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Abstrakt

Titel:  Den salutogena äldreomsorgen.  –  En kvalitativ  studie om omsorgspersonalens

arbetssätt.  

Författare:  Lina  Fransson

Anledningen till studiens start, var när jag själv uppmärksammade hur en brukare inte

gavs  möjlighet  till  att  utföra  sysslor  som  hen  egentligen  klarar  på  egenhand.

Omsorgspersonalen  vid  tillfället  tog  över  och  utförde  sysslan  åt  brukaren.  Jag

uppmärksammade sedan begreppet salutogen äldreomsorg och blev nyfiken på vad det

var. 

Studiens syfte är att skapa kunskap om det salutogena arbetssättet, samt förståelse för

hur och varför omsorgspersonalen på två äldreboende i Alvesta kommun arbetar efter

det.  De  avgränsningar  som görs  är  att  studien  grundas  utifrån  omsorgspersonalens

perspektiv  och  är  utifrån  deras  arbete  mot  den  enskilde  individen.

Omsorgsförvaltningen  i  Alvesta  kommun  har  valt  att  utbilda  sina  enhetschefer  i

salutogent ledarskap men studiens fokus kommer att vara på hur omsorgspersonalen

arbetar efter det salutogena arbetssätt som enhetscheferna arbetar med att få ut i sina

verksamheter, samt varför. För att följa studiens syfte söker jag svar på två frågor:

 Hur kommer ett salutogent arbetssätt till uttryck på arbetsplatsen?
 Hur kan omsorgspersonalens arbetssätt förstås?

Metodiken som används för att  kunna besvara studiens  frågor bestod av deltagande

observationer av omsorgspersonal, samt semi-strukturerade intervjuer med samma åtta

personer ur personalgrupperna, för att få djupare förståelse. 

För att tolka det insamlade materialet och försöka besvara och diskutera studiens frågor

användes begrepp ur organisationsteori. Organisationsteorin tar upp och förklarar hur

organisationsbeteende  och  organisationskulturer  som  finns  inom  organisationer  kan

påverka anställda och deras arbetssätt. Teorin tar även upp att organisationen påverkas

av samhället  utanför.  Anställdas  sociala  nätverk  utanför  organisationen  skapar  olika

värderingar och normer som följer med de anställda in i organisationen.

Studiens  slutsats  är  att  omsorgspersonalens  arbetssätt  kan  förstås  med  hjälp  av

verksamhetens  organisationsbeteende  och  organisationskultur.  Eftersom

omsorgspersonalen  som  deltagit  i  studien  känner  varandra  och  umgås  utanför
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arbetsplatsen,  delar  de liknande värderingar  och normer.  Organisationsbeteendet  och

organisationskulturen stärks genom att omsorgspersonalen umgås utanför arbetsplatsen,

vilket också kan skapa starkare sammanhållning i arbetsgrupperna och motivationen att

strävan efter samma mål.  

Nyckelord

Salutogen, Äldreomsorg, Omsorgspersonal, Organisation
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 1. Inledning

I  början  av  1980-talet  började  äldreomsorgen  att  förändras  då  staten  lagstadgade

Socialtjänstlagen (SoL) år 1982. Det var startskottet för en tid med förändring inom

äldreomsorgen. Socialtjänstlagen skulle ge den enskilde mer rätt till självbestämmande

och det påbörjades även ett värdegrundsarbete med landets sociala arbete.  (Bergstrand

2006:5)  År  1992  kom ytterligare  en  förändring  för  äldreomsorgen  då  ädelreformen

trädde i kraft för att ytterligare påverka samhällets syn på äldre. Kommunerna tog över

ansvaret ifrån landstinget för hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen. Under den här

tiden satsade staten pengar på att inte bara utveckla landets befintliga äldreomsorg utan

också  bygga  ut  den.  (SOU  2004:68  s.394f)  Äldreomsorgen  har  under  decennier

förändrats och olika arbetssätt har provats på. Westlund och Sjöberg (2005) menar att

dagens äldre blir betydligt äldre än för 70 år sedan. Tidigare var döden snabb, medan

den idag är långsam, dagens äldre kommer upp i en högre ålder och med åldern kommer

i många fall sjukdomar. (Westlund & Sjöberg 2005:14) Aaron Antonovsky menar att

sjuka  människor  i  första  hand har  en  önskan om att  bli  friska  och botade  från  sin

sjukdom men om det inte är möjligt önskar de lindring.  Antonovsky framställde det

salutogena  synsättet  och  han  menar  att  istället  för  att  se  till  en  persons

funktionsnedsättningar på grund av sjukdomen, bör man se till vad personen klarar av

trots  funktionsnedsättningen  och se  till  de  möjligheter  och  resurser  som fortfarande

finns kvar. (Westlund & Sjöberg 2005 43f)

Min tanke med den här studien uppstod då jag besökte en nära anhörig till mig som

bodde på  ett  äldreboende.  Jag  uppmärksammade  vid  ett  besök på  äldreboendet  hur

omsorgspersonal,  handlade  på  ett  sådant  vis  att  den  enskildes  rättighet  till

självbestämmande skändades. Jag har efter denna incident uppmärksammat att det finns

kommuner som har som policy,  att arbeta efter ett salutogent förhållningssätt.  En av

dessa är Emmaboda kommun, som också varit delaktiga i Peter Westlunds fokusrapport,

om hur socialt synsätt kan iakttas i Emmaboda serviceområde. (Emmaboda kommun)

Det  salutogena  förhållningssättet  förutsätter  att  omsorgspersonalen  arbetar  efter  den

enskildes resurser (vad den enskilde kan och inte kan göra själv) (Westlund & Sjöberg

2005:43f).  Eftersom jag själv anser att det är en självklarhet att man bör arbeta efter

brukarens resurser fann jag det salutogena förhållningssättet och arbetssättet intressant.

Arbetar alla inom organisationen salutogent eftersom det är bestämt eller finns det andra

faktorer till arbetssättet? Studien handlar om det salutogena förhållningssättet vid två

äldreboenden  i  Alvesta  kommun,  där  kommunen  satsat  pengar  och  resurser  på  att

1



implementera en salutogen omsorg. 

1.1.1 Alvesta kommun

Alvesta kommun har sex äldreboenden, två av dessa ingår i denna studie. Av de sex

äldreboendena är det fyra som har enskilda demensavdelningar och ett av dem har en

avdelning för psykiatri.  På varje boende finns det dagverksamhet samt andra sociala

aktiviteter. I Alvestas verksamhetspolicy för år 2013 framgår att kommunen har som

målsättning att  arbeta efter ett  salutogent förhållningssätt  ”Livskvalitet  – hela livet”.

(Alvesta  kommun  2013-03-14)  Detta  för  avsikt  att  stärka  den  enskildes  känsla  av

sammanhang utifrån begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet: 

”Vi ska ge en god salutogen social omsorg

och kommunal hälso- och sjukvård

genom att den enskildes medansvar

och resurser tillvaratas. Vi ska visa respekt

för den enskildes självbestämmande,

delaktighet, integritet, trygghet

och värdighet. Den som har kontakt

med oss ska möta en kompetent personal”

(Alvesta verksamhetsplan 2011-2014) 

Genom  min  praktikplats  inom  Alvesta  kommun  fick  jag  vetskapen  om  att

Omsorgsförvaltningen under implementeringen haft besök av docenten Peter Westlund,

som förespråkar en salutogen äldreomsorg. Westlund har under en tid arbetat med det

salutogena förhållningssättet på ett av äldreboendena i Alvesta kommun (ej något av de

som är  med i  studien).  Sedan Alvesta  beslutade om att  arbeta  utifrån ett  salutogent

förhållningssätt  har  två  boendena  som ingår  i  denna studien,  aktivt  arbetat  med att

implementera  detta.  Implementeringen  har  skett  genom  utbildningsdagar  då  Peter

Westlund föreläst och samtalsgrupper som enhetscheferna på boendena själva utformat

med  hjälp  av  Westlunds  material.  Under  min  praktik  fick  jag  vetskap  om  att

Omsorgsförvaltningen även gemensamt köpt in DVD- skivor för utbildningssyfte som

använts av samtalsgrupperna.

Äldreboendena som är aktuella i denna studien består i genomsnitt av 20 lägenheter.
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Lägenheterna  är  belägna  i  två  grupper  på  båda  boendena,  vilket  gör  att  det  är  en

arbetsgrupp på varje enhet. Avdelningarna är öppna, vilket betyder att personerna som

bor där  inte  har  någon demensdiagnos.  I  genomsnitt  är  åldern hos  de boende 87år.

Gemensamt  för  samtliga  är  att  de  själva  har  ansökt  och  beviljats  bistånd  av  en

biståndshandläggare, om att få flytta in på ett särskilt boende (SoL 4kap 1§) Ett särskilt

boende är en bostad inom ett äldreboende och på Alvestas särskilda boenden finns det

personal dygnet runt, för att kunna stötta, hjälpa och finnas nära de boende. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att skapa kunskap om det salutogena arbetssättet, samt förståelse för

hur och varför omsorgspersonalen på två äldreboende i Alvesta kommun arbetar efter

det.  Avgränsningar  som  kommer  att  göras  är  att  studien  grundas  utifrån

omsorgspersonalens perspektiv och är utifrån deras arbete mot den enskilde individen.

Omsorgsförvaltningen  i  Alvesta  kommun  har  valt  att  utbilda  sina  enhetschefer  i

salutogent ledarskap. Studiens fokus kommer därför ligga på hur omsorgspersonalen

arbetar efter det salutogena arbetssätt som enhetscheferna arbetar med att få ut i sina

verksamheter, samt varför. För att följa studiens syfte söker jag svar på två frågor:

 Hur kommer ett salutogent arbetssätt till uttryck på arbetsplatsen?
 Hur kan omsorgspersonalens arbetssätt förstås?

1.3 Definition av begrepp  

1.3.1 Äldreboende

I den här studien kommer begreppet äldreboende att användas efter Alvesta kommuns

definition, eftersom det är där studien ska genomföras. Den enskilde har själv ansökt

enligt Socialtjänstlagen om att få flytta till ett äldreboende och en biståndshandläggare

har beviljat ansökan (SoL 4kap 1§). Den enskilde har ett eget kontrakt på lägenheten,

och har egna möbler samt kläder på äldreboendet. Lägenheten är som vilken hyresrätt

som helst och den enskilde har därför rätt till att få en egen nyckel till sin lägenhet. Det

finns personal på boendet dygnet runt för att ge de boende den service, omsorg och

hjälp som de behöver.  Personalen ska använda ringklocka,  vilka finns utanför  varje

lägenhet,  eller  knackar  på dörren,  innan de går  in  till  den  boende.  Lägenheterna är

grupperade kring olika gemensamhetsutrymmen. (Alvesta verksamhetsplan 2011-2014)
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1.3.2 Brukare

Socialstyrelsen rekommenderar begreppet brukare som samlingsbegrepp för de personer

som får behovsprövade insatser ifrån socialtjänsten (Brukare, Socialstyrelsen). I den här

studien kommer därför de personer som beviljats särskilt boende enligt socialtjänsten att

benämnas som brukare. 

1.3.3 Omsorgspersonal

Begreppet omsorgspersonal kommer i studien att vara ett samlingsbegrepp och omfattas

av  de  observerade  och  intervjuade  personerna  i  studien,  både  vårdbiträden  och

undersköterskor. Sammanslagningen av vårdbiträden och undersköterskor kommer att

göras  eftersom jag  inte  anser  att  det  i  studien  kommer  vara  relevant  att  dela  upp

personalen i grupper. Både vårdbiträde och undersköterskor har liknande yrkesuppgifter,

exempelvis hjälpa till  i  det vardagliga uppgifterna som brukaren inte själv klarar av

samt handleda och stödja brukaren i vardagen. (Karlefors, C, vårdbiträde) Skillnaden

kan  bland  annat  vara  att  undersköterskor,  har  kunskap  till  att  skriva  ett  prov  för

delegering vid viss medicin hantering, vilket inte vårdbiträden har. Jag anser inte att

skillnaden  är  aktuell  i  den  här  studien  eftersom det  inte  är  relevant.  (Karlefors,  C,

undersköterska)

1.3.4 Salutogent arbetssätt

Aaron Antonovsky som myntade begreppet salutogent ledarskap, har studerat orsaken

till människans hälsa och vad som stärker den. Han menar, att ett salutogent arbetssätt

ska utgå ifrån människans resurser, alltså se till vad personen själv klarar av (Hansson

2010:29ff). Genom att arbeta utifrån tre pelare bestående av begriplighet, hanterbarhet

och  meningsfullhet  skapas  en  känsla  av  sammanhang  vilket  Antonovsky  kallas

KASAM. (Westlund & Sjöberg 2005:47) Definitionen på ett salutogent arbetssätt i den

här studien kommer att syfta på om och hur omsorgspersonalen arbetar/ förhåller sig till

de tre pelarna (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet).

1.3.5 Organisation 

I vissa fall kan begreppet organisation och institution upplevas förvirrande och ibland

blandas  de  ihop,  därför  ligger  det  av  vikt  att  förklara  och  definiera  hur  begreppet

organisation används i den här studien. Göran Ahrne och Peter Hedström (1999) menar

att skillnaden mellan begreppen är att en institution påverkar hur individer bör handla
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och uppföra sig,  medan organisationer är centrumet  som innehåller  dessa personer.

Institutioner påverkar alltså individer att bete sig på ett visst sätt och hur de ska tänka,

organisationer  är  sammankomsten  av  dessa  personer  med  liknande  värderingar  av

individer.  Begreppen  har  alltså  inte  samma  betydelse,  utan  kompletterar  varandra.

(Ahrne  &  Hedström  1999:7)  I  organisationer  inom  socialt  arbete  och  omsorg  har

verksamheterna  gemensamma  inriktade  målsättningar  att  följa,  vilket  gör  att  de

anställda som befinner  sig i  verksamheten samarbetar  för att  uppnå dessa.  (Repstad

2005:30)  I  studien  kommer  organisation  därför  att  syfta  till  Alvesta  kommuns

äldreboenden.
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2. Aktuellt kunskapsläge

I det här kapitlet kommer jag att presentera relevant kunskap om hur äldreomsorgen i

Sverige  varit  formad  samt  hur  socialtjänstlagen  och  ädelreformen  kom att  förändra

synen på åldrande. Även kunskapsläget för den salutogena äldreomsorgen kommer att

presenteras.  Kapitlet  har till  syfte  att  informera om hur äldreomsorgen varit  tidigare

samt ta upp avgörande faktorer som påverkat utvecklingen och dess arbetssätt.

2.1 Äldreomsorgen från förr till idag 

Äldreomsorgen  har  under  de  senaste  decennierna  förändrats  och  influerats  av  olika

förhållningssätt. Marta Szebehely har i sin avhandling Vardagens organisering  (1995)

studerat om utvecklingen inom äldreomsorgen. Hon behandlar äldreomsorgens framväxt

ifrån  1950-talet.  Röda  korset  timanställde  personer  som  hjälpte  äldre  människor  i

hemmet,  eftersom myndigheter  ansåg att  det  inte  fanns någon arbetskraft  avsatt  för

området.  Det  här  är  vad  som  sedan  kom  att  kallas  hemtjänst.  Under  denna  tid

benämndes den idag kallade äldreomsorgen för fattigvård. För de personer som då var i

behov av mycket hjälp bodde på sjukhem. 

Under sjukhemmen på 1960-talet hade dagarna teman då alla brukare skulle bada, eller

alla rum skulle städas och sängar bäddas rent. Personalen följde strikta scheman av vad

som skulle utföras på specifika dagar. Arbetssättet var inte anpassat efter de personer

som  bodde  där  och  deras  behov  utan  efter  verksamheten.  Målsättningen  med

framväxten  av  1970-talets  servicehus  var  att  spara  pengar  och  tid  genom  att  de

behövande fanns i på samma plats.  Marta Szebehely hävdar att de anställda behövde

följa organisationens policy, men inte göra den till sin egen. Arbetssättet som varade

under  1970-talet  liknar  Marta  Szebehely  vid  en  löpande  bands-modell.  Hon jämför

sjukhemmets löpande bands-modell med industrins löpande bands-arbetare. Hon menar

att  arbetsledaren  på  äldreboende  förberett  ett  schema  av  vilka  uppgifter  som  ska

genomföras,  personalen vet redan innan arbetspasset börjat vilka dagens uppgifter är.

Kontrollen  på  både  äldreboendet  och  i  industrin  styrs  av  en  inbyggd  kontroll  i  de

detaljerade arbetsreglerna. Hon menar att personerna som platsade på sjukhemmet, idag

bor på särskilt boende. Dagens äldrepolitik värderar att de gamla ska ha rätt till att leva

ett självständigt och aktivt liv. Den enskilde ska känna sig trygg i åldrandet samt få

chans att behålla sin frihet och sina funktioner. Meningen med servicehus på den tiden
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var  att  kunna  ge  standardiserad  hjälp  till  den  enskilde  personen  samtidigt  som

kommunerna sparade tid och pengar. (Szebehely 1995:73f) 

Under 1980-talet implementerades begreppet ”omsorg” som skulle användas istället för

det tidigare begreppet vård, exempelvis åldringsvård blev äldreomsorg. Denna ändring

gjordes för att visa att omsorgstagarna inte vårdades utan gavs skapliga levnadsvillkor

utifrån individuella förutsättningar. Syftet var att respekten för den enskilde skulle öka

och  hennes  integritet  och  egna  önskningar  värnas.  (Ädelreformen  &  Szebehely  &

Eliasson-Lappalainen 1998:125) Under 1980-talet formades vad Szebehely kallar den

självstyrande smågruppsmodellen.  Hon menar att, framkomsten av denna modell har

samma bakgrund som de tidigare nämnda övergångarna med en av anledningarna att

kommunledningen oroade sig över att  ekonomin inte  skulle  räcka till  hjälpbehoven.

Men  också  rädslan  av  att  hemtjänstarbetet  inte  kunde  konkurrera  med  andra

yrkeskategorier som var attraktiva på marknaden. Tanken var att  modellen inte bara

skulle påvisa att vårdbiträdenas självbestämmande ökade utan också att arbetet nu var

uppgiftsstyrt  istället  för  tidsstyrt.  (Szebehely  1995:74ff)  På  den  avdelningen  av  det

äldreboende (servicehus) som Szebehely gjorde sin studie, bodde 65 personer varav 55

stycken hade hjälp. Hon påpekar att byggnadens storlek samt antalet lägenheter spelar

stor roll för arbetets förutsättningar. Personerna som bor där är överlag väldigt gamla

(över  80år)  och  i  stort  behov  av  daglig  hjälp.  Storleken  påverkar  tiden  det  tar  för

personalen  att  gå  mellan  de  boende.   (Szebehely 1995:87f)  Genom observationerna

upptäcker  Szebehely  bland  annat  att  personalen  kallar  de  boende  för  det

lägenhetsnummer de bor i, inte vid namn. (Szebehely 1995:91)  Szebehely går med en

av de anställda under en dag på äldreboendet. En av upptäckterna hon finner är att i

genomsnitt av alla besök tar max tio minuter.. Den anställda som Szebehely följer med

under dagen ägnar cirka 1,40 timmar åt de boende medan hon ägnar cirka tre timmar i

personalrummet. (Szebehely 1995:107f)
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2.2 Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982 och det var genom den som äldreomsorgen först

blev lagstadgad. Socialtjänstlagen är en ramlag som avser att ge den enskilde ett ökat

självbestämmande samt rätten att kunna bo kvar i sin bostad (Hörngren 2011:24f). I

socialtjänstlagen  finns  de  grunder  och  värderingar  för  den  människosyn  som

socialtjänstens arbete ska grundas i. Ord som nämns ett flertal gånger är bland annat

trygghet, självbestämmande och jämlikhet. Socialtjänsten ska grunda sina värderingar

på  demokrati  och  solidaritet.  Den  ska  vara  gynnsam  för  människors  jämlika

levnadsstandard och för att främja människors rätt till ett aktivt deltagande i samhället.

Socialtjänsten ska erbjuda stöd och service men samtidigt vara frivillig. Alltså är det

upp till  den enskilde att  bestämma om den vill  ha hjälp,  eller  vilken socialtjänst de

accepterar att ta emot. (Bergstrand 2006:5) 

2.3 Ädelreformen 

Staten genomförde år 1992 strukturförändringen ädelreformen för att förändra synen på

landets  äldre.  Kommunerna  tog  över  ansvaret  för  hälso-  och  sjukvård  inom

äldreomsorgen men landstingen hade kvar ansvaret för hemsjukvården. Ett resultat av

deras förändringar var att kommunerna gavs rätt att erbjuda den enskilde hemsjukvård,

att kommunerna inte betalar landstingen för personer som vistats på akutmottagningen,

förrän den enskilde blivit medicinskt färdigbehandlade (Elmér, Å). I sammanband med

ädelreformen  kom  särskilt  boende  att  bli  ett  samlingsnamn  för  äldreboende,

korttidsboende och serviceboende med mera. Under 1990-talet satsades det på att bygga

nya äldreboenden men också  att  rusta  upp och modernisera  de gamla  sjukhemmen.

(SOU 2004:68 s. 394f)

2.4 En salutogen äldreomsorg

Peter  Westlund har  skrivit  om utvecklingen inom äldreomsorgen och det  salutogena

förhållningssättet.  Westlund  har  bland  annat  skrivit  böckerna  Salutogen  design,  är

framtidens äldreboende (2010) och Salutogen GPS (2009). Westlund behandlar hur och

varför det är eftersträvansvärt att ha en salutogen äldreomsorg. Peter Westlund anser att

äldreomsorgen  borde  influeras  av  ett  salutogent  förhållningssättet  istället  för  ett

patogent  förhållningssätt  även  om många  av  våra  äldre  idag  är  multisjuka.  För  att

förtydliga  innebär  det  patogena  förhållningssättet  att  bota  de  sjuk,  exempelvis  har

8



sjukhus en patogen miljö, då patienter är där för att bli botade från sin sjukdom.

I ”Salutogen design, är framtidens äldreboende”,  behandlar Westlund frågan vad som

kännetecknar  ett  salutogent  äldreboende.  Han  poängterar  skillnaden  mellan  en

institution och hemmet, bland annat genom att det på en  institution finns tvång till

gemenskap, institutionen styrs inte av brukarens behov utan av personalens scheman

samt att institutionen är en sluten avdelning med låsta dörrar. (Westlund 2010:43f)

2.5 Ett salutogent förhållningssätt 

Det finns inte mycket tidigare forskning på området om det salutogena arbetssättet inom

kommunerna i Sverige. Många kommuner har implementerat det salutogena ledarskapet

i  sina förvaltningar.  Det  finns  utvärderingar  av hur  implementeringen gått  till  väga.

Bland annat har Hanna Mikaelsson har skrivit kandidatuppsatsen ”Omsorgspersonalens

kunskap  om  Salutogent  förhållningssätt,  En  kvalitativ  studie  genomförd  i  Piteå

kommuns äldreomsorg” (2014). Mikaelsson skriver om det salutogena arbetssättet på ett

äldreboende i Piteå utifrån undersköterskors och sjuksköterskors perspektiv.  Många av

de  brukare  som  bor  på  äldreboendet  i  Mikaelssons  studie  har  demensdiagnoser

(Mikaelsson 2014:34). Mikaelssons syfte var att öka förståelsen för omsorgspersonalens

kunskap  om  det  salutogena  förhållningssättet.  Hon  ställde  sig  frågor  om

omsorgspersonalen på äldreboendet  arbetade efter  ett  salutogent  förhållningssätt,  om

omsorgspersonalen hade förståelse för det salutogena förhållningssättet samt vad som

kan göras för att öka omsorgspersonalens kunskap inom det. (Mikaelsson 2014:8)

I  studien  kommer  Mikaelsson  fram  till  att  omsorgspersonalen  på  grund  av  låg

bemanning inte arbetar efter det salutogena förhållningssättet. 

2.6 Sammanfattning 

Inom äldreomsorgen finns brukarna som är i behov av hjälp, samt omsorgspersonalen

som finns där för att hjälpa brukarna. Marta Szebehely beskriver hur omsorgspersonalen

arbetat  över  tid,  och hur  deras  arbetsförhållande varierat  över  decennier.  (Szebehely

1995) Genom att staten under 1980-talet och början av 1990-talet fattat beslut om att

lagstadga socialtjänstlagen och införa ädelreformen,  skapades nya förutsättningar  för

landets äldre och förutsättningarna för omsorgspersonalens rutinerna förändrades. Peter

Westlund har skrivit flera böcker om det salutogen ledarskapet och dess arbetssätt samt

att flera kommuner har påbörjat en implementering av det. Han förespråkar en salutogen
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äldreomsorg som värna om att ta vara på de äldres resurser. Westlund har genomfört

studier  som  visar  hur  ett  implementerande  ska  ske,  samt  hur  chefer  och

omsorgspersonal ska arbeta efter förhållningssättet för att bibehålla det. Vidare studier

som  gjorts  inom  den  salutogena  äldreomsorgen  är  utvärderingar  på  hur

implementeringen  fungerat  och  hur  förståelsen  för  arbetssättet  ser  ur  hos

omsorgspersonalen,  exempelvis  som  Hanna  Mikaelssons  kandidatuppsats

”Omsorgspersonalens  kunskap  om  Salutogent  förhållningssätt,  En  kvalitativ  studie

genomförd  i  Piteå  kommuns  äldreomsorg”  (2014).  Med  sin  studie  ville  hon  öka

förståelsen för omsorgspersonalens kunskap om det salutogena förhållningssättet. Dock

kom hon fram till att omsorgspersonalen på grund av för få resurser inte arbetade efter

ett salutogent förhållningssätt. 
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3. Teoretiskt ramverk

Det teoretiska ramverket används senare i studien som ett redskap vid diskussion för att

diskutera det resultat som arbetats fram. Studiens syfte har varit att skapa kunskap om

det salutogena arbetssättet, samt förståelse för hur och varför omsorgspersonalen på två

äldreboende i Alvesta kommun arbetar efter det. Jag har därför valt att använda mig av

organisationsteori för att skapa en förståelse för verksamheten, dess förändringar men

också  förändringarna  för  omsorgspersonalen  i  deras  yrkesroll  och  arbetssätt.  En

organisation är under ständiga förändringar som är mer eller mindre omfattande, bland

annat växer eller krymper de, slås samman eller omorganiseras med mera. (Jacobsen &

Thorsvik 2002:334) Med hjälp av organisationsteori  vill jag skapa förståelse för hur

omsorgspersonalen arbetar  och varför  i  samband med att  det  salutogena arbetssättet

implementerats på arbetsplatsen.

När organisationer delar värderingar och normer menar Antony Giddens (1989) att det

finns vissa skillnader. Giddens menar att värderingar är organisationens abstrakta ideal,

medan  normer  är  fasta  normer  och  principer  som  människorna  i  organisationen

förväntas följa (Jacobsen & Thorsvik 2002:127).

3.1 Organisationsteori

I Organisation – att beskriva och förstå organisationer (2005) skriver Abrahamsson och

Andersen  Aarum att  organisationsteori  kan ses  ur  två olika perspektiv,  rationalistisk

perspektiv  eller  av  systemteoretiskt  slag.  Vilket  av  perspektiven  som är  aktuellt  att

använda  avgörs  av  studiens  inriktande  område.  (Abrahamsson  &  Adersen  Aarum

2005:18) Då min studie inriktar sig mot socialt arbete, i form utav omsorgsarbetet inom

äldreomsorgen är det enligt Repstad (2005) lämpligt att använda den systemteoretiska

inriktningen. Den passar bra till studier som är inriktade på organisationer inom vård,

omsorg  och  socialt  arbete.  Författaren  menar  att  organisationer  ofta  finns  mellan

samhället och individerna, och att vara anställd inom en sådan organisation skapar ett

samarbete  mellan  andra  liknande  instanser.  Organisationer  påverkas  av  samhället

utanför dess existens och även av andra organisationer, men organisationen har ändå en

nära relation till de individerna som befinner sig i den (Repstad 2005:143f). Repstad

använder  sig  av  tre  begrepp,  det  första  är  input,  vilket  syftar  till  personalen  inom

organisationen men också resurserna som finns samt brukarna. Det andra begreppet är

throughput vilket hänvisar till omsorgen som utförs inom organisationen och det tredje
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begreppet är  output,  vilket syftar till  resultatet av de två tidigare begreppen och kan

vara, exempelvis att brukare mår bättre genom deras arbete. När organisationen är nöjd

med resultatet, återkopplas resultatet till de tre delarna och efter det kan korrigeringar

göras, detta gör att systemet ständigt är under utveckling. (Repstad 2005:144) 

3.1.1 Organisationens olika delar

En av delarna som kännetecknar en organisation är dess mål och medel, dessa kan vara

både kortsiktiga och långsiktiga. Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik (2002) menar

att en organisation har påtryckningar utifrån genom krav att efterfölja och att arbeta för,

men hur  dessa uppgifter  eller  ärenden sedan genomförs  i  praktiken ligger  dock hos

organisationen. Organisationer har olika tillgångar av resurser eller medel beroende på

dess geografiska läge, men organisationer bör även se över vad de har för tillgångar på

plats, exempelvis den personal och deras kunskap som redan finns inom organisationen.

Dessa tillgångar används sedan inom organisationen för att personalen ska kunna utföra

sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Personer som finns i en organisation har

möjlighet att till viss del påverka hur organisationen formas och arbetar. Organisationer

är dock beroende av sina ekonomiska tillgångar vid arbetet för att följa målsättningarna.

Storleken på organisationen gör att behovet av pengar varierar, större organisationer är i

behov av större ekonomiska tillgångar än mindre organisationer. (Jacobsen & Thorsvik

2002,  Repstad  2005)  Organisationens  förhållande  till  omgivningen  varierar  genom

samarbete  till  andra  organisationer  samt  hur  beroende  de  i  sin  tur  är  av  att  ha  ett

samarbete tillsammans. Har organisationen  möjlighet att  fatta egna beslut hur deras

arbete  ska  utföras  eller  är  de  bundna  till  ett  samarbete  med  andra  organisationer.

(Repstad 2005:157)

Ahrne och Hedström (1999) anser att organisationer påverkas av samhällets struktur,

och  hur  samhället  samt  andra  organisationer  kan  påverka  utformningen  av

organisationen  och  det  ligger  därför  av  vikt  att  organisationen  också  passar  in  i

samhällsstrukturen.  Genom  begreppet  organisation  har  framväxten  av  begreppet

organisering också etablerats. Begreppet organisation syftar till att en organisation hela

tiden befinner sig under utveckling och det finns därför inte någon organisation som är

helt färdig.  (Ahrne & Hedström 1999:37f)
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3.1.2 Organisationsbeteende och organisationskultur

Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik skriver i Hur moderna organisationer fungerar

(2002)  att  organisationsbeteende  syftar  till  hur  organisationer  påverkar  och  formar

personerna inom den, genom att människornas inställningar och attityder formas efter

organisationen.  Är  organisationers  formella  egenskaper  otydliga,  ökar  utrymmet  för

enskilda  tolkningar  som  kan  bidra  till  ovisshet  eller  problem  och  bromsklossar  i

verksamheten.  Är  organisationens  målsättningen  däremot  tydlig  och  väl  presenterad

bidrar  det  till  goda  riktlinjer  och  förutsättningar  för  de  anställda  att  följa  arbetet  i

organisationen. Organisationsbeteendet påverkas av de informella egenskaper som finns

inom organisationen exempelvis normer, sociala relationer och personliga egenskaper

hos  de  anställda  personerna.  Enligt  Jacobsen  och  Thorsvik  (2002)  påverkas

organisationens anställdas beteende av bland annat organisationens organisationskultur.

Författarna  menar  att  organisationskulturen  innefattar  bland  annat  de  anställdas

värderingar,  gruppnormer  och  sociala  relationer.  Egenskaperna  som  finns  inom

organisationskulturen kan vara både till fördel för arbetet eftersom dessa kan stärka de

anställdas formella samarbete för att uppnå målen. Organisationskulturen kan även ha

negativ inverkan på arbetet, det kan uppstå slitningar till målsättningen, vilket bidrar till

att arbetet försvåras. Jacobsen och Thorsvik menar att personer och grupper i många fall

har egna mål som liknar de formella mål som organisationen har, men att egenintressen

kan  komma i  vägen  för  den  formella  målsättningen.  Anställdas  så  väl  sociala  som

personliga förhållande kan förstärka samt försvaga organisationskulturens inverkan på

de medlemmarnas beteende.

Människor har behov av att finna någon form av mening med sin tillvaro, vilket vi gör

genom att  tolka  vår  egen  verklighet  (den  vi  lever  i)  på  ett  visst  sätt.  Ordet  kultur

kommer ifrån det  latinska ordet  colere vilket  betyder  bearbeta  och syftar  till  drag i

människors  tänkande,  erfarenheter,  kunskap  om tillvaron,  värderingar  och  normer  i

livet.  Jacobsen  och  Thorsvik  (2002)  nämner  kultur  som  ett  sätt  för  människor  att

kommunicera eller fortsätta lära sig om livet. Det sker på olika vis, vissa människor

präglas av tro och religion medans andra finner andra vägar via naturen eller liknande.

Kulturen medför att människor skapar grundläggande antagande inom organisationen.

En kultur upprätthålls så länge organisationen uppfattar den som riktigt. Skulle det visa

sig att antagandena är falska mot hur verkligheten ser ut i praktiken, är det troligt att den

ändras eller inte godtas. Nyanställda eller nya medlemmar i organisationer socialiseras
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in i gruppen genom att lära sig den kultur som finns inom en organisation, exempelvis

hur gruppen tänker eller uppfattar vissa specifika problem samt vad som anses vara rätt

eller fel enligt gruppens normer. Alla människor socialiseras in i olika kulturer genom

livet,  vilket  medför  att  olika  kulturer  är  grundvalen för  identitet  och gruppbildning.

Författarna  menar  alltså  att  om  de  anställa  blir  socialiserade  in  i  den  kultur  som

organisationen och i det här fallet arbetsplatsen har kommer de också att handla efter

organisationens intresse. (Jacobsen & Thorsvik 2002:116-121) 

3.1.3 Motivation

Det finns skillnader på hur olika personer utför sina arbetsuppgifter även om anställda

på arbetsplatsen har samma förutsättningar som kollegorna att prestera. Det här beror på

de  anställdas  olika  grad  av  motivation.  Jacobsen  och  Thorsvik  (2002)  hävdar  att

förståelsen för motivationen kommer när forskaren får förståelse om, varför människan

handlar  som  hen  gör.  (Jacobsen  &  Thorsvik  2002:221ff)  Motivationsteorier  lyfter

uppmärksamheten mot det  samspel som finns mellan individer  och dess omgivning.

Inom motivationsteorin finns också teorin om förväntan,  med hjälp av den visas att

människor blir motiverade att uppnå en viss målsättning om de antingen sätter värde på

målet,  eller  att  de  själva  ser  att  deras  handlingar  gör  att  målet  nås  eller  uppfylls.

(Jacobsen  & Thorsvik  2002:233)  Jacobsen och  Thorsvik  (2002)  nämnder  begreppet

valens som en term för att förklara individers viljestyra eller målsättning att själva vilja

uppnå  ett  speciellt  resultat.  Författarna  menar  att  ett  resultat  har  positiv  valens  om

personen ifråga önskar resultatet, är resultatet inte önskat av personen är valens negativ,

och är personen likgiltig inför resultatet befinner sig valens runt noll. Ett exempel som

tas upp gäller studenter, alla studenter är inte lika angelägna att få höga betyg, och en

student  som inte  har  den  ambitionen blir  det  därför  svårare  att  motivera  till  ökade

insatser än de studenter  som har hög valens till  höga betyg.  (Jacobsen & Hedström

2002:233f) Ahrne och Hedström (1999) menar att när en individ i direkt samband deltar

i en organisation oberoende på vilket sätt, ställs det krav på personen ifråga. Vid en

anställning på en arbetsplats, krävs det ofta att den anställde ska kunna samarbeta med

andra  anställda,  att  den  anställda  följer  organisationens  policy  men  också  att

organisationens deltagare kan ha vissa förväntningar på varandra. Förväntningarna som

finns på de anställda kan variera. Detta beror på att organisationen har som målsättning

att  ha  en  gemensam  inriktning  och  arbetssätt.  I  och  med  att  det  finns  chans  att

organisationens förväntningar på de anställda eller medlemmarna kan förändras, bidrar
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det också till att de möjligtvis blivit anställda med andra krav vid anställningstillfället än

vad  de  sedan  kommer  att  ha  längre  fram.  (Ahrne  &  Hedström  1999:15)  Att  vara

deltagare i en organisation medför eller innebär någon form av motivering. Motivering

att  själv exempelvis vilja gå upp på morgonen för att gå till arbetsplatsen. Ett arbete

genererar  lön,  men  det  måste  även  finnas  andra  motiv  för  att  individen  ska  ha

motivationen till att utföra sysslorna dagligen. Att som anställd uppleva ett ansvar över

de arbetsuppgifter som ska utföras kan vara ett exempel. En organisation är i stort behov

av  att  de  anställda  kan  samarbeta  med  varandra  men  också  att  de  som  enskilda

individerna känner sig motiverade av sin egen genomförda arbetsuppgift.   (Ahrne &

Hedström 1999:22f)

3.1.4 Samhället utanför organisationen

Den omvärld som finns utanför organisationen har stor påverkan och betydelse för de

anställdas motivation på exempelvis arbetsplatsen. Mänskliga behov kan variera både

över tid men också inom olika kulturer. Den samhällstid som individen lever i påverkar

hens behov, grundläggande värderingar och hur normer ser ut. Under individers livstid

är  de deltagare  i  en  rad  olika  sociala  sammanhang,  exempelvis  familjen,  skola  och

vänner. Den kultur som individen befinner sig i påverkar även individen på olika vis

under olika perioder i livet, vilket präglar individens värderingar, normer och personliga

utveckling exempelvis vad som anses som prestige. Allt som påverkar individen utanför

organisationen  och  även  det  som  finns  i  ryggsäcken  exempelvis  deras  sociala

bakgrunden,  utbildning  och  tidigare  upplevda  erfarenheter,  tar  de  också  med  in  i

organisationen. Genom de sociala nätverken skapar individen speciella måttstockar för

vad som värdesätts inom deras nätverk och hur deras normer samt värderingar formar

dessa. (Jacobsen & Thorsvik 2002:263)
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4. Tillvägagångssätt

I  det  här  kapitlet  presenterar  jag  hur  jag  gått  tillväga  samt  vilka  metoder  som jag

använde mig av. Jag tar upp och argumenterar för de metoder som studien grundas på

och jag tar även upp de etiska aspekterna som jag ställts inför såväl innan, under och

efter  materialet  samlats  in.  I  avsnittet  delas  beskrivningen  av  observationerna  och

intervjuerna upp, för att skapa struktur i metodens kronologiska ordning och underlätta

för läsaren att följa tillvägagångssättet. I slutet av kapitlet presenteras hur det insamlade

materialet hanterats och använts.

4.1 Utgångspunkter

Undersökningen är en fallstudie med fokus på två äldreboenden i  Alvesta  kommun.

Backman (2008), en fallstudie har till syfte att urskilja en lite del av en större. Meningen

är  att  det  lilla  fallet  sedan används  som hjälp  för  att  förklarar  hur  verkligheten  är.

Fallstudier behöver inte vara begränsat till endast ett fall utan kan innehålla flera fall i

en  studie.  I  den  här  studien  ingick  omsorgspersonal  ifrån  två  äldreboenden,  men  i

studien ses de som en grupp. En fallstudie kan vara både, beskrivande, förklarande och

undersökande. Eftersom syftet  var att skapa kunskap om det  salutogena arbetssättet,

samt förståelse för hur och varför omsorgspersonalen på de äldreboendena arbetar som

de gör var det viktigt att de två äldreboendena som skulle vara aktuella, delade samma

förutsättningar (Backman 2008:55).

4.2 Genomförande av observationer

Empirin  började  jag  samla  in  genom  att  frågan  om  tillträde  till  fältet,  ställdes  till

enhetscheferna på äldreboendena (Dalen 2007:37). Enhetscheferna ställde sig positiva

och accepterade att jag skulle vara med omsorgspersonalen i det dagliga arbetet under

en tid. Efter godkännandet av enhetscheferna kom vi tillsammans överens om att att

observationerna skulle  ske under morgonarbetet,  eftersom brukarna då generellt  är  i

störst behov av hjälp och stöd. Vi såg sedan över enheternas scheman och vi planerade

in  tiderna  som observationerna  skulle  ske.  Utan  att  veta  vilka  personer  som skulle

observeras valde jag som observatör sedan ut åtta dagar (fyra på varje äldreboende) då

jag skulle gå med omsorgspersonalen. Det var ett aktivt val ifrån mig som författare att

fokusera på ett färre antal ur omsorgspersonalen. Antalet observationstillfällen valdes

till åtta eftersom jag ansåg det skulle bli för brett att observera alla i arbetsgrupperna.
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(Fangen 2005:58) Urvalet av personerna som ingick i observationerna grundade sig i

omsorgspersonalens scheman.  Personerna som hade ”larmtur” (de personer som den

dagen  skulle  ta  larmen  på  enheterna)  valdes  till  personerna  som  sedan  kom  att

observeras.  Anledningen till  att  jag observerade de här personerna var att  de,  enligt

schemat,  befann sig inne på enheterna de tiderna observationen skedde. Med ”inne”

menas att de inte vara i hemtjänsten utan inne på äldreboendena. Genom det här urvalet

hade jag inte möjlighet att påverka vilka ur omsorgspersonalen som skulle observeras.

Inte heller enhetscheferna visste vilka personer som kom att medverka i studien. Det här

berodde på att jag själv bestämde dagarna som observationerna skedde och schemana

redan var bestämda.  Äldreboendena var under  ett  par månaders tid min praktikplats

vilket bidrog till att jag redan hade träffat omsorgspersonalen vid olika situationer. En

tid innan varje observation informerades de berörda ur omsorgspersonalen, om att jag

skulle gå med i morgonarbetet. Jag informerade även om min kandidatuppsats och att

den skulle handla om det salutogena arbetssättet. Det var vid observationernas start jag

bestämde att det var deltagande observation som var den aktuella metoden, för att så väl

omsorgspersonalen och brukaren inte skulle känna sig obekväma eller iakttagna av min

närvaro.  (Fangen  2005:141)  Deltagande  observation  valdes  även  delvis  utifrån  min

obefintliga  kunskap  på  omsorgsområdet,  bortsett  ifrån  den  tid  jag  haft  min  praktik

tillsammans med enhetscheferna på äldreboendena.  Det valet  gjorde att jag fick mer

förståelse  för  arbetet,  eftersom  jag  deltog  aktivt  i  arbetsuppgifterna  som

omsorgspersonalen  hade.  Deltagande  observation  innebar  att  jag  som  observatören

deltog  aktivt  i  det  sociala  samspelet,  inom  gränsen  för  att  inte  själv  bidra  till

förändringar  (Fangen  20005:149).  Deltagande  observation  behövs  inte  tolkas

bokstavligen, vilket innebar att jag som deltagande observatör alltså inte genomförde

alla arbetsuppgifter som omsorgspersonalen utförde dagligen. Fangen (2005) har som

exempel  att  en observatör  av elitidrottare  inte  behöver  utföra  samma uppgifter  som

idrottarna för att vara deltagande observatör. Mitt syftet som deltagande observatör var

att kunna redovisa för vad omsorgspersonalen sa och hur de handlat, i kontext till vad

observatören strukturerat.  (Fangen 2005:31ff) Observationerna började samtidigt som

omsorgspersonalen påbörjade sitt arbetspass på morgonen cirka klockan sju och slutade

vid cirka klockan ett då brukarna ätit lunch. Under observationstiden deltog jag aktivt

vid  sysslor  som,  påklädning  och  måltider  m.m.  Jag  var  inte  aktiv  vid  dusch  och

toalettbesök. Anledning var att jag som observatör inte skulle kränka brukarnas intimitet

samt  av  säkerhetsskäl,  eftersom  jag  ej  gått  någon  introduktion  i  säker
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förflyttningsteknik.

4.3 Etiska övervägande

I följande avsnitt förklarar jag den information som gavs till deltagarna i studien innan

deras deltagande startade. Samt vilka krav jag följt så väl innan som under och efter

observationer och intervjuer genomfördes. 

4.3.1 Informationskravet

Vid såväl  observationerna som intervjuerna följdes  informationskravet  samt  krav  på

samtycke. (Dalen 2007:22) Dalen menar att intervjuaren bör informerat deltagarna och

intervjupersonerna  om  forskningsplanen  och  dess  syfte.  Intervjupersonerna  ställde

frivilligt upp vid intervjuerna och de fick informationen om att det var frivilligt, samt att

de  när  som  helst  under  intervjuns  gång  kunde  avbryta  sin  medverkan.

Intervjupersonerna  fick  information  om  att  det  som  sägs  under  intervjuer  samt

observationer inte kommer gå att koppla till dem. Deras namn kommer inte att användas

eftersom deltagarna ses som en grupp, vilket gör att det inte finns något intresse  av att

se vem som sagt vad. Även egenskaper har bytts ut för att det inte ska gå att avslöja vem

som sagt vad. Språket har därför ändras till vis del. (Dalen 2007:22).

4.3.2 Krav på konfidentialitet

Kraven på konfidentialitet efterföljdes, då jag var noga med att hålla intervjuerna med

omsorgspersonalen hemliga, men också det material som arbetats fram. Materialet som

samlades in fick inte komma vidare, speciellt inte till enhetscheferna. Ingen ska kunna

spåra upp deltagarna utifrån den information som nämns. Deltagarna informerades om

att  deras  namn  och  platser  som  nämnts  under  insamlingen  av  intervjun,  kommer

modifieras vid användning.  Med anledningen till  att  läsare av slutresultatet  inte  ska

kunna identifiera platser och personer. (Dalen 2007:23). 

Enhetscheferna  på  de  två  äldreboende  som  deltog  i  studien  gav  sitt  samtycke  att

kommunens  namn nämns.  Enhetscheferna  ansåg att  Omsorgsförvaltningen  i  Alvesta

kommun  bör  stå  för  hur  långt  de  kommit  i  implementeringen  av  en  salutogen

äldreomsorg. Ett medvetet val ur etiksynvinkel var att inte nämna vilka äldreboende

som deltagit.  Det eftersom både brukare och omsorgspersonal som deltagit mer eller
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mindre i studien, inte ska vara uppenbara.

4.4 Genomförande av intervjuer

Efter  att  observationerna genomförts  uppstod det  vissa frågor  och funderingar  kring

varför  omsorgspersonalen  arbetade  som  de  gjorde.  Det  var  också  tydligt  att

observationerna inte var tillräckligt för att kunna följa studiens syfte och svara på dess

frågor, enligt Fangen (2005) kan situationer som den här uppstå. De frågor som uppkom

vid observationerna, kom sedan att ligga till grund för den intervjuguide (se bilaga 1)

som jag  sedan  använde  vid  intervjutillfällena.  (Fangen  2005:187f)  Personerna  som

valdes ut för intervjuerna var omsorgspersonal som varit med under observationerna,

eftersom de fått information om studien samt att de visat intresse av att fortsätta vara

deltagare.  Det  var åtta undersköterskor/  blivande undersköterskor ur arbetsgrupperna

som deltog vid observationerna och därför började antalet intervjuer vid åtta stycken,

vilket jag ansåg vara rimligt. Dalen (2007) menar att det är av vikt att vara medveten om

antalet intervjuer eftersom materialet inte ska bli för lite eller för stort (Dalen 2007:54). 

Intervjuerna  som  hölls  var  semi-strukturerade  eftersom  det  fanns  vissa  frågor  och

ämnen som var relevanta att få svar på. (Dalen 2007:31) Frågorna delade jag in i olika

delar, första delen av frågor bestående av personlig information som ålder, relationer i

familjen och föräldrarnas utbildning. Frågor om familjen och föräldrarnas utbildning var

relevant för att se hur familjerelationerna och deras inverkan på hur de intervjuade såg

på  sig  själva,  samt  hur  delar  av  deras  uppväxt  varit.  Den  andra  delen  av  frågorna

berörde arbetsplatsen, bland annat hur personen trivdes på sin arbetsplats, hur en vanlig

arbetsdag kunde se ut samt vad de själva ansåg vara meningsfullt med arbetet och hur

deras bild av en god medarbetare var.  Den tredje delen sammanfaller till stor del med

den andra delen om arbetsplatsen då den handlar  om bemötandet  mot brukaren.  De

intervjuade berättade hur de arbetar för att ge brukaren en meningsfull vardag trots att

flera  är  multisjuka.  Samt  hur  omsorgsarbetet  på  deras  arbetsplatser  präglas  av  att

tillvaron ska vara hanterbar, begriplig och meningsfull för omsorgstagarna. Vid tillfället

då intervjuerna genomfördes fanns också delen gällande relationen till  arbetsgivaren.

Den  delen  anses  inte  längre  vara  relevant,  eftersom  studien  är  riktad  mot

undersköterskornas arbetssätt utifrån deras perspektiv. 

Innan intervjuerna startade informerade jag om att intervjun spelas in, och att det bara är

jag som författare  som skulle lyssna på inspelningen, samt att  deras medverkan vid
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intervjun var frivillig och att de kunde avbryta eller lämna rummet när de vill. (Dalen

2007:33) Eftersom det var stor vikt av att få med omsorgspersonalens egna ord och

deras berättelser av upplevelser, spelade jag in intervjuerna med hjälp av diktafon. Vid

intervjutillfällena var jag även tydlig med att förklara för intervjupersonerna att studien

var på eget initiativ och att det inte var någon ur organisationen som bett mig genomföra

studien.  Intervjuerna varade mellan 40 minuter och 60 minuter. Jag var vaksam över

den information intervjuerna gav och noga med att enhetscheferna inte skulle kunna

avgöra vad som sagts under intervjuerna. Intervjuerna hölls på äldreboendena, alltså de

intervjuades arbetsplats och under deras arbetstid. Intervjuerna skedde avskilt i ett rum

med stängd dörr för att ingen skulle störa eller höra under intervjuernas gång.

4.5 Bearbetning

För att bearbeta empirin som jag samlade in genom observationerna och intervjuerna

bearbetade jag materialet direkt efter genomförandet var klart. Under observationerna

förde jag lättare anteckningar för hand med hjälp av stödord, vilka jag sedan utvecklade

och skrev ner noga efter att observationen avslutades. Det här gjordes för att jag skulle

komma ihåg vad som sagts under observationen samt för att jag skulle komma ihåg hur

omsorgspersonalen handlade i olika situationer. Ett aktivt val jag gjorde var att skriva

ner de känslor som fångade mitt uppmärksammande vid en del av omsorgspersonalen

arbetssituationer. I efter hand hjälpte mig att komma ihåg hur situationen utspelade sig

när det inträffade. (Fangen 2005:91ff) Vid bearbetningen av materialet ifrån intervjuerna

lyssnade jag igenom alla intervjuerna senare under samma dag som de genomfördes,

eftersom jag inte förde några anteckningar under tiden. Anledningen var att jag ville

memorera vad som sagts under intervjun samt att jag påbörjade transkriberingen. (Dalen

2007:33) Intervjuerna transkriberades så att jag sedan kunde skriva ut materialet och

underlätta sökandet efter relevanta mönster och meningar som sagts. Efter att  materialet

ifrån intervjuerna skrevs ut, läste jag igenom det för att få förståelse för kontexten i vad

intervjupersonerna sagt  vid intervjutillfällena.  Jag jämförde även intervjupersonernas

intervjuer med varandra, för att finna likheter samt skillnader i deras svar på frågorna.

(Fangen 2005:229,238f). Det utvalda resultatet presenteras längre fram i studien under

ett eget kapitel, för att sedan diskuteras med hjälp av teori i slutet av min studie.  

4.6 Val av metod

Jag valde att använda kvalitativa metoder för att samla in råmaterialet till studien i form
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av  observationer.  Dessa  var  observation  och  intervju.  Observation  valdes  för  att  få

tillgång till omsorgspersonalens arbetsarena. Med min studie ville jag, få möjligheten att

studera omsorgspersonalen i specifika arbetssituationer för att,  exempelvis undersöka

hur de uppförde sig vid olika situationer. Vid observationerna var det aktuellt att fråga

efter  de observerades  tolkningar  och uppfattningar  eftersom studien är  utifrån deras

perspektiv,  för  att  jag  som  observatör  skulle  få  förståelse  för  de  situationer  som

omsorgspersonalen  dagligen  möter.  (Repstad  2007:33)  Observationerna  som  jag

genomförde,  svarade  inte  på  frågan  om varför  omsorgspersonalen  arbetade  som de

gjorde. Däremot bekräftade observationerna att  omsorgspersonalen arbetade efter det

salutogena  arbetssättet  och  att  det  inte  var  något  som  det  endast  pratades  om.

Omsorgspersonalen tog vara på brukarnas resurser och lät dem utföra sysslor som de

själv klarade på egen hand. I  sitt  arbete  motiverade omsorgspersonalen brukarna att

också försöka utföra vissa sysslor för att göra situationen och handlingen begriplig för

dem. För att göra tillvaron för brukarna meningsfull erbjöd sig omsorgspersonalen att

följa med på så val promenader som att baka en kaka. Men i sig gav observationerna

inte mig som författare mer förståelse för varför de faktiskt arbetade som de gjorde.

Därför kompletterade jag insamlingen av empirin med intervjuer. Observationerna som

genomfördes först resulterade i att det uppkom frågor som också var användbara när jag

konstruerade  intervjuguiden  som sedan  kom att  användas  vid  intervjuerna.  (Fangen

2011:189) Intervjuguiden hade vissa frågor som var specifika och som jag ansåg vara

viktiga att få svar på medan det också fanns frågor som var mer öppna (Se bilaga 1). De

öppnare frågorna som ställdes gav omsorgspersonalen möjlighet att själva berätta och

utveckla  genom  sina  egna  erfarenheter  och  upplevelser.  (Repstad  2007:9)

Förhoppningen var att strukturen på intervjuguiden och frågornas upplägg skulle bidra

till en avslappnad samtalsmiljö så intervjupersonerna kunde känna sig bekväma (Dalen

2007:31).  Syftet  var  att  jag  med  hjälp  av  intervjuerna  skulle  undersöka  vad  som

påverkat omsorgspersonalen till att de arbetade som de gjorde. Genom intervjuerna var

målsättningen att få kunskap om omsorgspersonalens egna erfarenheter och tankar på så

väl på arbetsplatsen som fritiden. Båda metoderna, observation och intervju behövdes

alltså användas för att för det första, kunna undersöka om omsorgspersonalen faktiskt

arbetade salutogent och genom intervjuerna få fram mer om omsorgspersonalens sociala

bakgrund och hur den kan ha påverkat deras arbetssätt. (Fangen 2011:189) 

Valet  av  de  två  enheterna  som  studien  grundar  sig  på  är  valda  eftersom  jag  som

författare hade praktikplats på äldreboendena samtidigt som studien påbörjades. Under
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studiens gång, och vid både observationer och intervjuer var jag därför noga med att

vara objektiv samt inte påverkas av personliga ställningstagande.  

4.6.1 Reflektioner av metodval

Från början hade jag som tanke att min studie skulle grundas på kvalitativ metod genom

deltagande observation.  Dock upptäckte  jag  i  ett  tidigt  stadium i  studien  att  endast

observation inte var ett optimalt utgångsläge eftersom det inte skulle vara tillräckligt,

för att kunna samla in relevant material och kunna fullfölja studiens syfte och besvara

dess  frågor.  Jag insåg att  ytterligare information behövdes  om deltagarna,  för att  få

tillgång  till  deras  djupare  värderingar  och  deras  bakgrund.  Därför  ansåg  jag  att

intervjuer  var  ett  aktuellt  komplement  till  den  deltagande  observationen.  (Fangen

2005:187)  Urvalet  till  observationerna  och  intervjupersonerna,  grundade  sig  i  hur

arbetsgruppernas schemans såg ut,  vilket jag tror var en fördel.  Schemaraderna som

valdes ut var de som spenderade mest tid inne på äldreboendet, vilket resulterade till att

observationerna  blev  centrerade  till  en  plats  alltså  inne  på  enheterna  och inte  ute  i

hemtjänsten.  Med  den  här  metoden  vid  valet  av  urvalet,  visste  inte  jag  eller

enhetscheferna  vilka  ur  omsorgspersonalen  som  skulle  observeras.  I  studien  ingår

endast  kvinnliga  deltagare  och  anledningen  beror  på  hur  urvalet  valdes  utifrån

schemaraderna  och  därför  inte  kunde påverkas.  Anledningen  till  att  det  var  samma

personer som deltog vid observationerna och vid intervjuerna beror på att det var deras

arbetssätt som fick upp mina ögon och vilja vet mer om dem. Dessa personerna ställde

sig positiva till min studie och visade  även intresse av att delta vid intervjuerna. Åtta

stycken  deltagande  i  studien  vid  så  väl  observation  och  intervju,  anser  jag  vara

tillräckligt för att besvara på frågeställningarna i den här kandidatuppsatsen med tanke

på att studien på gick under tio veckors tid. 

Hade  jag  använt  andra  metoder  som  komplement  eller  direkt  vid  insamling  av

materialet, hade troligtvis resultatet sett annorlunda ut. Med en kvantitativ metod hade

jag kunnat nå ut till  fler i omsorgsgrupperna, vilket eventuellt hade skapat ett större

urval.  Jag  anser  dock  att  observationerna  var  tvungna  att  genomföras  för  att  följa

studiens syfte och avgöra om omsorgspersonalen faktiskt  arbetar  efter  ett  salutogent

arbetssätt. Lika så behövdes enskilda intervjuer med deltagarna för att få kunskap om

varför  de  arbetar  som de  gör,  något  som jag inte  tror  framkommit  vid,  exempelvis

enkäter. 
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5. Resultat 

I  det  här  kapitlet  presenterar  jag  studiens  resultat.  Resultatet  för  observationer  och

intervjuer  presenteras  var  för  sig,  för  att  underlätta  läsningen  för  läsaren.  Eftersom

observationerna  genomfördes  först,  presenteras  resultatet  först  för  att  skapa  en

kronologisk ordning och en röd tråd.

5.1 Resultat av observationer

Det har framgått av samtal med både enhetschefer och omsorgspersonal på boendena

innan observationerna startade att, det är tiden under morgonen och fram till lunch som

brukarna generellt är i behov av hjälp och stöttning av omsorgspersonalen. Det märks

att morgonarbetet varierar beroende på brukarnas dagsform. Vissa dagar klarar brukaren

av att hjälpa till mer än andra. Omsorgspersonalen upplevs känna av hur brukaren mår

när de går in till dem. De känner brukarna och vet vad den klarar av att göra på egen

hand, vad hen behöver stöd med samt vad den inte klarar av och behöver hjälp med.

Resultatet  som  framkommit  genom  de  deltagande  observationerna  kommer  att

presenteras  genom  tre  teman,  som  jag  märkte  vid  granskningen  av  resultatet:

Omsorgspersonalens  synsätt  på  sina  arbetsuppgifter,  Omsorgspersonalens  bemötande

mot brukarna, och Omsorgspersonalens arbetssätt.

5.1.1 Omsorgspersonalens synsätt på sina arbetsuppgifter

Omsorgspersonalen  upplevs  bortse  ifrån  brukarnas  funktionsnedsättning  eller

diagnostisering. De ser till brukarnas fortfarande fungerande resurser och de upplevs ha

en ödmjuk inställning inför situationen som den kommer, från stund till stund och från

dag till dag. Omsorgspersonalens synsättet kommer till uttryck vid morgonarbetet. När

vi  kom in  till  en  brukare  som fortfarande  sov  hände  det  vid  flera  tillfällen  att  de

observerade lät personen sova en stund till och gick istället till nästa brukare. I samband

med att vi lämnar en av lägenheterna nämner personalen jag observerar, att hon själv

inte skulle uppskatta att bli väckt klockan halv 8 varje dag i veckan. Även ytterligare ett

exempel är vid en matsituation. Där brukaren i vanliga fall äter timbalkost, det vill säga

en specialkost för personer som har tugg- och sväljsvårigheter, en kost som i vanliga fall

är  ganska  smaklös.  Vid  situationen  serveras  potatismos  och  korv  en  rätt  som

vederbörande personal tror att brukaren skulle uppskatta att få. Hon mosar korven för att

brukaren ska kunna äta det. Omsorgspersonalen mosade korven även att brukaren är
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ordinerad specialkost, samt att handlingen gjorde att det tog längre tid.

Vid  observationerna  uppmärksammade  jag  att  båda  äldreboendena  har  daglig

dagverksamhet. Dagverksamheten finns på båda enheterna och är till för så väl boende

på enheterna och personer i ordinärt boende. Dagverksamheten är till för att brukarna

ska  stimuleras  i  vardagen  och  ge  dem  möjlighet   till  socialt  umgänge.  Vid

observationerna framkom att  omsorgspersonalen erbjöd alla brukare att  vara med på

dagverksamheten. Vid olika aktiviteter hade omsorgspersonalen vetskap om vad brukare

tidigare haft för intressen exempelvis om de varit aktiva inom kyrkan.  Vid de tillfällen

som dagverksamheten hade besök av pastorn blev brukarna förfrågade om de önskade

vara med på dagverksamheten redan vid uppstigning på morgonen. Flera brukare visste

om tiderna  för  dagverksamheten  men  de  som inte  hade  möjlighet  att  komma  ihåg

påmindes och omsorgspersonalen hjälpte även brukare att komma till platsen genom

ledsagning eller  köra  dem i  rullstol.  Under  tiden  som observationerna  pågick  fanns

tillfällen då omsorgspersonalen erbjöd brukarna att baka tillsammans samt vara med på

högläsning ur både tidning och böcker. 

5.1.2 Omsorgspersonalens bemötande mot brukarna

Mitt intryck är att omsorgspersonalen tycker om sitt arbete och uppskattar närheten till

brukarna.  Något  som alla  observerade  gjorde  vid  morgonarbetet  var  att  knacka  på

dörren innan de gick in och sa god morgon. En av de observerade berättar vikten av att

visa hänsyn till brukaren man går in till. 

”Det  är  viktigt  att  visa  hänsyn  till  våra

boende. Det är deras hem vi går in i och då

kan man inte bara gå in.”

Vid observationerna knackade alla observerade på dörren vid första besöket för dagen.

Efter det stod många av brukarnas lägenhetsdörrar öppna under dagen med anledning att

det underlättade för dem att hitta till sin lägenhet på egenhand. Även ytterligare exempel

på omsorgspersonalens bemötande är vid morgonarbetet  då en brukare fått  sova lite

längre. När vi kommer tillbaka vid andra tillfället har personen fortfarande inte vaknat.

Då vinklar den observerade omsorgspersonalen persiennerna för att solen ska komma in

och sätter på låg musik från en cd-skiva som ligger på bänken. Brukaren vaknar då sakta
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upp med vad jag upplever som, ett leende på läpparna. När brukaren vaknat sätter sig

den  observerade  på  sängkanten  och  frågar  om hen  sovit  gott  och  vill  duscha  och

vederbörande svarar.

5.1.3 Omsorgspersonalens arbetssätt

Vid  observationerna  uppmärksammas  att  dagsformen  påverkar  vad  och  hur  mycket

brukaren mäktar med att göra under dagen. Omsorgspersonalen känner till vad brukaren

vanligen klarar av att göra på egen hand samt vad de behöver stöd och hjälp med. Som

observatör upplever jag att omsorgspersonalen arbetar motiverande som exempelvis i

situationer då en brukare klarar att förflytta sig några steg med rollator motiveras de till

att göra det istället för att förflyttas med hjälp av rullstol. Vid ett förflyttningstillfälle

blir  det  en  diskussion  mellan  personalen  som blir  observerad  och  ytterligare  en  ur

arbetsgruppen. Diskussionen startar genom att två av omsorgspersonalen tycker olika

gällande en förflyttning. Personen som observeras är samordnare för brukaren som vi

befinner  oss  hos,  och  hon  anser  att  de  bör  testa  utan  hjälpmedel  för  att  göra

förflyttningen från sittande till stående eftersom brukaren klarat det bra dagen innan.

Den andra omsorgspersonalen anser att de bör använda lyft eftersom det är en lättare

förflyttning.  Personalen  som är  samordnare  står  på  sig  och  de  försöker  sedan  göra

förflyttningen utan hjälpmedel, vilket fungerar och brukaren ställer sig upp på första

försöket.  Ett  ytterligare exempel  på hur omsorgspersonalen kan uppfattas ta  vara på

brukarens resurser är när vi en morgon kommer in till en brukare. När vi kommer in till

brukaren är hon redan uppe och har börjat att klä på sig. Vi hjälper till att knäppa hennes

kjol, bädda sängen samt ta fram medicinen. Brukaren har då gjort de morgonbestyr som

hon klarar av på egen hand och får sedan hjälp med det som hon har svårare att utföra.

De observerade handlar liknande vid måltidssituationerna, oberoende om det är frukost

eller lunch. Det är två brukare som matas och det på grund av fler olika anledningar

vilket resulterat i att de inte själva kan föra besticken till munnen. En av dessa brukare

har hela sitt liv ätit havregrynsgröt och ostmackor till frukost. Eftersom brukaren har

sväljsvårigheter fungerar det inte att äta som tidigare, omsorgspersonalen berättar att de

därför lägger mackorna utan kant i gröten för att de ska bli mjuka och brukaren på så

sätt  ska  kunna  äta  det  som  önskas,  vilket  kan  vara  meningsfullt  för  just  den  här

brukaren. Vidare är det flera av brukarna som behöver flera påminnelse och uppmuntran

för att äta upp sin mat vid måltiderna. Istället för att omsorgspersonalen matar dem för
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att  det ska gå fortare,  påminner de personerna med jämna mellanrum för att  de ska

fortsätta äta upp sin måltid på egen hand. Det är ett handlande som skulle kunna bidrar

till att bibehålla brukarens resurser. 

5.2 Resultat av intervjuer

I det här avsnittet sammanfattar jag resultatet ifrån intervjuerna. Jag har sammanfattat

utvalt  material,  som  styrks  av  citaten  som är  presenteras  under  sammanfattningen.

Resultatet kommer vara indelat efter teman som uppmärksammats när jag transkriberat

och lyssnat på intervjuerna:  Intervjupersonerna och deras bakgrund,  Bemötande mot

brukarna, och Tid i förhållande till arbetsuppgifter.

5.2.1 Intervjupersonerna och deras bakgrund

Genom intervjuerna framkom det att en av intervjupersonerna är vårdbiträde, men har

ansökt  om  vidareutbildning  till  undersköterska,  en  intervjuperson  studerar

undersköterskeutbildningen idag och de resterande sex intervjupersonerna är utbildade

undersköterskor.  Alla  åtta  intervjupersonerna  har  gymnasieutbildning  som  lägsta

utbildning och de har alla oberoende av  ålder arbetat inom äldreomsorgen sedan de tog

studenten.  Arbetet  inom  äldreomsorgen  började  med  timanställning  för  samtliga

intervjupersoner. 

”Egentligen så var det  inget  val  så direkt.

Det  var  att  jag  ansökte  eller  sökte  till

timvikarie  en  sommar,  semestervikarie  och

sen ...tyckte jag nog det var rätt kul det här

med att  jobba med människor,  för  jag  var

hemma mycket med mina barn, så lite av ett

bananskal faktiskt. ”

Intervjupersonerna började sitt  arbete inom äldreomsorgen, efter  att  personer i  deras

närhet  rekommenderat  dem  att  söka  jobb  på  äldreboendet.  Personerna  som

rekommenderade dem att till omsorgen, arbetade själva där och hade vetskap om att det

fanns behov av mer resurser genom timanställning.  Efter att  ha testat  arbetet  ett tag

fastnade de för det.
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”Min granne jobbade med det och sa att de

behövde  personal  men  då  sa  jag  såhär

”amen du det  där klarar jag aldrig i  hela

mitt liv av, att torka någon annan i baken”

en  annan  människa,  men  hon tyckte  jag  i

alla fall kunde prov, och sen var jag fast.”

Intervjupersonernas familjekonstellation under uppväxten och deras bakgrund skiftade

till viss del. Flera av mödrarna var under intervjupersonernas uppväxt hemma och skötte

barnen och hushållssysslorna medans deras fäder arbetade exempelvis som kock. När

mödrarna sedan arbetade var det inom den offentliga sektorn och även någon av dem

hade fäder som arbetade inom socialt arbete. En av intervjupersonerna berättar att båda

föräldrarna arbetade inom psykiatrin som skötare. Hon var ibland med på föräldrarnas

arbete  och  tror  själv  att  hon  lärt  sig  mycket  där  ifrån,  bland  annat  hennes  syn  på

medmänniskor.

”Min  mamma  var  hemma  mycket  när  jag

och mina syskon var små men idag jobbar

hon på förskola och min pappa jobbar som

kock.”

De intervjuade som har barn var tydliga med vad de önskar förmedla för värderingar till

dina döttrar och söner. Enligt dem var det viktigaste att alltid möta andra människor

med respekt, att ha god arbetsmoral och att vara omtänksam hjälpa personer som är i

behov av hjälp. Ett par av intervjupersonerna har även själva barn som arbetar inom

socialt  arbete  på  olika  sätt.  Det  fram kommer  att  intervjupersonerna  värdesätter  de

värderingar som de vuxit upp med, samt att de önskar föra värderingarna vidare till sina

barn.

”Jag tror att mina föräldrar ville förmedla

att  det  alltid är viktigt  att  passa tiden,  hel

och ren och lyssna. Det är vad jag önskar att

mina barn också ska ta med sig. Men också

att  det  är  viktigt  att  man  tar  hand  om

varandra.”
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Mycket i arbetsuppgifterna är rutiner som görs dagligen. Vad som kan vara utmärkande

med intervjupersonerna enligt deras egna åsikter, är viljan att tillbringa tiden som blir

utöver rutinarbetet  till  brukarna.  De påpekar att  de gärna gör någonting tillsammans

med brukarna då tid ges för att de ska känna livskvalité. Intervjupersonerna anser att de

har  goda  förutsättningar  på  sin  arbetsplats  och  de  kan  ofta  göra  aktiviteter  som,

exempelvis ta en promenad med brukarna, baka, läsa tidningen eller sitta och prata. De

försöker tillgodose alla brukares önskemål och handlar efter dagsformen.

”Ja, man börjar vid 7, och slutar vid 4 och

däremellan så tar man hand om de boende.

Sen kan man göra något roligt, har man tid

över så kan man göra något roligt med dem

så dem känner livskvalité, för det tycker jag

är  viktigt.  Som  nu  följde  jag  med  en  till

affären för hen ville det.”

Alla  intervjupersonerna  har  arbetat  majoriteten  av  sitt  verksamma  arbetsliv  på  den

arbetsplats  de  arbetar  på  idag.  Majoriteten  av  dem  är  uppväxta  i  närområdet  där

arbetsplatsen är belägen. De uppger att de trivs på sin arbetsplats och att de inte önskar

arbeta någon annanstans. De känner sina kollegor även utanför arbetet och det är många

som umgås med varandra privat utanför arbetet. Det finns även vissa släktdrag inom

enheterna, flera stycken har sina anhöriga på samma arbetsplats. 

”De flesta som jobbar här, kommer ju i från

byn  eller  i  närheten.  Man  känner  ju  till

varandra även utanför jobbet. Det är många

släktband som finns i arbetsgrupperna, jag

tror att de kan bero på att det är så man fått

en fot in i arbetslivet. Det händer att vi haft

afterwork tillsammans och någon gång har

vi gått till värdshuset.”

Sammanfattningsvis  har  alla  intervjupersonerna  arbetat  majoriteten  av  sin

arbetsverksamma tid på samma arbetsplats där de befinner sig idag. Antingen har de

redan utbildat sig till  undersköterska eller har de ansökt om vidare utbildning under

studiens gång. Deras anställning inom äldreomsorgen började via bekanta och anhöriga
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till familjen som rekommenderade arbetsplatsen. Flera av intervjupersonerna hade också

familjemedlemmar som redan arbetade inom äldreomsorgen och fick på så vis in en fot.

Mödrarna var hemma under intervjupersonernas barndom, och de ser idag själva hur

familjens värderingar under uppväxten liknar de värderingar som intervjupersonerna har

kvar idag.

5.2.2 Bemötande mot brukarna 

Intervjupersonerna ger  en  bild  av  vad de tycker  är  det  viktigaste  i  bemötandet  mot

brukare. Det som nämns först är att lyssna på vad brukarens egen vilja är. Även om

arbetsuppgifterna i sig ofta är rutiner, ska de vara på brukarens villkor. Att brukaren ska

vara delaktig i det vardagliga livet precis som de varit innan de flyttat in på boendet. En

av intervjupersonerna poängterar att brukare inte ska behöva känna sig instängd eller

uppleva äldreboendet  som en institution,  utan att  deras lägenhet på äldreboendet,  är

deras hem. Brukaren ska ges möjlighet att känna sig hemma precis som i ett ordinärt

boende. 

”Viktigt, att man lyssnar av den enskilde, att

man bemöter dem på ett gott sätt, även om

man själv har en dålig dag så får man aldrig

visa det för dem, man får inte låta det gå ut

över dem. Sedan kan det vara vissa brukare

som inte själva mår bra och då kan dem inte

vara trevliga hela tiden. Det är ju faktiskt vi

som kommer in i deras vardag.”

Personer som idag flyttar in på äldreboende har generellt sämre hälsa än för 10 år sedan.

De  har  ofta  flera  diagnoser  och  är  multisjuka.  Många  av  dem har  någon  form av

demenssjukdom vilket  försvårar  kommunikationen  och  det  är  svårt  att  tyda  vad  de

önskar.  På  arbetsplatsen  arbetar  intervjupersonerna  därför  nära  brukarnas  anhöriga.

Intervjupersonerna menar att en nära kontakt med anhöriga underlättar arbetet för att

uppfylla brukarens behov av diverse intressen och önskemål.  Som omsorgspersonal är

man samordnare till cirka två brukare. Att vara samordnare innebär att strukturera upp

deras praktiska aktiviteter som exempelvis, tandläkarbesök, färdtjänst men också vara

den som arbetar närmst brukaren. Samordnaren är personen som ska känna brukaren

bäst och ha en nära kontakt till anhöriga om det önskas. Vid intervjuerna påpekades att

det ligger av stor vikt att en samordnare snabbt blir tillsatt då en brukaren flyttar in på
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boendet. En intervjuperson berättar vikten av att kunna skifta personlighet beroende på

vilken brukare man är hos. Hon förklarar betydelsen av livsberättelser och att lära känna

omsorgstagarna. Det är viktigt att lära känna omsorgstagarna eftersom det är efter deras

mående omsorgspersonalen förhåller sig till.

”Man måste lyssna, läsa in och läsa av. Man

kan inte dundra in till  någon och säga nu

ska du ha bam bam. Är det någon som inte

är helt  adekvat  och inte själv kan bedöma

sitt  bästa gör man ju vad man kan för att

hen ska få det så bra som möjligt. Det är ju

olika  roller  man  går  in  i,  de  är  ju  olika

individer.”

Intervjupersonen  förklarar  det  tydligare  genom  att  exemplifiera  ett  exempel.

Intervjupersonen berättar att hon kanske kan vara rak och sarkastisk mot en brukare.

Medan hon behöver  vara  försiktigt  och  mycket  mjuk mot  någon annan.  Ett  par  av

intervjupersonerna  nämnde att  det  är  viktigt  att  vara  professionell  i  bemötande mot

brukaren. Boendet är brukarens hem och omsorgspersonalen hjälper och stöttar dem i

vardagen. Omsorgspersonalen berättar att de arbetar för att behålla brukarens tidigare

intressen och rutiner, även när de flyttar in på äldreboendet. Förklaringen som ges är att

brukare inte flyttar in på äldreboendet för att anpassa sig inom arbetsrutinernas tider och

sysslor, utan det är omsorgspersonalens arbete som ska anpassas efter brukarnas behov.

Meningen med äldreboende är att brukarna ska komma närmre den hjälp och det stöd de

behöver och som är svårare att få i hemmet.

”Jag  tycker  att  det  är  viktigt  att  vi  som

jobbar inom omsorgen är professionella och

bemöter  våra  boende  utifrån  dagsformen.

Man är ju själv inte alltid glad eller pigg när

klockan ringer på morgonen. Vi hjälper dem

dagligen och de måste få vara precis som de

känner sig, och det är vi som personal som

ska  förhålla  oss  till  humöret.  Personalens

humör  eller  så  ska  inte  gå  ut  över

omsorgstagare,  vi  ska  finnas  där  som  en

hjälpande hand.”
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Jag ville veta vilka egenskaper intervjupersonerna ansåg vara av vikt för att både vara

en god arbetskamrat samt utföra ett gott arbete på deras arbetsplats. Intervjupersonerna

gav relativt liknande svar och reflektioner över frågan.  De anser att det är vad de får

tillbaka genom sitt  arbete,  som gör det  roligt  att  gå dit.  Att  de får  möjlighet  att  ge

någonting till omsorgstagarna som kan ge meningsfullhet i deras tillvaro. 

”Det  mesta  är  meningsfullt  för  att,  alltså

bemötandet,  du jobbar ju med människor ,

det är ingen död sak, det finns ju mening.  

På  morgonen   målade  jag  naglarna  på...

Hon  visade  upp sina  händer  för  resten  av

huset och var jätteglad. Det är sådana små

glimta som kan göra en dag. Någonting som

också är väldigt meningsfullt är att man får

ett  leende tillbaka när man sagt eller gjort

någonting som uppskattas.” 

Uppfattningen som ges av intervjupersonerna är att det är deras egen vilja att arbeta med

det de gör. De önskar även vara kvar på den arbetsplatsen som de befinner sig på idag.

De trivs med sina kollegor och tycker att det är roligt att gå dit. Känner man sig glad

och uppskattad på arbetsplatsen utförs även ett  gott  arbete.  De nämner inte bara sitt

arbete i förhållande till brukaren utan också till varandra som en motivationskälla. 

”Man ska ju vara mjuk och dem ska ha bra

bemötandet, inte bara köra över bara för att

vi ska hinna med utan det får ta sin tid. Mina

jobbarkompisar  ska  vara  ansvarsfulla  och

man  ska  känna  att  man  har  tillit  till

varandra, att man känner exempel att nu har

vi läget under kontroll.  En ska inte behöva

tänka på allting utan det är ett samarbete.”

Sammanfattningsvis  får  jag  intrycket  av  att  intervjupersonerna  själva  tycker  att  det

viktigaste i deras arbete mot brukarna är att lyssna på deras vilja och följa den så gott

det går.  Intervjupersonerna menar  att  brukarnas lägenheter  och hem är  deras vardag
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medan  samma  arena  är  också  omsorgspersonalens  arbetsplats.  Intervjupersonerna

hjälper  brukarna  i  sin  vardag  och  sin  bostad,  som  också  är  omsorgspersonalens

arbetsplats. Det är därför viktigt att förhålla sig till brukarnas humör och dagsform för

att  de  ska  få  det  så  bra  som  möjligt.  Flera  av  brukarna  är  multisjuka  men

intervjupersonerna menar att de genom att lära känna brukarna på ett personligt plan

genom livsberättelser och att vara samordnare, kan göra vardagen betydelsefull även för

dem.

5.2.3 Tid i förhållande till arbetsuppgifter 

I folkmun talas det om att omsorgsarbetet är tidspressat och att de anställda måste 

stressa på arbetsplatsen. De enheter som studien grundar sig på är relativt små och har i 

genomsnitt tjugo lägenheter.

”Jag  tycker  hela  enheten  arbetar  rätt  så

positivt.  Våra  boende  kan  göra  vad  de

önskar och som oftast finns det någon som

kan följa med vid promenad eller hjälpa till

att  baka.  Vi  har  fina  möjligheter  nu  med

mötesplatsen  och  de  längtar  ju  fram  till

den, det gör dem ju....”

Intervjupersonerna upplever att det inte görs någon skillnad mellan professionerna. Ett

gott samarbete mellan olika dem underlättar arbetet och gör att arbetsuppgifterna flyter

på bra. Intervjupersonerna nämner att ett gott samarbete medför mer till att tillbringa

tillsammans med brukarna. Vid dessa tillfällena brukar de göra någonting tillsammans

med brukarna, aktiviteter eller sysslor som brukarna upplever som meningsfullt.

”När  jag  får  tid  över  efter  att  alla

vardagliga sysslor är utförda, då brukar

jag  fråga  om  någon  av  brukarna  vill

hitta på någonting. Ofta är det någon av

damerna som vill hjälpa till att baka och

då brukar vi göra det. Annars kan vi läsa

tidningen  tillsammans  eller  gå  en

promenad.” 
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Sammanfattningsvis upplever inte intervjupersonerna att det finns skillnader mellan de

olika  professionerna  på  arbetsplatsen.  Dem  menar  att  en  positiv  inställning  till

arbetsuppgifterna skapar mindre stress och en bättre arbetsplats. Intervjupersonerna tar

sig tid att, exempelvis baka eller läsa tidningen tillsammans med brukarna om de har lite

tid över istället  för att spendera tiden i personalrummet.  Intervjupersonerna upplever

inte  den  omtalade  stress  som  det  ofta  talas  om  när  det  gäller  äldreomsorgens

arbetsförhållanden.

5.3 Sammanfattning av resultat ifrån observationer och intervjuer

Syftet med min uppsats har varit att skapa förståelse för det salutogena arbetssättet inom

äldreomsorgen samt,  förståelse  för  hur  och varför  omsorgspersonalen  på  de  här  två

äldreboendena arbetar efter arbetssättet. Genom observationerna uppmärksammades att

omsorgspersonalen arbetade efter ett salutogent arbetssätt. Det visade sig vid situationer

där omsorgspersonalen tog vara på brukarnas resurser, och motiverade till en begriplig

samt  hanterbar  vardag.  Omsorgspersonalen  upplevs  förgylla  brukarnas  vardag  med

meningsfullhet,  genom att  utföra  sysslor  som brukarna  tidigare  uppskattat.  På  båda

äldreboendena finns dagverksamhet för alla brukare, där de ges möjlighet till  socialt

umgänge  både  med  varandra  och  aktiviteter  tillsammans  med  omsorgspersonal.

Omsorgspersonalen gav intryck till att ha en positiv inställning till sina arbetsuppgifter

och såg inte brukarnas funktionshinder som problem utan tog vara på deras fungerande

resurser. I intervjuerna berättade de om vikten av att vara professionell i sitt bemötande

mot brukarna.  Äldreboendet  är  omsorgspersonalens  arbetsplats  men också brukarnas

hem och vardag. De menar i intervjuerna att omsorgspersonalen måste förhålla sig till

brukarnas humör och dagsform. 

Med hjälp av intervjuerna skapade jag mig en kunskap om intervjupersonernas liv både

på  och  utanför  arbetsplatsen.  Majoriteten  av  intervjupersonerna  har  vuxit  upp  i

närområdet där de idag arbetar. Flera ur arbetsgrupperna umgås med varandra utanför

arbetet och har känt varandra sedan de var barn. Intervjupersonerna upplever att detta

bidrar till att de trivs på arbetsplatsen och att det skapas en avslappnad miljö för så väl

omsorgspersonal  som  brukare.  Omsorgspersonalens  uppväxt  och  barndom  liknar

varandra eftersom det var vanligt att mödrarna tog hand om hemmet och barnen medan

fäderna arbetade. I hemmen har flera av intervjupersonerna uppskattat och värnat om de

värderingar som följt dem sedan barnsben, exempelvis hjälpa behövande, vara vänlig
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och erbjuda det som finns att erbjuda till människor som är i behov av hjälp på något

vis.  Intervjupersonerna  önskar  idag  föra  vidare  sina  värderingar  till  sina  barn  och

hoppas att de ska se med liknande ögon på alla människor. 
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6. Resultatdiskussion

I  kommande  kapitel  kommer  jag  utifrån  det  resultat  som  arbetats  fram  diskutera

materialet, med hjälp av tidigare presenterade teoretiska begrepp ur organisationsteorin.

Genom det  följer  jag studiens  syfte  som varit  att  skapa kunskap om det  salutogena

arbetssättet och förståelse för hur och varför omsorgspersonalen följer det, samt försöka

besvara studiens frågor som varit: 

 Hur kommer ett salutogent arbetssätt till uttryck på arbetsplatsen?
 Hur kan omsorgspersonalens arbetssätt förstås?

6.1 Den salutogena omsorgspersonalen

Göran Ahrne  och Peter  Hedström (1999) säger  att  organisationer  ofta  kännetecknas

genom att de har specifika mål och målsättningar som de strävar efter att uppnå med

arbetet. Det är vanligt att en organisation inte bara har ett mål utan flera mål med sitt

arbete. Enheterna i studien som omsorgspersonalen arbetar på i Alvesta kommun, har

målsättningen  att  arbeta  efter  ett  salutogent  arbetssätt  i  arbetet  för  brukarna  och

tillsammans  med  brukarna.  Omsorgspersonalens  arbete  ska  utifrån  ett  salutogent

arbetssätt  främja  brukarnas  resurser  och  möjligheter  genom  att  arbeta  för  deras

meningsfullhet,  begriplighet  och  hanterbarhet.  Dessa tre  komponenterna  tillsammans

sägs stärka brukarnas känsla av sammanhang (KASAM), vilket är målsättningen med

det salutogena arbetssättet. Omsorgspersonalen som deltagit i studien skapar aktivt det

salutogena  arbetssättet  som  organisationen  har  som  målsättning  att  uppnå,  vilket

uppmärksammades genom studiens genomförda observationer. Deras arbetssätt syntes i

arbetssituationer  som,  exempelvis  när  omsorgspersonalen  gav  tid  till  brukare  att

genomföra sysslor som de klarar på egen hand, även om det troligtvis tagit kortare tid

om  brukaren  fått  hjälp.  Även  vid  planerade  aktiviteter,  som  exempelvis  vid

dagverksamheten på enheterna förberedde omsorgspersonalen brukarna för kommande

dagars  aktiviteter,  så  att  brukarna  själva  kunde  välja  om  de  önskade  delta.

Omsorgspersonalen lyssnade till  vad brukarna ville  göra.  I  det salutogena arbetet  är

meningsfullheten den viktigaste komponenten i brukarnas vardag och deras liv. Aaron

Antonovsky anser att meningsfullheten är en förutsättning för att brukarna ska kunna

uppfatta en långsiktig hanterbarhet i sin livssituation, dock behövs begripligheten för att

brukaren ska förstå och känna en stark känsla av sammanhang. Omsorgspersonalen i
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studien arbetade för att motiverar brukarna att utföra aktiviteter som de själva klara av

för att känna sig så självständiga som möjligt och inte beroende av omsorgspersonalen.

Omsorgspersonalen  visar  att  de  värdesätter  brukarnas  resurser  och  värnar  om  att

brukarna motiveras till att upprätthålla sina resurser i den mån det går. Det framkommer

genom intervjuerna när omsorgspersonalen talar om vad de anser vara meningsfullt med

sina arbetsuppgifter. De berättar hur det känns när brukare är nöjda och förmedlar att de

trivs.  Brukarna  ger  omsorgspersonalen bekräftelse  genom att  de talar  om vad de är

nöjda  med  och  varför  de  trivs  på  äldreboendet.  Arbetssättet  stöds  även  vid

observationerna,  omsorgspersonalen  visar  att  de  följer  ett  salutogent  arbetssätt  som

motiverar brukarna att ta vara på sina egna resurser, vilket medför att det salutogena

arbetssättet  inte  är  någon  som  det  bara  pratas  om,  utan  också  följs  i  praktiken.

Omsorgspersonalen är organisationens resurser och organisationen är beroende av dem

för att utföra arbetsuppgifterna som ingår på ett professionellt sätt. Göran Ahrne och

Peter Hedström (1999) ser en viktig del i att en organisation har eller hittar ett arbetssätt

som samordnar arbetsinsatserna i organisationens verksamhet, för att ansträngningarna

som omsorgspersonalen utför inte ska gå förlorade. I och med omsorgspersonalens egna

syn på omsorgsarbetet och sina värdesättningar av arbetsuppgifterna är det salutogena

arbetssättet  ett  passande  arbetssätt  i  de  arbetsgrupper  som  deltagit  i  studien.

Omsorgspersonalen  som  deltagit  har  själva  gjort  ett  aktivt  val  att  arbeta  inom

äldreomsorgen  och  uppskattar  sin  arbetsplats.  I  och  med  omsorgspersonalens  egna

värdesättningar  av  sina  arbetsuppgifter  bidra  det  till  att  deras  ansträngningar  på

arbetsplatsen  gynnar  ett  salutogent  arbetssätt  i  arbetsgrupperna  och  på  så  vis  även

organisationen  i  sig.  Det  salutogena  arbetssättet  tar  vara  på  omsorgspersonalens

engagemang  och  välvilja  mot  brukarna,  genom  att  omsorgspersonalen  utgår  ifrån

brukares resurser och inte ser deras diagnoser eller funktionsnedsättningar som problem

eller hinder. Pål Repstad (2005) menar tillsammans med Dag Ingvar Jacobsen och Jan

Thorsvik  (2002)  att  omsorgspersonalens  tidigare  erfarenheter  inom  området  blir

tillgångar  för  organisationen  då  organisationen  väljer  att  implementera  ett  nytt

arbetssätt.  Det  blir  alltså  en  tillgång  eftersom omsorgspersonalen  sedan  tidigare  ser

omsorgsarbetet  ur  ett  salutogen   perspektiv  och  inte  ett  patogent  perspektiv.

Omsorgspersonalens erfarenhet blir en tillgång och gynnar därför organisationen när de

i det här fallet beslutat att implementera en salutogen äldreomsorg. Omsorgspersonalens

ansträngningar blir  uppskattade och blir  till  erfarenheter i  det salutogena arbetssättet

inom verksamheten och går därför inte förlorade. Ifall de anställda inom en arbetsgrupp
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arbetar  olika  eller  på  olika  vis  inte  följer  vad  organisationen  beslutat  om,  kan  det

generera till att det skapas utrymme för problem eller irritation i arbetsgrupperna. Vid

intervjuerna  berättade  intervjupersonerna  hur  de  trivs  på  sin  arbetsplats  och  det

framkommer att flera av dem arbetat majoriteten av sina år i arbetslivet på arbetsplatsen

som de  befinner  sig  på  idag.  Omsorgspersonalen  upplever  sig  själv  som en  stadig

arbetsgrupp och de trivs med sina kollegor. Anledningen till det är att deras samarbete

sträckt sig över en längre tid, vilket är en bidragande faktor till att sammanhållningen i

arbetsgrupperna  skapar  trivsel,  men  också  att  arbetssättet  som  implementerats

uppskattas och efterföljs av omsorgspersonalen som ett team. Omsorgspersonalen som

deltagit ger intryck av att uppskatta det salutogena arbetssättet vilket syns genom att de

inte upplever sin arbetssituation som stressig utan tvärt om, de upplever sig ha mer tid

till  brukarna  samtidigt  som  organisationen  genomgår  en  förändring.  Det  förklaras

genom att  det salutogena arbetssättet  främjar arbetet för omsorgspersonalen och inte

bara brukarna.  Göran Ahrne och Peter  Hedström (1999) menar  är det  viktigt  för en

organisation  att  finna  ett  sätt  som  samlar  de  anställdas  ansträngningar  för  att

organisationen inte ska förlora resurser. Vid intervjuerna berättar omsorgspersonalen att

det är deras arbetsuppgifter som gör att de upplever sitt arbete som givande, exempelvis

när de som personal finns till för brukarna som en hjälpande hand i vardagen men också

finns i närheten för att kunna stötta brukarna till en fortsatt meningsfull tid. Det här i en

tid då brukarna inte längre klarar av att bo kvar i  eget boende utan flyttat  in på ett

äldreboende.  Det  salutogena  arbetssättet  har  gynnat  enheterna  på  grund  av  att

omsorgspersonalen som deltagit i studien sedan tidigare har ett brukarfokuserat synsätt i

sitt arbete. Det här betyder att organisationen tog vara på resurser som redan fanns i

verksamheten vid implementeringen av det salutogena arbetssättet. Det här visar att det

salutogena  arbetssättet  fungerar  på  de  två  deltagande  enheterna,  i  och  med  att

omsorgspersonalens resurser genom arbetssättet tas vara på och utnyttjas på ett givande

sätt för verksamheten. Vid det praktisk genomförda arbetet visar omsorgspersonalen sin

förståelse  för  arbetssättet  och  arbetar  aktivt  med  att  uppfylla  det.  Det  visas  genom

motivationen till att bibehålla brukarnas resurser och arbetet med att låta brukarna ha

kvar sina egna rutiner i vardagen.

Människor har behov av att känna mening med sin tillvaro så väl på fritiden som på

arbetsplatsen.  Omsorgspersonalen  har  visat  att  de  arbetar  efter  att  vara  tydliga  i

bemötandet  mot  brukarna  och  att  de  arbetar  för  att  öka  möjligheten  att  skapa
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begriplighet för brukarna, exempelvis i situationer som uppstigningen på morgonen och

situationer  där  brukaren  klarar  sig  på  egen  hand.  Detta  gör  att  omsorgspersonalens

arbete främjar det salutogena arbetssättet. Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik (2002)

menar  att  omsorgspersonalens  arbete  påverkas  av arbetsplatsens organisationskultur

och organisationsbeteende. Organisationsbeteendet och organisationskulturen som råder

på  arbetsplatsen  påverkar  omsorgspersonalen  genom  att  forma  dem  efter  de

inställningar och attityder som önskas inom organisationen. Omsorgspersonalen blir in

socialiserade i den organisationskulturen och de organisationsbeteendet som är önskvärd

på arbetsplatsen,  vilket påbörjas redan i början av anställningen och fortsätter  under

tiden anställningen pågår. Genom organisationskulturen genomsyras arbetsgrupperna av

en  stark  arbetsmoral  och  sammanhållning  på  arbetsplatsen.  Anställs  nya  personer

introduceras dem till arbetsgruppernas arbetsmoral och genom organisationskulturen lär

de sig att det är ett uppskattat arbetssätt ifrån verksamheten och bör följas. Det vill säga,

när  arbetsgrupperna  har  en  stark  arbetsmoral  och  stark  sammanhållning,  påverkar

organisationsbeteendet  arbetsgruppernas  inställning  till  det  salutogena  arbetssättet.

Organisationskulturen som finns på enheterna, genom gruppnormer och värderingar i

arbetsgrupperna, påverkas av relationen mellan de anställda. Omsorgspersonalen i den

här studien känner varandra mycket väl både utanför arbetsplatsen och på arbetsplatsen,

vilket  påverkar  enheternas  kultur  genom  att  stärka  sammanhållningen  samt

arbetsgruppens normer och värderingar. Det förklaras med hjälp av vad Jacobsen och

Thorsvik  (2002)  menar  med  att  organisationskulturens  egenskaper  är  till  fördel  för

verksamheten,  eftersom  det  stärker  de  anställdas  formella  samarbete  för  att  uppnå

målsättningen. Omsorgspersonalen arbetar för samma målsättning och har tillsammans

skapat en positiv bild av sin arbetsplats. 

Normer och värderingar inom organisationskulturen och organisationsbeteendet är inte

det  enda  som  påverkar  omsorgspersonalen.  Den  omvärld  som  finns  utanför

organisationen som de är delaktiga i påverkar också deras motivation och känslor inför

arbetet. Under sin livstid ingår individer i flera olika sociala sammanhang, exempelvis

skola,  familj  och  vänskapskretsar.  Omsorgspersonalen  känner  varandra  utanför

arbetsplatsen och vissa har starka relationer till varandra, vilket bidra till ett starkare

samspel i deras arbetsroll genom att de litar på varandra och känner sig trygga med sina

kollegor. När omsorgspersonalen vet om att arbetsgruppen på arbetsplatsen arbetar efter

samma målsättning och utför sysslorna på ett liknande sätt, skapar det trygghet inom
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personalgruppen. Omsorgspersonalens yttre relationer är en bidragande faktor till att de

arbetar salutogent. Det förstärker känslan av sammanhanget för omsorgspersonalens på

arbetsplatsen, vilket också motiverat dem att följa det nya arbetssättet. Vid intervjuerna

uppmärksammades att flera intervjupersoner hade föräldrar och anhöriga som arbetat

inom det sociala arbetet. Det framkom att dessa personerna påverkat intervjupersonerna

vid sitt val av arbete och att det är en av anledningarna till att intervjupersonerna idag

arbetar inom äldreomsorgen. Genom de sociala nätverken har omsorgspersonalen fått ta

del av värderingar som säger hur de bör arbeta med människors resurser samt att de bör

hjälpa personer som är i behov av stöd eller hjälp. Omsorgspersonalens tidigare kunskap

i  omsorgsarbetet  och  deras  erfarenheter  påverkar  deras  arbetssätt  att  kunna  både

motivera och förstå brukare på olika vis, det eftersom omsorgspersonalen tar med sig

tidigare  upplevda  erfarenheter  in  i  organisationen.  Omsorgspersonalen  i  studien  har

arbetat majoriteten av sitt aktiva arbetsliv inom äldreomsorgen, vilket bidrar till att de

kan påverka brukarnas begriplighet i vardagen. Ett arbete som utförs kontinuerlig och

på ett liknande sätt av omsorgspersonalen skapar en begriplighet för brukaren eftersom

omsorgspersonalen  utför  sysslorna  på  liknande  sätt  varje  gång.  När  brukaren  ges

möjlighet  till  att  uppfatta  varför  omsorgspersonalen  handlar  på  ett  visst  vis  blir

aktiviteten eller handlingen hanterbar för brukaren, eftersom omsorgspersonalen arbetar

liknande.  Enheterna  som  omsorgspersonalen  arbetar  på  är  relativt  små  och

omsorgspersonalen  känner  varandra  även  utanför  arbetsplatsen.  Tillsammans  med

omsorgspersonalens erfarenheter, områdeskompetens, deras privata relation och de små

arbetsgrupperna, genererar det ett gott samarbete. Ahrne och Hedström (1999) säger att

en organisation ständigt är under utveckling eller omställning, vilket också stärks med

studiens insamlade material.  Sammanhållningen mellan omsorgspersonalen medförde

att implementeringen av det salutogena arbetssättet genomfördes smidigt, eftersom de

delar den kollektiva målsättningen för verksamheten.

När kommunförvaltningen lämnar tydlig information till enhetscheferna och förklarar

hur de vill att det salutogena arbetet ska utföras i verksamheten, underlättar det i sin tur

för  omsorgspersonalen  att  utföra  det  i  praktiken  tillsammans  med  brukarna.

Observationerna som genomförts visar att omsorgspersonalen som deltagit arbetar efter

ett  salutogent arbetssätt.  Genom observationerna ser jag att  organisationens formella

målsättningar  varit  tillräckligt  tydliga.  Jag grundar  mitt  antagande med hjälp av det

omsorgspersonalen berättar  i  intervjuerna vilket  också styrks  vid observationerna då
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omsorgspersonalens  arbetssätt  uttrycks.  Omsorgspersonalen  har  förståelse  hur

förvaltningen  uppifrån  menar  att  arbetssättet  ska  utföras.  Detta  har  medfört  att

omsorgspersonalen  kunnat  följa  det  i  praktiken  och  arbeta  för  verksamhetens

målsättning.  Det här visar inte bara att  omsorgspersonalen följer kommunens beslut,

utan även att de fått rätt redskap för att kunna applicera arbetssättet i praktiken efter vad

som är önskvärt av förvaltningen. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) är ett resultat

beroende  av  motivationen  som  individen  har  för  att  uppnå  målsättningen.

Omsorgspersonalen som deltagit i studien har genom observationer och intervjuer visat

att de trivs på sin arbetsplats och med de arbetsuppgifterna som de har, samt med sina

arbetskollegor. Deras trivsel och engagemang visar på att de värnar om arbetsplatsen

och brukarna, vilket i sin tur styrker att de har en positiv valens inför omsorgsarbetet på

sin  arbetsplats.  Omsorgspersonalens  vilja  att  fullfölja  sina  arbetsuppgifter  och

motivationen till att uppfylla organisationens målsättningar, är en bidragande faktor till

att  de  arbetar  efter  ett  salutogent  arbetssätt.  Omsorgspersonalens  motivation  till  att

finnas där som hjälpande händer för brukarna, istället för att ta över resurserna och göra

sysslor åt brukarna, påverkar dem som arbetsgrupp till att ha en positiv inställning till

det förändrade arbetssättet.  Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) är individer som är

angelägna att uppnå ett mål, lättare att motivera till att öka sin prestation för att uppnå

målsättningen än individer som inte har lika stark valens och motivation till att uppnå

målsättningen.  På  grund  av  sitt  personliga  intresse  för  omsorgsarbetet,  arbetar

omsorgspersonalen för att  uppnå det kommunala beslut som fattats.  Detta för att  ge

brukarna  en  god  levnadsstandard  genom  att  arbeta  salutogent.  Samtidigt  som

omsorgspersonalen uppfyller den kommunala målsättningen kan de även uppfylla sina

egna mål med arbetsinsatserna, som är att finnas där för brukarna och själva känna sig

nöjda med sin arbetsinsats.

Sammanfattningsvis  kan  omsorgspersonalens  arbete  sammanfattas  med  hjälp  av  Pål

Repstads (2005) tre begrepp,  input, throughput och output. Han menar att begreppet

input, ger en klarhet i hur omsorgspersonalen tillför organisationens input flöde med sin

kompetens  och  erfarenhet.  Eftersom  omsorgspersonalen  känner  varandra  utanför

arbetsplatsen, genererar det till en starkare tillit i arbetsgrupperna och på så vis ett stabilt

arbete.  I  throughput  delen  ingår  omsorgspersonalens  salutogena arbetssätt  inom den

omsorg  som bedrivs  i  verksamheten.  Arbetsgrupperna  har  stabila  relationer  och  de

anställda vet vad kollegorna kan prestera samt vad de har för uppgifter. Det medför en
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positiv inställning till de olika situationer de ställs inför i arbetet och skapar trygghet.

Output är verksamhetens resultat, alltså det som kommer ur arbetet som genomförts.

Genom att studera materialet ifrån observationer och intervjuer visar resultatet på de

deltagande enheterna att omsorgspersonalens arbetssätt, generera förutsättningar till att

brukarna mår bättre. Omsorgspersonalens arbetssätt skapar förutsättningar för brukarna

att uppleva en känsla av sammanhang i vardagen genom begriplighet, hanterbarhet och

meningsfullhet med hjälp av det salutogena arbetssättet, även om de är multisjuka och

inte längre klarar sig helt utan hjälp.
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7. Sammanfattning & Slutsats

Sammanfattningsvis anser jag att studien utifrån det resultat som jag samlat in och den

teori som applicerats på resultatet, visar att den grupp av omsorgsarbetare som deltagit i

studien arbetar efter ett salutogent arbetssätt. Ett arbetssätt som yttrar sig genom deras

motivation  till arbetsuppgifterna och omtanke till brukarna som bor på äldreboendena.

Även  om  flera  av  brukarna  är  multisjuka  med  flertal  diagnoser,  använder

omsorgspersonalen  de  resurser  som  brukarna  har,  för  att  de  ska  kunna  vara  så

självständiga  som  möjligt  och  få  ett  meningsfullt  liv  även  om  de  flyttat  till  ett

äldreboende. 

Studiens slutsats är  att  omsorgspersonalen som deltagit  i  studien arbetar som de gör

utifrån  det  salutogena  arbetssättet,  på  grund  av  flera  sammanflätade  faktorer.

Omsorgspersonalen  känner  varandra  och  har  en  relation  utanför  arbetsplatsen

exempelvis  familjemedlem eller  vänskap, som skapar  en unik tillit  på arbetsplatsen.

Deras  arbetssätt  kan  förstås  med  hjälp  av  organisationsbeteendet  och  den

organisationskultur  som  finns  på  arbetsplatsen.  Dessa  upprätthålls  också  förstärks

genom de yttre faktorer, erfarenheter och upplevelser som omsorgspersonalen har med

sig i ryggsäcken och delar med varandra. I och med att omsorgspersonalen i den här

studien känner varandra utanför arbetsplatsen och arbetsgrupperna som de arbetar i är

relativt små, liknar deras normer och värderingar varandra och genom det skapas en

starkare sammanhållning i arbetsgrupperna. Omsorgspersonalens vänskap och liknande

relationer  utanför  arbetsplatsen,  hävdar  jag  ge  dem  en  positiv  valens  inför

omsorgsarbetet, vilket i sin tur medför motivation till att implementera det salutogena

arbetssättet samt uppfylla den kommunala målsättningen. 

7.1 Förslag på fortsatt forskning

Den  här  studien  visar  hur  omsorgspersonalen  arbetar  på  två  relativt  små  enheter  i

Alvesta kommun och hur de applicerat det salutogena arbetssättet i sin verksamhet. Ett

ytterligare  intresse  kan  finnas  för  att  undersöka  liknande  frågeställningar  i  större

kommuner  och  på  större  enheter  med  större  arbetsgrupper.  Det  för  att  studera  om

storleken på enhet och arbetsgrupp kan påverka hur ett nytt arbetssätt implementeras i

verksamheten.

42



Referenser

Litteraturförteckning

Abrahamsson,  Bengt.  Andersen  Aarum,  Jon.  (2005)  Organisation  –att  beskriva  och

förstå organisationer. Liber AB, Malmö

Ahrne, Göran. Hedström, Peter. (red.) (1999) Organisationer och samhälle–Analytiska

perspektiv. Studentlitteratur, Lund

Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. Lund:

Studentlitteratur

Bergstrand, Bengt Olof (2006). Den nya socialtjänstlagen. [Ny utg.], med lagtext och

kommentarer avseende 2006 Höganäs: Kommunlitteratur

Dalen, Monica (2007). Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB 

Fangen, Katrine (2005).  Deltagande observation. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi

Hanson,  Anders  (2010). Salutogent  ledarskap:  för  hälsosam  framgång.  Solna:

Fortbildning

Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2002).  Hur moderna organisationer fungerar.

Lund: Studentlitteratur 

Repstad, Pål (2007).  Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4.,

[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Repstad, Pål. (2005) Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt ar

bete. Studentlitteratur, Lund.

Szebehely,  Marta  (1995).  Vardagens  organisering  om  vårdbiträden  och  gamla  i

hemtjänsten. Arkiv förlag: Lund

XLIII



Szebehely, Marta & Eliasson-Lappalainen, Rosmari (red.) (1998).  Vad förgår och vad

består?: en antologi om äldreomsorg, kvinnosyn och socialpolitik. Lund: Arkiv 

Westlund,  Peter  (2010).  Salutogen  design,  är  framtidens  äldreboende.  Solna:

Fortbildning/Tidningen Äldreomsorg 

Westlund,  Peter  (2009).   Salutogen  GPS  för  ett  gott  bemötande.  Solna:

Fortbildning/Tidningen Äldreomsorg  

Westlund,  Peter  & Sjöberg,  Arne (2005). Antonovsky inte  Maslow: för en salutogen

omsorg och vård. Solna: Fortbildningsförlaget

Tidskrifter och publikationer

Alvesta, verksamhetsplan för 2011-2014 Broschyr ifrån kommunen.

Mikaelsson,  Hanna.  2014.   Omsorgspersonalens  kunskap  om  Salutogent

förhållningssätt,  En kvalitativ studie genomförd i Piteå kommuns äldreomsorg.  Luleå

tekniska universitet: Kandidatuppsats. 

SOU 2004:68. Statens officiella utredning. Översyn av vård och omsorg för äldre – tio 

år efter Ädelreformen 

XLIV



Internetsidor

Alvesta kommun www.alvesta.se/Omsorg--Stod/HEL/ Tillgänglig: 14 mars 2013

Brukare. Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013maj/termenbrukare 

Tillgänglig: 14 januari 2015

Elmér, Åke. Ädelreformen. Nationalencyklopedin. 

www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%A4delreformen 

Tillgänglig: 14 mars 2013

Emmaboda kommun, www.emmaboda.se/For-invanaren/Aldreomsorg/ Tillgänglig: 20 

augusti 2015

Hörngren Lena, (2011) Från fattigvård till valfrihet Utvecklingen av vård och omsorg 

om äldre. webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-681-1.pdf  Tillgänglig: 29 mars 2013

Karlefors, Christina.  Vårdbiträde. Nationalencyklopedin. 

www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A5rdbitr

%C3%A4de  Tillgänglig: 14 januari 2015

Karlefors, Christina.  Undersköterska. Nationalencyklopedin. 

www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A5rdbitr

%C3%A4de  Tillgänglig: 14 januari 2015

XLV

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A5rdbitr%C3%A4de
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A5rdbitr%C3%A4de
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A5rdbitr%C3%A4de
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A5rdbitr%C3%A4de
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-681-1.pdf
http://www.emmaboda.se/For-invanaren/Aldreomsorg/
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%A4delreformen
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013maj/termenbrukare
http://www.alvesta.se/Omsorg--Stod/HEL/


Bilagor
Intervjuguide

Ålder?

Vad är din utbildning?

Hur kommer det sig att du arbetar inom äldreomsorgen?

Hur länge har du arbetat inom området?

Vad arbetar/ arbetade dina föräldrar med? utbildning

Vad arbetar ditt/ dina barn? (Om barn) utbildning

Vilka  viktigaste  värderingar  tror  du  dina  föräldrar  vill  förmedla  till  dig

genom din uppväxt?

Vilka är de viktigaste värderingarna du vill förmedla till dina barn?

     Frågor som berör arbetsplatsen

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig?

Hur trivs du på din arbetsplats?

Vad motiverar dig att gå till din arbetsplats?

Vad finner du meningsfullt med dina arbetsuppgifter?

Kan du beskriva  känslan  du  brukar  ha  när  du  slutat  ditt  arbetspass  för

dagen? Varför?

Vad gör du om du får tid över under arbetspasset?

Hur ser din arbetstid ut i förhållande till dina arbetsuppgifter?

Finns det något du skulle vilja ändra rörande ditt arbete?

Hur upplever du relationen mellan yrkeskategorierna på din arbetsplats?

Vad har du för intresse av att vidareutbilda dig inom yrket?

Hur skulle du beskriva en bra medarbetare?

     Frågor som berör den enskilde

 Vad tycker du är viktigt i bemötandet med omsorgstagaren?

Hur gör du för att lära känna den enskilde?

Vad anser du att god omsorg innebär?

Vad betyder omsorg för dig?
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Vad anser du om den enskildes resurser? 

Hur anser du att du själv ta vara på den enskildes resurser?

Vad gör du för att den enskilde ska kunna ta vara på dagen?

Hur  anser  du  att  man  arbetar  för  att  ge  den  enskilde  en  meningsfull,

hanterbar och begriplig tillvaro?

     Frågor som berör omsorgspersonalens chef

Hur upplever du din chefs ledarskap och ledaregenskaper?

Hur  upplever  du  att  din  chef  arbetar  för  att  ge  dig  som  personal  en

meningsfull, hanterbar och begriplig arbetsuppgift?

Hur uppmuntrar din chef dig i ditt arbete?

Vad  tänker  och  känner  du  inför  nya  arbetsätt  samt  utbildningar  som

förvaltningen fattat beslut om?

Vad har du för syn in i din chefs arbete?

Har  du  någon/  några  synpunkter  på  relationen  mellan  din  chef  och

personalen?

Vad gör du om din chef lägger fram ett förslag som du inte håller med om?
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