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Förord 

 
FoU-projektet Omsorg och vård för ett helt liv vill stimulera förändringar i riktning 
mot en salutogen äldreomsorg, en omsorg som tar vara på det som är friskt och som 
kan utvecklas hos den äldre. Projektet bedrivs inom ramen för FoU Välfärd 
Värmland och har sin bas i två omsorgsmiljöer - ett boende för demenssjuka samt en 
hemtjänstgrupp – i två värmlandskommuner. Denna rapport, som är en första 
redovisning från projektet, fokuserar på omsorgs- och vårdarbetet så som det faktiskt 
bedrivs och som det beskrivs ur personalens perspektiv. Underlaget för rapporten 
har vuxit fram i en serie gruppintervjuer med personalen. 
 
Den modell för FoU-arbete som projektet bygger på kallas handlingsorienterat 
forskningssamarbete. Dess utgångspunkt är en strävan att bidra till ökad kunskap i 
kombination med förändringar av den praktiska verksamheten, i samarbete mellan 
de parter som är berörda. Projektgruppens och de två personalgruppernas 
gemensamma arbete ligger bakom rapporten. Även om det är projektgruppens tre 
medlemmar som hållit i pennan så är gruppen av medförfattare till rapporten 
således betydligt större. 
 
Projektet kommer fortsättningsvis att redovisas i ytterligare delrapporter samt en 
sammanfattande slutrapport. 
 
FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, 4 december 2009  
 
Bengt G Eriksson 
Projektledare 
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1. Inledning 

 
Kommunernas omsorg och vård för äldre är en viktig och omfattande del av 
samhällets välfärdssystem. Det är också ett område som ofta kritiseras, bl a för 
bristande resurser och oförmåga att tillgodose de äldres behov. Inom området pågår 
forskning och utvecklingsarbeten i syfte att öka kvaliteten och bättre ta tillvara 
resurserna. I Kils och Hammarö kommuner arbetar personal inom äldreomsorgen, 
tillsammans med FoU Välfärd Värmland, för att utveckla omsorg och vård i 
salutogen1 riktning, inom projektet ’Omsorg och vård för ett helt liv’. Denna 
rapport utgör en redovisning av projektets inledande arbetsperiod, hösten 2008. Den 
beskriver innehållet i den omsorg och vård som ges vid det boende för demenssjuka 
och av den hemtjänstgrupp som deltar i projektet, så som det gestaltats av 
personalen i de båda verksamheterna. Rapporten beskriver också personalens tankar 
om önskvärda förändringar, och hur ’den goda omsorgen’ skulle kunna se ut. 
Rapportens empiri avspeglar enbart personalens perspektiv och gör inte anspråk på 
att fånga den totalbild där också brukarna (omsorgstagarna), deras anhöriga och 
kommunernas syn ingår. 
 
Rapporten tecknar i följande avsnitt en översiktlig bild av de utmaningar som 
omsorg och vård för äldre står inför. Därefter presenteras FoU2-projektet ’Omsorg 
och vård för ett helt liv’ lite mera utförligt. Formerna för insamling och bearbetning 
av datamaterialet bildar en upptakt till redovisningen av resultatet. Här redovisas 
först varje kommun/personalgrupp för sig, därefter skillnader och likheter i det 
samlade materialet. Rapporten avslutas med en kort diskussion och sammanfattande 
konklusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
1 Salutogen kommer från den medicinske sociologen Aaron Antonovsky’s begerpp ’patogenes’ och 
’salutogenes’. Det salutogena perspektivet kännetecknas av en strävan att ta tillvara människors resurser och 
utvecklingsbara sidor, att satsa på ’det friska’, med det patogena perspektivet fokuseras på brister och 
tillkortakommanden, på ’det sjuka’.  
2 Forsknings- och Utvecklingsprojektet 
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2. Behovet av äldreomsorg och vård ökar 

 
Andelen äldre (65 år och äldre) i befolkningen utgör ca 18 % (Statistik socialtjänst 
2006), en andel som kommer att öka över tid. Till allra största delen lever de äldre 
ett självständigt liv med begränsat behov av samhälleligt stöd, det gäller också 
personer i hög ålder (’äldre äldre’) (M. Sand 2007). Generellt sett ökar dock omsorgs- 
och vårdbehovet i åldrarna 80/85 år och äldre. Forskning med utgångspunkt i ett 
livsloppsperspektiv visar ett starkt samband på individnivå mellan livskvalitet som 
äldre och livskvalitetsfaktorer i det liv man levat tidigare (Thorsen 1992). 
 
Kommunerna har efterhand fått ett allt större ansvar för omsorg, stöd och vård till 
äldre. Genom Ädelreformen 1993 övertog kommunerna en stor del av ansvaret 
också för sjukvårdande insatser till denna grupp (Prop 1990/91:14). Under den 
ekonomiska krisen på 1990-talet minskade antalet omsorgstagare starkt (Gurner & 
Thorslund 2003), för att därefter åter öka något. En övergripande tendens är att färre 
personer numera får hjälp, men att varje person får mer hjälp än som tidigare var 
fallet (Szebehely 2000). Den kommunala äldreomsorgen karakteriseras av ekonomisk 
knapphet och ökande behov. 
 
Arbete inom kommunal äldreomsorg och vård har på kort tid utvecklats till ett 
professionellt yrkesområde som ställer stora krav på personalens kunskap och 
kompetens. Att arbeta med äldre i utsatta situationer ställer stora krav på lyhördhet, 
empati och flexibilitet men också på kunskap, både praktiskt och teoretiskt. 
Tillflödet av ny kunskap på området, t ex genom en omfattande 
vidareutbildningsverksamhet, är också stor, men att finna former för att integrera 
den i det praktiska arbetet kan vara svårt. Inom personalen finns stor erfarenhet 
(ibland betecknad som tyst kunskap (Rolf 1991)) om brukarnas behov och vad som 
skulle kunna göras bättre. Att finna former för att systematisera denna kunskap och 
få den att resultera i konkreta förändringar är dock ofta problematiskt. 
 
Omsorg och vård är en form av ’människobehandlande verksamhet’ (inom ramen 
för Human Service Organisations, HSO), med syftet att stödja människor i utsatta 
livssituationer (people sustaining). Hasenfeldt (1983) beskriver sådana organisationer 
som extremt omvärldsberoende. De är bl a beroende av politiska prioriteringar, 
ekonomisk allokering av allmänna medel och – inte minst – av den allmänna 
opinionen och svängningar i denna. En undersökning bland äldre personer i 
Värmland (Kalander Blomqvist & Janson 2007) visar att förtroendet för 
äldreomsorgen är markant lägre än förtroendet för primärvård och sjukhusvård. 
 
Omsorg och vård i kommunal regi befinner sig således i en situation som präglas av 
en svår ekonomisk situation, ökande behov, stort omvärldsberoende och ett 
förhållandevis lågt förtroende hos grupper av befolkningen. Kritiken mot (främst 
den kommunala) omsorgen och vården är omfattande.   
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3. Omsorg och vård för ett helt liv - Ett forskningsprojekt om 
utveckling av omsorg och vård för äldre3 

  
Forskningsprojektet Omsorg och vård för ett helt liv tar sin utgångspunkt i ett 
salutogenetiskt perspektiv på omsorg och vård. Projektet är longitudinellt4, 
aktionsforskningsinriktat5, och bedrivs i samverkan mellan FoU-enheten FoU 
Välfärd Värmland, Hammarö och Kils kommuner. 
 
 
Projektets syfte är att  
 

- genom parallell intervention och kunskapsproduktion utveckla och förändra 
omsorg och vård för äldre i deltagande enheter/kommuner i riktning mot en 
salutogen och helhetlig omsorg och vård, samt  

- genom kritisk reflexion/kritisk subjektivitet värdera lokal kunskap i termer av 
generell kunskap om äldres villkor och samhällelig äldreomsorg/-vård.  

 
Det sociala perspektivet – som också omfattar en helhetssyn på människors problem 
och behov – skall särskilt beaktas. Brukarperspektivet är överordnat och innehållet i 
omsorgs- och vårdverksamheten är det centrala (Projektplan, 2007). 
 
 
Projektets metoder för förändringsarbete och kunskapsproduktion 
 
Projektet bygger på ett gemensamt arbete och samskapande, där kunskapsutveckling 
och förändringsarbete sker samtidigt och där personal och forskare arbetar 
tillsammans. Det ansluter därmed till en tradition som benämns aktionsforskning 
och som under efterkrigstiden utvecklats i en mångfald olika sammanhang. De 
många olika former av aktionsforskning som utvecklats gör att man snarast kan tala 
om en ’familj’ av metoder. Det finns dock några centrala kännetecken som förenar 
de olika riktningarna. 
 

- Samarbete mellan forskare/lärare och praktiker 
- Fokus på att lösa praktiska problem 
- Förändringar i praxis 
- Teoriutveckling 

                                                
3 Projektets namn – Omsorg och vård för ett helt liv – är flertydigt. Det syftar främst på omsorgens 
uppgift att bidra till en hel, sammanhållen och meningsfull tillvaro för de äldre, omsorgens brukare. En 
verksamhet som utgår från en helhetssyn, ett socialt (d v s relationellt) perspektiv och som söker bidra 
till ett att skapa ett fungerande vardagsliv (Schutz 1975, Tuulik-Larsson 1994), trots hälsobrister och 
social utsatthet. Men projektets namn vill dessutom peka på det rimliga i att ett välfärdssamhälle 
erbjuder en omsorg och vård som får dess innevånare - i alla åldrar – att med tillförsikt emotse också 
de sista åren i livet. 
4 D v s det pågår under en längre tid, i detta fall ca tre år. 
5 Med syftet att kombinera ökad kunskap med konkret förändring av omsorg och vård. Se under 
rubriken ’Projektets metoder för förändringsarbete och kunskapsproduktion’. 
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Aktionsforskning som utgångspunkt konkretiseras i detta projekt i en form som 
utvecklats i Storbritannien under beteckningen Co-operative inquiry bl a av John 
Heron och Peter Reason (Reason & Heron 1986, Reason 1994). Arbetssättet har 
vidareutvecklats inom psykiskt hälsoarbete vid Högskolan i Hedmark, Norge, av Jan 
Kåre Hummelvoll med flera (se t ex Hummelvoll 2003, 2006, Hummelvoll & 
Severinsson 2005) under benämningen Handlingsorientert forskningssamarbeid. Det 
är en form av aktionsforskning som lämpar sig i projekt där samarbetet mellan 
forskare och professionella praktiker (medforskare) är framträdande och där inslaget 
av undervisning/verksamhetsutveckling är tydligt. I handlingsorienterat 
forskningssamarbete finns också ett tydligt brukarperspektiv och en vilja att stärka 
brukarna (en empowermentstrategi). Givetvis får metoden anpassas till 
förutsättningarna. Grunddragen i handlingsorienterat forskningssamarbete är 
följande (Hummelvoll 2006, Kjönsberg 2007): 
 
 
Deltagande och helhetlig kunskap (meningssökande) 
 
Det innebär att man utgår från sökandet efter mening och helhetlig förståelse – som 
reaktion mot positivistisk partikularism6 och postmodern upplösning7. Den 
mänskliga förmågan och viljan att utforska omvärlden och skapa förståelse och 
mening är grundläggande. Den förutsätter att de berörda (professionella inom 
omsorg och vård, äldre, anhöriga) inviteras till en gemensam arbetsprocess för att 
utveckla kunskap i frågor som angår dem själva. Kunskapen baseras på en 
integration av praxiserfarenhet och teoretisk modellkunskap.  
 
 
Kritisk subjektivitet 
 
Kritisk subjektivitet utgår från systemtänkande, social konstruktivism och relativism. 
Vi skapar, och i viss mening väljer, vår verklighet. Kritisk subjektivitet uttrycker en 
ambition att överbrygga klyftan mellan subjektivitet och objektivitet. Kritisk 
subjektivitet innebär att man accepterar sin verklighetssyn, i kombination med en 
insikt om dess relativitet och en medveten självreflektion. Den bygger på en 
uppriktig ambition att inte ta den egna verklighetsbilden för självklar, utan att 
granska den tillsammans med andra. En viktig del i handlingsorienterat 
forskningssamarbete är att bilda en sådan ’granskande gemenskap’ bestående av 
professionella inom omsorg och vård och forskare, dit även 
brukare/brukarorganisationer och anhöriga länkas.  Genom denna självreflektion 
kan individuell kunskap få generell bärkraft, individuell kunskap bli generell 
kunskap. 

                                                
6 Som karakteriseras av en ambition att kunna mäta, kvantifiera och sönderdela också kunskap om 
sådant som relationer och andra mellanmänskliga fenomen.  
7 Den tidsperiod vi nu lever i, och som i en mening har efterträtt industrisamhället, kallas ibland 
’postmodern’ eller ’senmodern’. Den karakteriseras bl a av att många uppfattningar om och tolkningar 
av tillvaron existerar sida vid sida samtidigt.  
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Kunskap-i-Handling 
 
Kunskap skapas i konkreta handlingssituationer och för att kunna användas i praxis, 
vid sidan om det vetenskapliga syftet. Det innebär att ett arbete inom ramen för 
handlingsorienterat forskningssamarbete har två likvärdiga syften: Att utveckla och 
förbättra den verksamhet som projektet gäller och att med vetenskapliga metoder 
följa, analysera och dokumentera arbetet. Forskningsprocessen omfattar såväl 
analytiska och teoretiska delar som social aktion. 
 
 
Arbetsformer och deltagande enheter 
 
Grunden för projektet är ett varaktigt samarbete mellan de personalgrupper som 
ingår, ansvariga från kommunerna, och forskare från FoU Välfärd Värmland. 
Brukare och anhöriga engageras i så stor utsträckning som detta är möjligt och 
relevant. Arbetet sker i olika former, gemensamt diskuterade och beslutade av 
samtliga parter. Varje nytt steg i projektet bygger på en dialog, där alla parter har ett 
reellt inflytande. 
 
 
Projektets verksamheter utgörs av 
 

- Seminarier (främst i form av särskilda dialog-seminarier) där teoretisk kunskap 
granskas i relation till den praktiska verksamheten och där möjligheter att 
omsätta teori i förändrad praktik står i centrum.  

- Försök med förändrade arbetsformer. Det kan röra sig om allt från enkla och 
konkreta förändringar av praktisk art (t ex enkla förändringar av rutiner) till 
mera genomgripande försök som innefattar större delar av verksamheten 
(såsom generella handlingssätt eller uttryck för värderingar). Samtliga 
förändringar ska utgå från, eller kunna härledas till, det salutogena 
perspektivet. 

- Fokusgruppssamtal/-intervjuer, som innebär fokuserade gruppintervjuer där 
något tema diskuteras ingående.  

- Enskilda intervjuer med personal, brukare eller anhöriga, för att skapa 
närmare kunskap om ett fenomen eller en fråga som aktualiserats i projektet. 

- Observation, det vill säga att forskare följer personal i arbetet eller vistas på 
ett boende för äldre. 

- De data som i olika former samlas in under projektet – inte minst om 
huruvida och hur de förändrade arbetsformerna bidrar till en salutogen 
omsorg och vård - bearbetas, analyseras och redovisas på olika sätt (se nedan). 

- Olika arbetsformer kombineras, där så är lämpligt. Andra former för arbetet 
kan också komma att användas, till exempel studiebesök vid andra 
verksamheter av liknande slag. 
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Datamaterial från projektet skapas genom de använda metoderna främst i form av 
kvalitativa data, från enskilda intervjuer, gruppintervjuer (främst 
fokusgruppsintervjuer) samt observationer.  Fokusgruppsintervjuer innebär att ett 
tema eller en övergripande fråga bildar utgångspunkt, omkring vilken gruppens 
diskussion utvecklas (se nedan). Liksom gäller för forskningsansatsen – 
handlingsorienterat forskningssamarbete – i sin helhet, betraktas här inte det vidare 
arbetet med datamaterialet som en exklusiv angelägenhet för forskarna i projektet. 
Även analys av datamaterial sker i regi av en ’granskande gemenskap’ där praktiker, 
forskare, brukare och anhöriga ingår. Till den del som analysen innebär en 
grundläggande vetenskapligt bearbetning och analys sker den i första hand inom 
projektgruppen, medan tolkning och diskussion av resultaten återförs till den större 
gruppen. För analysen används olika former av kvalitativa analysmetoder (Kvale 
1997, Silverman 2001, Watt Boolsen 2007).  
 
Två enheter från de deltagande kommunerna ingår i projektet. Det gäller i 
Hammarö kommun en hemtjänstgrupp, som arbetar i brukarnas hem, inom ett 
område som omfattar centrala Skoghall. Gruppen består av ca 15 undersköterskor. 
Förutom undersköterskornas dagliga arbete i brukarnas hem arbetar två 
sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en sjukgymnast tillsammans med 
undersköterskorna, i den omfattning som behovet från tid till annan anger. Beslut 
om bistånd fattas av en biståndshandläggare, som också inräknas i den personkrets 
som projektet omfattar. Detsamma gäller den arbetsledare som är närmaste chef för 
hemtjänstgruppen. Sammantaget omfattar den personalgrupp som deltar i projektet 
från Hammarö kommun ca 20 personer. 
 
Från Kils kommun ingår ett gruppboende i projektet, lokaliserat i anslutning till ett 
större äldreboende i Kils tätort, De nio boende befinner sig alla i olika stadier av 
demenssjukdom. Inom boendet arbetar nio undersköterskor. Liksom fallet är i 
Hammarö knyts även här sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast till 
verksamheten. Den biståndsbedömare som fattar beslut om inflyttning till boendet 
ingår till viss del också i personkretsen anställda, som sammantaget omfattar 13 
personer. Den enhetschef som ansvarar för boendet ingår i projektgruppen och är 
således i två funktioner knuten till projektet. 
 
 
Organisation 
 
Projektgruppen består av Ann-Charlotte Thuresson, Birgit Häger och Bengt G 
Eriksson. Samtliga är anställda inom FoU Välfärd Värmland, Ann-Charlotte 
Thuresson är också anställd i Kils kommun.  
 
En referensgrupp har bildats. Den består av representanter från kommunerna 
(politiker från socialnämnder samt chefstjänstemän), brukarorganisationer och 
fackliga organisationer. . Dess uppgift är att följa projektets utveckling ur olika 
perspektiv samt föreslå förändringar i dess arbetsformer. Referensgruppens 
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medlemmar får också uppgiften att förankra projektet i sina respektive 
organisationer samt att förmedla information till och från projektarbetet. 
Projektet bedrivs med ekonomiska medel från FoU Välfärd Värmland samt de två 
kommuner som ingår. Kostnaderna består främst av löner, för att möjliggöra arbete i 
projektet. FoU välfärd bidrar med lönekostnader för projektgruppens tre 
medlemmar, som vardera arbetar 20 – 25 % av heltid i projektet. Hammarö och Kils 
kommuner bidrar med tid för deltagande personalgrupper, för projektets 
återkommande möten, samt med lokalkostnader. 
 
Projektet utvecklades under hösten 2007, men inleddes formellt våren 2008, då 
det etablerades i deltagande kommuner och inom Karlstads universitet. 
Projektgruppen påbörjade samarbetet genom att utveckla en gemensam 
förståelseram. Det salutogenetiska perspektivet introducerades vid möten med 
personalgrupperna i de båda kommunerna. Personalen fick då också ta ställning till 
om de ville delta i projektet. Projektet presenterades för och diskuterades av 
socialnämnderna i båda kommunerna, som i båda fallen beslutade att delta.  
Frågeställningar, syften, och organisering utvecklades mera slutgiltigt och 
dokumenterades i en fullständig projektplan. Etisk prövning av projektet gjordes av 
den Etiska kommittén vid Karlstads universitet.  
 
Under hösten 2008 inleddes projektets ’fältarbete’ genom de fokusgruppsintevjuer 
som utgör materialet för denna rapport (och som beskrivs närmare nedan). 
 
Projektet planeras pågå under tre år. Under 2009 fortsätter arbetet i form av 
återkommande möten med de båda personalgrupperna, dokumentation och analys. 
I första hand syftar arbetet till en fördjupade diskussion om det salutogena 
perspektiv på vilket projektet vilar, samt att genom olika konkreta förändringar i det 
dagliga omsorgsarbetet pröva och värdera möjligheterna att utveckla verksamheten i 
salutogen riktning. Projektgruppen träffas mellan dessa möten för återkommande 
planering och reflexion. Arbetet dokumenteras fortlöpande på olika sätt. 
Referensgruppen träffas en gång per halvår. Det fortlöpande arbetet i projektet 
beskrives och analyseras närmare i delrapport II, som publiceras under hösten 2009.  
 
 
Etiska aspekter  
 
Forskningsetiska riktlinjer tillämpas, i enlighet med Helsingforsdeklarationen (World 
Medical Association 2002). Det innebär att etiska bedömningar och reflektioner 
utgår från en skadebedömning – ingen del av projektets verksamhet får riskera att 
åstadkomma skada. Projektets tydliga avsikt är att utveckla former för en omsorg och 
vård som möjliggör ökad livskvalitet för brukarna. Det finns således ett tydligt 
nyttomotiv i projektets syfte, som också kommer att fortlöpande granskas ur ett 
etiskt perspektiv.  
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Alla former av medverkan i projektet, från personal, brukare, representanter för 
brukarna, anhöriga eller representanter för anhöriga, bygger på informerat samtycke. 
Varje form av medverkan kan när som helst avbrytas, utan att någon anledning 
härtill behöver redovisas. Material från projektet kommer att förvaras så att ingen 
obehörig får tillgång till det. Inga enskilda personer kommer att i projektets 
publikationer kunna identifieras. Primärdata insamlade i projektet kommer att 
kommuniceras med uppgiftslämnare, eller så kommer uppgiftslämnare att tillfrågas 
om man önskar att materialet kommuniceras. 
 
Projektet har prövats och godkänts av den etiska kommittén vid Karlstads 
universitet. Deltagande kommuners lokala etiska bestämmelser om bland annat 
former för sekretessprövning iakttas. Deltagande brukarorganisationers eventuella 
etiska riktlinjer iakttas. 
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4. Salutogen omsorg och vård – ett teoretiskt perspektiv 

 
Den övergripande teoretiska utgångspunkten för projektet är tanken om en omsorg 
och vård som tar fasta på det friska och utvecklingsbara i den äldres tillvaro. Det 
salutogena (eller salutogenetiska) perspektivet, formulerat av den medicinske 
sociologen Aaron Antonovsky utgår från just detta. Antonovsky (1991) bygger sin 
teori på undersökningar av personer som gått igenom svåra påfrestningar men trots 
detta lyckats utveckla och bevara livsmod och en positiv grundhållning. Han fann 
tre gemensamma kännetecken för denna grupp: Begriplighet, som innebär att man 
tycker sig förstå skeenden i sin omvärld och hur den egna situationen påverkas av 
dessa; hanterbarhet, med innebörden att man inom rimliga gränser kan påverka och 
styra sin situation och därmed vad som kommer att hända i livet, samt 
meningsfullhet, med innebörden att man kan sätta in sin egen situation i ett 
meningssammanhang, som i sin tur ger livets förändringar en riktning och skapar 
motivation för fortsatta ansträngningar. Meningsfullhet – motivationsaspekten - är 
därmed den viktigaste av de tre komponenterna. Antonovsky benämner 
sammanfattande dessa tre kännetecken (begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet) 
för Känsla av sammanhang (Kasam, eng. Sense of Coherence). Personer med en god 
och realistisk omvärldsuppfattning, förmåga att påverka sin situation samt en syn på 
tillvaron som meningsfull visar sig vid undersökningar ha ett högt Kasam-värde. 
 
Antonovsky kopplar samman en hög grad av Känsla av sammanhang med det 
salutogena perspektivet. I enlighet med detta perspektiv blir omsorgens och vårdens 
uppgift att bidra till en tillvaro för den äldre, där egna och omgivningens resurser 
och faktorer som befrämjar hälsa och den totala livssituationen står i centrum istället 
för att fokusera brister, sjukdomar och avtagande förmågor. Kasambegreppet fångar 
på individnivå kvaliteter som det salutogena perspektivet tydliggör från ett 
verksamhetsperspektiv. En tillvaro för den äldre som trots sjukdomar, 
funktionshinder och sociala inskränkningar kan präglas av Kasam är målet. 
 
Under de senaste decennierna har en syn på ålderdomen som en tid där utveckling, 
nyorientering och överskridande av psykologiska gränser är möjlig formulerats till en 
helhetlig teori av gerontologen Lars Tornstam (2003, 2005). Han benämner detta 
gerotranscendens och menar att ett gott åldrande bland annat karakteriseras av att 
man ser sig själv som del i ett större sammanhang, i tid och rum. Med detta följer ett 
minskat fokus på den egna betydelsen, en minskad ego-centrism. Åldrandet innebär 
utveckling, inte avveckling och avskiljande, som en del andra gerontologiska teorier 
menar. Teorin om gerotranscendens har på kort tid fått stor uppmärksamhet, den 
har vidareutvecklats och prövats empiriskt i ett flertal studier . I en undersökning 
bland äldre äldre i Värmland (Eriksson 2007) ställdes 10 frågor härledda ur teorin 
om gerotranscendens. Resultatet visar att de svarande i hög grad kunde känna igen 
sig i frågorna. Svaren visade sammantaget att teorin om gerotranscendens  stöddes 
empiriskt av de personer i åldrarna 80 år och äldre, som svarat på frågorna. 
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Antonovskys salutogena perspektiv, Kasam-begrppet och teorin om 
gerotranscendens ligger i linje med varandra och kan ses som kompletterande 
perspektiv på åldrande, omsorg och vård för äldre. I projektet utgör de teoretiska 
utgångspunkter och underlag för seminarier, dialog och reflexion med personalen, 
förändringsarbete, analys och dokumentation. Andra teoretiska bidrag, till exempel 
från det gerontologiska området tillfogas under projektets gång, i den mån de kan 
bedömas bidra till en förändrad praktik i salutogen riktning 
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5. Metod 

 
Det arbete som redovisas i denna rapport kan betraktas som en delstudie inom 
projektet ’Omsorg och vård för ett helt liv’. Syftet var att skapa en utgångspunkt, 
eller plattform, för det fortsatta arbetet. Genom att gemensamt – forskare och 
medforskare – beskriva, diskutera och systematisera omsorgsarbetets dagliga praxis 
önskade vi bygga upp en ’baslinje’, mot vilken kommande förändringar skulle kunna 
relateras. Att på detta sätt skapa en utgångspunkt för det fortsatta förändringsarbetet 
är ett arbetssätt som tidigare prövats inom ramen för handlingsorienterat 
forskningssamarbete (Hummelvoll 2003, 2006) och som ansluter till dess tre 
övergripande principer: Deltagande och helhetlig kunskap, kritisk subjektivitet och 
kunskap-i-handling (se ovan). 
 
 
Datainsamling 
 
Empirisk kunskap om omsorgens och vårdens praktik har samlats in genom sex 
gruppintervjuer, tre vardera med deltagande personalgrupp från Kils respektive 
Hammarö kommuner, under hösten 2008. Hela personalgruppen har (så långt som 
möjlig) deltagit vid samtliga intervjutillfällen. Gruppintervjuer innebär att den fråga 
som diskuteras kan belysas från olika deltagares perspektiv och därmed få ett mera 
utförligt svar. Gruppformen medger också en dynamisk fördjupning under intervjun 
– deltagarna ger genom sina inlägg varandra impulser till fördjupning och reflexion. 
Om intervjuerna – som i detta fall – koncentreras kring ett bestämt tema, kan de 
betecknas som fokusgrupper. Inriktningen mot ett bestämt tema gör det möjligt att i 
ännu högre grad få till stånd en gruppdynamisk fördjupning under intervjun. 
 
Den form för fokusgrupps-intervju som använts kan beskrivas som flerstegs 
fokusgrupp (multi-stage focus-group) (Hummelvoll 2008). Den innebär att ett 
grundläggande tema – i detta fall omsorgens och vårdens dagliga praktik – diskuteras 
och beskrivs vid flera återkommande intervjutillfällen. Härigenom blir det möjligt 
att komma längre i fördjupning. Deltagarnas egna reflexioner och samtal med andra 
mellan intervjutillfällena tillför ytterligare material till fokusgruppen, samtidigt som 
fokus är detsamma vid varje tillfälle. Metoden gör det också möjligt att på ett 
systematiskt sätt belysa den grundläggande frågan från olika sidor, något som skedde 
också i dessa fokusgrupper. Genom de återkommande mötena behöver inte ’allt 
sägas på en gång’, aspekter som inte hinner diskuteras slutligt kan tas upp igen 
(Hummelvoll 2008).  
 
Fokusgrupper är ett sätt att möjliggöra en så jämlik ’kunskapsdialog’ som möjligt. 
Samtalet utvecklas tämligen fritt, utifrån det övergripande temat. Intervjun är inte 
styrd av detaljerade, i förväg bestämda frågor. En viss struktur skapas dock genom att 
en person – som regel någon av forskarna, med erfarenhet av arbetssättet – agerar 
’moderator’. Dennes uppgift är att se till att alla får komma till tals och att med 
’mild’ styrning återföra diskussionen om den tenderar att hamna alltför långt från 
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temat. Vid sidan om moderatorn får en person som ’observatör’ uppgiften att följa 
diskussionen, föra anteckningar och vid slutet av intervjun sammanfatta vad som 
har sagts. Gruppen får då möjlighet att bekräfta eller komplettera denna 
sammanfattning – en form av omedelbar validering av intervjun (Kvale 1997). 
 
Fokusgrupper med personalgrupperna genomfördes i september, oktober och 
november 20088. Det övergripande temat för samtliga intervjuer var ’omsorgens 
vardag’. Det första mötet inriktades främst mot det konkreta innehållet i 
omsorgsarbetet. Följande sammankomst fokuserades på hur det optimala arbetet 
inom omsorgen – den goda omsorgen – skulle kunna se ut. Vid det avslutande 
mötet diskuterades vad som är det viktigaste att bevara i dagens omsorgsarbete – en 
frågeställning som öppnar för den diskussion om förändringar i omsorgen som 
projektets fortsättning skulle innebära. Samma struktur följdes i båda 
personalgrupperna, med de skillnader som beror av att den ena gruppen 
representerar ett boende och att de äldre där präglas av sin demenssjukdom, medan 
den andra gruppen arbetar i lokalsamhällets miljö och med äldre som har sin 
mentala förmåga mera intakt. 
 
Utöver dessa sex fokusgruppsintervjuer gjordes under hösten 2008 enskilda 
intervjuer med sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal (arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster) samt med biståndsbedömare, som arbetar i någon av de båda 
personalgrupperna. Dessa intervjuer följde samma tema som vid fokusgrupperna, 
men med utgångspunkt i de intervjuades respektive bidrag till omsorgsarbetet 
utifrån sina verksamhetsområden. Anledningarna till att dessa personer intervjuades 
särskilt var dels att de endast till en (i vissa fall liten) del arbetar i de berörda 
personalgrupperna, dels att projektet i första hand utgår från det vardagliga arbete 
som ’baspersonalen’ utför. Sammanlagt gjordes fem individuella intervjuer 
(sjukgymnast och arbetsterapeut, som arbetar i team, intervjuades gemensamt). 
 
 
Bearbetning, analys och redovisning 
 
Samtliga fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer spelades in digitalt och 
skrevs ut ordagrant. Utförliga anteckningar gjordes också under intervjuerna, av 
observatören. I transkriptionerna anges endast moderator och observatör vid namn. 
Vem ur personalgruppen som sagt vad kan således inte utläsas från utskriften 
(givetvis med undantag för de individuella intervjuerna). Vid databearbetning och 
analys har materialet från de båda kommunerna/personalgrupperna särhållits. 
Anledningen härtill är att de verksamheter som de representerar skiljer sig åt i så stor 
omfattning att de bör analyseras var för sig. I rapportens avslutande delar 
sammanförs materialet i en gemensam diskussion. 
 

                                                
8 I Hammarö 9 september, 13 oktober och 24 november, i Kil 17 september, 15 oktober och 13 november. 
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Materialet har analyserats genom en kvalitativ, mönstersökande innehållsanalys 
(Watt Boolsen 2007). Analysen startade med att hela materialet från en av 
kommunerna lästes igenom upprepade gånger. Under genomläsningarna markerades 
i marginalen avsnitt som bedömdes konkret beskriva någon del av omsorgsarbetet, 
så som det faktiskt ser ut eller som det normativt borde se ut, enligt de intervjuade. 
Delar ur materialet som behandlade samma eller likartade fenomen sammanfördes i 
en ny text, och fick en preliminär rubrik (Graneheim & Lundman 2004). De teman, 
eller kategorier, som tydliggjordes på detta sätt illustrerades med citat ur 
intervjuerna. Analysen resulterade i ett 15-tal teman. Dessa har i den slutliga 
resultatredovisningen sammanförts under några få övergripande kategorier, för att 
göra resultatet så tydligt och strukturerat som möjligt. Samma analysförfarande 
tillämpades sedan på det empiriska materialet från den andra kommunen. 
 
Redovisningskapitlet följer samma struktur. Resultatet från kommunerna redovisas 
var för sig. Därefter följer en jämförande diskussion, där skillnader och likheter 
mellan kommunerna lyfts fram. 
 
 
Etiska aspekter 
 
Den datainsamling och analys som redovisas i denna rapport utgör del i en större 
studie. Denna har i sin tur prövats och godkänts av den etiska kommittén vid 
Karlstads universitet. Arbetet har följt den redovisning som framgår av ansökan om 
etisk prövning.  
 
Involverade kommuner har i politiska beslutande organ godkänt att projektet 
bedrivs inom deras förvaltningar. Berörda personalgrupper har, efter information 
om projektet såväl skriftligt som muntligt, förklarat sig vilja delta. Materialet från 
fokusgrupper och enskilda intervjuer har förvarats så att det inte varit tillgängligt för 
personer utanför projektet. Inga uppgifter förekommer i den skriftliga rapporten 
som skulle kunna möjliggöra identifiering av enskilda personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

6. Resultat från fokusgruppsintervjuer med personal på boende för 
demenssjuka 

 
I följande avsnitt, det första av två resultatkapitel,  presenteras resultat från 
fokusgruppsintervjuer med personal vid den ena av projektets två omsorgsmiljöer, 
ett boende för personer med demenssjukdom. Resultaten sammanfattas först i 
nedanstående tabell, som fyra huvudteman och femton underteman. Varje 
undertema beskrives därefter mera utförligt, och illustreras med citat från 
intervjuerna, i den följande texten. 
 
Tabell 1: Huvudteman och underteman från intervjuer med personal på boende för 
personer med demenssjukdom. 
 
Huvudtema Undertema 
Att ge omsorg Vardagens innehåll 

Flexibilitet 
Rehabilitering i vardagen – att bibehålla 
förmågor och bromsa försämring 
Samverkan – nödvändigt i vård och 
omsorg 
Anhörigkontakten – möjlighet med 
komplikationer 

Att få omsorg God omsorg 
Oro – demenssjukdomens följeslagare 
Individanpassad omsorg inom boende- 
kollektivets ramar 

Omsorgsarbetets villkor En pressad arbetssituation 
Att arbeta med äldre – och i demens-
omsorgen 
Idealet och realiteterna 
Förändringar för bättre vård, omsorg 
och arbetssituation för personalen 

Att utveckla omsorgens innehåll Kontaktmannaskap 
Levnadsberättelse 
Dokumentation 

 
 

6.1. Att ge omsorg 

 
Delstudiens syfte var i första hand att ge en utförlig beskrivning av omsorgsarbetets 
form och innehåll vid demensboendet, men också att reflektera över vad som kan 
ligga i begreppet god omsorg, samt vilka förändringar som skulle kunna göras för att 
förbättra omsorgens praxis. Ett framträdande huvudtema blev därför ’Att ge 
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omsorg’. Sammanfattningsvis innehåller temat personalens beskrivning av sitt 
arbete, dess innehåll och krav på flexibilitet och ständiga förändringar. Därutöver 
behandlas rehabiliteringsarbetet, kravet på samverkan, samt olika aspekter på 
kontakten med de boendes anhöriga. Sammantaget innefattar huvudtemat ’Att ge 
omsorg’ fem olika underteman, där en beskrivning av vardagens innehåll är det mest 
omfattande. 
 
  
Vardagens innehåll 
 
Vardagarna struktureras av arbetstiderna, som för de som först anländer börjar 06.45 
på morgonen. Efterhand kommer ytterligare personal, på eftermiddagen är man en 
person mindre, strax efter nio på kvällen slutar den sista i dagpersonalen. Omsorgs- 
och vårdarbetet är ett situationsanpassat och uppgiftsintegrerat arbete där 
arbetsuppgifterna går in i och påverkar varandra. En stor del av arbetet utgörs av 
hushållsarbete, som att laga mat (frukost, mellanmål, kaffe), duka, diska, städa, 
tvätta, stryka. En del av dessa uppgifter gäller boendet som helhet och de allmänna 
utrymmena, en annan del gäller de boendes egna rum – var och en i personalen har 
ansvar för ett av dessa. En del i arbetet, som ligger nära hushållsarbetet, kan 
beskrivas som att ha blick för vad som behöver göras. Personer med 
demenssjukdom tenderar ibland att flytta omkring saker eller på annat sätt skapa 
behov av att man plockar rätt. Till sjukdomsbilden hör också de boende skapar stora 
behov av städning, t ex i samband med måltider. 
 
Att ge de boende hjälp i sitt vardagsliv är en omfattande uppgift. I den ingår att 
hjälpa till med på- och avklädning, toalett och hygien, ibland med att förflytta sig, 
eller hjälp med att äta. En uppgift är också att försöka lugna oroliga boende, som 
känner sig ledsna, är allmänt oroliga, vill flytta åter till sitt tidigare hem, som vandrar 
omkring eller som råkat i konflikt med andra boende. 
 
”Man känner direkt när man kommer in på avdelningen liksom vad det är för stämning …. 
vissa dagar är det jättelugnt och en del dagar när man kommer så är det kaos.” 
 
Oro och ängslan bland de boende sprider sig ofta – ”Är det en som börjar så drar det 
med flera stycken.” 
 
Man försöker lugna de boende på olika sätt, genom att ”prata med dem, ge dem mat, 
sätta på ett band, och promenad.” Men ”Ibland finns det ingenting som vi kan göra tycker 
jag.” ”Nej det liksom fortsätter.” 
 
En del i arbetet är att vara med de boende, vid måltider och i övrigt under dagens 
lopp. Ofta med avsikten att aktivera dem, genom att 
 
”…. nån kanske tar en promenad eller, ja, löser korsord eller så sätter man på en gammaldags 
film eller så där…” 
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”När dom ska sätta sig på sängkanten och kan själv så får dom kämpa och försöka med det 
själva när dom kan …. och så sparar de våra ryggar också.” 
 
Aktivering kan också vara att man försöker få med de boende i hushållssysslor  
 
”Vi har en som tycker om att stryka”, ”de är med och bakar nån gång också” ”…äppelmos gör 
vi också, sockerkakor och rulltårta är det också”. 
 
Arbetsterapeut och sjukgymnast, som av och till arbetar på boendet, arbetar med 
utprovning av hjälpmedel, t ex rullstolar och lyftselar, d v s för förflyttning, men 
också andra typer av hjälpmedel. Handledning och instruktion om träning till 
personalen är andra uppgifter. Ibland tränar de också direkt med de boende, men 
det sker i liten omfattning, därför att tiden är knapp. Det kan också vara så att en 
boende har blivit sämre, personalen vill diskutera hur man ska göra. 
 
”…dom vill ha en bedömning, hur ska vi göra, ska dom fortsätta att gå eller ska vi ta en 
rullstol istället?” 
 
Det dagliga arbetet innehåller också formella och administrativa uppgifter, som att 
ha hand om larm, ge och lämna rapporter, hantera mediciner. Att lägga schema för 
arbetstider, eller beställa förbrukningsmaterial som t ex blöjor, ingår också i de 
administrativa uppgifterna och tar en hel del tid. 
 
Att dokumentera (för hand och på dator) – är en arbetsuppgift som tar tid. Det ska 
göras fortlöpande och i olika former, t ex för att garantera att medicinska 
ordinationer följs. 
 
”… en bok vi har som man skriver upp om det är nån blodsockerserie eller vad det kan vara 
så man inte missar nåt….” 
 
Dokumentationsansvaret ligger på olika kategorier av personal, utifrån deras 
speciella uppgifter – undersköterskor, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast. 
Man dokumenterar i pärmar som följer den enskilde boende, i rapportblad, och i 
journaler. 
 
Sjuksköterskan, som också förutom detta boende ansvarar för andra områden inom 
äldreomsorgen, har medicinhantering som en viktig arbetsuppgift Provtagningar är 
en annan arbetsuppgift. Undersköterskorna ger de boende mediciner, men 
sköterskan ansvarar för att de finns och delar medicin i dosetter. Hon diskuterar 
också frågor om enskilda, som personalen på boendet vill ha hjälp med – såsom att 
någon boende mår dåligt, eller beter sig på ett sätt som reser frågor. Sjuksköterskan 
har också mycket kontakt – förutom med personalen på boendet som är det mest 
omfattande – med läkare och vårdcentral. Sjuksköterskan har också omfattande 
uppgifter med dokumentation av olika slag, t ex i vårdplanen, vilken uppdateras 
varannan månad. 
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Flexibilitet 
  
Omsorgsarbetet ställer krav på flexibilitet från personalen. Under arbetsdagens alla 
delar inträffar oförutsedda och oplanerade förändringar. Att kunna möta dessa och 
ändå arbeta så att det nödvändiga arbetet blir gjort är en grundläggande 
förutsättning.  
 
”Möter man en nattskjorta i korridoren så kommer man ju in på rummet och tvättar och 
klär.” 
 
”Ja det är olika från varje dag … ibland kanske alla sover, ibland kanske, vi säger, en eller två 
eller nån är på väg, ja det är olika.” 
 
Det kan också handla om att vara flexibel när det gäller arbetsuppgifter. Att bistå vid 
duschning är en av kontaktpersonens uppgifter, men 
 
”det kanske inte går den dagen man hade tänkt sig så då får man prova nästa dag, eller skicka 
vidare till den om en annan är ledig då, då får arbetskompisen ta över då om det inte gick….” 
 
”Det kanske passar en dag men inte nästa, så stämmer det inte alls, det kanske blir jobbigt 
bara, det är ju jättesvårt att veta.” 
 
Att vara flexibel innebär också att kunna pröva nya sätt att arbeta. 
 
”… när det gäller oro till exempel, och prova, ja men, går det att vara uppe längre på kvällen 
eller går det att vila mitt på dagen, eller kan man ha avskildhet…” 
 
 
Rehabilitering i vardagen – att bibehålla förmågor och bromsa försämring 
 
Demenssjukdom följer ett långsamt förlopp. Genom att arbeta rehabiliterande kan 
man bromsa försämringen och bygga på det som den boende själv kan klara av. Det 
handlar om ett synsätt på de boendes vardag. 
 
”Ja, ett rehabiliterande förhållningssätt, att …dom ska behålla dom funktionerna dom har så 
länge som möjligt då.” 
 
Ett konkret exempel på detta kan gälla om den boende ska sitta eller ligga, eller att 
man får gå den korta sträcka man kan..  
 
”… dom kanske inte bara ska sitta, dom kanske behöver ligga också, variera ställning, kanske 
behöver i alla fall komma upp och stå även om dom inte kan gå…” 
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”… alltså klarar dom inte gå från sitt rum till dagrummet, till exempel, men den klarar … att 
gå från rummet till toan, även om det bara är fem meter istället för fyrtio, så är det ändå bra, 
liksom att man försöker ta fram det som är positivt, det som går.” 
 
Rehabiliteringsområdet utvecklas hela tiden. Tidigare handlade det främst om 
hjälpmedel för att underlätta fysiska förmågor, som att förflytta sig, att sitta, att 
ligga. Numera finns också kognitiva hälpmedel, t ex för att kunna få bättre struktur 
på sin vardag. Det finns också numera hjälpmedel som kan bidra till att minska oro. 
 
Att utveckla rehabilitering i vardagen kräver ständig vaksamhet. Det är lätt att ta som 
personal ta över, att göra det som den boende inte riktigt klarar av eller som tar lång 
tid – tid som personalen inte alltid tycker sig ha. 
 
”Det blir väldigt fokuserat på alltså den rent fysiska hjälpen, den behöver hjälp att klä sig eller 
den behöver hjälp att äta, den behöver hjälp och ta sina mediciner,….. det är ju väldigt lite 
fokus påp vad den här personen själv kan göra och bibehålla det. … Vad kan hon nu Karin 
(fiktivt namn, förf. anm) när hon flyttar in, har faktiskt tvättat sina kläder,… alltså inte alltid 
rätt, men gjort det, hur ska vi göra för att hon ska fortsätta med det? Nej, vi gör det åt henne.” 
 
 
Samverkan – nödvändigt i vård och omsorg 
 
Personal av olika kategorier samverkar i det dagliga arbetet kring de boende. Det sker 
dels dels genom kontakter i vardagen, oftast utifrån någon fråga som rör enskilda 
boende. Dels samverkar man i mera strukturerade former. Undersköterskorna har 
regelbundna möten med sjuksköterskan, varje måndag fm. Arbetsterapeut och 
sjukgymnast har återkommande träffar med undersköterskor och sjuksköterska. Inte 
minst för de som inte dagligen finns med i arbetet är detta viktigt. 
 
”.. då kanske man kan fånga upp ärenden innan liksom, man får även en bättre relation eller 
man liksom blir mer med i gruppen, att man inte bara är nån som kommer då och då…” 
 
”Det är ju bra att man är tillsammans när man ska se på problemet…” 
 
Man försöker nu få till stånd en större regelbundenhet i mötestillfällen, och skapa 
möten som möjliggör mera generella diskussioner, inte bara utifrån enskilda brukare. 
 
”…att det finns en naturlig samlingspunkt … när man träffs och inte har några klara fall 
…men att man kan diskutera ikring dom boende där lite mer öppet och så.” 
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Anhörigkontakten – en möjlighet med komplikationer 
 
Kontakten med de boendes anhöriga är en viktig del i omsorgsarbetet. Den har ofta 
formen av samtal per telefon – som regel genom att personalen ringer upp – eller 
kontakter i samband med att anhöriga besöker boendet. Personalen efterfrågar mera 
regelbundna träffar med de anhöriga. Det skulle ge möjligheter att informera om 
hur man arbetar på boendet och om förändringar. Särskilt när förändringarna går i 
en riktning som kan anses som negativ, t ex i form av personalminskning, önskar 
personalen att de anhöriga skulle informeras tillsammans och av ansvariga chefer. 
Som det nu är sker sådan information till var och en av de anhöriga, genom 
kontaktpersonen eller någon annan i personalen. 
 
Det är inte alltid de anhöriga är nöjda med den omsorg och vård som man ger på 
boendet. Personalen känner då att man får ta emot kritik för sådant som man inte 
kan påverka.  
 
”…att de anhöriga inte är nöjda med det vi gör. Man får stå till svars så väldigt mycket 
liksom, tycker jag.……En del är väl jättebra också, som anhöriga. Det är olika.” 
 
 Samtidigt inser man att många av de anhöriga själva mår dåligt och kan förstå deras 
situation.  
 
”…de ser sina föräldrar bli sämre och sämre, alltså, det kan vara mycket jobbigt för 
dom känslomässigt och då är det väl lätt att vi står där som får det där och då är det 
svårt att handtera det liksom. Kommer det många som har det svårt så är det jobbigt 
en vet inte hur en ska bemöta det ibland, känner att man har gjort som mycket som 
en kan då, men ändå kommer det…. Det tycker jag är svårt ibland.” 
 
Samtidigt känner personalen många gånger att de anhöriga ser positivt på och 
värdesätter det som görs. 
 
”Ja, jag tror ju att de uppskattar det vi gör, det tror jag ju.” 
 
Den vardagliga anhörigkontakten går naturligt nog genom personalen på boendet. 
Sjuksköterskan har också en del anhörigkontakter, vid inflyttning av nya boende och 
hon kan även ha en del kontakt under boendetiden. Ibland kan det vara känsligt om 
sjuksköterskan ringer. 
 
”… en del, framförallt äldre anhöriga, blir väldigt oroliga när sköterskan plötsligt ringer, det 
blir liksom lite stort…” 
 
För arbetsterapeut och sjukgymnast har däremot anhörigkontakten som regel liten 
omfattning. 
 
 

26



27 
 

6.2. Att få omsorg 

 
Huvudtemat ’Att få omsorg’ utgår i högre grad från de boendes – omsorgstagarnas – 
perspektiv, så som det uppfattas av personalen. Det förtjänar dock påpekas att även 
innehållet i detta huvudtema förmedlats genom personalens ’glasögon’ och inte 
utger sig för att spegla ett brukarperspektiv. Temat beskrivs i tre underteman, det 
första handlar om vad som kan karakteriseras som den goda omsorgen. Med 
demenssjukdomen följer oro och ängslan, som av och till kan påverka flera av de 
boende och påverka hela atmosfären på boendet, som framgår av det andra 
undertemat. Inom de begränsningar som följer av att det är ett kollektivboende 
försöker man skapa en individuell omsorg för var och en.  
 
 
God omsorg 
 
En god omsorg utmärks av respekt för den boende. Oavsett vilket problem en 
människa har så ska hon bemötas med respekt. Man får inte prata över huvudet på 
någon. Man måste också vara medveten om att den boende inte kan utföra saker 
lika fort, det måste få ta lite tid. 
 
Respekt har med människosyn att göra, det är något grundläggande. 
 
”Jo, men alltså, att man aldrig ser ner på nån, alltså, man har den här, empati är ju liksom A 
och O för att det ska bli värdefull omsorg, utan den så kommer man ingenstans, och empati är 
ju att kunna leva sig in i och ha en förståelse för, jag kan ju aldrig säga att jag vet hur det är 
att känna sig si och så, för det är ju bara en som kan det, men att man har respekt då för att 
att ja, jag ser att du mår dåligt, och så vidare. Men att behandla dom som bor här som vuxna 
är ju också nåt som är väldigt värdefullt och viktigt, för det är väldigt lätt när, när man ska 
hjälpa personer med kognitiva svårigheter, att man misstar sig för att dom är barn.” 
 
Det kan finnas skillnader i synen på vad som är god omsorg, mellan olika 
yrkeskategorier. Då gäller det att man är vidsynt och kan visa förståelse. I grunden 
delar man samma ambition, att bidra till ett så bra liv som möjligt för den boende. 
 
”…dom vill ju också deras bästa naturligtvis, alla vill ju det, fast vi ser med olika ögon 
kanske, vad som kan vara bäst för dom, eller vad ska man säga, man får ju försöka hitta en 
samlad bild av vad det kan vara.” 
 
Det innebär också att ingen yrkeskategori kan ’ta monopol’ på hur brukarna bäst ska 
hjälpas och stödjas. 
 
”Men det kan ju vara så att jag också får backa, det är inte alltid jag som har rätt heller, för 
att jag ser med andra ögon..” 
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Oro – demenssjukdomens följeslagare 
 
Demenssjukdom – som alla de boende har – visar sig på olika sätt och förändras 
allteftersom sjukdomen fortskrider. Men i många fall medför den oro, ängslan, 
irritation hos de boende. Den kan grunda sig i en insikt att man inte är där man 
skulle vilja vara, och att man vill återvända till sitt hem. Tankarna på detta kan ofta 
börja efter lunch, för att bli ännu mera påtagliga då skymningen närmar sig. 
 
En boendes oro smittar ofta av sig till flera och kan därigenom för några timmar 
prägla hela boendet. Att finna bästa sättet att återge lugn och få de som känner oro 
att åter bli på bättre humör är en viktig del i omsorgsarbetet, och som kräver 
inlevelseförmåga och fingertoppskänsla. Samma insats kan ibland verka lugnande, 
ibland inte. 
 
”..ibland kan en promenad vara jättebra och ibland har en promenad blitt ännu värre.” 
 
När man inte vet hur man ska göra för att lugna återstår att visa en allmänt positiv 
bild – att ”försöka vara pigg och glad så de ser på vårat kroppsspråk, jag tror de kan läsa oss 
liksom…” 
 
I denna del av omsorgsarbetet finns alltså olika ’strategier’ utvecklade bland 
personalen. Det handlar om att känna den enskilde boende och hennes/hans 
personlighet, och samtidigt utgå från situationen sådan den är.  
 
”Ibland kan det räcka att dom får vara för sig själv lite inne på rummet så och så kommer de 
ut när de känner sig redo, det kanske har gått över.” 
 
Individanpassad omsorg inom boendekollektivets ramar 
 
Ett gruppboende är samtidigt den boendes egna hem. Ett hem kännetecknas bl a av 
att man rår sig själv och har möjlighet att göra egna val. Personalen på gruppboendet 
försöker medvetet att behålla denna kvalitet så mycket som de anser möjligt. Det 
kan t ex handla om att man själv ska bestämma när man ska stiga upp på 
morgonen. 
 
”För de får ju sova oftast så länge dom vill så att vi kikar till dom och tar upp nån efter 
frukost kanske då.” 
 
De boendes dygnsrytm är således en faktor som man försöker anpassa sig till. En 
annan aspekt kan vara hur mycket man vill vara tillsammans med andra eller vara för 
sig själv, t ex vid måltider. 
 
”…. sen finns det kanske någon som vill äta på sitt rum …” ”Då tar vi med från köket, gröt 
eller vad de nu vill ha, smörgås, så får de äta på rummet vid ett bord.” 
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Att försöka bidra till att ge dagen ett bra innehåll för de boende är en viktig del i att 
anpassa omsorgen till den enskilde. Några boende – men de är få - vill delta i terapin 
och gör detta regelbundet.  
 
”Då kan vi aktivera dom andra.” 
 
Det finns också mera problematiska sidor av boende i grupp. Att kunna jämka och 
lösa konflikter är en viktig del av arbetet. De boende har sammanförts därför att de 
lider av samma sjukdom och funktionshinder, inte av andra orsaker. 
 
”Dom har ju inte valt att bo tillsammans med dom andra åtta, nej, och alla tycker inte om 
varandra, det är svårt ibland.”  
 
”..man är ju olika som männskor och alla måste ju få rätt att vara med, men det är ju inte lätt 
när man bor under samma tak och dom är vilsna och inte förstår, ja, har sitt eget då alltså, att 
dom inte finner ro i sitt eget lilla krypin ändå då.” 
 
En individanpassad omsorg, som också innebär att de boende får försöka göra det 
de kan klara av, är viktig att bevara för framtiden. Då närmar vi oss begreppet 
rehabilitering i vardagen. 
 
Kanske har anpassningen till den individuella boende också sina begränsningar. Det 
finns en risk att vana, rutin och kanske ibland slentrian, tar över i vardagen. 
 
”…väldigt mycket av jobbet uppplever jag går på rutin, så här brukar vi göra och så här 
brukar det funka på dom flesta och därför gör vi så.” 
 

6.3. Omsorgsarbetets villkor 

 
Bilden av arbetet inom demensboendet präglas till en viss del av arbetets villkor, så 
som personalen ser det. Detta huvudtema fångas i fyra underteman. 
Arbetssituationen är i många avseenden pressad, man ska hinna och klara av en 
mängd olika uppgifter av sinsemellan starkt varierande slag. Ett boende för 
demenssjuka är en speciell form av äldreomsorg och –vård, som i många stycken 
skiljer sig från andra verksamheter för äldre, vilket utvecklas i ett undertema. 
Känslan av att inte räcka till, att leva med ett glapp mellan vad man önskar – idealet 
– och vad man mäktar med – realiteterna – är en ständigt närvarande känsla. 
Slutligen beskrivs i ett fjärde undertema personalens tankar och önskemål om 
konkreta förändringar för att underlätta arbetet.  
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En pressad arbetssituation 
 
Personalen på boendet upplever sin arbetssituation som pressad och stressig. Att 
personaltätheten minskat till följd av ekonomiska besparingar gör att man jämför 
med hur det varit tidigare och då kan se att det nu är svårt att hinna med sådant som 
man förut kunnat göra. Den ’omlott-tid’ som man haft tidigare, då den som avslutar 
sin arbetsdag har kunnat informera den som börjar, har nu minskat. Upplevelsen av 
att inte hinna kan beskrivas på två sätt. Dels handlar det helt enkelt om att 
arbetsuppgifterna är så många, så olika och så tidskrävande så att tiden helt enkelt 
inte räcker till 
 
”..maten är ju inte färdig förrän halv två, då är den ju, ja det är ganska mycket som ska göras, 
eller mycket disk och är det efterrätt, det är ju mycket, efter nio, ja tio elva tolv som äter, så att 
det är mycket att göra efter lunch.” 
 
Dels handlar arbetssituationen om oförutsägbarhet, som gör det svårt att planera 
och använda sina krafter på rätt sätt. Om någon av de boende är orolig, ledsen eller 
arg så får man prioritera detta och 
 
”… då har ju liksom allt det här vi har sagt har vi ju liksom fått ägna lite mindre tid åt och 
liksom gått in och haft mer fokus på det här då, den som har vart orolig eller arg eller, så kan 
det ju vara mycket.” 
 
 
Att arbeta med äldre – och i demensomsorgen 
 
Grunden för att trivas med att arbeta i vård och omsorg är ett intresse för äldre 
människor och en vilja att arbeta med dem.  
 
”Jag jobbar här för att jag tycker om att jobba med äldre, jag känner att vi gör nånting bra.” 
”Just att hjälpa, så känner jag, att jag får hjälpa nån, det roliga, att en får hjälpa och en får 
det lite bättre för just den stunden.” 
 
Det finns många olika arbeten inom omsorg och vård för äldre. Att arbeta inom 
demensomsorgen är ett av dem, och speciellt på många sätt. Det kräver bl a tålamod 
– ”en klar person kan ju tala om vad de vill, det är ju enklare.” 
 
Men det finns också många positiva aspekter av arbetet, t ex uppstår ofta 
humoristiska situationer, där man får skratta tillsammans med de boende. 
 
”Och sen att vi har roligt tillsammans, jag menar att det är ju mycket humor om dagarna, 
man skrattar ju inte åt utan man skrattar med dem, det är liksom inte åt nån, vi skrattar 
tillsammans.” 
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Demenssjukdomar är progredierande och inte möjliga att bota. En person som 
kommer till demensboendet har oftast haft sin sjukdom en längre tid och kommit 
ganska långt i sjukdomsutvecklingen. Det sätter sin prägel på arbetet. 
 
”Det blir lite som att man börjar om, man får lära dom att äta, de är oskyldiga som barn är.” 
 
”Man gör ju saker som man vet att dom tycker om, pratar om såna saker som man vet att 
dom tycker om, och så gör man så gott man kan, sen kan man, man kan inte heller, det tycker 
inte jag i alla fall, man kan inte tänka sådär hela tiden, att det här är deras sista tid, för det 
blir jobbigt att gå och tänka så, för att du ska kunna orka jobba också, då blir det för jobbigt, 
det blir det för mig i alla fall, sen kan man ju tänka på det ibland, men vi gör så gott vi kan 
varje dag…” 
 
 
Idealet och realiteterna 
 
Personalens ambition är att ge en omsorg och vård som bygger på de boendes egna 
önskemål. Man vill arbeta flexibelt och anpassat till den enskilde och till de 
möjligheter som ges vid varje tillfälle. De anhöriga har också önskemål och 
förväntningar, eller ställer krav på hur det ska vara. Ibland stämmer dessa önskemål, 
förväntningar och ambitioner dåligt överens med vad som faktiskt är möjligt att 
göra. Det är viktigt att inte, t ex från ledningens sida, lova för mycket inför en 
inflyttning till boendet, något som bl a kan bidra till att skapa konflikter mellan 
personal och anhöriga.  
 
”Vi kan ju tala om att det hinner vi inte, men så får vi inte säga. Man vill ju vara ärlig och 
tala om att vad det är vi hinner med egentligen, men då är man oproffsig, jag tycker att det är 
fel att sitta och säga att visst, vi hinner allt, om vi inte gör det.” 
 
Det hör till vardagen att de boende blir oroliga och att denna oro sprider sig till 
flera, eller att andra faktorer inträffar som tar mycket tid för personalen att reda ut. 
Tillsammans med alla de uppgifter som normalt ingår i arbetet innebär detta att 
möjligheterna att göra något extra för de boende ofta inte finns. Personalen sätter 
också detta i samband med en minskning av personalstyrkan nyligen.  
 
”… alltså, vi har haft tider då vi kunde åka ner och fika på café och såna grejer, men…. 
 
 
Förändringar för bättre vård, omsorg och arbetssituation för personalen 
 
Som det är idag går mycket tid åt till sysslor som inte innebär direkt kontakt med de 
boende. Det har också blivit fler arbetsuppgifter per person i o m att personalstyrkan 
minskats. Städning upptar en stor del av tiden. 
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”Och så säger de strunt i städningen och ägna er åt …men till slut så gror det ju igen, det är 
inte bara att strunta i att städa …. Men vi kanske skulle göra det så blir det klagomål…” 
 
”Det går så mycket tid till allt annat – pappersarbete, städa, beställa grejor, tvätta….. och i 
och med att de inte klarar av så mycket så blir det mer städ också, mycket som de spiller och, ja, 
det blir mycket städ.” 
 
Därför skulle man önska avlastning med sådana arbetsuppgifter, för att kunna ”ägna 
oss mer åt dom boende, att man hinner med dom igen.” 
 
Man skulle också vilja ha ett – eller helst två - särskilda aktivitetsrum, där de boende 
finge möjlighet att mera fritt göra det de vill och kan. 
 
”Ja, vi skulle ha ett aktivitetsrum där de fick rota och greja som de ville, ha ett litet kök och, 
nån kanske vill måla och, ja, de skulle kunna greja när de ville.” 
 
Ett önskemål är också att få in mer sociala aktiviteter från samhället utanför 
boendet, t ex genom att någon kommer för att sjunga eller läsa tillsammans med de 
boende. I viss mån har man haft detta redan tidigare, men just nu finns inte några 
sådana resurser 
 
Särskilt när det gäller kontakten med anhöriga önskar personalen att möjligheten till 
handledning skulle finnas. Man jämför med hur det är inom psykiatrin, där 
handledning till personalen är en självklarhet. 
 
Att ha djur som sällskap och att ta hand om skulle kunna vara ett sätt att utveckla 
omsorgen. Det skulle kunna skapa trygghet och aktivera ett intresse som många av 
de boende tidigare har haft. Katter och hundar är kanske de djur som lämpar sig 
bäst. 
 
”Man kan utbilda hundar till vårdhund, och så kan man, många av de boende har haft hund 
och frågar efter hundar.”  
 
Det finns en risk att man vänjer sig vid att arbeta så som man gjort tidigare och inte 
ser möjligheterna till förändring – ett slags hemmablindhet. Som stöd i förändring 
kan man därför behöva någon utifrån. 
 
”… när man har jobbat på ett sånt sätt i många år och ska det då till en förändring då 
behöver det nog komma nån och hjälpa en eller vara ledare en stund, för att du ska bestämma 
dig själv att idag gör vi det här, då är det svårt för då är det kanske nån som inte vill och nån 
är på jättebra humör, och då vill man inte trampa nån på tårna, och jag tror att då får man 
nog bestämma sig, nu provar vi så här och så får man utvärdera … jag tror inte att man 
klarar det på egen hand … man behöver nog ha nån som pushar på och hjälper, man kan inte 
bara säga att nu ändrar vi det här….” 
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6.4. Att utveckla omsorgens innehåll 

 
Äldreomsorg och –vård är ett område som ofta förknippas med nedskärningar och 
negativa förändringar, men där sker också nyorientering och utveckling i många 
former. Denna huvudkategori tar i tre underkategorier upp några exempel på detta; 
kontaktmannaskapet och levnadsberättelsen. I en underkategori behandlas också 
den generella dokumentation som arbetet innebär, och som i olika avseenden kan 
användas för att utveckla omsorgens innehåll. 
 
 
Kontaktmannaskap 
 
Var och en i personalen är kontaktman för en av de boende. Det innebär att man tar 
emot vid inflyttning till boendet och därefter har ett särskilt ansvar för den 
personen. Kontaktpersonen är också den som i första hand har kontakt med 
anhöriga, men också med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, i frågor 
som rör denna person. Som kontaktman sköter man också inköp av t ex 
hygienartiklar och sådant som kan ’ge tillvaron en guldkant’- som godis eller chips 
till helgen. Kontaktpersonen har också ofta hand om inköp av kläder för ’sin’ 
boende. I flertalet fall är det också kontaktpersonen som har ansvar för att hålla den 
boendes rum i ordning, liksom för duschning, vilket normalt sker en gång i veckan. 
 
En viktig del i kontaktmannaskapet är att den boendes trygghet ska öka. Det är i 
första hand med sin kontaktperson den boende ska ha kontakten så ”att dom ska 
känna trygghet också att vända sig till en person.” 
 
I kontaktmannaskapet ingår också att tillsammans med sjuksköterskan var tredje 
månad gå igenom den individuella vårdplan som finns för varje boende och som 
revideras med jämna mellanrum. I vårdplanen står vad den boende behöver ha hjälp 
med och tack vare den kan personalen ge individuellt anpassad hjälp när det gäller 
sjukvård och arbete som är relaterat till detta. För arbetsterapeut och sjukgymnast är 
också kontaktpersonen viktig, man försöker ordna så att den är med så mycket som 
möjligt då man träffar den boende. 
 
Kontaktmannaskapet är en del i arbetet som det är viktigt att bevara och utveckla 
ytterligare. 
 
 
Levnadsberättelse 
 
Inför inflyttning av en ny boende gör kontaktpersonen och sjuksköterskan ett 
hembesök. De lämnar då till anhöriga en blankett för levnadsberättelse, för den/de 
anhöriga att fylla i. Där kan man ange vad den boende varit intresserad av under sitt 
liv, vilken mat hon tycker om, och liknande. Tanken är att levnadsberättelsen ska 
finnas klar när den boende flyttar in, något som inte alltid fungerar. Ibland är också 
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levnadsberättelsen ganska kortfattad – ”helst ska den vara på flera sidor men oftast är det 
inte så.”  Därför kompletteras ofta uppgifterna efterhand, sedan den boende flyttat 
in.  
 
Levnadsberättelsen är ett gott stöd för att kunna ge en individuellt anpassad omsorg. 
 
”… kan ta ett exempel på en som tyckte väldigt mycket om hundar och då pratar man om 
hund med henne och då blir det i alla fall mycket bättre…” 
 
I vissa fall kan levnadsberättelsen spela en särskilt viktig roll: 
 
”Ja vi hade en för länge sen som vi tyckte att det var så viktigt eller bra att han fick gå på 
terapin, tyckte det var jättebra, men det var bara det att han upplevde att han hade blivit 
straffad av sin mamma, när, för länge sen, och sitta och vika, eller … såna här trasor och vi 
tyckte att det var en bra aktivitet. Vi visste inte att han hade haft det så här när han var liten 
va, nej alltså det är ju jätteviktigt att veta vad dom vill och vad dom tycker om, och det kan ju 
bli jättefel nån gång, så då upplevde han det som ett straff.” 
 
Levnadsberättelsen skulle kunna utvecklas ännu mer, göras mera omfattande och 
utförlig. Det är en viktig del i omsorgsarbetet, som absolut bör finnas kvar. 
 
 
Dokumentation 
 
Till arbetet inom boendet hör dokumentationsuppgifter av olika slag. 
Levnadsberättelsen har beskrivits ovan. Den görs av anhöriga, tillsammans med 
kontaktpersonen och sjuksköterskan. För varje boende finns också en vårdplan, 
tidigare upprättad på initiativ av sköterskan, numera som två separata delar, där 
sköterskan skriver den del som rör HSL-uppgifter9, medan respektive kontaktperson 
ansvarar för den del som gäller SoL-uppgifter10. Vårdplanen uppdateras varannan 
månad. Dessutom diskuteras den med anhöriga med ungefär ett halvårs mellanrum, 
i varje fall är detta ambitionen. Journaler förs för varje boende, av sjuksköterskan. 
Rapportblad är ytterligare en form av dokumentation. För varje boende finns en 
särskild pärm som beskriver vad just den personen behöver hjälp med, vilken 
medicin han/hon har ordinerats, m m. Denna pärm förvaras i respektive boendes 
rum. 
 
I samband med dokumentationen blir det en del dubbelarbete. Dels därför att 
samma uppgifter behöver finnas på flera ställen, dels genom att man använder både 
pappers- och databaserad dokumentation. Till utveckling av omsorgens innehåll kan 
man därför också räkna behovet av att utveckla och förenkla dokumentationen. En 
mer ändamålsenlig dokumentation kan positivt påverka omsorgstagarna såväl direkt 
som indirekt. 
                                                
9 Uppgifter som föreskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen. 
10 Uppgifter enligt Socialtjänstlagen. 
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7. Resultat från fokusgruppsintervjuer med personal inom 
hemtjänsten 

 
I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuer med personal inom den 
hemtjänstgrupp som representerar ytterligare en av projektets omsorgsmiljöer. 
Presentationen följer samma struktur som för personalgruppen vid boendet för 
demenssjuka – i huvudteman (fyra st) och underteman (sjutton st).  
 
Tabell 2: Huvudteman och underteman från intervjuer med personal inom 
hemtjänsten. 
 
Huvudtema Undertema 
Hemtjänstarbetet och dess innehåll Arbetsdagens innehåll 

Det sociala perspektivet 
Flexibilitet 
Rehabilitering i hemmet 
Att arbeta förebyggande 
Tillsynsbesök – en del i arbetet 

Ett omsorgs-fullt förhållningssätt Kontinuitet och trygghet 
Självbestämmande – men inom givna 
ramar 
Rehabiliterande förhållningssätt 
Att göra ’det lilla extra’ 
Omsorg – ett emotionellt arbete 

Administration och organisatorisation Omsorgstagare, brukare och ’ärenden’ 
Att få träffa arbetskamrater 
Teamsamarbete 

Särskilda uppgifter Kontaktmannaskap 
Kontakter med anhöriga 
Dokumentation 

 
 

7.1. Hemtjänstarbetet och dess innehåll 

 
Till stor del kom fokusgruppsintervjuerna att behandla arbetets materiella innehåll – 
uppgifter som fyller en vanlig arbetsdag. Huvudtemat ’hemtjänstarbetet och dess 
innehåll’ föll sig därför naturligt. Men temat omfattar långt ifrån enbart sådana 
beskrivningar. Dit hör också personalens sätt att tillvarata ett mera uttalat socialt 
perspektiv – något som forskning och utredningar har uppmärksammat brister i 
äldreomsorgen. Omsorgstagarnas situation förändras, något som kräver flexibilitet av 
hemtjänstgruppen. Att arbeta förebyggande och rehabiliterande är – och bör vara – 
integrerade delar i det vardagliga arbetet, dessa aspekter faller därför också in under 
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detta huvudtema. Slutligen beskrivs en speciell arbetsuppgift – tillsynsbesöket, som i 
så hög grad avviker från andra uppgifter att den beskrivs i ett särskilt undertema.  
 
 
Arbetsdagens innehåll 
 
Arbetet i hemtjänsten struktureras i stora drag av klockan. Kvart i sju på morgonen 
samlas gruppen, för en genomgång av dagens uppgifter, rapportering från de som 
arbetat natt, kontakt med sjuksköterskan. Man går ut till sina omsorgstagare, om 
någon i gruppen är sjuk så delar man på hennes arbete. Arbetsuppgifterna kan bestå 
av hjälp att stiga upp och klä på sig, gå på toaletten, sköta blöjor, tvätta sig eller 
duscha laga frukost eller göra kaffe. Att dela medicin eller ge insulin är exempel på 
sjukvårdsuppgifter. Därutöver tillkommer en mängd praktiska uppgifter, som att 
diska, kasta sopor, betala räkningar, göra inköp, tvätta kläder. Ibland gör man också 
en del städuppgifter. Alla har sina fasta ärenden under dagens lopp. Till uppgifterna 
under dagen hör också att förbereda och underlätta för dem som arbetar kvällstid. 
 
I stora drag ser arbetet ungefär likadant ut från den ena dagen till den andra. 
 
”…alla har ju sin lista liksom, så det blir ju ungefär samma varje dag…” 
 
Man gör ofta mycket mer än som står i beslut och som är dokumenterat i planer. 
 
”Nej men det är mycket runt omkring som man gör som inte är med kanske på serviceplanen.” 
 
På kvällen är man färre, då jobbar 2 personer inom området, med början 15.45. 
Arbetsuppgifterna är då mer inriktade på att förbereda omsorgstagarna för natten, 
besöken blir kortare – ”det är mycket ut och in bara på kvällen så här..”  Det kan också 
innebära att man under kvällens lopp gör flera besök hos samma omsorgstagare. 
 
På helgerna följer arbetet ett speciellt schema. Då är man färre som arbetar, och gör 
bara det som behöver göras. Arbetsuppgifter som tar längre tid tar man hand om på 
vardagarna. 
 
För arbetsterapeut och sjukgymnast (rehab-personal) kan arbetet bestå i hembesök 
hos brukare – för utredning, träning eller för att prova ut hjälpmedel, möten med 
hemtjänsten, dokumentation. Ibland tar man morgonbesök hos brukarna istället för 
hemtjänsten. Rehab-personalen deltar också vid vårdplaneringar och vid andra typer 
av möten där också sjuksköterskor och/eller biståndsbedömare deltar. 
 
 
Det sociala perspektivet 
 
Arbetet i hemtjänsten upptas av personlig hjälp till omsorgstagaren, hushållssysslor 
och sjukvårdande uppgifter. Men det finns också en annan dimension – att bidra till 
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att ge tillvaron ett socialt innehåll för omsorgstagarna. Det innebär framför allt att 
man delar tid och samtalar med omsorgstagarna. 
 
”… sitter och pratar lite grand, göra kaffe och pratar, eller om det är fint väder går vi till 
balkongen och sitter en liten stund eller går ut också.” 
 
Den typen av arbetsuppgifter kommer inte i första hand - ”Vi gör det om vi har tid.”   
 
Den öppna verksamheten sommartid, då man inbjuder till ett tält i området, är en 
form av social stimulans, för omsorgstagarna och i viss mån för andra äldre i 
området, men också för hemtjänstpersonalen. 
 
”Även för oss är ju det här nåt, vi får en helt annan kontakt dels med de äldre, och de gamla 
har funnit varann, dom kanske inte kände varandra men de visste vilka de var, men en del av 
dem kanske var klasskamrater, grannar eller så, det är jätteroligt, en del får ny kontakt.” 
 
Verksamheten genererar också flera möjligheter till social kontakt och stimulans. 
 
”Vi brukar ta mycket kort också, vi brukar titta på oss själva och allt runt omkring…” 
 
 
Flexibilitet 
 
Ambitionen att arbeta flexibelt hänger nära samman med utrymmet för 
omsorgstagarnas självbestämmande. Men flexibiliteten har med sättet att organisera 
arbetet att göra. Den som vill äta en sen frukost gör man inte ett tidigt lunchbesök 
hos. Den som klarar av att göra mycket själv kan få vänta medan de som behöver 
mycket hjälp prioriteras. När det kommer en ny omsorgstagare kan det bli svårt att 
passa ihop med de tidigare. 
 
Flexibilitet innebär också att man måste anpassa sitt bemötande, sitt sätt att vara, till 
olika omsorgstagare. Det är lite av att förställa sig, men samtidigt att vara den man 
är. 
 
”Ja, det är så olika liksom, vi skämtar och så är man skådis liksom, då blir man jätteglad. 
Och ändå är vi oss själva, man måste ändra lite över tid. Det är erfarenhet det handlar om, 
att vara robust i våra möten. Men på en del ställen tänker man sig för, att man är lite 
försiktig, och så, att den gillar inte det och den gillar inte det, det är liksom viktigt att man 
tänker på det.” 
 
 
Rehabilitering i hemmet 
 
Till undersköterskornas arbete hör också att arbeta med omsorgstagarnas 
rehabilitering. Det innebär att man tränar dem och försöker öva upp olika 
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funktioner. Sådana arbetsuppgifter kan gränsa till det sociala stöd som man ger 
genom att umgås med omsorgstagarna, t ex genom att gå ut på en gemensam 
promenad. Men hemrehabiliteringsinsatser är mera tydligt formulerade. 
Hemtjänstgruppen visar tveksamhet till om detta egentligen ingår i hemtjänstens 
arbetsuppgifter. 
 
”Sen har vi ju även rehabilitering i hemmet, det gör vi ju också, mycket gåträning och sånt där 
som kanske inte heller ligger i vårat område så.” 
 
”…man tänker att det kanske skulle ha vart nån sjukgymnast istället som kom och gjorde den 
här gåträningen, liksom med den här personen som jag har då, för dom är ju utbildade på det 
dom, och ser liksom om det är rätt eller fel…” 
 
Hemrehabilitering stöds genom arbetsterapeut och sjukgymnast, på olika sätt: 
Genom att de tränar omsorgstagaren i hemmet (eller provar ut hjälpmedel), genom 
att de går parallellt med hemtjänsten för att instruera och bedöma vad som skulle 
kunna tränas ännu mera, eller genom att de har möten tillsammans med 
hemtjänstgruppen. 
 
 
Att arbeta förebyggande 
 
Genom att arbeta mera förebyggande, genom att lära sig att tidig upptäcka sådant 
som riskerar att försämras och leda till begränsningar för omsorgstagaren, skulle man 
kunna träna och stödja så att problemen aldrig uppstår eller så att de bromsas i sin 
utveckling. 
 
”…när man får en rullator så är det en start, man börjar känna sig lite osäker, man 
känner att balansen börjar bli lite sämre, man skulle kunna gå in då med 
förebyggande balansträning då.” 
 
 
Tillsynsbesök – en del i arbetet 
 
En del i arbetet består i att besöka omsorgstagare för att se hur de har det, snarare än 
att utföra tydliga och bestämda sysslor. Man pratar med omsorgstagaren och 
förvissar sig om att det inte skett någon försämring eller något som föranleder en 
insats. Tillsynsbesök kan föranledas av att det inträffat något hastigt, som en skada 
eller försämrad hälsa, men de kan också föranledas av att anhöriga önskar sådana 
besök. Tillsynsbesök grundas på biståndsbeslut, liksom andra insatser av 
hemtjänsten. Det kan – menar gruppen - finnas en tendens till att den här typen av 
insatser beslutas i situationer där de anhöriga anser sig inte hinna se till sina ge 
anhöriga. 
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”… det är ofta i november eller december, när alla har fullt upp med sig själv och jul och allt 
sånt.” 
 
Här finns också synpunkter på att tillsynsbesöken kanske inte alltid är så motiverade. 
Många äldre är i stort behov av hjälp, och de begränsade resurserna kunde, anser 
gruppen, ibland användas på ett delvis annat sätt. 
 
”… då känns det liksom lite onödigt att springa till den här människan som kanske inte är 
hemma eller är på nån resa och sånt där då, så kan det kännas lite onödigt ibland.” 
 
 

7.2. Ett omsorgs-fullt förhållningssätt 

 
Hemtjänstens arbete manifesteras i konkreta handlingar, men består av långt mer än 
så. Det som utmärker omsorg är att dessa handlingar utförs med, eller sker i 
kombination med, ett speciellt förhållningssätt, som i en mening speglar arbetets 
etik eller grund i värderingar. I intervjuerna kom flera aspekter av detta fram. Det 
handlar om att främja – eller skapa – kontinuitet och trygghet, att tillvarata 
brukarnas rätt till självbestämmande. Det handlar också om att utföra arbetet så att 
det befrämjar ett rehabiliterande förhållningssätt. Omsorgstagarna befinner sig ofta i 
en situation där personalen kan ge en särskild kvalitet åt vardagen genom att göra 
det ’lilla extra’. I ett avslutande och sammanfattande undertema beskrivs omsorg 
som ett arbete som handlar om känslor och känslouttryck, ett emotionellt arbete. 
 
 
Kontinuitet och trygghet 
 
Gruppen har en speciell ordning, som innebär att den enskilde omsorgstagaren får 
hjälp av två ur personalen. När den ene är ledig eller sjuk, går den andre ur detta par 
in. Man lägger sina scheman medvetet på detta sätt – ”om jag jobbar så är den andre 
ledig eller jobbar kvällen, så det är alltid två som delar på samma ärende.” 
 
”Det blir inte så mycket olika som kommer in. Det är mycket lättare, om det händer nåt så vet 
en, man har koll på’et på ett annat sätt.” 
 
Personkontinuiteten – att varje omsorgstagare möter ganska få personal – bidrar till 
trygghet. Dessutom vet den som arbetat länge i ett hem vad som behöver göras just 
där. Omsorgstagaren behöver inte tala om vad hon vill ha utfört gång på gång. 
 
”Ja, som säger liksom att, ja det är så skönt när det är samma hela tiden och dom tycker det är 
jobbigt ibland med mycket vikarier som springer ut och in. De kanske inte riktigt har koll och 
en annan lär sig ju liksom, vad den gillar och inte gillar…” 
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”Samma personal, absolut. Att de känner ett förtroende, absolut, vissa saker kan vara mycket 
känsliga att prata om.” 
 
Kontinuitet gäller också i relation till tiden. Omsorgstagarna väntar på besök ungefär 
vid den utsatta tiden och som regel också vid ungefär samma tid varje dag. Samtidigt 
kan det ofta hända sådant som påverkar och förskjuter tidsschemat för personalen. 
Då försöker man bevara kontinuiteten genom att ge besked. 
 
”Om det blir mer än en halvtimme då ringer jag till dom, så, säger att jag kommer, det gör jag. 
….bara de vet att man kommer så. Det vet man själv när man gjort upp med någon.”   
 
Kontinuitet och trygghet gäller också för personalen. Man vet vilka man möter och 
behöver inte oroa sig för att möta helt nya förväntningar, man behöver inte tänka 
”aha, vad blir det i morgon?” 
 
 
Självbestämmande – men inom givna ramar 
 
Omsorgstagarna bestämmer själva så mycket som möjligt, t ex vad de vill ha för 
frukost.  
 
”Vi frågar ju vad dom vill ha även om dom har samma varje dag.” Ibland förefaller 
självbestämmandet vara mer villkorat - ”Man kollar vad dom behöver, vad som är bäst för 
henne eller honom.” 
 
Det gäller t ex också tid för att gå till sängs, man anpassar arbetsschemat så att det 
ska passa den enskilde. Den som vill stanna uppe efter att kvällspersonalen slutar 
kan få hjälp av nattpersonalen. 
 
”Om det är efter tio – vi jobbar bara till klockan tio – om dom vill sitta lite till så kan vi ringa 
…. dom som jobbar natten och tala om att den och den vill inte… om det är så…” 
 
Arbetet anpassas så långt möjligt till vars och ens önskemål också när det gäller små 
saker -  som kan vara nog så viktiga för den enskilde.  
 
”…och sen åker vi tillbaka till henne sen och stänger av teven.” 
 
Ibland kan den enskildes önskemål komma i konflikt med de personella resurserna 
för att tillgodose dem. Då blir det ramarna som avgör vad som är möjligt. Särskilt 
svårt kan det vara att tillgodose särskilda önskemål när det är som mest att göra, på 
morgonen, mitt på dagen och på kvällen. 
 
”Samtidigt är det tiden, det är tiden som styr också, det går inte om alla som exempel vill sova 
till klockan åtta kanske, det går inte…” 
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Rehabiliteringspersonalen arbetar med ’min plan’, där brukarna får ange vad de vill 
klara, vad de kan klara och vad som är svårt att klara – och som därmed behöver 
tränas. Man sätter upp delmål och anger hur målen ska uppnås – t ex genom träning 
med hemtjänsten, genom egen träning, eller med hjälp av anhöriga. 
 
 
Ett rehabiliterande förhållningssätt 
 
Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär att omsorgen ska bistå med de delar i 
dagligt liv som omsorgstagaren inte själv kan klara. Det innebär också att en 
ambition ska vara att omsorgstagaren om möjligt ska tränas för att kunna klara allt 
mer av det dagliga livets nödvändiga sysslor. Här finns en balans, en gräns, som 
förändras men som också kan påverkas, genom medvetenhet och idogt arbete. 
 
”…. man ska göra det man kan själv och att man får stöttning i det man behöver få stöttning 
med…” 
 
”… från alla nivåer liksom, att biståndsbedömaren till våran nivå, till undersköterskor, 
sjuksköterskor, att man bara får hjälp med det man inte kan, att man inte bara tänker service, 
service, vi tänker mycket service idag, vi stjäl ju ändå funktioner från brukarna i slutändan.” 
 
Rehabiliteringssynen markerar ett förhållningssätt, en grundhållning, som då den 
har utvecklats påverkar alla delar i omsorg men också de sjukvårdande/omvårdande 
delarna av arbetet. Detta synsätt är lättare att etablera med en ny omsorgstagare. 
Rutiner och vanor, sätt att utgöra, en syssla, har en tendens att snabbt bli en 
standard som man inte ifrågasätter. 
 
”…det är lättare att få in ett nytt arbetssätt när det är en ny brukare, det är svårt att ändra 
dom här som har haft hjälp länge, för brukarna själva men också för hemtjänsten.” 
 
 
Att göra ’det lilla extra’ 
 
Omsorgsarbetet består av en mängd uppgifter av olika slag. Som regel framgår vad 
som ska göras av biståndsbedömarens beslut. Utöver detta strävar man efter att 
kunna göra något extra, tillföra en kvalitet utöver den bestämda nivån. Ett exempel 
på detta är den verksamhet som gruppen sommartid erbjuder på onsdagar, då man 
bjuder in omsorgstagarna till ett tält, utanför grupplokalen. Man bjuder på kaffe och 
hembakat bröd. Andra som bor i området är också välkomna. 
 
”Besökarna kommer klockan ett, vi hämtar dom då, vi brukar inte ha någon tid, det får ta 
den tid det tar, vi får inget betalt heller.  
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Gruppen skulle vilja utveckla tanken om en gemensam samlingspunkt. Det skulle 
kunna ske genom att fick tillgång till ”en lokal som alla grupper skulle kunna utnyttja. Vi 
kan ha varsin dag som vi kan gå dit och grupperna också så att inte alla går dit samtidigt.” 
 
 
Omsorg – ett emotionellt arbete 
 
Att arbeta inom omsorgen är att möta människor som är utsatta och i behov av stöd 
från andra. Arbetet består av mycket mer än praktiska insatser. Ofta kommer man 
efterhand, och med dem som man arbetat länge hos, i en mycket nära och personlig 
relation. Man blir berörd av det som händer ’sina’ omsorgstagare.  
 
”När det händer nåt blir det lite för mycket för mig i alla fall, jag orkar inte, man blir för nära, 
det finns inte gränser. Det är både bra och inte bra kan man säga…. Det är bra att man 
kommer dit varje dag och att det blir rutin, man känner henne eller honom, det är jättebra, 
men samtidigt kan det bli som släkt kanske, jag går till henne varje dag, sex gånger om dagen. 
Man blir mycket nära.” 
 
”Jag kan bli jätteledsen, men inte för andras ….men hos min kan jag bli jätteledsen om hon 
blir sjuk…” 
 

7.3. Administration och organisation 

 
Omsorgsarbetet består inte bara av den tid som tillbringas hos brukarna. I vissa 
avseenden avspeglar det också en formell och byråkratisk struktur. Så avspeglar t ex 
termen ’ärende’ en avpersonifierad relation, till skillnad från benämningarna brukare 
eller omsorgstagare. Eftersom personalen ofta arbetar utan att ha arbetskamraterna 
på nära håll är tillfällen att träffa kollegorna högt värderade. Samarbete i 
flerprofessionella team förekommer och är en aspekt av organiseringen. Olika 
former av dokumentation utgör en viktig, men kanske inte alltid så högt skattad, del 
av arbetsuppgifterna. 
 
Omsorgstagare, brukare och ’ärenden’ 
 
Omsorgstagarna har olika behov – arbetet strukturerar delvis efter de hjälpinsatser 
som man gör hos var och en. Någon behöver hjälp med insulin – det blir ett 
’insulinärende’, någon är i behov av tillsyn – och blir ett ’tillsynsärende’. Äldre där 
arbetet är tungt och omfattande kräver två personal – ’dubbelärende’, medan de 
allra flesta får hjälp av en i gruppen – ’enkelärende’. Tidsåtgången varierar naturligt 
nog mycket beroende på omsorgstagarnas behov. Så gör också antalet besök en 
person kan få per dygn. 
 
Brukare är en benämning för de hjälpbehövande som främst används av rehab-
personal. 
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Att träffa arbetskamrater 
 
Hemtjänstens arbete innebär att man vistas på olika ställen och att man rör sig 
mycket under dagen. Arbetskamraterna i hemtjänstgruppen träffar man bara korta 
stunder, på morgonen innan var och en går ut till omsorgstagarna, på lunchrasten, 
och inför arbetsdagens slut, då man rapporterar över till kvällspersonalen. Dessa 
tillfällen blir därför viktiga. Det handlar dels om den sociala aspekten, att känna att 
man tillhör en arbetsgrupp, att man har arbetskamrater. 
 
”Jag vill gärna äta lunch med dom, jag pratar inte med dom på hela dagen, jag vill träffa dom 
och äta lunch med dom..” 
 
Särskilt lunchrasten blir därför viktig ur en social aspekt. Men det är inte alltid man 
får någon matro. Omsorgstagarna, som vet att personalen finns i grupplokalen vid 
den här tiden, kan ringa ibland, liksom anhöriga. Ofta har man också kontakt med 
sköterskan. Lunchen blir därför också ett informationstillfälle i olika avseenden. 
 
”Men det är jättetrevligt att vara tillsammans, det tycker jag. Vi får olika information också 
och berättar saker under måltiden också.” 
 
 
Teamsamarbete 
 
Till en del arbetar man också i team, bestående av undersköterskor, sjuksköterska, 
sjukgymnast och arbetsterapeut, ibland också biståndsbedömare. Teamet träffas 
normalt en gång per vecka. Teamsamarbetet underlättar att sätta brukaren i centrum, 
eftersom man då kan se hur varje profession och yrkesgrupp kan bidra med sin 
specifika kunskap och kompetens. Ingen yrkesgrupp kan ’ta monopol’ på vad som är 
bäst för den enskilde. Teamsamarbetet underlättar att ha brukarfokus. 
 
 
Dokumentation 
 
Man dokumenterar sådant som rör de enskilda omsorgstagarna i särskilda pärmar, i 
varje omsorgstagares hem. Där finns uppgifter om förändringar i hjälpbehov men 
också uppgifter om ändrade beslut som rör omsorgen eller de sjukvårdande 
insatserna, t ex medicinlistor.  
 
Man dokumenterar också en del andra uppgifter som förvaras i grupplokalen. Där 
finns alla scheman och listor som rör arbetets fördelning, t ex veckoarbetsscheman. 
Där finns också uppgifter om vilka sysslor som ska göras hos varje enskild person. 
 
”Ifall det kommer vikarier och så då är det ju ganska lätt för dom att titta i den här pärmen, 
och, jaha, så gör vi här, och så har dom lite att gå efter.” 
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Sådana genomförandeplaner görs ibland tillsammans med omsorgstagaren eller med 
anhöriga, men inte alltid. 
 
”…ibland skriver vi själva för vi vet hur dom vill ha det om man säger” 
 

7.4. Särskilda uppgifter 

 
Hemtjänstpersonalen arbetar i enskilda hem, och – i de flesta fall – med 
ensamstående omsorgstagare. Det innebär också att de i många fall har kontakt med 
anhöriga, i vissa fall i stor omfattning. I anhörigkontakten blir personalen ’tredje 
part’ men får ibland också rollen av omsorgstagarens ombud. Var och en av 
brukarna har sin speciella kontaktperson bland personalen, något som innebär en 
särskilt omfattande kontakt dem emellan. Som personal i hemtjänsten har man ett 
särskilt ansvar för den brukare som man är kontaktperson för. 
 
 
Kontakt med anhöriga 
 
Anhörigkontakten är en del i omsorgsarbetet. Alla har inte anhöriga, men de flesta. 
Man har framför allt kontakt när det har hänt något särskilt, eller när någon 
förändring planeras. Kontakten kan gå i båda riktningarna – att de anhöriga ringer 
för att fråga hur det är med deras föräldrar – eller genom att personalen tar kontakt. 
I de flesta fall är anhörigkontakten god. För dem som har anhöriga förväntar man 
sig att de ska hjälpa till, särskilt med extra behov, som att följa med till läkare. Men 
ibland ställer inte de anhöriga upp, då får personalen gå in istället. 
 
”Några dom ställer inte upp … dom som borde följa med, det är anhöriga först och främst 
som ska göra det, som ska följa med på läkarbesök …. Men dom brukar inte ställa upp, vad 
gör man, det är vi, vi gör det, vi får inte göra det, men vi gör det ändå…” 
 
”Man vet ju inte hur det har vart i dom förhållandena före heller.” 
 
 
Kontaktmannaskap 
 
Personalen i hemtjänstgruppen är kontaktpersoner för sina omsorgstagare. Att vara 
kontaktperson innebär att man är den som främst håller kontakten med anhöriga, 
med sköterskan, ansvarar för tider hos läkare eller fotvård. T ex kan det handla om 
att se till att någon anhörig följer med till läkaren. Men ibland får man också gå in 
istället för anhöriga. 
 
”Den som inte har någon anhörig, det är vi som brukar följa med till fotvården, tandläkaren 
eller läkarebesök.” 
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8. Omsorgsarbete på ett boende och i hemtjänsten – likheter och 
skillnader 

 
Resultatredovisningen i avsnitt sex och sju bygger på upprepade gruppintervjuer i 
form av flerstegs fokusgrupper, med personal från ett boende för personer med 
demenssjukdom, samt en hemtjänstgrupp. Den visar därmed omsorgsarbetet ur två 
perspektiv, det rumsligt avgränsade boendet med sina drag av kollektiv och ’total’ 
miljö och hemtjänstgruppens geografiskt utspridda  arbete i brukarnas hem. Kan 
man tala om en slags arbete eller rör det sig om två olika? Hur ter sig omsorgsarbetet 
ur ett brukarperspektiv, som boende på ett demensboende, respektive som 
omsorgstagare i eget hem? Vilka likheter och skillnader ger det empiriska materialet 
uttryck för? I detta avsnitt gör vi en jämförelse mellan de två 
personalgrupperna/omsorgsmiljöerna, med början i likheterna. 
 
 

8.1. Den gemensamma basen - fokus på vardagslivet och grundläggande 
mänskliga behov 

 
Det är vardagens sysslor, till stor del de samma som för oss alla, som bildar grunden 
i omsorgsarbetet, oavsett var det utförs. Att ge hjälp med att stiga upp, sköta 
personlig hygien, äta frukost och att börja dagen är gemensamma ’stationer’ som 
kommer igen från boendets likväl som från hemtjänstgruppens personal. Så 
fortskrider dagen, enligt ett schema som på ett sätt är ganska inrutat. Den personal 
som arbetar kvällstid arbetar i stor utsträckning med att avsluta dagens verksamhet 
för omsorgstagarna och förbereda en natt som – förhoppningsvis - blir lugn, för 
omsorgstagarnas del. 
 
Att återkommande inslag ligger som en underström i omsorgsarbetet innebär inte att 
varje dag är exakt lik den andra. Förändringar sker, såväl planerade som oplanerade, 
önskade såväl som oönskade. Då gäller det att vara flexibel och anpasslig. I boendet 
kan det handla om att en omsorgstagares oro sprider sig till de övriga och för en tid 
präglar hela boendet, i hemstjänstgruppen kan en omsorgstagares hastigt försämrade 
hälsa innebära ett mycket större hjälpbehov än tidigare. 
 
Bakom ambitionen att omsorgstagarna ska göra så mycket som möjligt av sina 
vardagliga sysslor själva ligger flera skäl, men viktigast är livskvalitetsaspekten. 
Aktivering och träning – tillämpning av ett rehabiliterande förhållningssätt – bygger 
på tanken att största möjliga autonomi är ett värde i sig. Aktivering och träning kan 
också verka förebyggande, genom att bromsa ökade behov av omsorg och vård. Här 
spelar, i båda omsorgsmiljöerna, sjukgymnaster och arbetsterapeuter en stor roll, vid 
sidan av undersköterskor och i viss mån även sjuksköterskor. 
 
Ambitionen att organisera arbetet så att det ger största möjliga personkontinuitet 
återkommer inom boendet såväl som i hemtjänstgruppen. System med att arbeta i 
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par (hemtjänstgruppen) liksom med kontaktperson-skap (boendet) är till för att ge 
omsorgstagaren trygghet. Det innebär också att organisationen ekonomiserar med 
sina resurser, eftersom en kollega till den som av någon anledning inte kan vara på 
arbetet redan i förväg har en beredskap att ta över hennes arbetsuppgifter. 
 
Kontakter med anhöriga är ytterligare ett tema som förenar boendet och 
hemtjänstgruppen. Innehållet i anhörigkontakterna skiljer sig dock en del åt. I 
boendet är de anhörigas besök främst efterfrågade för att ge de boende kontakt med 
sina anhöriga, ett avbrott i vardagen, en påminnelse om livet som det en gång varit 
och en glimt från ’världen utanför’. Anhöriga har också en viktig roll genom att 
kunna tala om för personalen vad den boende varit intresserad av och sysslat med 
tidigare i livet. För hemtjänstgruppen står de anhöriga också för en social kontakt 
med omsorgstagaren, men i lika stor grad för praktisk hjälp, i hemmet eller med 
speciella händelser som t ex läkarbesök. Gemensamt för båda personalgrupperna är 
att anhörigkontakterna betraktas som värdefulla och önskvärda, men inte helt 
oproblematiska. 
 
Att närma sig omsorgstagarna med respekt och att bevara deras integritet är etiskt 
motiverade intentioner som båda personalgrupperna ger uttryck för. Det innebär att 
man inte talar – bokstavligt och bildligt – över deras huvuden, att man frågar hur de 
vill ha det – inte bara en gång utan varje dag – och att man även rent faktiskt 
praktiserar insikten att alla människor är olika men unika. 
 
Ett förenande drag i båda omsorgsmiljöerna är också det flerprofessionella 
samarbetet. Undersköterskorna – baspersonalen – är den största gruppen, men de 
arbetar inte ensamma. Sjuksköterskan har en central roll genom sin 
omvårdnadskunskap och i kraft av sitt legitimationsyrke. Så har även sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter. Mellan dessa fyra professioner sker ett näst intill dagligt 
samarbete, det är deras gemensamma insatser som formar omsorgs- och vårdarbetets 
helhet. Enhetschefer och biståndsbedömare är två yrkesgrupper som också är av stor 
vikt för ett fungerande arbete, men som man inte har samma dagliga kontakt med. 
 
Ett tema som – slutligen – återkommer från båda personalgrupperna är att man i 
stort trivs med sitt arbete, och ger uttryck för vetskapen om att man utför en viktig 
uppgift, man känner sig värdefull. 
 
 

8.2. Boendet och lokalsamhället – två skilda arenor för äldreomsorg och vård 

 
Av föregående avsnitt framgår att mycket är gemensamt mellan de två 
omsorgsmiljöerna. Men där finns också skillnader. Boendet utgör en starkt 
koncentrerad miljö, fysiskt, personellt och emotionellt. Allt finns ’inom fyra väggar’, 
endast i liten utsträckning refererar man till faktorer utanför boendet. De boende är 
därför helt beroende av denna miljö, som inte bara består av personalen och den 

46



47 
 

fysiska miljön, utan också av övriga boende. När någon av dem ger uttryck för sin 
oro, t ex att hon önskar återvända till sin tidigare bostad, så kan detta påverka hela 
boendekollektivet. All personal blir mer eller mindre engagerad i att försöka lugna 
de boende. Annat arbete får läggas åt sidan. I hemtjänstgruppen uppstår inte detta 
dilemma. Där styrs arbetet mera av ’schemat’ och omsorgstagarnas förväntningar att 
få hjälp vid en förutbestämd tidpunkt. Även om omsorgstagarnas behov snabbt kan 
växla så påverkar det inte de övriga. De är opåverkade men också ovetande, t ex när 
en omsorgstagare fallit och är i behov av mera omfattande och tidskrävande hjälp än 
som planerat. Då uppstår problem med att strukturera om arbetsdagen och att 
informera kollegor och väntande omsorgstagare.  
 
Att de aspekter som har med vård, t ex medicinering, att göra är mer framträdande i 
demensboendet än i hemtjänstgruppen är väl knappas förvånande. Brukarna i 
boendet har ett större hjälpbehov och har kommit dit just därför att de inte 
bedömts kunna fortsätta bo i sin tidigare bostad. 
 
Personalgruppen på boendet ger också uttryck för en mera pressad arbetssituation. 
Det kan ha flera och skillda orsaker, som bl a kan hänga samman med boendets 
’täta’  miljö i jämförelse med den mera ’extensiva’ arbetsmiljön i hemtjänstgruppen. 
Det kan också ha med oförutsägbarheten att göra. Dokumentationskraven, så som 
de framställs i fokusgruppsintervjuerna, är mera omfattande i boendet än i 
hemtjänstgruppen. Upplevelsen av den faktiska arbetsbelastningen kan också ha 
påverkats av minskning av personal, nyligen genomförd vid just det boende som 
ingår i projektet. 
 
Att arbeta i hemtjänsten är i en mening ett ensamt yrke. Under större del av dagen 
är man rumsligt skild från sina arbetskamrater. Hemtjänstgruppen ger uttryck för sitt 
behov av mera tid för att träffa varandra och för det sociala och kollegiala utbytet, 
att få diskutera sina erfarenheter och fråga andra till råds. Boendets personal får 
denna möjlighet på köpet, man har ständig närhet till varandra och kan diskutera, 
liksom även fatta beslut om hur man ska göra, tillsammans. 
 
Trots stora grundläggande likheter finns således också väsentliga skillnader mellan 
arbetet vid ett boende för demenssjuka och en hemtjänstgrupp med lokalsamhället 
som referens. Frågan är hur detta påverkar förutsättningarna för att arbeta salutogent 
och att förändra arbetet i en salutogen riktning. 
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9. Diskussion och konklusion 

9.1. Metodreflexion 

 
Intervjuerna, som genomförts som flerstegs-fokusgrupper, har gett ett omfattande 
och innehållsrikt material. Sammantaget bildar det en god grund (’baslinje’) för det 
fortsatta arbetet i projektet. Den deskriptiva, beskrivande inriktningen dominerar, 
trots ambitionen att försöka fånga inte bara det faktiska, utan även det önskade 
omsorgsarbetet kom tyngdpunkten att ligga på det arbete som faktiskt utförs, dess 
förtjänster och svårigheter. En starkare styrning från moderator och ’sekreterare’ 
hade måhända kunnat innebära att intervjuerna i större utsträckning blivit visionära 
till sin karaktär. Å andra sidan ligger det i forskningsmetoden – kunskapsutveckling i 
praxis – att medforskarnas, d v s de båda personalgruppernas, inriktning ska påverka 
och styra datainsamlingen. 
 
Det bör framhållas, också i denna reflexion över forskningsmetoden, att det 
empiriska resultat som här presenteras återspeglar personalens perspektiv. Det 
innebär att den bild som tecknas beskriver arbetet så som personalen ser det, men 
att också det som sägs om brukarna och deras situation är förmedlad genom 
personalen. Det är således både en förstahands- (det egna arbetet) och en 
andrahands- (brukarnas upplevelse av arbetet) version. Om brukarna själva fått 
komma till tals hade bilden sannolikt varit delvis annorlunda. Ledningens perspektiv 
kan också ha kommit att skilja sig från det som intervjuerna ger uttryck för, liksom 
de politiska beslutsfattarnas, om de hade deltagit i intervjuerna 
 
 

9.2. Boendet och hemtjänstgruppen – en bas för salutogen omsorg? 

 
Det empiriska materialet visar att omsorgs- och vårdarbetet är komplext. Det kräver 
kompetens inom olika områden, praktisk, social och emotionell. Flexibilitet och 
samarbetsförmåga är oundgängliga egenskaper hos personalen. Det är också ett 
arbete som berör fundamentala etiska aspekter och grundläggande existentiella 
frågor. Kort sagt – att ge omsorg är ett kvalificerat arbete. Det är också en viktig, 
basal del av det svenska välfärdssystemet. Välfärd utan omsorg och vård för äldre är 
otänkbar i vårt samhälle. 
 
Arbetets fokus ligger på de praktiska uppgifterna, det är dessa som ger arbetsdagen 
struktur. Rehabiliteringssynen är också framträdande, ambitionen att inte göra det 
som omsorgstagaren själv kan, utan hellre att träna och vägleda. Den enskildes 
integritet värnas också på ett tydligt sätt. Det finns en tydlig ambition att göra det 
som är bra för brukaren, samtidigt som organisationens perspektiv ibland lyser 
igenom – t ex i talet om olika typer av ’ärenden’ eller synen på det omfattande 
dokumentationskravet. 
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Kärnan i arbetet är således ganska likartad i boendet och hemtjänsten. I två 
avseenden skiljer sig de båda miljöerna åt. Boendet präglas av sin 
institutionsstruktur. Arbetet sker inom den begränsade ram som det fysiska rummet 
erbjuder. Den andra tydliga skillnaden gäller brukarna och deras omsorgsbehov. De 
demenssjuka på boendet mister alltmer av sina psykiska förmågor. Sjukdomen 
påverkar dem på olika sätt, men inte minst i form av bristande minnesfunktion. 
 
Hur ser då förutsättningarna för att kunna bedriva en salutogen omsorg ut i dessa 
skilda omsorgsmiljöer? En omsorg som, så långt det går, bygger på de resurser och 
förmågor som omsorgstagarna har kvar. En omsorg som medvetet går ut på att göra 
tillvaron så begriplig, hanterbar och så meningsfull som möjligt (Antonovsky 1991). 
Några generella reflexioner omkring detta får avsluta avsnittet.  
 
 I hemtjänstgruppen, där man träffar boenden i deras hem, bör det salutogena 
anslaget handla om att tillsammans med den enskilde omsorgstagaren – men på 
initiativ från personalen - diskutera fram konkreta strategier för gemensamt arbete i 
salutogen riktning. Det innebär att man gör något annat istället för det man brukar 
göra, att man använder tiden på ett sådant sätt att känslan-av-sammanhang (Kasam) 
främjas. Med en klar blick för möjligheterna att arbeta salutogent kan 
undersköterskan, rehabiliteringspersonalen eller sjuksköterskan föreslå och 
tillsammans med den äldre pröva nya sätt att göra, men också nya perspektiv att se 
på det man gör. Att utveckla en (mera) salutogen omsorg är inte att följa ett rakt 
spår, snarare att pröva, modifiera, förkasta och pröva igen. 
 
Boendet för demenssjuka innehåller både begränsningar och möjligheter för 
salutogen omsorg, jämfört med hemtjänstgruppen. Den viktigaste skillnaden 
förefaller vara dikterad av de boendes sjukdom. Det salutogena perspektivet bygger 
här i långt större utsträckning på omedelbarhet. Det är i den konkreta situationen 
och i nuet, som möjligheterna kan finnas och tas tillvara. Man kan inte planera i 
förväg tillsammans med den boende, så som är möjligt i hemtjänsten. Däremot kan 
man givetvis som personal förbereda sig för ett tillfälle som kanske så småningom 
dyker upp, utifrån sin nära kännedom om varje boende. Och det är inte minst i det 
avseendet som boendet erbjuder stora möjligheter. Man lär efter en tid känna var 
och en som individer, med sin personliga historiska och sina särdrag. Eftersom alla i 
personalen – mer eller mindre – delar denna ingående kännedom om var och en av 
de boende kan man också, på ett annat sätt än inom hemtjänstgruppen, diskutera 
möjligheterna för förändringar i salutogen riktning. 
 
Det finns således såväl likheter som skillnader när det gäller de båda 
omsorgsmiljöernas förutsättningar för att utveckla omsorgen i salutogen riktning. 
Men arbetet bör rimligen följa samma grundmodell: Kunskap om den salutogena 
’teorin’ är första steget. Utifrån den kan en analys av möjligheterna att rent konkret 
pröva nya sätt att arbeta tillsammans med omsorgstagaren göras. En förutsättning är 
att omsorgstagaren bejakar och stödjer personalens initiativ. När det nya arbetstättet, 
den nya aktiviteten, har prövats under en så lång tid att resultatet kan bedömas, gör 
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personal och omsorgstagare en gemensam värdering av graden av framgång. Inom 
demensboendet gäller att denna värdering i huvudsak får ske inom personalen eller 
kanske tillsammans med anhöriga. Givetvis ska den boende också tillfrågas, kanske 
kan hon ge svar som är minst lika värdefulla för att kunna ta ställning till en 
eventuell fortsättning, i samma eller modifierad form. 
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10. Det fortsatta arbetet i projektet 

 
Projektet Omsorg och vård för ett helt liv pågår – som tidigare framgått – 2008 till 
2010. Hösten 2008 inleddes det egentliga arbetet tillsammans med två 
personalgrupper, i två värmländska kommuner. De fokusgruppsintervjuer som 
denna rapport bygger på genomfördes under hösten 2008. Under våren 2009 
inriktades arbetet på dialogseminarier tillsammans med personalgrupperna, för att 
introducera och diskutera begreppet salutogen omsorg och vad det skulle kunna 
betyda i de kontexter där personalgrupperna arbetar. Som underlag för dessa möten 
användes i första hand material och rikhaltiga exempel från Westlund och Sjöberg 
(2005 och 2008), men också från andra källor. Under innevarande arbetsperiod, 
hösten 2009, har arbetet i projektet haft en mera uttalad aktionsinriktning. I mycket 
konkreta diskussioner har personalgrupperna utifrån exempel i den egna 
arbetsvardagen utvecklat tillämpningar av det salutogena perspektivet, i form av nya 
och förändrade arbetsstrategier i faktiska situationer. Dessa ’förändringsförsök’ har 
därefter tillämpats, dokumenterats i särskild ordning, och diskuterats vid 
nästföljande möte. Efter dessa diskussioner har nya förändringsförsök utvecklats, 
prövats och validerats.  
 
Projektets arbete under 2009 beskrivs utförligt i delrapport II.  
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