla och självständighet. När vi bad kvinnorna berätta om hur de upplever 

tiden de lägger på att motivera omsorgstagare var det ingen som påpekade att det upplevdes 

som betungande. Flera kvinnor poängterade att de såg det emotionella arbetet som självklart 

för yrkesrollen och att det ingår i deras arbete att vara pedagogisk samt att ha en stor inlevel-

seförmåga.  

”Det krävs egentligen oerhört mycket av oss. Både vad det gäller 

att vara lyhörd och att vara en form av skådespelare. Du är lite av 

en kameleont, du måste vara väldigt formbar på ett sätt. Idag är det 

ju mycket jobb med den sociala biten och även psykiskt. Alltså, 

man får verkligen vara på bettet”. – Helen, arbetsplats 2 
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5. Analys  

I detta avsnitt kommer vi att förena studiens kärna, det empiriska materialet med de teoretiska 

perspektiv som tidigare presenterats. Avsnittet är indelat i kategorier för att ge en mer över-

skådlig bild av studiens huvudtes.  

5.1 Familjesituation 

Kvinnorna från de studerade arbetsplatserna har alla liknande familjesituation, förutom en 

informant som inte har barn. När kvinnorna talade om sitt privatliv fokuserade de mycket på 

umgänget i den egna familjen. Vi uppfattar det likt Franssén (2000) som att kvinnorna är 

måna om att tillgodose den egna familjens intressen, både vad gäller barn och partner. Det 

framgick att de spenderar mycket tid med sin familj och med hemarbete. Vid intervjuerna 

framhöll flera kvinnor att de upplever fördelningen av hushålls- och omsorgsarbete som jäm-

lik mellan dem och deras partners. Resterande del av kvinnorna framhöll att de ansvarar för 

merparten av det oavlönade arbetet i hemmet, vilket överensstämmer med tidigare presenterad 

forskning (Davis 1995; Franssén 2000; Waerness 1983; Wreder 2005). Kvinnorna motiverade 

snedfördelningen med att de ville ha huvudansvaret, antingen för att de upplevde det som 

roligt eller att det var självklart i förhållande till mannens tjänstgöringsgrad. De lyfte även 

fram att deras barn inte hade något specifikt ansvar för hemmet. Trots att en del av kvinnorna 

berättade att de upplever en jämställdhet mellan könen, är det många aspekter i deras uttalan-

den som tyder på en könstereotypisk fördelning i hemmet. De flesta kvinnorna arbetade del-

tid, och flertalet lyfte fram att de själva har valt att arbeta deltid för att kunna spendera mer tid 

med sin familj.  

Begreppet familjeorientering (Franssén, 2000) syftar på omsorgshandlingar som kvinnor utför 

för att tillfredsställa den egna familjens intressen. Kvinnornas yttranden i vår studie tyder på 

att de prioriterar den egna familjens behov och är således familjeorienterade. Privatlivet går 

därmed före arbetslivet, och därmed kollegornas och omsorgstagarnas behov. Då kvinnorna 

uttrycker en vilja av att ha huvudansvaret för hemmet, bidrar deras prioritering till att de 

upplever familjens intressen som viktigast att uppfylla. I relation till föreliggande studies 

problem, går det att konstatera att kvinnornas familjesituation överensstämmer med tidigare 

forskning som betonat kvinnornas stereotypiska roll i familjelivet. Huruvida om de arbetar 

salutogent, eller inte, kan sålunda inte förstås genom en förskjutning vad gäller prioritering av 

familjen. Studiens informanter är kvinnor, och handlar omsorgsrationellt utifrån deras roll 

som kvinna, där familjens behov går före arbetslivet. De visar inga tendenser på att vilja göra 
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en karriär utan yttrar att de snarare är tillfredsställda i att arbeta nära hemmet, och att arbeta 

deltid.   

5.2 Omsorgsarbetets organisering 

Szebehely (2005) och Eliasson (1992) belyser organiseringen av arbetsuppgifter som en viktig 

förutsättning för individanpassad omsorg. De betonar att flexibilitet och handlingsutrymme 

begränsas när arbetet organiseras utifrån rutinuppgifter och standardiserade mönster.  De 

arbetsplatser som har studerats i vår undersökning skiljer sig åt vad gäller organiseringen av 

arbetet. Kvinnorna från arbetsplats 1 uppgav att de arbetar i personalgrupper som har ett 

gemensamt ansvar för en avdelning. Informanterna berättade att de anpassar stora delar av 

arbetet efter rutin. De framhöll att tidsutrymmet för social samvaro med omsorgstagare upp-

levdes som begränsat. Detta på grund av anpassningen efter praktiska arbetsuppgifter, såsom 

administrativa uppgifter, städning och hälso- och sjukvårdsuppgifter. Kvinnornas uttalanden 

tyder på att de upplever sig arbeta mot klockan vilket påverkar upplevelsen av flexibilitet och 

handlingsutrymme. Westerlund och Sjöberg (2005) betonar att omsorgspersonal behöver 

fråga arbete efter rutin och istället arbeta individanpassat för att arbeta salutogent.  Informan-

terna från arbetsplats 2 uppgav att de planerar sin dag tillsammans med ett fåtal omsorgsta-

gare och att deras arbetsdag inte är rutinstyrd. Frånvaron av ett stort antal rutinuppgifter upp-

levdes möjliggöra ett socialt individanpassat arbetssätt. Eftersom kvinnorna från arbetsplats 2 

uttryckte friheten att individuellt bestämma arbetsdagen tyder det på att de inte upplevde 

någon tidsbrist. 

Franssén (2000) identifierade omsorgs-handlingen kollegial orientering i sin studie. Dels 

syftar begreppet på samarbetet och det sociala umgänget inom en arbetsgrupp, dels det ansvar 

en arbetsgrupp förväntar sig att kollegorna tar över arbetsuppgifter. Informanterna i vår studie 

betonade vikten av att vara hjälpsam och hänsynstagande mot sina kollegor i arbetet. Eliasson 

och Runesson (2000) betonar stöd från arbetskollegor som en betydelsefull faktor för att 

omsorgspersonal ska ha möjlighet att utföra ett bra omsorgsarbete. Samtliga talade varmt om 

umgänget med sina kollegor och upplevde att samarbetet mellan dem fungerade bra. Franssén 

(2000) lyfter fram att kvinnorna i hennes studie fokuserade mycket på att tillgodose arbets-

kamraternas intressen, och att de upplevde en ängslan för kollegornas reaktioner om de inte 

uppfyllde arbetsgruppens förväntningar. Våra informanter från arbetsplats 1 koncentrerade sig 

mycket på att beskriva arbetet utifrån praktiska arbetsuppgifter. Informanten Diana lyfte även 

fram att det kan uppstå konflikter mellan arbetspass om personalen inte har utfört de plane-

rade arbetsuppgifterna. Handlingsmönstret för kvinnorna från arbetsplats 1 överensstämmer 
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mycket med kvinnorna i Fransséns (2000) studie. Detta för att deras utlåtanden visar att de 

upplever ett stort ansvar och lojalitet gentemot sina arbetskamrater. Informanterna betonade 

att de utför mycket praktiska arbetsuppgifter trots att de hellre skulle vilja prioritera det soci-

ala mötet med omsorgstagare. Kvinnornas upplevelser av brist på tid till sociala aktiviteter 

med omsorgstagare kan härledas till Fransséns (2000) resonemang. Det faktum att de priorite-

rar, inför arbetsgruppen synliga arbetsuppgifter kan förstås som ett rationellt handlande för att 

uppfylla arbetskamraternas förväntningar.  Kvinnorna från arbetsplats 2 berättade att deras 

arbetsvardag inte uppslukas av rutinuppgifter, utan att insatserna snarare planeras från dag till 

dag. Ingen av kvinnorna påtalade några problem med att prioritera det sociala mötet med 

omsorgstagare. Avsaknaden av rutinuppgifter bidrar till att personalen inte upplever en ängs-

lan över arbetskamraternas reaktioner om de väljer att prioritera en social aktivitet framför en 

rutinuppgift.  Kvinnorna från arbetsplats 2 upplever att de kan vara flexibla och tillsammans 

med omsorgstagare planera dagen. Detta kan bidra till att omsorgstagares upplevelser av 

delaktighet ökar, som är en målsättning med det salutogena arbetssättet (Westerlund och 

Sjöberg, 2005). Forskare har tidigare belyst att professionalisering av omsorgsarbete som 

inkluderar mer vårdrelaterade arbetssätt leder till ett fokus på vård snarare än social omsorg 

(Franssén 2000; Waerness 1983) Eftersom informanterna i vår studie lägger olika vikt på 

hälso- och sjukvårdsuppgifter i sin yrkesroll vill vi påstå att det bidrar till olika syn på den 

enskilde omsorgstagaren utifrån ett salutogent perspektiv.  

Utifrån det empiriska materialet och de teoretiska perspektiven vill vi framföra några aspekter 

gällande arbetets organisering som påverkar huruvida omsorgspersonal kan realisera det 

salutogena arbetssättet. Vi kan synliggöra att fastlagda rutinuppgifter försvårar omsorgsperso-

nalens strävan efter att prioritera sociala aktiviteter. När arbetet organiseras utifrån fastlagda 

rutinuppgifter kan detta skapa gruppnormer som motverkar prioriterandet av sociala snarare 

än synliga praktiska arbetsuppgifter. När arbetet istället organiseras spontant och ger utrymme 

för flexibilitet bidrar det till upplevelse av handlingsutrymme. Om omsorgspersonal inte 

upplever ett yttre tryck, från organisationens håll, eller ett inre tryck från arbetsgruppen att 

prioritera synliga, praktiska arbetsuppgifter, möjliggörs det salutogena arbetssättet.  

5.3 Strukturella förutsättningar 

Kvinnorna från båda arbetsplatserna i vår studie talade om deras ambition att tillgodose om-

sorgstagarnas fysiska och psykiska behov av omsorg. De betonade omsorgstagarnas rätt till 

självbestämmande, delaktighet, aktivering och välbefinnande. I sina uttalanden liknar de 

kvinnorna i Fransséns studie (2000) som även de var måna om omsorgstagarna i sitt tankesätt. 
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Utifrån informanternas berättelser vill vi påstå att de är patientorienterade i sina tankar 

(Franssén, 2000). Detta för att kvinnorna vid intervjuerna betonade omsorgstagarnas upple-

velse av meningsfullhet som kvinnornas största prioritering. Tidigare har vi lyft fram att 

informanterna beskrev att de handlar på olika sätt, speciellt vad gäller hur de tillgodoser om-

sorgstagarnas sociala behov och önskemål. Samtliga kvinnor berättade att de är måna om att 

uppmärksamma situationella behov av socialt stöd. Informanterna från fall 2 uppgav däremot 

att de arbetar förbyggande genom att kontinuerligt arbeta för den enskilde individens välbe-

finnande. Utifrån Fransséns (2000) resonemang om patientorientering går det att synliggöra 

en distinktion mellan våra två studerade fall. Eftersom relationen till omsorgstagare strukture-

ras annorlunda, skapar det skilda villkor för hur kvinnorna kan tillgodose omsorgstagarnas 

emotionella behov.  

Resultatet tyder på att kvinnorna från arbetsplats 1 upplever en svårighet med att prioritera 

omsorgstagares sociala behov. Kvinnornas beskrivningar av sin vardag och villkor överens-

stämmer med kvinnorna i Fransséns (2000) studie. Detta för att de försöker att balansera den 

egna familjens, kollegornas och omsorgstagarnas intressen. Vi vill påstå att samspelet mellan 

dessa villkor får konsekvenser för kvinnornas handlande gentemot omsorgstagare. Balansak-

ten i arbetet kan åskådliggöras genom deras prioriterande av rutinuppgifter, såsom medicin-

hantering, städning eller administrativa uppgifter. Vi menar att detta kan härledas till den 

tekniska rationalitet som genomsyrar organisationen. Deras uttalanden tyder på att de lägger 

över ansvaret för omsorgstagares sociala behov på exempelvis personal som arbetar med de 

dagliga aktiviteterna. Detta kan sålunda förstås som att kvinnorna är emotionellt utmattande 

på grund av sin vardagssituation. Waerness (1993) lyfter även fram denna omständighet, och 

betonar på ett liknade sätt att omsorgspersonal som har ansvar för flera omsorgstagare under 

sin arbetsdag, upplever en svårighet med att kunna tillgodose sociala behov. Kvinnorna från 

arbetsplats 1 betonade upplevelsen av otillräcklighet, och visade tecken på att skuldkänslor för 

att de inte hade tid till omsorgstagare. En målsättning med det salutogena arbetssättet är att 

omsorgstagare ska uppleva sig ha en meningsfull vardag (Westlund och Sjöberg, 2005). Upp-

levelsen av vad som är meningsfullt är subjektivt och som Waerness (1983) och Franssén 

(2000) lyfter fram är det svårt för personal som har ansvar för flera omsorgstagare att upp-

märksamma vad varje enskild omsorgstagare upplever som meningsfullt.   

Informanterna från arbetsplats 2 överensstämmer med kvinnorna från Fransséns studie (2000) 

vad gäller prioritering av familjen. Emellertid tyder resultatet på att kvinnorna från arbetsplats 

2 inte upplever samma svårigheter som kvinnorna från arbetsplats 1 med att prioritera det 
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sociala mötet med omsorgstagare. Som tidigare diskuterats skapar rutinuppgifter i omsorgsar-

betet normer och förväntningar i en arbetsgrupp på att dessa ska följas. Om det blir rationellt 

för kvinnorna från arbetsplats 1 att prioritera de praktiska arbetsuppgifter som av omgivning-

en förväntas utföras kan arbetsplats 2 förstås som ett avvikande fall. Detta eftersom det soci-

ala arbetet står mer i fokus i deras arbetsvardag, i relation till arbetsplats 1 där det sociala 

mötet prioriterades i mån av tid. Eftersom kvinnorna från arbetsplats 2 inte förväntas vara 

rutinstyrda, skapar det ett utrymme för omsorgsarbete av social karaktär. Det vi syftar på är att 

balansakten av intressen inte är lika påtaglig i arbetsvardagen för kvinnorna från arbetsplats 2. 

Trots att det föreligger liknande strukturella villkor i kvinnornas familjesituation vilket påver-

kar arbetslivet, antyder vårt empiriska material på att organiseringen av arbetet har en direkt 

inverkan på kvinnornas upplevelser. Utifrån kvinnornas berättelser kan vi förstå det som att 

arbetsplats 2 strukturerar en vardagssituation för kvinnorna som möjliggör realiserandet av det 

salutogena arbetssättet. Som tidigare nämnts har kvinnorna från arbetsplats 2 framhävt deras 

små arbetsgrupper och höga kontinuitet som fördelaktig, då de upplever sig ha god kännedom 

i vad varje enskild omsorgstagare önskar. Utifrån Waerness (1983) resonemang om att små 

personalgrupper främjar det sociala mötet med omsorgstagare och utifrån kvinnornas uttalan-

den tyder det på att de har goda förutsättningar till att infria en av det salutogena arbetssättets 

viktiga aspekter, nämligen meningsfullhet.  

5.4 Hur motstridiga förväntningar hanteras  

Samtliga kvinnor har lyft fram omsorgssituationer som kan försvåra det salutogena arbetssät-

tet. Deras upplevelser berörde ofta förväntningar kvinnorna måste förhålla sig till i sin yrkes-

roll. De talade om förväntningar från omsorgstagare, anhöriga, kollegor och organisation. 

Från omsorgstagare och deras anhöriga framhöll samtliga kvinnor att det i vissa fall föreligger 

höga förväntningar angående hur omsorgsarbetet ska struktureras och utföras. Fahlström 

(1999) och Ressner (1981) betonar att omsorgspersonal får hantera skilda förväntningar från 

olika parter som kan vara svåra att förhålla sig till.  På arbetsplatserna i denna studie upplever 

kvinnorna att organisationen förväntar sig att omsorgspersonal endast gör det som omsorgsta-

gare inte förmår utföra på egen hand. Kvinnorna berättade att de hamnar i en komplex situat-

ion då omsorgstagare och anhöriga kan förvänta sig att de ska utföra ett mer omfattande om-

sorgsarbete än vad omsorgstagarnas behov faktiskt kräver. En ytterligare komplex situation 

uppstår när omsorgstagare inte vill utföra sysslor, och drar nytta av personalens samvete för 

att få dessa utförda av personalen. Omsorgspersonalen måste hantera den konflikt som uppstår 

mellan de olika parternas förväntningar. Uttalandena från arbetsplats 1 tyder på att de gärna 
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undviker konflikter med omsorgstagare. Det var flera av kvinnorna som uppgav att de gör mer 

än vad omsorgstagares behov kräver. Samtidigt betonade kvinnorna att de var medvetna om 

att de inte borde göra det. Wreder (2005) lyfter fram att omsorgspersonal förväntar sig att 

omsorgstagare önskar en familjär omsorgsverksamhet, med nära relationer där dagliga sysslor 

utförs tillsammans med personal. Kvinnorna från arbetsplats 1 uppgav att de ofta gör för 

mycket för omsorgstagare. Utifrån Wreders resonemang kan vi förstå kvinnornas handlande 

som ett uttryck för deras egna förväntningar på vad god omsorg är. Informanterna motiverar 

sitt agerande med att de är snälla och att de vill omhulda omsorgstagare. De betonar även att 

de upplever att omsorgspersonalen och omsorgstagarna på arbetsplats 1 har en nära relation. 

Detta kan bidra till att de förväntar sig att omsorgstagare vill att personalen ska göra mer. Om 

omsorgspersonal upplever att de bör göra mer än vad som krävs för omsorgstagare, försvåras 

möjligheten att arbeta salutogent. 

När stress inverkar i omsorgssituationer beskrev kvinnorna att de i vissa fall utför insatser för 

att spara tid. Genom att utföra insatser som tar längre tid för omsorgstagare och som kan 

verka ansträngande för personen, kan personalen både spara tid och vara hjälpsamma. Infor-

manterna från arbetsplats 1 betonade att tidspress bidrog till att de upplevde svårigheter med 

att se på när omsorgstagare tar lång tid på sig för att utföra en uppgift. Detta kan tolkas som 

en brist på flexibilitet i kvinnornas arbetsvardag, eftersom de inte vill lämna individen och 

återkomma senare. Kvinnorna visar att de tar ansvar för individen och slutför insatser som ska 

utföras.  Kvinnorna från arbetsplats 2 berättade att de uppehåller sig med en annan syssla för 

att omsorgstagaren själv ska genomföra uppgiften. Kvinnorna framhöll att stress sällan bidrog 

till att de utförde uppgifter som omsorgstagare kan utföra själva. Kvinnorna från arbetsplats 2 

lyfte särskilt fram hög kontinuitet, som enligt Eliasson och Runesson (2000) är en förutsätt-

ning för att omsorgspersonal ska ha god insikt i omsorgstagarens individuella behov och för 

att utforma ett gemensamt individanpassat arbetssätt. Eftersom de har goda möjligheter till att 

skapa en helhetsbild över omsorgstagarens faktiska behov och är få personal som arbetar med 

samma omsorgstagare har de således goda förutsättningar till att arbeta utifrån varje omsorgs-

tagares behov och önskemål.  
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6. Slutdiskussion   

Kvinnorna i vår studie måste balansera förväntningar från organisation, kollegor, anhöriga 

och omsorgstagare i sin arbetsvardag. Det försätter personalen i en komplex situation då de 

måste prioritera och hantera ett sammanfall av intressen. Som vi har belyst i analysdelen 

upplever kvinnorna, framförallt från arbetsplats 1, en svårighet att hantera olika förväntningar 

utifrån det salutogena arbetssättet.  

Denna studie har försökt att återge en förståelse för omsorgsarbete i allmänhet och salutogent 

arbete i synnerhet, som måste bli belyst i sitt sammanhang. Omsorgsarbete är mångdimens-

ionellt och komplext att undersöka. Vi vill påstå att det salutogena arbetssättet kan förstås på 

bästa sätt när det betraktas inom det sociala kontext där det kommer till uttryck. Omsorgsper-

sonalens vardag och villkor måste problematiseras för att förstå deras handlingsmönster.  

Vad är det då som främjar och motverkar implementeringen av det salutogena arbetssättet 

inom äldreomsorgen? Det salutogena arbetssättet är ett socialt, emotionellt arbetssätt, vilket 

förutsätter att omsorgspersonal har grundförutsättningarna för att prioritera det sociala mötet. 

Som tidigare poängterats måste vi förstå vilka omständigheter som omger omsorgsarbetets 

sociala relationer. Det vi har funnit genom denna undersökning är att omsorgsarbetets organi-

sering påverkar möjligheten till att realisera ett salutogent arbetssätt. Upplevelse av hand-

lingsutrymme, flexibilitet och inflytande över arbetet är en viktig förutsättning för att om-

sorgspersonal ska ha möjlighet till att engagera sig socialt. För att införa ett arbetssätt som 

förutsätter ett socialt engagemang är det väsentligt att omsorgspersonalen upplever att de 

orkar engagera sig i individen, och att arbetsgruppen har en gemensam syn på vad som är 

viktigt i omsorgsarbetet. Kontinuitet är även det en viktig förutsättning för att tillämpa ett 

salutogent arbetssätt. Detta eftersom personalen lättare får en helhetsbild över omsorgstaga-

rens individuella behov och önskemål samt för att ha möjlighet till att engagera sig på ett 

djupare plan. Om ovanstående villkor är uppfyllda, vill vi påstå att personalen har goda förut-

sättningar till att arbeta för att varje enskild omsorgstagare ska bevara förmågor och känna 

meningsfullhet, delaktighet och hanterbarhet. Denna studie har även uppmärksammat att 

omsorgspersonal måste anpassa sig till motstridiga intressen. För att arbeta salutogent måste 

omsorgspersonalen förstå fördelarna med att inte göra för mycket och därmed hantera om-

sorgssituationer genom att undvika att ta över hälsoansvaret.  

Det som betraktas som studiens styrka är uppmärksammandet av att det salutogena arbetssät-

tet måste förstås i relation till det organisatoriska sammanhanget och dess inre relationer. En 
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svaghet som vi reflekterat kring i efterhand är att vi i denna studie inte har utfört observation-

er för att bestyrka de utsagor som analyserats. Vidare berör studien inte det salutogena arbets-

sättet direkt utan snarare indirekt. En fråga som har uppkommit under studiens gång är 

huruvida det sociala synsättet och överdrivet fokus på det friska hos individer kan få konse-

kvenser för omsorgstagares hälsa. Om omsorgspersonal förväntas fokusera på det friska vore 

det intressant att undersöka om de förbiser sjukdomsbilder och försummar hälso- och sjuk-

vårdsuppgifter. För att få en uppfattning om detta kan det vara fördelaktigt att intervjua sjuk-

sköterskor inom äldreomsorg om hur de ser på omsorgspersonalens hantering av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter vid ett salutogent arbetssätt. 

Kvinnornas situation kan bättre förstås om vi betraktar omsorgsarbetet som en mer generell 

verksamhet. Omsorgsarbete kan betraktas som ett fall av servicearbete eftersom klientens 

eller i detta fall omsorgstagarens önskemål är servicearbetarens viktigaste uppgift att uppfylla. 

Relationen mellan omsorgstagare och personal påverkar omsorgspersonalens arbetsvardag. 

William Foote Whyte (1948) betonar servitrisers vardag som genomsyrad av förväntningar. 

Whyte skildrar en form av servicearbete och lyfter fram att servitriser måste uppfylla  organi-

satoriska mål och vara trevlig i kundbemötandet, hur servitriser än blir behandlad av kunder. 

Servitriser måste således hantera både ilska, aggressivitet och missnöjdhet i sin arbetsvardag 

(Whyte, 1948).  

För att generalisera vår tes används Howard Beckers (2008) skildring av Bernie Becks knep, 

som hjälper forskaren att generalisera studiens huvudtes. Knepet innebär att forskaren skildrar 

det som framkommit i studien, men detta genom att undvika att använda de egenskaper som 

identifierar det egna fallet.  

Det vi har studerat är ett fall av hur relationen mellan servicearbetare och klient strukturerar 

servicearbetares vardag. Det som gör arbetsvardagen svår för servicearbetare är klienters 

förväntningar på tjänsten. Servicearbetare måste således acceptera organisatoriska mål samt 

lära sig att inta en professionell roll för att inte påverkas negativt i mötet med klienter.  Hur 

servicearbetare förväntas hantera klientmötet uppställer särskilda villkor för servicearbetare.  

6.1 Fortsatt forskning  

Denna studie har belyst förutsättningar för att omsorgspersonal ska kunna hantera förvänt-

ningar som präglar omsorgssituationer. Förhoppningen är att andra studenter eller forskare 

ska inspireras av vår studie till att fortsätta forska inom ämnet. I studiens avslutande diskuss-

ion har det framförts reflektioner som kan användas som inspirationskälla till vidare forsk-
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ning. I slutdiskussionen påpekades omsorgsarbetets likhet med andra former av servicearbete. 

Det vore således intressant att undersöka fenomenet ytterligare utifrån klientrelationer för att 

skapa en bredare bild av det salutogena arbetssättet. Det vore även intressant observera det 

salutogena arbetssättet i praktiken och intervjua omsorgstagare om deras upplevelser av det 

salutogena arbetssättet.  

En ytterligare aspekt som vi finner intressant att forska vidare kring är förhållandet mellan 

salutogent arbetssätt och New Public Management.  
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Bilaga 

Intervjuguide omsorgspersonal 

Yrkesbakgrund 

Vad har du för anställningstid och yrkeserfarenhet (På arbetsplatsen och inom yrket)? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du för sysselsättningsgrad? 

Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund?  

Hur det kommer sig att du började arbeta inom äldreomsorgen? 

Hur ser du på ditt yrkesval idag?  

Hur ser du på din framtid inom yrket? 

Hur upplever du omsorgsyrkets status och vad tror du påverkar det? 

Salutogent arbetssätt  

Kan du beskriva hur en arbetsdag ser ut?  

Vad är god vård och omsorg enligt dig? 

Kan du beskriva hur du går tillväga för att omsorgstagares ska få en meningsfull vardag?  

Kan du beskriva utbudet av sociala aktiviteter?  

Vem/vilka har bestämt vilka aktiviteter det ska vara?  

Vad har omsorgstagarna för möjlighet att påverka utbudet av aktiviteter?  

Hur upplever du omsorgstagares möjlighet till inflytande och kontroll över sin vardag?  

Hur upplever du informationsöverföringen i personalgruppen om varje enskild omsorgsta-

gare?  

Hur arbetar ni för att tillgodose omsorgstagares individuella behov och önskemål? Vad påver-

kar ditt arbete med detta? 



 

 

 

Upplever du att du ibland gör mer för omsorgstagaren än vad som behövs och i så fall vad och 

varför?  

Vilket ansvar upplever du att du har över omsorgstagarnas välbefinnande? hur upplever du 

detta?  

Arbetssituation/Arbetsvillkor   

Hur upplever du att det är att arbeta inom vård och omsorg? 

Vad tror du krävs för att bli en bra omsorgsgivare?  

Vad skulle kunna förbättras på din arbetsplats?  

Hur upplever dina möjligheter att påverka din arbetssituation och dina arbetsuppgifter? 

Hur uppfattar du stödet från din chef? Hur mycket insyn har ledningen om er arbetssituation?  

Hur upplever du anhörigas förståelse för er arbetssituation? 

Hur uppfattar du stödet och samarbetet mellan dig och dina arbetskollegor?  

Upplever du att du har ett meningsfullt arbete och i så fall varför?  

Upplever du att du får uppskattning för ditt arbete och i så fall hur? Från vilka? När? 

Hur upplever du relationen till omsorgstagarna på din arbetsplats?  

Hur upplever omsorgstagares förväntningar på den omsorg de ska få?  

Hur upplever du förväntningarna på manlig omsorgspersonal? 

Livssituation/familjesituation 

Hur gammal är du?  

Vad har du för civilstånd? 

Vad arbetar din partner med? 

Har du barn och i så fall hur många? (Ålder, bor de hemma?) 

Hur spenderar du din lediga tid?   

Upplever du att du har tid och ork till att göra det du önskar på din lediga tid? Varför/varför 

inte? Hur upplever du att det är att balansera arbetslivet och privatlivet? 



 

 

 

Hur mycket tid upplever du att du lägger på hushållsarbete och omsorgsarbete (personer i din 

omgivning) på din lediga tid? 

Hur är hemarbetet och omsorgsarbetet (om barn/äldre) fördelat mellan dig och din partner?  

Vad gör du, och vad gör din partner/dina barn? 

Upplever du att ni delar jämlikt på arbetssysslor i hemmet?  

 


