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Sammanfattning 
Syftet med studien är att beskriva hur enhetschefer på äldreboenden i en svensk kommun 

beskriver arbetet med äldres välbefinnande och hur de konkretiserar den samma.    

Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod i form av semi- strukturerade 

intervjuer tillsammans med 8 enhetschefer. Intervjuerna har transkriberats och kodats genom 

innehållsanalys. Resultatet har analyserats utifrån tidigare forskning och olika teoretiska 

ramar till begreppet välbefinnande.  

Enhetscheferna som deltog i studien valde att beskriva arbetet med personalen som det 

främsta sättet att bidra till äldre välbefinnande. Detta görs delvis genom utbildning i 

socialtjänstlagens nya värdegrund, och delvis i det dagliga arbetet då enhetscheferna 

tillsammans med personalen arbetar för att stärka den äldres självbestämmande och 

delaktighet.  

Slutsatsen från analysen tyder på att självbestämmande är lättare att tillgodose till de äldre 

som klarar av detta fysiskt och psykiskt. De äldre som inte har dessa förmågor får inte samma 

möjlighet till välbefinnande, eftersom delaktighet och självbestämmande då behövs göras 

genom personalen. Avslutningsvis behövs det mer resurser i äldreomsorgen både 

personalmässigt och utbildningsmässigt för att stärka äldres välbefinnande. Om de 

personalmässiga resurserna utökas kan detta bidra till mer värdefull individuell tid för den 

äldre.  

 

Nyckelord: välbefinnande, äldreomsorg, äldreboende, enhetschef, kvalitativ studie 
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Abstract 
The purpose of this study is to explore how managers of elderly care accommodations 

describes well-being for the elderly and the implementation of this.  

We interviewed eight managers of elderly care accommodations from a community in 

Sweden. A qualitative research method was used in the form of semi-structured interviews. 

The interviews were then transcribed and coded by content analysis. The results were 

analyzed based on previous research and different theoretical models explaining the concept 

of well-being.                                                               

The managers that took part in this study described that well-being was mostly implemented 

by the care staff. The staffs are given courses about the guideline values for the care of elderly 

in special housing. This in accordance to the Social act law 5.kap §4 . The managers of 

elderly care also work together with their care staff to find ways to strengthen the elderly´s 

participation and decision making of their care.  
Our conclusion from this study is that the elderly’s decision making is easier to provide for 

those who have the physical and mentally strengthen for it. Those who haven’t got those 

abilities don’t get the chance to feel well-being, and the decision making and participation is 

then removed from the elderly to the care staff. One way to improve elderly’s well-being 

could be by expanding the care staff resources so that more individual time can be devoted for 

the elderly.  

 

Keywords: well-being, elderly care, manager, special housing accommodation, qualitative 

research  
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1. Inledning 
Den första april 2012 bodde det cirka 87 600 personer över 65 år på särskilt boende inom 

äldreomsorgen. Det motsvarar fem procent av åldersgruppen som är 65 år och äldre enligt 

socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2012).  Detta visar på att det i Sverige finns en stor andel 

personer som är 65 år och äldre samt att det är många som idag bor på särskilt boende inom 

äldreomsorgen. Antalet äldre i befolkningen har ökat snabbt under andra hälften av 1900- 

talet fram till idag. Det betyder att antalet personer som är 80 år och äldre kommer att öka i 

Sverige, som i sin tur leder till att fler äldre än idag kommer att behöva vård och omsorg. I 

och med att andelen äldre i befolkningen ökar kommer den svenska välfärdsstaten få högre 

krav på sig att tillgodose äldres behov (Thorslund, 2013, s.279).  

 

Vi ser den ökande andelen av äldre som intressant eftersom det betyder att äldreomsorgen 

kommer behöva utvecklas. Utveckling av äldreomsorgen har pågått i många år. En av 

satsningarna för att äldreomsorgen ska bli bättre är att Socialstyrelsen årligen gör en 

undersökning (på uppdrag av regeringen) om hur äldre inom äldreomsorgen upplever vården 

och omsorgen inom hemtjänst och särskilda boenden (Socialstyrelsen, 2013). Undersökningen 

ska påvisa vad som bör förbättras inom äldreomsorgen i Sverige. 

 

Socialstyrelsens undersökning 2013 visade det sig att de äldre som bor på äldreboenden 

känner oro, ängslan och/eller ångest. De äldre upplever att de mår ganska eller mycket dåligt 

och nästan två av tre känner sig ensamma. Trots att så pass många äldre mår dåligt är 83 

procent nöjda eller ganska nöjda med omvårdnaden på de äldreboenden som undersökts. En 

av förklaringarna till detta är enligt Socialstyrelsen att tryggheten på boendena, samt att de 

äldre upplever att de oftast eller alltid blir bra bemötta av personalen. Dock svarade 42 

procent av de boende att de har dåliga eller mycket dåliga möjligheter att få komma ut och att 

en stor andel av de äldre är negativa till de aktiviteter som erbjuds (Socialstyrelsen, 2013). 

Trots missnöjdheten gällande aktiviteter och möjlighet till utevistelse, står det som ett 

begrepp, i Socialstyrelsens de allmänna råden till värdegrunden i socialtjänstens omsorg om 

äldre(5 kap 4 § socialtjänstlagen, SFS 2001:453), att omsorgen ska ha ett socialt innehåll. 

Socialt innehåll innebär att den äldre ska få stöd till sina egna initiativ och till sin interaktion 

med andra. Detta kan öka det psykiska och fysiska välbefinnandet, känslan av sammanhang 

och livsglädje. Socialt innehåll kan vara att få möjlighet att få komma ut i friska luften varje 

dag samt att få stöd med att upprätthålla sociala kontakter (SOSFS 2012:3).  

 

Socialstyrelsens undersökning tillsammans med de allmänna råden skulle kunna summeras på 

så sätt att de äldre som inte får socialt innehåll känner ett lägre välbefinnande både fysiskt och 

psykiskt. Utifrån denna summering ställde vi oss frågan vad äldres välbefinnande har för roll 

på äldreboenden. Vi blev därmed intresserade av att studera enhetschefer på äldreboenden 

eftersom de har ett övergripande ansvar för boendets utveckling och kvalitet. För att precisera, 

studiens fokus är hur enhetschefer på äldreboenden i en svensk kommun beskriver sitt arbete 

med äldres välbefinnande och hur de konkretiserar den samma. Genom en kartläggning av 

detta kan en bild ges hur begreppet välbefinnande förstås som en del i den äldres omsorg på 
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äldreboenden och hur enhetschefer beskriver arbetet för att tillgodose den äldres 

välbefinnande. 

1.1 Uppsatsens disposition 

Nedan följer ett avsnitt om äldreomsorgens bakgrund samt definition av begrepp som denna 

studie kommer att använda sig av. Efter detta kommer begreppet välbefinnande att presenteras 

samt vilken teoretisk ram vi har valt för vår studie. Därefter presenteras den tidigare forskning 

som gjorts om äldres välbefinnande, en problemformulering samt studiens syfte och 

frågeställning. 

 

I nästa avsnitt (3) redogörs valet av metod. Sedan beskrivs urvalet, informanter, 

tillvägagångssätt och genomförandet vid datainsamlingen. Därefter beskrivs analysmetoden. 

Sedan följer kriterier för bedömningen av studiens kvalitet. Avsnittet avslutas med etiska 

överväganden. 

I Avsnitt 4 redogörs studiens resultat. Detta redovisas utifrån de huvudkategorier som 

innehållsanalysen genererat. Huvudkategorierna redovisas med redogörande beskrivningar 

och citat.  

Avslutningsvis i avsnitt 5, analyseras och diskuteras resultaten utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt utifrån tidigare forskning och studiens teoretiska ram. Avsnittet avslutas 

med en metoddiskussion, slutsatser samt implikationer för framtida forskning och praktik. 

2. Bakgrund 
I Sverige har ansvaret för de fattiga, äldre och sjuka varit gemensamt sedan en lång tid 

tillbaka. Första gången ansvaret tydligt beskrevs var 1734. Då skulle ansvaret ligga på 

socknen att bilda fattigstugor för de som var gamla och/eller sjuka. Socialvårdskommittén 

redovisade i en undersökning 1944, att de som bodde på ålderdomshem, inte bara var gamla, 

det var även många som var i behov av vårdhem för lätt sjukdom och sinnesstördhet. Året 

1951 kom en lagändring där ansvarsfördelningen ändrades. Ansvaret för de kroniskt sjuka 

skulle ges till landstingen och kommunerna skulle ansvara för de äldre. För att kommunerna 

skulle kunna följa den nya lagen, beskrevs ansvaret i Socialhjälpslagen 1955. I 

socialhjälpslagen gavs ålderdomshemmen ansvaret för personer ”vilka är i behov av vård eller 

tillsyn som inte kan tillgodoses på annat sätt”. Det blev därmed kommunernas ansvar att 

avgöra om en person skulle få bo på ålderdomshem eller inte (Wånell, 2006, s.156-157). 

Många av de äldre hamnade på ålderdomshem eftersom de saknade möjlighet att försörja sig 

(Harnett, Jönsson & Wästerfors, 2012, s.7). Enligt Wånell (2006) räknade riksdagen med att 

var tionde ålderspensionär skulle behöva boende, men så blev inte fallet.  

I och med den allmänna folkpensionen som kom redan 1946, skulle fattigdom inte längre vara 

en anledning för flytt från det egna hemmet. Hemmaboendeideologin växte därmed starkt 

under 1950-talet. Men ålderdomshemmen blev kvar och de gamla fortsatte att vårdas som 

patienter på långvårdskliniker. Det medicinska tänket dominerade över det sociala och det 

institutionsarrangemang som rådde under 1970- och 1980-talet kritiserad i den offentliga 

debatten. Med Ädelreformen 1992, kom kommunerna att tilldelas ett större ansvar för 
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äldreomsorgen och de olika boendeformerna, som nu kom att samlas under beteckningen 

särskilt boende. Idag är kvarboendeprincipen någonting som dominerar inom äldreomsorgen. 

Idén om kvarboendeprincipen innebär att de äldre trivs bäst av att bo hemma i sitt 

ursprungliga hem så långt det är möjligt. Att flytta till särskilt boende är därmed det sista 

alternativet som den äldre har att välja på och när den äldre väl flyttar, kan de räkna med att 

det blir den sista flytten i livet (Harnett, Jönsson & Wästerfors, 2012, s.7-8). 

 

Vården och omsorgen kring de äldre är och har ständigt utsatts för en förändringsprocess, 

olika vårdideologier, huvudmannaskap och effektiviseringar diskuteras kontinuerligt.  

Utvecklingen har gjort att vi idag har bättre kunskap om och erfarenhet i att bedriva en mer 

effektiv vård och omsorg (Thorslund & Wånell, 2006, s.63). En av de senaste förändringar 

rörande omsorgen om äldre har varit en av utgångspunkterna för denna studie. Förändringen 

skedde i lagstiftningen då en nationell värdegrund i socialtjänstlagen tillkom. Denna 

värdegrund fastställdes och infördes den 1:a januari 2011 och lyder; ”Socialtjänstens omsorg 

om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

(värdegrund).” 5 kap. 4 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Socialstyrelsen fick med denna 

värdegrund till uppdrag av regeringen att ta fram ett handlingsmaterial. Syftet med 

handlingsmaterialet var att stödja utförarnas arbete med värdegrunden. För att komplettera 

handlingsmaterialet kom boken, Värdigt liv och välbefinnande. Den riktar sig till dem som 

har ledande roller inom äldreomsorgen och är ålagda att arbeta efter den nya värdegrunden.  

 

Författarna till boken, Erik Blennberger och Bengt Johansson (2010), anser att aspekter kring 

ett värdigt liv är någonting som bör tillförsäkras och som direkt kan granskas. Begreppet 

välbefinnande uttrycker dock en högre ambition. Det offentliga kan inte tillförsäkra 

välbefinnande för den enskilde eftersom det har en mer subjektiv karaktär. Trots det ska 

äldreomsorgen tillgodose detta. Äldreomsorgen kan enligt Blennberger och Johansson (2010) 

granskas utifrån om det finns klara uttryck för en målmedveten observans samt en strävan 

efter att den äldre ska kunna känna välbefinnande (Blennberger & Johansson, 2010, s.37). 

Blennberger och Johansson (2010) ger indikatorer på att det går att granska dem med ledande 

roll inom äldreomsorgen, hur de strävar efter och målmedvetet arbetar för äldres 

välbefinnande. Det har dock inte gjorts någon granskning på hur de med en ledande roll, 

exempelvis enhetschefer, strävar och målmedvetet arbetar för äldre välbefinnande. 

Välbefinnande nämns dock som ett begrepp i den nationella värdegrunden för socialtjänstens 

omsorg om äldre. Ordet välbefinnande har därmed fått en mening och ska vara en vägledning 

för arbetet inom äldreomsorgen. 

2.1 Definition av begrepp 

I studien kommer begrepp så som äldreomsorg, särskilt boende/äldreboende, äldre och 

enhetschef att användas. För att ge en bättre förståelse av begreppen kopplat till studien 

kommer de nedan att förklaras och definieras.  

 

Äldreomsorg 

Sverige har 290 kommuner och de ansvarar för äldreomsorgen vilken regleras i 
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socialtjänstlagen. Det finns nationella mål som socialtjänsten tillsammans med andra 

myndigheter ska förverkliga i kommunerna.  

De nationella målen för äldreomsorgen är att:  

 Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i sin vardag och i samhället 

 Bibehålla oberoendet och kunna åldras i trygghet 

 Bemötas med respekt  

 Ha tillgång till god omsorg och vård 

 

Kommunerna är ansvariga att uppnå dessa mål genom att tillhandahålla hemtjänst, särskilda 

boenden, bostadsanpassning, trygghetslarm, dagverksamhet och färdtjänst. För att få tillgång 

till dessa tjänster måste en ansökan lämnas till socialförvaltningen i kommunen (Kristensson, 

2010, s.77-78). Ansökan som lämnas till socialförvaltningen blir en ansökan om bistånd enligt 

4 kap 1§ socialtjänstlagen. Rätten till bistånd får den som inte själv kan tillgodose sina behov 

eller få dem tillgodosedda på annat sätt (SFS 2001:453). Bistånd är ett samlingsbegrepp för de 

stöd- och hjälpinsatser som samhället kan erbjuda. När ansökan har inkommit till 

socialförvaltningen är det en biståndshandläggare som undersöker den enskildes behov av 

bistånd. Alla äldre har rätt att ansöka om bistånd, men behovet prövas individuellt av 

kommunen och beslutet kan överklagas av den sökande. 

 

Särskilt boende 

Särskilda boenden för äldre kan kallas för demensboenden, äldreboenden eller vård- och 

omsorgsboenden. Det är viktigt att vården och omsorgen i det särskilda boendet är anpassat 

till den äldre personens behov av bland annat självbestämmande, trygghet och gemenskap. 

Särskilda boenden är till för äldre som har omfattande och långvariga omvårdnadsbehov. I 

studien kommer äldreboende att användas som begrepp för särskilda boenden (Jansson & 

Almberg, 2011, s.390-391). 

Äldre 

Begreppet äldre avser i denna studie de personer som är 65 år eller äldre.  

Enhetschef 

Enhetschefens uppdrag regleras utifrån olika styrdokument. Styrdokumenten innefattar bland 

annat politiska beslut, lagar, avtal, riktlinjer och delegationsordningar. Till sitt förfogande har 

enhetschefen olika resurserna för att leda arbetet på ett särskilt boende. Med resurser avses 

enhetschefens ekonomiska förutsättningar, lokaler, personal och stödfunktioner. Kravet är att 

enhetschefen ska hålla sig inom dessa ramar och regler. Till enhetschefens arbetsuppgifter hör 

bland annat personalansvar, övergripande verksamhetsplanering, budget och arbetsmiljö på 

boendet (Hjalmarson, Norman & Trygdegård 2004). 
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2.2 Teoretisk ram 

I detta avsnitt presenteras olika begreppsliga förklaringar till ordet välbefinnande, eftersom 

det kan uppfattas utifrån många olika dimensioner. De förklarningar som ges nedan ger ett 

perspektiv på hur välbefinnande kan konkretiseras och visar därmed dess komplexitet. Sedan 

beskrivs en känsla av sammanhang (KASAM) som en övergripande teori som kan relateras 

till äldres välbefinnande. I studiens analys kommer KASAM att ge ett perspektiv och vidare 

problematisering av studiens resultat. 

 

Begreppet välbefinnande består av många olika dimensioner.  En viktig dimension är hälsa. 

Hälsa definieras av World Health Organization (WHO) (1946) på följande sätt; Health is a 

state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity. Hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning utan 

ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Wiklund (2003) beskriver 

också välbefinnande som en del av hälsa. Hälsa framstår som ett komplext fenomen med 

många beståndsdelar. Hälsa är en del av människans liv och är beroende av människans 

förhållande till världen. Förhållandet är påverkat av samspelet mellan sociala och kulturella 

miljöer och påverkan från den yttre miljön i form av bland annat klimat och stress. Det 

biologiska arvet är också betydelsefullt för hälsan. Hälsan är således relaterad till hela 

människan och hälsa kan beskrivas som en upplevelse av välbefinnande, sundhet och friskhet. 

Wiklund (2003) beskriver välbefinnande enligt Eriksson (1989) som ett fenomenologiskt 

begrepp. Välbefinnande utgår från en persons livsvärld och uttrycker därmed känslor hos 

personen. Det är svårt att sätta upp objektiva kriterier eller objektiva 

mätinstrument/bedömningsgrunder för välbefinnande som det går att göra med begreppen 

sundhet och friskhet. Välbefinnande handlar om en persons subjektiva upplevelser, alltså om 

en persons inre upplevelser och är därför unik och personligt för varje människa. En person 

som har objektiva tecken på ohälsa, men som känner sig frisk kan känna välbefinnande 

genom acceptans (Wiklund, 2003, s.79-81).   

 

Graham och Shier (2010) förklarar istället välbefinnande som en idé som föddes ur en social- 

och vårdvetenskap. De skriver om subjektivt välbefinnande som kan mätas på en skala, hur 

personer utvärderar sitt liv. Skalan innehåller mätbara enheter på tillfredställelse, 

depressionsgrad, ångest samt på positiva stämningar och känslor. 

Hälsoperspektivets syn på välbefinnande handlar om det subjektiva välbefinnandet och att 

hälsans olika dimensioner har en påverkanseffekt. Det är personens egna upplevelser som styr 

och går därmed att mäta. 

 

Välbefinnande är även en del av begreppet livskvalitet. Nordenfelt (2004) beskriver att 

livskvalitet består av två olika begrepp. Dessa är välfärd och välbefinnande. Välfärd kan ses 

som villkor eller resurser som står till förfogande. Dessa resurser kan både vara inre och yttre. 

De inre resurserna kan vara både fysiska och psykiska resurser. De yttre resurserna kan vara 

miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella resurser. Välbefinnande i sin tur utgörs av 

våra reaktioner på vår yttre värld samt hur de utnyttjas både av oss själva och andra personer. 
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Välbefinnande är det som slutligen livskvalitet egentligen handlar om. En människas samlade 

välbefinnande utgör det väsentliga av hur en person har det vid en viss tidpunkt och är ett mått  

på graden av lycka eller olycka (Nordenfelt, 2004, s.12). 

 

För att koppla välbefinnandet till äldres välbefinnande, har Hagberg (2000) definierat 

välbefinnande utifrån det goda åldrandet. För att uppnå det goda åldrandet så finns det två 

kriterier som behöver uppfyllas. Det är livstillfredsställelse och subjektivt välbefinnande.  

Enkelt uttryckt går det att säga att välbefinnande avser individens personliga upplevda 

livstillfredsställelse, det vill säga i vilken utsträckning den äldre upplever att de psykologiska 

och sociala behoven är tillgodosedda. Hagberg (2000) refererar till Stock (1986) som menar 

att välbefinnande handlar om de subjektiva erfarenheterna, positiva och negativa emotionella 

upplevelser. Hagberg (2000) menar även att Ryff´s (1989) multidimensionella mått på 

psykologiskt välbefinnande är av betydelse. Psykologiskt välbefinnande innefattar 

dimensioner så som självvärdering, självuppfattning, positiva relationer till betydelsefulla 

personer, graden av autonomi och kontroll, förmågan att bemästra den vardagliga 

omgivningen, personlig mognad och livsmål. Hagberg (2000) menar även att subjektivt 

välbefinnande och livstillfredsställelse är bidragsgivare till det mer överordnade begreppet 

livskvalitet (Hagberg, 2000, s.229-230).   

 

Svensson, Mårtensson & Hellström Muhli (2012) har studerat äldre kvinnor på särskilda 

boenden inom äldreomsorgen i Sverige. Studien handlar om äldre kvinnors subjektiva känsla 

av välbefinnande utifrån ett livsperspektiv. Det visades hur relationer med viktiga personer 

under olika skeenden av livet, att vara tillsammans med andra, att känna gemenskap samt 

njuta av frihet och självbestämmande är centrala aspekter av välbefinnande. Fenomen som 

därmed karaktäriserar välbefinnande är kontinuitet och identitet och tillgång till sociala 

sammanhang.  

 

En definition av välbefinnande är utifrån en studie av Lundin, Berg & Hellström Muhli 

(2013), de studerade hur omvårdnadspersonalen vid särskilda boenden inom äldreomsorgen 

ser på äldres välbefinnande. Resultatet av studien visade hur personalen ser äldres 

välbefinnande som en existentiell upplevelse av att bli erkänd som människa och är ett 

närmande av äldres behov av att vara, ha och älska. Utifrån detta kan äldres välbefinnande bli 

förklarat genom att den äldre får (1) känna valfrihet, (2) känna tillfredställelse och (3) att 

känna närhet till någon eller något.  Välbefinnande i en existentiell dimension kan ses som att 

den äldre får ”bara vara” och får möjlighet att göra saker för att uppleva meningsfullhet. 

”Bara vara” kan exempelvis vara att sitta i solen eller lyssna på musik, det handlar om att den 

äldre får möjligheten att välja vad han/hon vill delta i. Det är också viktigt att den äldre får 

vara tillsammans med någon, exempelvis personalen, för att bli erkänd som människa, därmed 

känna meningsfullhet. För att främja äldres välbefinnande måste det utvecklas en 

medvetenhet kopplat till att ”vara”. Det kräver att äldreomsorgen behöver bli mer inriktad till 

individen för att den äldre ska känna sig erkänd som människa.   

 

För att fortsätta på ämnet kring äldreomsorgen, finns det en definition om välbefinnande 

utifrån äldreomsorgens nationella värdegrund om värdigt liv och välbefinnande i 
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socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Blennberger & Johansson (2010) definierar välbefinnande i 

värdegrunden som en känsla av trygghet och en upplevelse av meningsfullhet. Utredningen 

till värdegrunden framhåller fyra aspekter av begreppet meningsfullhet, (1) känsla av 

sammanhang, (2) samhörighet och gemenskap, (3) ett stöd att leva efter sin kultur, 

livsåskådning och tro, (4) upplever av livsmod, eufori och lust. En meningsfull tillvaro är 

någonting som tillförsäkrar den äldre välbefinnande. (Blennberger & Johansson, 2010, s.37-

38) 

 

Välbefinnande kan också ställas i relation till åldersförändringar som den enskilda individen 

ställs inför. Åldersförändringarna kan upplevas som utmaningar som kan vara mer eller 

mindre problematiska, och kan utsätta individen för stress i stor utsträckning. Välbefinnande 

blir då en fråga om förmågan att klara av dessa förändringar. För att förklara dessa 

upplevelser kan Aaron Antonovskys begrepp en känsla av sammanhang (KASAM) ha 

betydelse för att en människa ska kunna känna välbefinnande (Hagberg, 2013, s.83). 

Antonovsky har i sin forskning fokuserat på vad som gör personer friska. Han menar att 

människor blir friska om man lyckas bevara en känsla av sammanhang i sitt liv. Hans synsätt 

kallas för salutogent, eftersom det fokuserar på hälsa och inte sjukdom. Det salutogena 

perspektivet fokuserar på vad det är i en människas livshistoria som bidrar till att bevara hälsa 

och välbefinnande. Antonovsky kom fram till att de personer som klarade t.ex. svåra trauman 

bäst var dem som hade en känsla av sammanhang. Känslan av sammanhang kan delas in i tre 

komponenter, 1. Begriplighet, 2. Hanterbarhet, 3. Meningsfullhet (Tornstam, 2010, s.263). 

 

Begriplighet syftar till att personer tycker sig kunna förutsäga hur livet och dess händelser 

gestaltar sig. Ett begriplighetsmönster är när man kan förstå och placera överraskande och 

oväntade händelser i en bild av begriplighet. Att på så sätt förstå helheten och se i vilket 

mönster händelserna ingår. Hanterbarheten syftar på en känsla av att bestämma över resurser 

för att hantera sin situation och att kunna känna kontrollen över hur till exempel vårdpersonal 

eller anhöriga agerar i besvärliga situationer. Hanterbarheten handlar om en inre kontroll, 

känslan av att själv vara herre över sin situation. Det sista begreppet meningsfullhet handlar 

om den motivationsinriktade och känslomässiga delen i livet. Att man kan se mening i det 

som händer att till och med svåra och traumatiska händelser kan upplevas som meningsfulla 

att ta sig igenom. Svåra eller traumatiska händelser ses inte som fallgropar utan som 

utmaningar eller hinder att övervinna (Tornstam, 2010, s.264). 

 

Tillfälliga påfrestningar i livet kan medföra förändringar i en eller flera av de tre begreppen 

som bildar KASAM. Det ska alltid finnas terapeutiska möjligheter för att stödja en person 

som utsatts för tillfälliga påfrestningar, så att denne kan känna känslan av sammanhang igen. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet förekommer ofta tillsammans, men i vissa fall 

gör de inte det. En person kan till exempel befinnas sig i en situation där den bara erfar 

hanterbarhet och begriplighet och inte meningsfullhet. En person som bor på ett äldreboende 

kan känna begriplighet och hanterbarhet, men kan samtidigt känna meningslöshet. Vardagen 

kan kännas tråkig och det kan vara svårt att hitta meningsfullhet i vardagen på ett 

äldreboende(Tornstam 2010, s.265). Tornstam (2010) beskriver att Antonovsky anser att 

bristen på känsla av meningsfullhet ses som särskilt problematiskt. Brist på meningsfullhet 



12 
 

kan leda till att känslan av hanterbarhet och begriplighet minskar och då kan känslan av 

sammanhang gå förlorad. Meningsfullheten anser Antonovsky vara den viktigaste av 

komponenterna av KASAM (Tornstam 2010, s.256-266). 

Denna studie kommer att grunda sig på teorin KASAM som teoretisk ram för vidare 

problematisering och analys av det insamlade datamaterialet. KASAM är en teori som 

innehåller olika begrepp för att förklara en känsla av sammanhang och ger då ett större 

perspektiv på välbefinnande. Vi väljer att bygga på KASAMs begrepp meningsfullhet med 

Lundin, Berg och Hellström Muhlis (2013) definition om välbefinnande. De talar om 

meningsfullhet som en komponent till att känna välbefinnande. Det innebär att den äldre ska 

bli erkänd som människa, genom att ”bara vara” samt att få möjligheten att ”vara” 

tillsammans med någon för att känna meningsfullhet. Denna påbyggnad gör att KASAMs 

meningsfullhet kan tolkas ur en dimension av människans existens och ”bara vara”. Vi 

kommer också att använda oss av Blennberger och Johanssons (2010) definition av 

välbefinnande som en påbyggnad av KASAMs meningsfullhet, eftersom definitionen är 

inriktad på vad som kan ingå i meningsfullhet. Blennberger och Johanssons (2010) definition 

av välbefinnande har tagits fram till utförare inom äldreomsorgen (exempelvis enhetschefer) 

som ett stöd för ett välbefinnandeinriktat arbete. Utifrån detta vill vi i analysen kunna belysa 

om enhetscheferna har denna definition i åtanke när de konkretiserar och resonerar kring 

äldres välbefinnande. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer den tidigare forskningen att presenteras. Den tidigare forskningen 

är indelad i två olika avsnitt utifrån vilka teman som studien har. Avslutningsvis kommer en 

sammanfattning av den tidigare forskningen att ges, samt en diskussion kring forskning 

kopplat till studiens syfte och vilka kunskapsluckor som eventuellt finns. Den tidigare 

forskningen redovisas nedan genom att presentera syfte och resultat från varje forskning. 

2.3.1 Äldres välbefinnande 

Irene Ericssons (2011) avhandling Välbefinnande och demens tar upp aspekter på 

välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demens. 

Syftet med avhandlingen är att ”utveckla kunskap om aspekter av betydelse för att äldre 

personer med måttlig till svår demens ska uppleva välbefinnande” (Ericsson, 2011, s.12). 

Resultatet som Ericsson (2011) visar är att de personerna som finns i närheten av den äldre 

har en avgörande betydelse för upplevelsen av välbefinnande. För att interaktionen ska vara 

önskvärd och ge välbefinnande, måste den mentalt friska personen ha insikt och kunskap om 

att det finns en större medvetenhet hos personen med demens än vad intrycker ger. Om inte 

insikten finns så kan interaktionen leda till en kränkning istället för välbefinnande. Fokus ska 

inte ligga på bristerna utan på de kvarvarande förmågorna som personen med demens har. För 

att en person med demens ska kunna kommunicera ett välbefinnande så krävs det en förmåga 

hos personalen att lyssna och tolka vad den äldre säger. Det kan i denna kommunikation 

behövas hjälpmedel så som bilder eller ting, för att hjälpa personen med den kognitiva 

nedsättningen. Interaktionen med den äldre leder till en relation som är upplevelsen av 

välbefinnande. Tiden är här väldigt viktigt, i vården måste de avsätta tillräckligt med tid för 
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att kunna upprätta relationer och härmed främja välbefinnande (Ericsson, 2011, s.72). 

 

Lundin, Berg & Hellström Muhlis (2013) artikel Feeling existentially touched- A 

phenomenological notion of the well-being of elderly living in special housing 

accommodation from the perspective of care professional är syftet att undersöka hur 

omsorgspersonal upplever de äldres välbefinnande på boenden, samt hur omsorgspersonalen 

förstår innebörden av fenomenet välbefinnande.  

Resultatet karaktäriserar äldres välbefinnande som en känsla av att bli existentiellt rörd. 

Välbefinnande är en existentiell upplevelse av att vara erkänd som människa och är ett 

närmande av äldres behov av att vara, ha och älska. Innebörden av fenomenet välbefinnande 

belyses utifrån tre olika delar, dessa är att den äldre ska få (1) känna valfrihet, (2) känna 

tillfredställelse och (3) att känna närhet till någon eller något. Resultatet av artikeln ger en ny 

förståelse av välbefinnande som att ”bara vara” och att göra saker för att uppleva 

meningsfullhet. För att främja äldres välbefinnande ska medvetenheten utvecklas om de 

existentiella dimensionerna, att ”bara vara”. Resultatet visar att det behövs mer tid för 

personalen att bara få vara med den äldre och göra det möjligt för personalen att stödja den 

äldres behov av individualitet. Den äldre ska vid sin individuella tid med personalen få gå ut 

och gå, ta en kaffe, eller att personalen tar hand om den äldres hår. De som fördelar resurserna 

bör ha denna kvalitet av omvårdnad i åtanke (Lundin, Berg & Hellström Muhli, 2013). 

 

Hillerås (2000) rapport Välbefinnande hos de allra äldsta beskriver vad som kan leda till 

välbefinnande och livstillfredsställelse bland de allra äldsta dvs. personer över 90 år. 

Intervjuer har gjorts med personer som bor på Kungsholmen i Stockholm.  

Hillerås (2000) skriver att välbefinnande är uppbyggt av flera komponenter. Hälsa ingår inte i 

välbefinnande men det kan påverka välbefinnandet. De generella komponenterna som 

socialgerontologer och socialpsykologiska forskare menar att välbefinnande är uppbyggt av; 

positiv affekt, negativ affekt samt livstillfredsställelse. Positiva och negativa affekter är 

emotionella aspekter av välbefinnande. Livstillfredsställelse är istället en del av det 

intellektuella och kognitiva (Hillerås, 2000, s.6). 

Syftet var att studera välbefinnande hos de allra äldsta, 90 år och äldre och de 

bakgrundsfaktorer som påverkar välbefinnande. De frågades utifrån ett frågeformulär som är 

väl beprövat och som ställer frågor kring hur de upplever sitt välbefinnande. Frågor ställdes 

också om aktiviteter i det dagliga livet, subjektiv hälsa, livshändelser, religion och sociala 

kontakter.  Resultatet visar att livstillfredsställelse ökar med åldern, men minskar vid riktigt 

hög ålder. De personer som har en riktig hög ålder har högre grad av livstillfredsställelse än 

yngre personer än 65 år men lägre livstillfredsställelse om man jämför med personer i 75-års 

åldern. Yngre människor har fler känslosvängningar gällande välbefinnande än vad de äldre 

har. Alltså känner inte de äldre samma svängningar av glädje samt nedstämdhet som yngre 

personer gör. Välbefinnande blir i stort inte sämre i och med ökande ålder.  

Den subjektiva hälsan är viktigt i hög ålder. Aktiviteter i det dagliga livet har inverkan på 

välbefinnandet. Intellektuella aktiviteter så som läsning och sociala aktiviteter har ett samband 

med de allra äldstas välbefinnande (Hillerås, 2000, s.6). 

 

I Svensson, Mårtensson & Hellström Muhlis artikel (2012) Well-being dialogue: Elderly 
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women’s subjective sense of well-being from their course of life perspective är författarna 

intresserade av äldre kvinnors berättelser om välbefinnande utifrån ett perspektiv från den 

senare delen av livet, att leva på ett särskilt boende, i kontexten svensk äldreomsorg. De 

fokuserade på två punkter i berättelserna om välbefinnande. Dessa var; (1) Hur den äldre 

kvinnan skapar sin egen identitet och mening, baserat på tidigare livshändelser och (2) hur 

deras berättelser om välbefinnande är reflekterat genom livet när de befinner sig på ett särskilt 

boende. 

Resultatet av studien visade hur relationer med viktiga personer vid olika stadier av livet, att 

vara tillsammans med personer och känna gemenskap samt att njuta av frihet och 

självbestämmande, är centrala aspekter av välbefinnande. Slutsatsen blev därmed att det 

fenomen som karaktäriserade välbefinnande (varandet), i berättelserna är kontinuitet, identitet 

och tillgång till sociala sammanhang för de äldre. Detta är manifesterat, (hur), som en fråga 

om kontrasterna, jämförelsen mellan självförvaltning och själv-nedgång. Arbetet på särskilda 

boenden ska ta vara på vikten av sociala relationer och interaktion mellan personal och de 

äldre. En metod för att främja arbetet för välbefinnande är att på ledningsnivå jobba utifrån 

den äldres livsvärld (Svensson, Mårtensson & Hellström Muhli, 2012). 

 

Enligt Lundin och Rosendahl (2012) finns det vetenskapligt stöd från Statens folkhälsoinstitut 

2008 att fysisk aktivitet generellt sätt leder till bättre hälsa. Fysisk aktivitet förebygger en rad 

sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2- diabetes.  

Fysisk aktivitet förebygger även kognitiva nedsättningar hos äldre personer och ger därmed 

ett ökat välbefinnande. Effekterna bakom detta är dock inte klarlagda, eftersom det beror på 

en kombination av orsaker. En fysisk ökad kapacitet gör att de psykosociala faktorerna blir 

bättre, alltså en av orsakerna till ett bättre välbefinnande. När människan rör på sig påverkas 

hjärnans signalsubstanser så som dopamin och serotonin m.m. Lundin och Rosendahl menar 

att när äldre personer drabbas av en funktionsnedsättning så är det viktigt för dem att få 

bibehålla självständig aktivitetsförmåga och möjlighet till social aktivitet (Lundin & 

Rosendahl, 2012, s.195, 202). 

2.3.2 Forskning om äldreomsorg 

Hjalmarsson, Norman & Trygdegårds (2004) rapport Om man ska vara stöttepelare åt andra 

måste man stå stadigt själv, en studie om äldreomsorgens chefer och deras förutsättningar är 

en rapport som rör chefer inom äldreomsorgen. Syftet var (1) att ge en grundlig bild av 

enhetscheferna arbetssituation inom äldreomsorgen och hur det kan skilja sig åt mellan olika 

individer, organisationsformer och arbetsenheter. (2) Att ta reda på vad som uppfattas som 

goda förutsättningar, respektive vad som försvårar eller i värsta fall gör det omöjligt för ett 

gott ledarskap (Hjalmarson, Norman & Trygdegård 2004, s.6). 

Resultatet visar att enhetscheferna har ett stort intresse och engagemang för sitt arbetsområde. 

Uppdragen som enhetscheferna har är väldigt varierande, beroende på bland annat hur stora 

organisationerna är och hur det är uppbyggda. Cheferna har hög press att klara ekonomin på 

sin enhet samtidigt som de har begränsade möjligheter att påverka sina enheters ekonomiska 

förutsättningar. Detta visar på att cheferna har gett uttryck för att de inte får gehör för sina 

synpunkter uppåt i organisationen. De lämnas ensamma med ansvaret. Enhetscheferna gör 

stora ansträngningar för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Det visar sig också att 
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chefernas arbetsmiljö är väldigt stressig med höga krav, liten kontroll över sitt arbete och 

begränsat handlingsutrymme (Hjalmarson, Norman & Trygdegård, 2004, s. 67-68). 

Whitakers (2009) avhandling Åldrande, död och anhörigskap är en longitudinell studie som är 

genomförd genom observationer, intervjuer och informella samtal på ett äldreboende. 

Syftet med avhandlingen var att bidra till en djupare förståelse, kunskap och insikt om 

åldrandet, döendets och anhörigskapets villkor på ett äldreboende. En av frågeställningarna 

var: hur ser de äldres vardag ut på äldreboendet? (Whitaker, 2009, s.12-13). De äldre som 

lever på ett äldreboende tillbringar stora delen av sin tid inomhus på avdelningen. Dagarna är 

varierande på hur de upplevs av de boende (Whitaker, 2009, s.52). De äldre kan uppfatta 

dagarna som bra eller mindre bra, beroende på många olika saker. Saker som kan påverka för 

att det ska bli en bra dag är vem i personalen den äldre fick hjälp av, humöret, vädret eller ett 

allmänt välbefinnande (Whitaker, 2009, s.56). En viss dagordning finns på boendet, där 

rutiner är som en ram där de äldres liv och vardags ryms. Det är viktigt att det finns en ram då 

detta ger struktur och mening i vardagen för de äldre. Men det är alltid den äldres behov som 

ska styra hur arbetsordningen blir utifrån ramen. Väntade och plötsliga behov ska tillgodoses 

samt varje individs önskemål och förväntningar (Whitaker, 2009, s.48). 

2.3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras, handlar om äldres välbefinnande, välbefinnande för 

äldre som har demens och bor på äldreboenden, hur omsorgspersonalen ser på äldres 

välbefinnande, äldre kvinnor på äldreboendens subjektiva upplevelse av välbefinnande utifrån 

ett livsperspektiv, enhetschefers arbetssituation på äldreboenden samt om åldrandets villkor 

på äldreboenden. Det som framförs av forskningen är att äldres välbefinnande går att definiera 

och ses utifrån olika ståndpunkter, samt att det behövs utformas en ny metod för att främja 

äldres välbefinnande på äldreboenden. Trots detta visar det sig att enhetscheferna inom 

äldreomsorgen har få medel att genomföra förändringar och har ett litet handlingsutrymme för 

att förändra arbetsmiljön. Det som forskarna har studerat är de äldres syn på välbefinnande, 

personalens syn på äldres välbefinnande samt hur förutsättningarna ser ut i det allmänna 

arbetet för enhetschefer på äldreboenden. Det finns därmed en kunskapslucka i forskningen 

kring äldres välbefinnande eftersom det inte finns forskning som visar på hur enhetschefer på 

äldreboenden ser och beskriver sin syn på arbetet med äldres välbefinnande. Forskningen 

visar på vad som skapar välbefinnande och vad det krävs för metoder för att främja äldres 

välbefinnande på äldreboenden. Det är därmed viktigt att belysa hur enhetschefer beskriver 

sitt arbete med äldres välbefinnande för att ge en ökad förståelse för det 

välbefinnandeinriktade arbetet på äldreboenden. 

 

2.4 Problembeskrivning 

Välbefinnande definieras på olika sätt och från olika utgångspunkter. För äldre som bor på 

äldreboenden beskrivs vikten av relationen med signifikanta andra under olika skeenden av 

livet, att vara tillsammans med andra och känna gemenskap samt njuta av frihet och 

självbestämmande. Detta är centrala delar av äldres välbefinnande. Tidigare forskning som är 

gjord på svenska äldreboenden visar vikten av att den äldre får social gemenskap och att ”bara 

vara”. Samtidigt ges det bara ett litet utrymme för den äldre till att få umgås med personal och 
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signifikanta andra.  

 

Ensamhet är enligt Socialstyrelsen (2013) vanligt bland de äldre, som i sin tur inte bidrar till 

ett ökat välbefinnande. Därmed borde det utformas metoder för att genomföra omsorgen för 

att främja äldres välbefinnande. Frågan som kan ställas då är hur dessa nya metoder ska 

utformas? Det kräver att enhetschef på äldreboende arbetar för äldres välbefinnande och 

medvetet utformar metoder för detta. Därmed ska denna studie undersöka hur enhetschefer på 

särskilda boenden i en svensk kommun arbetar för äldres välbefinnande, för att ge en liten 

inblick hur arbetet ser ut idag. 

2.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att beskriva hur chefer på äldreboenden i en svensk kommun beskriver 

arbetet med äldres välbefinnande och hur de konkretiserar den samma.  

Specifika frågor;  

Vad arbetar enhetschefer med när det gäller välbefinnande hos de äldre? 

Hur organiserar de arbetet för äldres välbefinnande? 

3 Metod 
I detta avsnitt redovisas studiens metod. För att uppnå studiens syfte och frågeställning har en 

kvalitativ ansats valts. Metod avsnittet inleds med en beskrivning av tillvägagångssätt för 

datainsamling, urvalsprocessen och informanterna. Sedan presenteras genomförandet av 

datainsamlingen. Analys av datamaterialet görs med en kvalitativ innehållsanalys och 

kommer att beskrivas nedan, efter det diskuteras studiens trovärdighet. Avslutningsvis 

kommer ett avsnitt om de etiska aspekter som studien tagit hänsyn till. 

3.1 Tillvägagångssätt 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Denna studie utgår ifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt för datainsamling. I detta avsnitt 

kommer en redogörelse av den valda metoden och ett förtydligande genom en kortare 

beskrivning av skillnader mellan den kvalitativa och kvantitativa metoden.  

Den kvalitativa och den kvantitativa metoden är båda lika bra, men de lämpar sig för olika 

problemformuleringar och syften (Jacobsen, 2007, s.47). I en kvantitativ undersökning, är det 

forskarens uppfattning som styr, det vill säga att forskarens intressen och frågor är de som 

leder studien. Kvantitativ forskning vill generalisera det insamlade datamaterialet till en 

population. I en kvalitativ undersökning är det istället deltagarnas uppfattning som är 

betydelsefulla och styrande, forskaren strävar därmed efter förståelse av beteenden, 

värderingar och åsikter utifrån den kontext studien har (Bryman, 2002, s.272-273).  

Denna studie använder sig av en kvalitativ metod i form av semi- strukturerade intervjuer, 

eftersom den kvalitativa metoden används för att uppfatta den sociala verkligheten och vad 

som händer i den. Den kvalitativa metoden används därmed som ett verktyg för att undersöka 

hur den som lever i denna verklighet uppfattar den (Bryman, 2002, s.264). Vid studier om 

personers upplevda erfarenheter av ett fenomen, finns ingenting som är rätt eller fel i en 
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erfarenhet. Studier med kvalitativ metod formas oftast av att forskare och informant träffas, 

eftersom beskrivningar, till exempel i en intervju, blir föremål för en tolkning/analys 

(Henricson & Billhult, 2012, s.130). 

 

Denna studies syfte är att beskriva hur enhetschefer på äldreboenden beskriver arbetet med 

äldres välbefinnande och hur de konkretiserar den samma. Eftersom studien vill få en 

beskrivning, föreställning och tolkning från enhetscheferna rörande arbetet med äldres 

välbefinnande, lämpade sig den kvalitativa metoden. Studien genomfördes med semi- 

strukturerade intervjuer för att ta del av enhetschefernas personliga erfarenheter. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Urval 

Urvalet i en kvalitativ forskning väljs inte ut slumpmässigt. Urvalet väljs utifrån det fenomen 

som är i fokus för den aktuella studien (Henricsson & Billhult, 2012, s.134). Trost (2010) 

säger att det tillvägagångssätt som används vid kvalitativ metod är att se till studiens syfte. 

Han menar också att det är bra att begränsa sig till ett litet antal intervjuer. Med många 

intervjuer kan materialet lätt bli ohanterligt och det kan vara svårt att få en överblick av 

datamaterialet (Trost, 2010, s.143). Ett urvalskriterium enligt Jacobsen (2007) är information. 

Det betyder att informanter väljs från antaganden att de kan bidra med värdefull information. 

Det kan exempelvis vara personer som har betydande kunskap om det som studeras 

(Jacobsen, 2007, s.123). 

 

Utifrån studiens syfte valdes enhetschefer på äldreboenden i en svensk kommun till urvalet. 

Det var relevant att tillfråga personer med den positionen att delta eftersom det är 

enhetschefernas beskrivningar studien är ute efter. 

För att få tillräckligt med information, datamättnad, samtidigt som materialet inte skall bli för 

ohanterligt, var ambitionen till studien att ha 10 informanter och att intervjuerna skulle vara 

mellan 15-20 minuter långa per intervju. För att finna informanter till studien gjordes en 

sökning via den kommunens (som tidigare valts) hemsida för att finna utbudet av 

äldreboenden. Utifrån detta utbud, valdes 16 äldreboenden ut.  

En förfrågan skickades ut med e-post till enhetscheferna för dessa 16 boenden (se bilaga 1). 

Endast två positiva svar erhölls. Då utökas urvalet till 25 äldreboenden, detta resulterade i att 

studien till sist hade åtta enhetschefer som valde att delta. Dessa åtta enhetschefer intervjuades 

och intervjuerna varade mellan 20- 30 minuter per intervju. De enhetschefer som deltog har 

erfarenheter om äldreomsorg, arbete på äldreboenden och kunde därmed belysa frågan 

rörande arbetet med äldres välbefinnande. Därmed ansågs de intervjuer som genomfördes 

kunna möjliggöra besvarandet av studiens syfte och frågeställning. 

Sammanfattningsvis, de enhetschefer som har deltagit i denna studie är åtta enhetschefer vid 

äldreboenden i en svensk kommun, sju av deltagarna var kvinnor och en var man. 

Enhetscheferna arbetar både på kommunala och privata äldreboenden. Äldreboendena finns i 

tätort och på landsbygd. Enhetscheferna har olika utbildningar, så som arbetsterapeut, 

sjuksköterska, beteendevetare, social omvårdnad och socionom och har arbetat inom 

äldreomsorgen från 7 till 34 år, och som chef har de arbetat från tre månader till 15 år. 
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3.2.2 Intervjuer 

Datamaterialet samlades in med kvalitativa semi- strukturerade intervjuer. Intervjuerna 

gjordes med enhetschefer för särskilda boenden inom äldreomsorgen. 

En semi- strukturerad intervju är en form av intervju som används som kvalitativ metod. Den 

används när specifika teman skall beröras samtidigt som intervjupersonen har en stor frihet 

gällande utformandet av svaren. De specifika teman som berörs i intervjun är utformade i en 

intervjuguide. Frågor som inte är kopplade till denna kan också ställas om intervjuaren vill 

anknyta till någonting som intervjupersonen sagt (Bryman, 2002, s.301). Eftersom denna 

studie har ett tydligt tema och fokus på välbefinnande, användes denna form av intervju då 

den kan ta sig an de specifika frågeställningarna. Frågorna i intervjuguiden var ställda med 

frågor kopplade till studiens frågeställning och tema. Frågorna var ställda så att 

intervjupersonerna hade frihet att öppet beskriva deras syn på arbetet med välbefinnande. 

 

En intervjuguide arbetades fram och är kopplad till studiens frågeställning och tema, se 

(bilaga 2). Intervjuguiden inleds med bakgrundsfrågor, för att kunna placera in informantens 

svar i ett sammanhang (Bryman, 2002, s.305). Bakgrundsfrågorna ställdes för att få en inblick 

i hur länge enhetscheferna arbetat inom äldreomsorgen, vilken utbildning hon/han har. Sedan 

ställdes frågor kring boendet, hur många äldre de finns på boendet samt hur 

personalresurserna ser ut, alltså hur många personer som arbetade per pass och på vilka 

enheter. Efter bakgrundsfrågorna ställdes frågor som är kopplade till studiens syfte och 

frågeställning, alltså hur enhetscheferna beskriver sitt arbete med äldres välbefinnande. Det 

ställes frågor om enhetschefernas syn på äldres välbefinnande, sedan hur de rent konkret 

arbetade för äldres välbefinnande. Det ställdes även frågor kopplade till organisationens 

synsätt på välbefinnande med mera.  

 

Intervjuguiden var ett stöd under intervjuerna för att ställa frågor till enhetscheferna. Även om 

studien hade en intervjuguide som skulle följas fanns det tillfällen då följdfrågor ställdes, 

speciellt vid anknytning till ett intressant påstående. Det ställdes inte många följdfrågor då 

enhetscheferna själva berättade relativt omfattande runt frågorna, samt att de höll sig väl till 

ämnet välbefinnande. Intervjuguiden medförde att samma frågor ställdes till samtliga 

enhetschefer, därmed bidrog guiden till att analyseringen av svaren blev utifrån samma grund. 

Studien har två författare, därmed diskuterades hur intervjuerna skulle läggas upp, om båda 

skulle delta eller inte. När en person blir intervjuad av två kan det uppfattas som om han/hon 

är i underläge. Trost (2010) menar att vid intervjuer av positionsinnehavare, det vill säga 

personer som intervjuas är representanter för en organisation eller ett företag, kan det vara 

lämpligt att det är två intervjuare, då de kan komplettera varandra (Trost, 2010, s.67).  

Vi tog även i beaktande att båda skall göra en analys av datamaterialet, därmed är det av vikt 

att båda är med vid intervjutillfällena för att få en bredare förståelse. 

3.2.3 Genomförande 

Den mest optimala platsen för att hålla en intervju ska vara på ett ställe där informanten 

känner sig trygg. Miljön ska vara så ostörd som möjligt. Det innebär att åhörare som inte 

tillhör intervjun inte kan störa (Trost, 2010, s.65). Platsen där intervjun genomfördes var 

antingen på enhetschefernas kontor eller sammanträdesrum. Samtliga intervjuer utfördes på 
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det äldreboende han/hon var ansvarig för. Det var dock svårt att garantera att intervjun skedde 

ostört eftersom enhetscheferna är nyckelpersoner på sin arbetsplats. Ibland knackade det på 

dörren till intervjurummet och intervjun fick ta en kort paus för verksamhetsärenden. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna användes diktafon för inspelning av datamaterialet. Detta 

gjordes för att inte missa viktig information. Om diktafon inte hade använts, hade en av oss 

fått ställa frågorna och den andra fått skriva ned svaren. Det kan vara svårt att få med allt som 

sägs om anteckningar skall göras. Informanten kan lägga märke till den som antecknar, ibland 

kan den som för anteckningar hoppa över vissa delar som han/hon säger för att hinna med att 

få med det relevanta. Intervjupersonen kan då känna att han/hon säger inte blir taget på allvar. 

Det underlättar därmed för båda parterna att spela in. Men för vissa personer kan det vara 

jobbigt när en diktafon tas fram, så det finns både för och nackdelar. I de intervjuerna som 

hölls så var inte diktafonen något hinder för enhetscheferna. 

Att spela in intervjuerna underlättade innehållsanalysen av datamaterialet (Bryman 2002, 

s.310 & Trost, 2010, s.74).  Eftersom innehållsanalysen är en noggrann genomgång av de 

transkriberade intervjuerna, är det viktigt att all information tas med så ordagrant som möjligt 

genom transkriberingen.   

3.3 Analysmetod 

Vid analyseringen av datamaterialet gjordes en kvalitativ innehållsanalys.  

Enligt Danielsson (2012) har en studie med kvalitativ innehållsanalys ett syfte som har en 

beskrivande nivå (Danielsson, 2012, s.334). Med det i åtanke passade den kvalitativa 

innehållsanalysen, eftersom studiens syfte vill få en beskrivning av enhetscheferna hur de 

arbetar för äldres välbefinnande. 

Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som utvecklades för att hantera stora mängder data. 

Inom kvalitativ innehållsanalys görs tolkning och granskning av texter, så som utskrifter av 

inspelade intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s.187). 

Innehållsanalysen kan göras på olika sätt, antingen induktiv eller deduktiv. En induktiv analys 

görs genom att utgå ifrån innehållet i texten, medan en deduktiv ansats utgår ifrån en bestämd 

teori och modell (Danielsson, 2012, s.333-334). Denna innehållsanalys görs på ett induktivt 

sätt. Det betyder att ingen metod eller teori kommer att vara styrande i innehållsanalysen av 

materialet. Analysen kommer att utgå ifrån vad och hur enhetscheferna beskriver arbetet med 

äldres välbefinnande, därmed analyseras texterna förutsättningslöst (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012, s.188). 

 

Det första som gjordes i analysarbetet var att transkribera intervjuerna. Transkribering innebär 

att forskaren skriver ut de inspelade intervjuerna ordagrant, men utan att varje paus markeras. 

Om pauser, hummanden med mera är av betydelse för analysen skrivs de ut (Aspers 2011, 

s.156-157). 

I transkriberingen valdes det att inte ta med hummanden och pauser, eftersom de inte kommer 

att ge studien en större förståelse och kommer därmed inte att få en betydande del i analysen. 

Intervjuerna skrevs ut så noggrant och ordagrant som möjligt, för att läsning vid analysen 

skulle kunna ge en inblick och ihågkommande från intervjun.  
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Efter transkriberingen började arbetet med att analysera textmaterialet. 

Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) skall materialet analyseras på följande sätt; 

”Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehåll” (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s.189). 

Innehållsanalysen görs därmed genom att identifiera domäner, sedan meningsenheter, vilket 

är meningsbärande enheter i texten. Meningsenheterna kodas sedan för att ge en etikett och 

kort beskrivning av meningarna. Koderna blir sedan underkategorier vilket utgörs av fler 

koder som har ett liknande innehåll. Underkategorierna bör vara ömsesidigt uteslutande och 

uttömmande. Efter att underkategorierna har bildats, görs huvudkategorier för att 

sammanställa det huvudsakliga budskapet i ett antal underkategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012, s.190-191). 

För att kunna göra analysen enligt en kvalitativ innehållsanalys var det första steget att läsa 

igenom de transkriberade intervjuerna ett antal gånger. Genom att läsa igenom texten flera 

gånger blev det lättare att få en helhetsbild samt att en djupare förståelse av texten. Efter 

genomläsningarna sammanfattades texternas huvudsakliga innehåll. Texten delades sedan in i 

domäner, vilket är ett område för analysen, i studiens fall är domänerna frågor från 

intervjuguiden. Domänerna blev i antal 9 stycken. Därefter delades texten in i 

meningsenheter, alltså meningsbärande delar av texten, dessa identifierades utifrån citat från 

texterna och de hörde ihop genom innehåll och sammanhang. Efter att meningsenheterna hade 

identifieras skedde en kondensering av enheterna. Det gjordes genom att koda enheterna. 

Efter kodningen började ett arbete med kategorisering av koderna för att ta analysen till en 

högre tolkningsnivå. Kategoriseringen bildade underkategorier som sedan blev 

huvudkategorier. Huvudkategorierna blev rubriker för resultatkapitlet, eftersom de 

sammanfattar det slutgiltiga resultatet. Analysförförandet exemplifieras nedan i en matris (se 

Tabell 1), en större matris över analysförförandet går att se i bilaga 3.  
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Tabell1- Matris över analysförförandet. 

Meningsenheter Kod Underkategori Huvudkategori 

Kontaktmannen 

har sin egen tid 

med sin person 

som dom ska 

hjälpa och dom 

har en timme i 

veckan 

åtminstone att 

dom gör något 

tillsammans/../ att 

man konkret 

schemalägger det 

att det ska ske.  
 

Det ska vara 

schemalagt att 

den boende ska få 

träffa sin 

kontaktperson en 

timme i veckan. 

Individuell tid med 

sin kontaktperson. 
Metoder för äldres 

välbefinnande.  

En 

reflektionsgrupp 

varje morgon att 

man stämmer av 

med varandra hur 

har jag jobbat 

med det idag, man 

får sätta in det på 

det viset, i det 

dagliga. 
 

Daglig 

reflektionsgrupp 

och avstämning.  
 

Reflektion och 

planering i det 

dagliga arbetet. 

Implementering av 

äldres 

välbefinnande.  

För mig handlar 

välbefinnande 

väldigt mycket om 

att personalen har 

ett tänk om att, 

att man är på det 

klara med varför 

man går till 

jobbet och är 

trygg i vetskapen 

att jag är här för 

den boende det är 

mitt jobb, sen om 

jag har trevligt 

med mina 

kollegor och trivs 

på mitt jobb är 

jättetrevligt men 

prioriteten är 

alltid fokus på de 

boende.  

Välbefinnande är 

att personalen vet 

varför de går till 

jobbet, att de är 

där för de 

boende.  

Personalen ska ha ett 

mål med sitt jobb.  

Utgångspunkter för 

äldres 

välbefinnande. 
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När analyseringen av texten genomförs kan det finnas risk att analysen blir för textnära och 

koderna kan bli för detaljerade, därmed blir helheten förlorad. (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012, s.199). 

Det är därför viktigt att inte fokusera helt och hållet på koderna, utan att försöka se helheten i 

texten, det gjordes som tidigare redovisats i avsnittet genom att läsa igenom datamaterialet 

flera gånger, så att den inte går förlorad när den mer närgående analysen börjar. 

3.4 Trovärdighet 

I kvalitativ forskning används begreppet trovärdighet som ett grundläggande kriterium för 

bedömning av studien (Bryman, 2002, s.258). Trovärdighet kan enligt Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012) bedömas utifrån studiens giltighet, förförståelse, tillförlitlighet, delaktighet 

och överförbarhet. Nedan kommer dessa begrepp att diskuteras utifrån studiens utgångspunkt. 

 

Giltighet handlar om hur sanna resultaten är, alltså om resultaten är trovärdiga. Resultatet 

anses giltigt om det som lyfts fram är karaktäristiska och representativa för det som var avsett 

att beskrivas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s.197-198).  

Urvalet har också en betydande del för resultatets giltighet enligt Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012). Urvalet består mest av kvinnor, eftersom det är den typisk fördelning inom 

detta yrke, därmed kunde studien inte tillförsäkra ett annat urval gällande kön. 

Enhetschefernas närhet till ämnet bidrog till att urvalet var representativt för det som i studien 

var avsett att studera. Resultatets giltighet kommer att diskuteras i avsnitt (5). 

 

Enligt Lundman & Hällgren Graneheim är förförståelse en viktig aspekt att ta hänsyn till 

kopplat till trovärdighet. Det inbegriper tidigare erfarenhet, teoretisk kunskap samt 

förutfattade meningar. Att utnyttja förförståelsen på ett positivt sätt kan vara att vara öppen 

för möjligheten att upptäcka ny kunskap samt att få en djupare förståelse (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012, s.197-198). Förförståelse betyder också att författarna kan ha 

tidigare erfarenheter som påverkar datainsamling och analys (Wallengren & Henricsson, 

2013, s.488). Den förförståelse som vi har är kopplat till den litteratur och tidigare forskning 

som vi tagit del av innan vi genomförde intervjuerna. Förutfattade meningar är någonting som 

inte går att undvika eftersom det är någonting som de flesta personer har om många ämnen. 

Dock är det viktigt vid en studie att dessa inte blir styrande, utan att försöka ha ett öppet 

förhållningssätt till inkommande information. Vid utformningen av intervjufrågorna till 

intervjuguiden försökte vi ställa så neutrala frågor som möjligt kopplade till ämnet, det 

gjordes bland annat genom att inte lägga några värderingar i frågornas utformning.   

Vi var under intervjuerna neutrala, för att inte leda informanten till svar som vi ansåg som 

”rätta” utifrån vår förförståelse. Förförståelse kommer att diskuteras mer i avsnitt (5).  

 

Delaktighet är någonting som sker i samspelet under intervjun. Därmed kan inte resultatet av 

en intervjustudie vara helt oberoende av forskaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, 

s.197-199). Båda författarna till denna studie var delaktiga i intervjuerna. Enhetscheferna 

hade därmed två personer att ta ställning till i intervjun, det finns två stycken som ”granskar” 

och lyssnar på de som svar som enhetscheferna gav. Författarnas agerande i intervjun kan 

påverka svaren. Det gällde för oss som intervjuare att inte lägga värdering i det som 
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intervjupersonen sade genom att visa intresse för vissa svar och mindre intresse för andra. Det 

är dock svårt att hålla sig helt objektiv under en intervju. I denna studie var det en av 

författarna som ställde frågorna. Det gällde för denna att ställa frågorna på samma sätt och 

tonläge till enhetscheferna så att tolkningen av frågan skulle bli lika vid kodning av 

datamaterialet. Det är dock svårt som förstagångens intervjuare att vara neutral och ställa 

frågor med samma tonläge vid intervjutillfället. Därmed kan några av enhetscheferna ha 

uppfattat frågorna olika, detta gjorde att delaktigheten blev påverkad under intervjuerna. 

 

Tillförlitlighet handlar om en noggrann beskrivning av analysarbetet, alltså att författarna till 

studien noggrant verifierar ställningstaganden (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, 

s.198).  Analysarbetet började med en genomläsning av datamaterialet. Det gjordes enskilt av 

båda författarna till studien. Sedan fördes det en diskussion kring tolkningen och kodning, för 

att sedan fastställa tabeller över analysen som sammanfattade bådas tolkningar. Eftersom 

analysarbetet i varje steg har diskuterats och reflekterats, har koderna och 

kategoribenämningarna blivit noggranna. Genom att presentera analysförförandet genom att 

exemplifiera det i matriser i studien skapas en tillförlitlighet gällande ställningstaganden. 

Eftersom det är första gången vi använder oss av en innehållsanalys enligt Lundman & 

Hällgren Graneheim (2012) har vi fått handledning i detta moment, det har bidragit till att 

ytterligare en person har verifierat våra ställningstaganden.  

 

Inom kvalitativ forskning, består informanterna av en liten grupp individer som har vissa 

egenskaper gemensamma. Det handlar då om att forskningen skall ge innehållsrika 

redogörelser om vad som ingår i exempelvis en kultur. Om en innehållsrik och tät beskrivning 

görs så kan andra personer använda detta som en bas och sedan bedöma hur överförbart 

resultatet är till en annan miljö (Bryman, 2002, s.260). Denna studie har inte lika stort omfång 

som forskning vi tagit del av. Denna studie har gjorts med ett begränsat urval och omfång. 

Det kan vara så att andra enhetschefer har en liknande beskrivning på arbetet för äldres 

välbefinnande, men eftersom det finns en varierad uppfattning om äldres välbefinnande är det 

svårt att ha en uppfattning om studiens överförbarhet, men denna kan studie vara ett led till 

vidare forskning. 

3.5 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som har gjorts i och med denna studie, har utgått ifrån 

vetenskapsrådets Forskningsetiska principer – inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet 2002). Ett av de första etiska överväganden som gjordes var att ta 

hänsyn till informationskravet. Informationskravet handlar om att informanten ska få 

information om studien, studiens syfte, metod och användning så klart och tydligt att 

informanten kan ta ställning till huruvida denne vill delta i studien eller inte. Det ska även 

framkomma att det är frivilligt att medverka och att informanterna när som helst kan avbryta 

sin medverkan utan en förklaring. (Vetenskapsrådet 2002, s.7).  Enligt vetenskapsrådet (2002) 

skall inte forskaren utsätta personer som tillfrågats att delta i studien för otillbörlig 

påtryckning. Därmed kommer studien att acceptera de som avböjer deltagande. 

 

I tidigare avsnitt nämndes det att ett missivbrev skickades till det urval av enhetschefer som 
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studien riktades till. I missivbrevet (se bilaga 1) ställdes en förfrågan om att delta i en studie. 

Studiens författare gav information om syftet med undersökningen samt hur intervjun 

kommer att genomföras kopplat till tid och plats. Missivbrevet gav även information 

angående deltagandets villkor tillhörande informationskravet. Det finns även information i 

missivbrevet om hur och vart som denna studie kommer att publiceras. Som en avslutande del 

gavs information om kontaktuppgifter samt vem den ansvarige handledaren var.  

 

Enligt Trost (2010) är det viktigt att intervjupersonen ger samtycke till att delta i studien, att 

det finns skriftligt dokumenterat att intervjun sker frivilligt, vilket gör att den som blir 

intervjuad inte ska känna tvång. I informationen till intervjupersonen skall information vad 

intervjun skall handla om att finnas. Den självklarheten kan bli svår, eftersom det kan vara 

svårt att avgöra hur mycket av syftet som skall delges innan intervjupersonen accepterar att 

bli intervjuad. Men intervjupersonen måste också få tillräckligt med information för att förstå 

vad studien handlar om. Det gäller här att intervjuaren inte kommer in på de frågor som ska 

ställas, så att inte intervjupersonen innan blir styrd i någon frågeställningsvärld. Därmed är det 

bäst att endast informera om det nödvändigaste. Om intervjupersonen efter intervjun vill veta 

mer om studien skall intervjupersonen ge möjlighet till det. (Trost, 2010, s.124-125). Det som 

Trost (2010) tar upp gällande information och samtyckte är gjort i det missivbrev som 

skickades ut till urvalet. 

 

Nästa diskussion som förts gällande etiska överväganden handlar om sekretess gällande 

dokumentation kopplat till studien. Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall de uppgifter som 

finns om identifierbara personer antecknas, förvaras och avrapportera på ett sätt så att ingen 

utomstående kan identifiera personen i fråga. Åtgärder behöver göras så att utomstående 

personer som läser exempelvis vår text inte kan identifiera vem/vilka vi pratar om 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.13-14). Utifrån detta kommer den dokumentation i form av 

anteckningar, ljudupptagningar med mera som kan identifiera informanterna att raderas efter 

det att resultatet är redovisat i studien. Vid presentation av resultat kommer citaten att 

namnges med fingerande namn så att ingen utomstående kan identifiera enhetscheferna. 

 

När det kommer till själva intervjun, finns det några etiska aspekter som skall beaktas. 

Trost (2010) menar att så fort en intervju har börjat, så har även en tillfällig gruppsituation 

uppstått. Intervjupersonen hamnar i en situation där det vore oartigt att inte svara på en fråga. 

Intervjuaren har därmed ett övertag i vissa avseenden, genom att till exempel veta vilka frågor 

som kommer att ställas. Det är av vikt vid varje intervjutillfälle att ta detta i beaktning. Det är 

inte lätt för den som blir intervjuad att känna sig bekväm i situationen. Maktuppdelningen blir 

tydlig då en ställer frågor och den andre är avsedd att svara. Det skall göras tydligt att om en 

fråga är jobbig att svara på skall informanten kunna avböja en fråga. 
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4. Resultat 
I nedanstående avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna med enhetschefer som deltagit i 

studien. Resultatet redovisar hur enhetschefer beskriver sitt arbete samt organiserar arbetet för 

äldres välbefinnande.   

Efter analys och bearbetning av de transkriberade intervjuerna sammanställdes materialet till 

3 huvudkategorier; Utgångspunkter för äldres välbefinnande, metoder för äldres 

välbefinnande, implementering av äldres välbefinnande. Till dessa huvudkategorier tillhör 

underkategorier. För att exemplifiera hur underkategorierna och huvudkategorierna hör ihop 

kommer de att redovisas med en matris nedan (se Tabell 2). För att förtydliga och verifiera 

huvudkategorierna kommer de nedan med redogörande beskrivningar och citat från 

intervjuerna att presenteras i resultatet. För att förtydliga likheter och skillnader i citaten från 

enhetscheferna kommer citaten att refereras genom fingerande namn för att utomstående 

personer inte ska kunna identifiera enhetscheferna. De fingerande namnen blev 

”intervjuperson” och förkortas till ett ”I”, för att veta vilken av enhetscheferna som svarade 

gavs dem en siffra från ett till åtta.  
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Tabell 2- Matris över huvudkategorier och underkategorier. 

Underkategori Huvudkategori 

 Enhets/verksamhetschefers syn 

på äldres välbefinnande 

 Hög bemanning 

 Kunnig personal  

 Professionellt förhållningssätt 

 Kontinuitet 

 Motivation  

 Bemötande 

 

 

Utgångspunkter för äldres 

välbefinnande. 

 Delaktighet för den äldre 

skapas via personalen. 

 Levnadsberättelser 

 Kontaktmannaskap 

 Individuell plan 

 Anhöriga 

 Mat 

 Aktivitet 

 Brukarråd 

 

 

 

Metoder för äldres välbefinnande. 

 Möten  

 Dokumentation 

 Värdegrundsarbete 

 Sammansvetsad organisation 

 Etik 

 Reflektions tid  

 

 

Implementering av äldres 

välbefinnande. 

 

4.1 Utgångspunkter för äldres välbefinnande 

Denna kategori handlar om vilka utgångspunkter enhetscheferna beskriver sig ha i sitt arbete 

för äldres välbefinnande. 

En av utgångspunkterna för äldres välbefinnande är vad enhetschefen har för syn på äldres 

välbefinnande.  Nedan ges exempel på hur enhetscheferna valde att reflektera kring deras syn 

på äldres välbefinnande. Exempel på sådan reflektion ges nedan;  

 

 Ja som jag sa tidigare det är en otroligt stor fråga, välbefinnande är så otroligt 

 subjektivt och det är individuellt för var och en! (I 8) 

 

Utifrån detta citat går det att se likheter och skillnader gällande enhetschefernas uppfattning 

och äldres välbefinnande. Det kan dels bero på hur informanterna valde att tolka frågan, men 

också om tidigare erfarenheter och kunskap. Det gick att utifrån deras uppfattningar att 

urskilja två riktningar, antingen sågs välbefinnande utifrån den äldre, eller utifrån den äldre i 
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en verksamhet. Nedan ges beskrivning hur den äldres välbefinnande kan ses utifrån en 

verksamhet; 

 

 Men i ett nötskal kan man säga det att välbefinnande det också stimulans, det är 

 att ha koll på mediciner som kan vara kontraproduktiva, 

 läkemedelsgenomgångar där med är väldigt viktiga. (I 6) 

 

Detta citat visar på att den äldres välbefinnande i en verksamhetssyn kan göras möjligt genom 

läkemedelsgenomgångar, andra exempel var att äldres välbefinnande blir bättre vid fasta 

rutiner och schemaläggning av diverse aktiviteter.  

Utifrån tolkning och analysering av svaren som kunde kopplas direkt till äldres välbefinnande 

handlade detta ur enhetschefernas synsätt om självbestämmande, meningsfullhet, valfrihet, att 

intressen från tidigare liv ska fortsätta vara viktigt, den äldre ska styra bemötande och behov, 

att få social gemenskap, få basal omvårdnad samt att känna trygghet.  

Självbestämmande beskrevs utifrån att den äldre ska bestämma själv om sitt liv och att 

dagsformen skall styra, på så sätt att den äldre ska få välja vilken tid han/hon vill gå upp. 

Självbestämmande handlade också om efterfrågan om den äldres egna preferenser, för att 

”göra” välbefinnande; 

 

 Att få frågan vilken sorts dryck man vill ha till maten. Att man får välja vilka 

 kläder man ska ha på dig, att man ska välja själv vad man vill va med på för 

 aktiviteter och hur man vill att ens dag ska se ut. (I 4) 

 

Självbestämmande ska leda till att utformning av dagen ska vara beroende av den äldres vilja. 

Den äldre skall även känna att han/hon själv kan bestämma hur aktiv den vill vara vid vissa 

moment. Det talades om begreppen valfrihet och självbestämmande, att den äldre inte endast 

ska vara utsatt för vård och omsorg, den äldre ska också få möjlighet att påverka, detta visas 

genom citatet nedan; 

 

 Det här med själva välbefinnandet är mycket tror jag att man kan påverka, att 

 känna att man inte bara är utsatt för vård och omsorg utan att man är aktiv och 

 kan göra mycket själv.(I 5) 

 

Detta citat belyser som tidigare nämnts välfrihet och självbestämmande, att den äldre ges 

möjlighet till detta för att känna välbefinnande. Det kräver dock att den äldre är aktiv och kan 

göra mycket själv för att ha större möjlighet till att inte endast bli utsatta för vård och omsorg. 

De personer som har svårare att uttrycka sin egen vilja kan vara dem som har en 

demenssjukdom. Vid demenssjukdom beskriver enhetscheferna att självbestämmandet 

förskjuts åt de anhöriga, eftersom den demenssjuke kan ha svårt att föra sin egen talan.  

 

Som tidigare nämnts handlar äldres välbefinnande, utifrån enhetschefernas uppfattning, om 

meningsfullhet. Enligt enhetschefernas handlar meningsfullhet om att den äldre ska få vara 

delaktig i sin dag och inte bli infogad i en massa rutiner. Delaktigheten bidrog därmed enligt 
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enhetscheferna till äldres möjlighet till valfrihet. Valfrihet talades i sin tur om att den äldre får 

möjlighet att välja när insatserna skall utföras och hur, samt att den äldres behov ska styra 

bemötandet från personalen. Bemötandet från personalen skall enligt enhetscheferna vara gott 

och bemötandet skall vara enligt I 3 ”På ett humant och mänskligt sätt, att man ser deras 

person”. 

 

Enhetschefernas uppfattning om vad som genererar välbefinnande för de äldre handlar om att 

den äldre ska fortsätta att leva det liv som tidigare har levts, det beskrivs på följande sätt; 

 

 Att man ska försöka fortsätta göra det man gjort tidigare i livet, att det inte bara 

 ska bli stopp på det för att man flyttar in på ett äldreboende.(I 3) 

 

Gemensamt för enhetscheferna i denna tolkning av äldres välbefinnande ska det tidigare liv 

som den äldre har haft, styra utformandet av dagen för den äldre i den mån som det går. För 

att den äldre ska få tillbringa tid till tidigare intressen, krävs det att han/hon har en 

kontaktperson. Kontaktpersonen är en person i personalgruppen som har en närmare kontakt 

och särskilt ansvar för den äldre. Kontaktpersonen ser till att hjälpa den äldre med frågor om 

vård och omsorg, kan vara till hjälp vid kontakt med anhöriga, kontaktpersonen kan även 

hjälpa den äldre att boka tid hos hårfrisören eller läkarbesök. 

Genom att den äldre har en kontaktperson möjliggör denna enligt enhetscheferna att den äldre 

får fortsätta göra det som den har gjort tidigare i livet. 

Kontaktmannaskapet leder in på nästa del av utgångspunkterna som enhetscheferna har 

beskrivit har en viktig del i äldres välbefinnande på äldreboenden, det handlar om personalen.  

Personalen ska se till att de äldre får basal omvårdnad, hjälp med hygien samt med mat och 

andra vardagliga göromål som den äldre inte längre klarar av. Enligt enhetscheferna så krävs 

det att de som ledare ska ge förutsättningar för att personalen ska kunna jobba för äldres 

välbefinnande, det beskrevs med dessa ord; 

 

 Väldigt mycket handlar om att jag ska ge förutsättningar för att det ska hända 

 där ute. Prata om det, levandegöra det.(I 8) 

 

Enhetscheferna ska skapa förutsättningar för att personalen ska jobba utifrån ett välbefinnande 

perspektiv. En av förutsättningarna är enligt informanterna att ha en hög bemanning i 

personalgruppen per pass och avdelning. Genom hög bemanning blir utgångspunkten och 

förutsättningarna för välbefinnande mer möjligt. Med hög bemanning ger personalen bättre 

trygghet till den äldre, den äldre får snabbare hjälp om han/hon skulle larma samt att den äldre 

vet att det finns personal i närheten. Enligt enhetscheferna är hög bemanning tre personal på 

10 till 11 boende på förmiddagen, samt två personal på eftermiddagspasset.  

Enhetscheferna talar om att de arbetar för kontinuitet i personalgruppen, med kontinuitet ges 

förutsättningarna att det är samma personer som kommer till de boende varje dag. 

De egenskaper som enhetscheferna strävar efter vid anställning är att personalen skall vara 

kunniga, de ska ha ett professionellt förhållningssätt, de ska vara bra på bemötande och kunna 

arbeta motivationsinriktat. 
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När enhetscheferna talar om kunnig personal handlar det om följande; 

 

 Att dom känner sig lyssnade på när det gäller sina somatiska problem eller 

 krämpor att man kan bedöma till exempel om någon säger jag har ont i hjärtat 

 att man vet att personalen är kompetent att säga att då ska du få något för 

 hjärta. (I 8) 

 

Kunnig personal handlar dels om att personalen kan lyssna, att de kan avgöra och bedöma 

olika somatiska problem, så som bröstsmärta, yrsel med mera, samt att kunna ge rätt sorts 

medicin till den äldre. Personalen skall därmed vara utbildad och kunnig inom omvårdnad 

enligt enhetscheferna för att tillförsäkra den äldre en god omvårdnad.  

Ett gott bemötande handlar enligt enhetscheferna om att den äldre skall mötas med respekt 

och lojalitet. Personalens goda bemötande genererar enligt enhetscheferna till kontakt mellan 

de boende, genom introducering och samtal. För att enhetscheferna ska tillgodose ett gott 

bemötande behöver det finnas rutiner för om personal uppträder dåligt. Rutinerna handlar rent 

konkret om att den personal som uppträder dåligt inte får fortsätta att arbeta kvar på boendet. 

Gott bemötande handlar också om att personalen har ett professionellt bemötande till de 

boende, detta beskrivs nedan; 

 

 Kunna vara professionell när man kommer hit, när jag sätter på mig 

 arbetskläder så blir jag professionell, mina privata bekymmer får jag hänga av i 

 omklädningsrummet.(I 2) 

 

Det professionella förhållningssättet handlar alltså om att inte låta sina privata angelägenheter 

påverka arbetet på boendet. 

En annan aspekt när det kommer till bemötande är att personalen ska kunna arbeta 

motivationsinriktat; 

 

 Att motivera den personen och sen kunna ha den urskiljningsförmåga och 

 diskrepans att man inte går över gränsen. Men motivationsarbete är ju jätte 

 viktigt./…/ Man måste ta sig tid och försöka motivera personen att det här är 

 bra för dig, kom med här nu och liksom det här är kul och jag följer med dig och 

 ja. Försöka ha en positiv inställning till den aktiviteten och ta sig den tiden, är 

 väldigt viktigt.(I 6) 

 

Motivationsarbetet är enligt enhetscheferna ofta kopplat till aktiviteterna, det gäller att 

motivera den äldre på ett rätt sätt, genom positiv inställning från personalens sida. 

Aktiviteterna är en av metoderna att för att bidra till äldres välbefinnande, detta kommer att 

beskrivas nedan, därför talar enhetscheferna om motivationsarbete kring boendets 

aktivitetsutbud som en viktig utgångspunkt. 
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4.2 Metoder för äldres välbefinnande 

Denna kategori handlar om vilka metoder enhetscheferna använder sig av för att stödja äldres 

välbefinnande. 

 

Delaktighet är en av metoderna som enligt informanterna bidrar till äldres välbefinnande.  

Delaktighet kan göras på olika nivåer, det kan vara att den äldre får möjlighet att hjälpa till 

med att duka matbordet till att den äldre får, tillsammans med personalen, skapa sin 

genomförandeplan. Delaktighet i sig är någonting som informanterna vill ska vara ledande i 

arbetet för välbefinnande. Delaktighet kan göras på olika sätt och se olika ut; 

 

 När man ska städa kan man va med även om man sitter i rullstol, man kan sitta 

 med liksom.(I 5) 

 

Delaktighet kan alltså se olika ut utifrån vilka förmågor den äldre har kvar. Delaktighet kan 

alltså vara att sitta med och se på när någon utför en insats, så som städning, i ens egen 

lägenhet. Den äldre ska inte bli nonchalerad på grund av sin funktionsnedsättning, utan 

bemötas och vara delaktig utifrån sin förmåga.  

Delaktighet enligt informanterna skapas via personalen. Det är personalen som tillsammans 

med den äldre gör genomförandeplaner, levnadsberättelser och det är personalen som är 

kontaktpersoner till de äldre. Dessa arbetssätt, så som genomförandeplanen är ett verktyg för 

personalen att bidra till den äldre välbefinnande. Nedan beskriver vikten av delaktighet; 

 

 För att kunna ge välbefinnande gäller det är också att kunna hitta det som varje 

 person tycker är viktigt.(I 4) 

 

För att veta vad den äldre tycker är viktigt krävs det att denne får vara delaktig i utformandet 

av olika individuella planer som skall hjälpa personalen till att arbeta välbefinnandeinriktat.  

En av dessa planer, är som tidigare nämnts, levnadsberättelsen. De talar om 

levnadsberättelsen på följande sätt; 

 

 Levnadsberättelse, så man vet vad personen har tyckt om att göra./…./ Om man 

 haft ett fysiskt, hårt arbete så kanske man inte vill vara med och gå i trädgården 

 varenda dag, man kanske bara vill vila.  

 Men lyssnar in, hur har deras liv varit, levnadsberättelsen är central. Speciellt 

 med dementa, att man får reda på vad har man gjort förut att man också kan, 

 vad var viktigt för mig då.(I 4) 

 

Levnadsberättelsen är ett verktyg för personalen, att de vet hur de ska bemöta den äldre på rätt 

sätt men också veta vad personen vill och inte vill vara delaktig i när det kommer till 

aktiviteter. Vid upprättandet av en levnadsberättelse kan en anhörig medverka. Det kan vara 

extra viktigt om den äldre kan ha svårt att uttrycka sig eller har en demensdiagnos. 

Genomförandeplaner är också, som tidigare nämnt, en metod för personalen så att den äldre 

får vara delaktig i sin vardag, men också så att personalen vet hur de skall genomföra de 

insatser som den äldre har behov av. Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans med den 
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äldre och anhörig, personal och i vissa fall enhetschefen. Genomförandeplanen beskrivs på 

följande sätt; 

 

 Jag vill kunna leva som vanligt och jag vill ha det på mitt sätt och då blir det ju 

 välbefinnande så vi har försökt spetsat genomförandeplanen med såna frågor 

 för att man ska kunna få in det.(I 2) 

 

 En genomförandeplan som man själv har varit delaktig i att upprätta och det 

 ska vara en genomförandeplan som är detaljrik inte vara som ett biståndsbeslut 

 ser ut idag, där det bara står det basala utan de ska vara mer en blandning av 

 en arbetsplan och en genomförandeplan/…/Men personalen att dom ska kunna 

 veta/../ Att man inte tar över den boendes egna resurser.(I 2) 

 

Genomförandeplanen ska ha som utgångspunkt att jobba för den äldres välbefinnande, alltså 

behöver den vara detaljrik. Om genomförandeplanen ska kunna vara detaljrik behöver den 

äldre vara delaktig i utformandet av denna plan. Den kan även behöva göras om då den äldre 

kan bli sämre eller bättre på att klara av vissa göromål, därmed skall den uppdateras 

regelbundet så att den är anpassad efter den äldres behov.  Genomförandeplanen är alltså ett 

arbetsmaterial för personalen, dels för att arbeta utifrån person men också att delaktighet blir 

en del i den äldres vardag på det särskilda boendet.  

En till metod som nämns för äldres delaktighet är kontaktmannaskapet, med 

kontaktmannaskapet får den äldre träffa en personal som känner han/hon mer ingående. 

Kontaktmannaskapet behöver schemaläggas för att träffarna med den äldre blir av; 

 

 Kontaktmannen har sin egen tid med sin person som de ska hjälpa och de har en 

 timme i veckan åtminstone att de gör något tillsammans/../ att man konkret 

 schemalägger det att det ska ske. (I 5) 

 

Den äldres delaktighet i sin utformning av vardagen görs tillsammans med kontaktpersonen, 

därmed är det viktigt att de träffas regelbundet för att lyssna in hur den äldre mår och vad som 

kan göras bättre i vardagen för den äldre på boendet.  

 

För att de äldre ska känna delaktighet så finns ytterligare en metod som enhetscheferna 

använder sig av, det heter brukarråd och är till för de äldre och dem som jobbar på boendet. 

Brukarråden är till för diskussion kring saker och ting som kan bli bättre på boendet eller om 

någon har önskemål att någonting skall utföras, så som en utflykt någonstans.  

 

 Bo-råd, då sitter jag tillsammans med de som vill vara med det är väl i alla fall 

 8-10 stycken/../dom får ta upp vad de vill men de handlar mycket om maten och 

 aktiviteterna./../ filmer som dom vill att vi beställer, lite pyssel.(I 3) 

 

Brukarråden har alltså en bra utgångspunkt, att de äldre ska få möjlighet vara delaktiga och 

tycka till i verksamheten. Men det kommer även fram att det inte är så många äldre som 

deltar, det är mest de anhöriga som deltar på brukarråden; 
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 Vi har brukarråd en gång per termin/../ det är som att det kommer fler anhöriga 

 än boende/../ dom boende säger nä jag tycker det är bra, jag behöver inte vara 

 med på det här. Är det så att en boende tycker att den här maträtten tycker jag 

 inte om så säger de det på en gång. (I 4) 

 

Det finns likheter och skillnader i brukarråden. En del av enhetscheferna talar om anhöriga, 

att de deltar i större utsträckning på de boenden som har många demensplatser. Brukarråden 

har även olika många deltagare, ett av boendena har slutat med brukarråd på grund av att inga 

av de äldre hade intresse av att delta. Många äldre säger direkt till personalen om det är 

någonting som de inte är nöjda med eller vill ändra på. 

 

Enligt enhetscheferna är mat också en metod som genererar välbefinnande för den äldre. 

Tidigare i resultatavsnittet nämns att enhetscheferna ser god omvårdnad som en del till den 

äldres välbefinnande, till god omvårdnad tillhör mat. Nutrition är alltså en del till den äldres 

välbefinnande;  

 

 Näring, vi har dietist kopplad till verksamheten, måltidsobservationer, hur 

 stämningen är under måltiden. Är det lugn och fin stämning även det är väldigt 

 viktigt och så, det är många bitar i detta.(I 6) 

 

Vid måltiderna är det viktigt med vad det är för stämning, men även att personalen observerar 

hur mycket de äldre äter. Dietisten är viktigt för att måltiderna ska bli näringsberikade utifrån 

den äldre. Kvalitet på maten talas det även om. De boenden som har egna kök eller bakar eget 

fikabröd är snabba med att framföra detta. Maten är även viktigt för att de äldre ska känna 

meningsfullhet enligt enhetscheferna. 

 

Aktiviteter är enligt enhetscheferna en av de metoder de arbetar mycket kring för att 

tillförsäkra de äldres välbefinnande. Aktiviteter ska finnas i olika former och på olika nivåer. 

De aktiviteter som de äldre erbjuds är bland annat; sitt- jympa, tidningsläsning, promenader, 

bild & form, musik underhållning, spela ”fia med knuff”, spela kort, filmvisning, baka, bingo, 

syjunta, taktil massage, hund, gå- träning, minneslådor, fredagsmys, frukostklubb, loppis, 

kyrkan kommer på besök. Därmed är aktiviteter med fysisk inriktning viktigt; 

 

 Det är dom här andra sakerna, de här med gåträning, gymnastik och aktiviteter 

 som är så viktigt för välbefinnandet.(I 6) 

 

Enhetscheferna påpekar också att aktiviteter inte behöver innefatta så mycket fysisk aktivitet 

så som i jympa, det kan vara att den äldre får ta en promenad i sin egen takt, eller sitta i soffan 

och ha personal och boenden omkring sig, ibland är det bara ett samtal som behövs. Nedan 

förklaras att ordet aktivitet inte behöver innefatta mycket; 

 

 Vad man lägger in i ordet aktivitet, det behöver inte vara det här jättestort, det 

 kan vara det här samtalen, den sociala gemenskapen det gör att man känner sig 
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 behövd.(I 5) 

 

Den sociala gemenskapen och samtalen är viktiga, och den äldre kan därmed också känna sig 

behövd. 

Enhetscheferna vill även att personalen arbetar motivationsinriktat gällande de aktiviteter som 

erbjuds, att motivera den äldre till att delta men samtidigt inte tvinga någon att delta. 

Enhetscheferna beskriver att det är viktigt att de äldre får välja vad de vill delta i för 

aktiviteter, eftersom de äldre på boendet inte är en homogen grupp; 

 

 De här till exempel kyrkan som kommer hit och har andakt. Jag kanske är ateist, 

 jag vill inte, jag tycker inte om, då får man respektera det och inte säga att det 

 är fina sånger det är bra med musik, alltså att man verkligen respekterar.(I 2) 

 

Det är även många anhöriga som vill att deras närstående ska delta på aktiviteter, utan att 

fundera på om han/hon vill, därmed är det viktigt att se till den äldre och inte vad anhöriga 

alltid säger. Men samtidigt kan anhöriga vara en hjälp, eftersom de känner den äldre väl och 

vet vad han/hon tyckte om att göra innan flytten till boendet. 

4.3 Implementering för äldres välbefinnande 

Denna kategori handlar om hur enhetscheferna implementerar arbetet för välbefinnande på det 

särskilda boendet. 

 

För att implementera välbefinnande i organisationen talade informanterna om vikten av att 

engagera personalen och försöka få in välbefinnandet i det vardagliga arbetet. Informanterna 

beskrev möten med personalen som en viktig komponent för implementering av 

välbefinnande. För att ge förutsättningar för välbefinnande handlade det, enligt informanterna, 

om att prata om det i grupp, att levandegöra det genom reflektion och diskussion. 

Informanterna har gått eller går en utbildning på universitet via socialstyrelsen som handlar 

om den nya värdegrunden inom äldreomsorgen för värdigt liv och välbefinnande. 

Utbildningen är för utförare inom äldreomsorgen och är på 7,5 högskolepoäng, där det bland 

annat har diskuterats etiska dilemman. Efter kursen har värdegrundsledare i personalen 

utbildats, värdegrundsledarna ska i sin tur, i studiecirklar, tillsammans med resterande 

personal, diskutera olika begrepp från värdegrunden som sedan skall implementeras i 

verksamheten. I grupperna handlar det om att först reflektera över sig själva, sedan utifrån 

kunden. Det handlar om att personalen skall reflektera över hur de utför jobbet på boendet och 

på vilket sätt det görs. Till varje studiecirkel tas det upp olika ämnen. Personalen skall innan 

cirkeln hinna reflektera själv kring det valda ämnet. Sammanfattningsvis beskrevs 

implementeringen av välbefinnande följande; 

 

 Man måste sätta sig ner och bryta ner, vad betyder dom här orden för oss, vad 

 betyder trygghet för dem som bor på xxx/../ så det blir praktiskt inte så 

 teoretiskt, fina ord i all ära men vi måste ju jobba där vi är.(I 8) 

 

Den nya värdegrunden har ett bra innehåll med bra ord, men enligt enhetscheferna är orden 
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svåra att direkt implementera i verksamheten. Det krävs att enhetschefen och personalen 

tillsammans bryter ned orden och diskuterar dessa tillsammans och sedan se utifrån 

äldreboendets resurser och se till vad som egentligen är möjligt. 

 

Enhetscheferna talar om att utöver studiecirklar ska värdegrunden och etiska dilemman vara 

en stående punkt på arbetsplatsträffar. Det ska även göras möjligt för personalen att 

tillsammans vid varje arbetspass ta en stund och reflektera över på vilket sätt de arbetat under 

dagen kopplat till välbefinnande. 

En annan viktigt komponent till implementering handlar om att enhetscheferna behöver arbeta 

nära verksamheten och på så sätt uppnå en mer sammansvetsad organisation och bra 

arbetsmiljö;  

 

 Jag jobbar väldigt mycket nära verksamheten, är ute mycket på golvet, ser och 

 hör, försöker peppa personalen hela tiden. (I 3) 

 

För att implementeringen av välbefinnande skall bli möjlig så behöver den äldres vardag 

dokumenteras och schemaläggas. Den sociala dokumentationen om de boende, att det skrivs 

ned vad som görs med de boende varje dag och hur det har varit anses som viktigt för att ge 

förutsättning och implementering av välbefinnande. Schemalägga tid för att jobba med 

värdegrunden samt att schemalägga andra aktiviteter ses som en viktig förutsättning;  

 

 Man har någon planeringsdag och sen är det klart liksom, för mig handlar det 

 om att det är ett arbetssätt, något man gör hela tiden och förutsättningarna är 

 att schemalägga det.(I 8) 

5. Diskussion 
I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras. Först kommer det väsentliga i resultatet att 

lyftas fram för att sedan diskuteras och kommenteras utifrån tidigare forskning samt teori. 

Därefter kommer en metodologisk diskussion om den valda metoden. Till sist presenteras 

studiens slutsats och praktiska implikationer för vidare forskning och praktik. 

 

Det väsentliga som framgår av studiens resultat är att enhetscheferna uppfattar äldres 

välbefinnande olika och beskriver därmed äldres välbefinnande på olika nivåer. Det gjordes 

tydligt att välbefinnande har en så pass subjektiv karaktär att enhetscheferna hade svårt 

konkretisera sitt arbete med äldres välbefinnande, de fokuserade mer på personalens arbete. 

Förväntningarna från vår sida var att enhetscheferna skulle svara mer ingående om deras 

arbetssätt, målsättning och möjliggörande av de äldres välbefinnande. Varför våra 

förväntningar inte blev besvarade kan ha varit för att de inte hade tänkt till riktigt eller att det 

inte fanns någonting i verksamheten som gick att beskriva till äldres välbefinnande. Det kan 

vara anledningen till varför enhetscheferna valde att tala i generella termer istället för att göra 

en djupdykning i äldres välbefinnande.  

 

Utifrån studiens resultat påträffades intressanta likheter som enhetscheferna valde att tala om 
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för arbetet med äldres välbefinnande. Enhetscheferna beskrev att de arbetade med äldres 

välbefinnande främst via personalen. Utgångspunkten för arbetet handlade om den äldres 

självbestämmande. För att den äldre skulle känna självbestämmande beskrev enhetscheferna 

olika metoder och implikationer för detta. Metoderna handlade främst om den äldres 

delaktighet samt möjligheten till aktiviteter i olika former och nivåer. Implikationer för äldres 

välbefinnande handlade om att enhetscheferna ska göra det möjligt för personalen att arbeta 

välbefinnandeinriktat.  Den mest aktuella implikationen handlar om utbildning för personal 

och chef till den nationella värdegrunden om värdigt liv och välbefinnande inom 

äldreomsorgen. 

 

Utifrån tidigare forskning kan självbestämmandet göras på olika nivåer. Det Ericsson (2011) 

belyser är att de personer som har en demenssjukdom kan ha det svårt att uttrycka sin åsikt 

rörande sin utformning av vardagen. Därmed behöver den äldres självbestämmande anpassas 

efter sin situation och person. Enhetscheferna lyfter fram självbestämmandet till att den äldre 

ska få efterfråga inom vilka preferenser han/hon exempelvis vill gå upp på morgonen samt 

hur utformningen av dagen skall vara. Enhetscheferna talar även om att den äldre ska få 

möjligheten att påverka för att känna välbefinnande, men det kräver då att den äldre kan göra 

mycket själv, för att undkomma att endast bli utsatt för vård och omsorg. Därmed är äldres 

självbestämmande beroende av fysisk och psykisk förmåga. Ericsson (2011) menar därmed 

att det viktigt att personalen kan tolka och lyssna, samt att de bör vara förstående för att 

personer med demens är mer medvetna än vad de uttrycker. Enhetscheferna belyser vikten av 

anhörigskap, men då gäller det att den äldre har anhöriga, samt att de anhöriga också kan 

tolka rätt. Självbestämmandet kan alltså göras möjligt trots att personen i fråga har en fysisk 

och psykisk nedsättning, men det kräver att personalen har kunskap, tid och engagemang för 

den äldre.  

 

De metoder som enhetscheferna använder sig av för att bidra till äldres välbefinnande handlar 

om delaktighet. Delaktighet möjliggörs genom personalen i olika former av metoder, så som 

levnadsberättelser, genomförandeplaner, brukarråd samt att den äldre får vara med i 

vardagssysslor. Levnadsberättelser och genomförandeplaner blir därmed utgångspunkter för 

hur den äldres vardag blir uppbyggd, eftersom den äldre har fått vara delaktig i att skapa dessa 

med hjälp av personalen. I Whitaker’s (2009) forskning framgår det att dagordning och 

struktur på äldreboenden skapar mening i äldres vardag. Det är äldres behov som skall styra 

dagordningen så att dagen utformas utifrån den äldres villkor. Därmed stämmer denna 

forskning överrens med enhetschefernas beskrivning av arbetssätten kring äldres 

välbefinnande. Det är samtidigt personalen som skriver dessa genomförandeplaner och 

levnadsberättelser för att förbättra deras arbetsrutiner kring den äldre. Den äldres delaktighet 

blir därmed tolkad genom någon annan. Whitaker’s (2009) forskning och enhetschefernas 

uppfattning når inte den individuella nivå som delaktighet egentligen ska nå eftersom den görs 

genom personalen.  

 

Som tidigare nämnts lade enhetscheferna stort fokus på aktiviteter som en metod för äldres 

välbefinnande.  Aktiviteterna är enligt enhetscheferna individanpassade på så sätt att 

aktiviteter finns på olika nivåer och former. Personalen skall motivera den äldre till att delta i 
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aktiviteter, men samtidigt inte se de äldre som en homogen grupp utan att varje individ skall 

själv få välja vad den vill delta i. Enligt Lundin och Rosendahl (2012) förebygger fysisk 

aktivitet kognitiva nedsättningar, detta ökar därmed äldres välbefinnande. Forskning enligt 

Hillerås (2000) påvisar att intellektuella aktiviteter så som att umgås med andra personer kan 

generera välbefinnande hos de allra äldsta, som på grund av sin fysisk nedsatta förmåga inte 

kan delta i fysiska aktiviteter. Enhetscheferna talar om de intellektuella aktiviteterna så som 

läsning och sociala aktiviteter, men de äldre som väljer att inte delta i någon aktivitet lämnas 

därmed utanför. Enligt Rosendahl och Lundin (2012) skulle det betyda att de äldre inte får ett 

välbefinnande i den utsträckningen som de äldre som deltar i aktiviteter. Därmed så blir den 

kognitiva förmågan också nedsatt, som i sin tur leder till att den äldre drar sig undan mer från 

gruppen. Enhetscheferna behöver därmed arbeta mer individanpassat för att tillgodose de 

äldres behov av att känna välbefinnande. Finns det aktiviteter till alla äldre? Ett dilemma 

personalen oftast ställs inför handlar just om att motivera den äldre till olika aktiviteter på rätt 

sätt. Enhetscheferna talar om att det kan vara svårt att motivera de med demens till aktiviteter. 

Enligt Ericsson (2011) måste de personer som arbetar med demenssjuka kunna tolka och 

lyssna, samt vara förstående med att de dementa är mer medvetna än vad de ger uttryck för. 

Därmed är det viktigt att det finns tid för personalen att skapa relationer, som där med ger 

välbefinnande 

Utifrån Hjalmarson, Norman & Trygdegårds (2004) forskning har enhetschefer inom 

äldreomsorgen begränsade möjligheter, liten kontroll och ett begränsat handlingsutrymme. 

Eftersom arbetsmiljön är stressig samt att höga krav ställs på enhetscheferna kan detta vara en 

anledning till varför enhetscheferna inte beskrev sitt arbete i konkreta termer för äldres 

välbefinnande. Enhetscheferna har mycket att tänka på och kanske inte reflekterar kring äldres 

välbefinnande i en så stor utsträckning. Det kan även vara så att enhetscheferna har små 

medel, genom den ansträngda ekonomin, att tillförsäkra de äldre den individualitet 

välbefinnandet kräver. 

 

Utifrån studiens teoretiska ram är en känsla av sammanhang någonting centralt som bidrar till 

den äldres välbefinnande. Antonovskys KASAM tar upp tre komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet som tillsammans bildar en känsla av sammanhang. 

Begriplighet handlar om att den äldre ska kunna förstå och placera överraskande och oväntade 

händelse i en bild av begriplighet. Hanterbarhet innefattar att den äldre ska kunna bestämma 

över sina resurser för att hantera och känna kontrollen i besvärliga situationer (Tornstam, 

2010, s.264). Med dessa två aspekter av KASAM betyder det att de äldre ska ges möjlighet att 

sätta in händelser i ett begriplighetsmönster samt att få bestämma och känna kontroll över sina 

resurser. Den äldre kan därmed behöva stöttning från personalen med att förstå olika 

händelser på boendet för att det ska bli begripligt, samt att känna självbestämmande över 

besvärliga situationer. Enhetscheferna talar om att personalen skall vara kunnig, men inte till 

området att stötta den äldre vid en jobbig situation för att känna begriplighet. Komponenten 

hanterbarhet kan ses utifrån enhetschefernas tolkning av självbestämmande. Enhetschefernas 

syn på självbestämmande når dock inte upp till KASAM s hanterbarhet, då det kräver att den 

äldre får känna kontroll i besvärliga situationer, på boendet beskrivs endast självbestämmande 

med hänsyn till utformning av dagen. Både KASAM s hanterbarhet och enhetschefernas syn 
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på självbestämmande kräver dock att den äldre har kvar vissa resurser för att göra 

hanterbarheten och självbestämmandet möjligt. De äldre som bor på boenden kan ha tappat 

många fysiska och psykiska resurser, därmed blir det svårt för dessa att uppnå 

självbestämmande och hanterbarhet.   

 

Den tredje och den viktigaste komponenten till en känsla av sammanhang handlar om 

meningsfullhet. Meningsfullhet innebär att kunna se mening i händelser, så att till och med 

svåra och traumatiska händelser ses som meningsfulla (Tornstam, 2010, s.264). Med detta 

sagt krävs det att äldreboendet tillförsäkrar den äldre möjligheten att känna mening i 

vardagen. Eftersom meningsfullhet handlar om den känslomässiga delen i livet krävs det att 

boendet kan stötta den äldres känslor och hjälpa denna att se mening i livet även på boendet. 

Tornstam (2010) menar på att det skall finnas terapeutiska möjligheter för den äldre, för att 

kunna stötta den äldre när denne saknar en känsla av sammanhang. Enhetscheferna talade inte 

om denna typ av stöd till de äldre. Teorin säger dock att om den äldre känner en känsla av 

sammanhang känner denne också välbefinnande. Utifrån teorin behöver äldreboendena 

utveckla stöd- möjligheter när meningen i vardagen försvinner, samt att personalen skall 

kunna uppmärksamma detta.  

 

Den teoretiska ramen för denna studie inbegriper två till definitioner om välbefinnande för att 

påbygga KASAM s meningsfullhet. Den första definitionen är enligt Blennberger & 

Johansson (2010), de talar om meningsfullhet som en del till den äldres välbefinnande. 

Meningsfullhet kan tillgodoses utifrån fyra aspekter. Vi väljer att lyfta fram aspekten rörande 

upplevelser av livsmod, eufori och lust, eftersom det bidrar till en mer sinnesinriktad syn på 

meningsfullhet. Därmed kan den äldre känna mening i livet genom att få sinnen så som eufori, 

lust och livsmod tillgodosedda. Enhetscheferna tar inte upp sådana aspekter av den äldres 

välbefinnande, men det kan vara så att aktiviteterna på äldreboendet kan väcka sådana sinnen 

till liv, men enhetscheferna ger inga konkreta exempel på detta. Detta begrepp inbegriper 

dock subjektiva sinnesupplevelser som enhetscheferna har svårt att konkretisera kring. Denna 

definition tillhör värdegrunden och skall vara en vägledning i arbetet för äldres välbefinnande 

inom äldreomsorgen. Detta visar ännu en gång hur komplicerat det kan vara som enhetschef 

att leva upp till den nya värdegrundens ord, eftersom de har en så pass subjektiv karaktär. 

Dock är denna definition viktig eftersom den belyser välbefinnandet ur ett sinnesperspektiv.   

 

Den andra definitionen är Lundin, Berg och Hellström Muhlis (2013) begrepp om 

välbefinnande. Där är välbefinnande satt i en existentiell dimension. För att uppnå denna 

dimension ska den äldre få möjlighet att ”bara vara” samt att få göra saker för att uppleva 

meningsfullhet. Denna påbyggnad av KASAM s meningsfullhet tyder på att den äldre på ett 

äldreboende behöver bli erkänd som människa som i sin tur genererar meningsfullhet.  

Enhetscheferna talar exempelvis om aktiviteternas innehåll, att de inte behöver innefatta 

mycket för att den äldre ska känna välbefinnande. Det kan exempelvis vara att den äldre får 

möjlighet att sitta i solen eller ta promenader i egen takt, detta kan kopplas till Lundin s m.fl 

(2010) ”bara vara”. En annan aspekt av att ”bara vara” och stärka den äldres existens handlar 

om samtalen, enligt enhetscheferna får den äldre möjligheten till detta i vardagen på 

äldreboendet. Samtalen behöver dock uppnå en nivå så att den äldre känner mening och att 



38 
 

det finns tid till samtal, enhetscheferna konkretiserar inte samtalen till denna nivå. Det är 

därmed svårt att säga hur pass innehållsrika och betydelsefulla dessa samtal är. Detta begrepp 

menar också på att personalen och enhetscheferna behöver utveckla en medvetenhet av 

”varandet” för att kunna tillgodose detta, och inte se del äldre som ett objekt.  

Detta begrepp lyfter även fram andra aspekter av meningsfullhet så som att ha, älska samt att 

känna tillfredställelse och valfrihet. Valfrihet är någonting som enhetscheferna anser sig 

tillgodose den äldre, men valfriheten är alltid knuten till äldreboendets utbud och resurser, 

frågan blir då hur pass valfritt äldreboendet är. Aspekterna ha, älska och tillfredställelse 

kräver att enhetscheferna och personalen förstår innebörden av dessa för att kunna göra det 

möjligt.  

 

Meningsfullhet handlar också om att den äldre ska bli erkänd som människa av någon annan, 

exempelvis personalen. Det krävs därmed att omsorgen om den äldre är inriktad till individen, 

och vad som är betydelsefullt för denna. Det behövs därmed mer individuell tid för att 

personalen ska lära känna den äldre, för sedan göra betydelsefulla saker. Enhetscheferna ser 

kontaktmannaskapet som en viktig utgångspunkt för detta, men det krävs att dessa 

schemaläggs och sedan utförs. Enhetscheferna beskriver att tre personal på tio till elva 

boenden på dagtid ska kunna tillgodose denna form av individuell tid. Frågan blir då om de 

hinner den individuella tid som detta begrepp lyfter fram. 

5.1 Metoddiskussion 

Till denna studie har en kvalitativ metod valts för att beskriva det undersökta området. Urvalet 

inbegriper informanter som är enhetschefer i en svensk kommun.  Enhetschefernas närhet till 

ämnet gjorde att studiens giltighet kunde styrkas.  Intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplats för att tillförsäkra en miljö som inte är främmande. Det resulterade 

i en mer avslappnad intervjusituation för informanterna. Delaktighet betyder att resultatet av 

en intervjustudie inte är helt oberoende av forskaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, 

s.197-199). Därmed hade delaktigheten en påverkan på intervjuerna, eftersom vi var två som 

deltog i intervjuerna och det ställer därmed intervjupersonen i ett maktunderläge. Men på 

grund av miljön vi befann oss i, var enhetscheferna fortfarande säkra i sin yrkesroll. Frågorna 

försökte ställas med liknande tonläge eftersom vi inte ville styra informanterna till vissa svar, 

det var dock svårt. Resultatet av intervjuerna tyder dock inte på att tonläget påverkade svaren, 

men dock tolkade enhetscheferna frågorna olika, med det är någonting som är svårt att 

undkomma vid en intervjustudie.  

 

Under intervjuerna tog vi ställning till vår förförståelse, vi hade ett öppet förhållningssätt och 

därmed ledde vi inte in enhetscheferna till vissa svar. Dock kunde fler följfrågor ha ställts för 

att få mer uttömmande svar från enhetscheferna. Vi upptäckte att välbefinnandets subjektiva 

karaktär bidrog till att svaren blev i generella termer och handlade mycket om hur personalen 

arbetade istället för hur enhetschefen själv beskrev sitt arbete. Enhetschefernas beskrivningar 

gav dock en antydan om hur de tolkar äldres välbefinnande och hur de idag driver frågor 

rörande välbefinnande vid boenden vi undersökte.  

 

För att studien ska vara tillförlitlig behöver forskarna beskriva analysarbetet (Lundman & 
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Hällgren Graneheim, 2012, s.197-199). Intervjuerna har transkriberats, båda författarna har 

analyserat texterna och sedan diskuterat olika tolkningsmöjligheter. Analysförförandet har 

redovisats bland annat med matriser och tabeller i studien för att tillförsäkra studiens 

tillförlitlighet.  Den innehållsanalys som gjordes av datamaterialet har granskats av 

handledaren till studien, därmed har en utomstående person tolkat våra bedömningar. Under 

analysförförandet lät vi inte vår förförståelse styra tolkningar av svaren. Eftersom begreppet 

välbefinnande kan ha många tolkningar var vi öppna till de svar som gavs. 

Vid presentation av resultat används även citat för att påvisa hur sannolika de slutsatser som 

studien dragit i förhållande till materialet. I resultatet har varje huvudkategori presenterats 

med citat. Resultatet anses därmed utifrån vår tolkning som sanna.  

 

Studiens överförbarhet är begränsad. Eftersom studien har ett begränsat urval och litet omfång 

i relation till tidigare forskning är det svårt att överföra studiens resultat till ett större 

sammanhang. Studiens urval utgör endast en liten del av Sveriges alla äldreboenden, men det 

ger en liten blick över hur dessa enhetschefer har valt att beskriva sitt arbete för äldres 

välbefinnande. Därmed är studiens slutsats en inledning till vidare forskning kring ämnet. 

5.2 Slutsats 

Studien visar hur välbefinnandets subjektiva karaktär bidrog till att enhetscheferna hade svårt 

att konkretisera sitt arbete för äldre välbefinnande.  

De slutsatser som går att dra av denna studie är att enhetscheferna först och främst arbetar 

med personalen för att kunna tillgodose de äldres välbefinnande. Arbetet är en pågående och 

utvecklande process som nyligen handlar om att utbilda personal till socialtjänstlagens nya 

värdegrund om värdigt liv och välbefinnande. 

Enhetscheferna konkretiserade att de arbetar tillsammans med personalen för att tillgodose 

äldres välbefinnande genom att stärka de äldres självbestämmande och delaktighet. Om den 

äldre får vara delaktig i utformandet av vardagen, genomförandeplanen och får möjlighet att 

bestämma själv, så bidrar detta till en meningsfull vardag. Slutsatsen utifrån analysen tyder 

dock på att självbestämmandet är lättare att tillgodose till de äldre som är fysiskt och psykiskt 

kapabla till detta. De som inte har dessa förutsättningar ges inte samma möjlighet till 

självbestämmande. Eftersom delaktighet görs via personalen, kan i vissa fall den äldres 

delaktighet inte komma upp i en tillräckligt hög individuell nivå. Genom att den individuella 

nivån kan vara låg, blir de existentiella dimensionerna så som att bli erkänd som människa 

påverkad och meningsfullheten i vardagen kan gå förlorad.   

5.2.1 Implikationer till vidare forskning och för gerontologiskt socialt arbete 

Utifrån slutsatsen krävs det att enhetscheferna tar till sig aktuell forskning i ämnet. 

En följd av slutsatsen är att det behövs mer resurser i äldreomsorgen både personalmässigt 

och utbildningsmässigt för att stärka äldres välbefinnande. Personalmässiga resurser behöver 

utökas för att ge möjlighet till värdefull individuell tid för den äldre. 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att fastställa effekterna av utbildning och 

implementering av Socialtjänstlagens värdegrund om värdigt liv och välbefinnande inom 

äldreomsorgen. Värdegrundens ord är viktiga. Därför är effekterna av värdegrunden viktiga 
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att studera, för att se om det blivit någon skillnad sedan värdegrunden sattes i kraft och om 

resurserna finns för att arbeta välbefinnandeinriktat överhuvudtaget. 
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Bilaga 1 Missivbrev som skickades till enhetscheferna. 

Emily Rawson Lundgren  

Charlotta Lithammer  
 

En Förfrågan om deltagande i en studie 

Uppsala Universitet 

Sociologiska institutionen 

Uppsala

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

Vi är två studenter vid namn Emily Rawson Lundgren och Charlotta Lithammer. Vi går 

sjunde och sista terminen på Socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. Det har blivit 

dags för oss att skriva vårt examensarbete och vi har i vår uppsatsstudie valt att studera 

enhetschefer/verksamhetschefers syn på välbefinnande hos äldre personer som bor på särskilt 

boende. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer/verksamhetschefer arbetar för 

välbefinnande hos de äldre som bor på särskilt boende. Vi har valt ett antal särskilda boenden 

inom äldreomsorg i X Kommun, från vilka vi önskar samla in data ifrån och vill därför träffa 

dig för en kort intervju på (20-30 min) om detta ämne. Intervjun kommer att spelas in med 

hjälp av en diktafon för att så småningom transkriberas. 

 

Datamaterialet kommer att utgöra underlag för studien. I den kommande uppsatsen används 

fingerande namn på personer på äldreboenden. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt i 

studien, vilken innebär att uppgifterna inte går att härleda till någon enskild person. Den 

slutliga uppsatsen kommer att presenteras för studenter och lärare på Uppsala Universitet och 

publiceras i DIVA, som är ett öppet publiceringsverktyg för högskolor och universitet.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

 

På några av följande tider önskar jag få träffa dig; 

13:e november, mellan 8-

17 

14:e november, mellan 8-

17 

15:e november, mellan 8-

17 

20:e november, mellan 8-

17 

21:a november, mellan 8-

17 

22:a november, mellan 8-

17

Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga och din medverkan i denna uppsats är 

betydelsefull! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emily Rawson Lundgren 

Charlotta Lithammer 

 

Handledare 

Ulla Hellström Muhli 
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Bilaga 2. Intervjuguiden som användes under intervjuerna.  

 

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor: 

Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du arbetet inom äldreomsorgen?  

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

Hur många äldre finns det på boendet?  

Hur mycket personalresurser finns det? (ex hur många personer per pass och avdelning?)  

Frågor om äldres välbefinnande:  

 Vad anser du att välbefinnande är för äldre? 

 Vilken betydelse har välbefinnandet som en målsättning hos äldre i din verksamhet?  

 Hur arbetar du för att åstadkomma välbefinnande för de äldre?  

 Hur arbetar du för att åstadkomma en känsla av trygghet för de äldre? 

 Hur arbetar du för att den äldre ska känna en meningsfull tillvaro?   

 Hur görs välbefinnande för de äldre möjligt? Hur görs det konkret?  

 Har er organisation riktlinjer för arbetet med att stödja välbefinnande hos äldre?  

 Hur ser du på äldreomsorgens nationella värdegrund om värdigt liv och välbefinnande 

med fokus på välbefinnandet för de äldre?  

 Hur engagerar du personalen i arbetet för välbefinnande hos de äldre?  
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Bilaga 3. Exempel på en tabell av kodningen.  

Vad anser du att välbefinnande är för äldre? 

Meningsenhet Kod Underkategori 

 

Bestämma själv om sitt liv, 

bestämma själv vilken tid 

man vill gå upp och det kan 

variera från varje dag. 

 

Att få frågan vilken sorts 

dryck man vill ha till maten. 

Att man får välja vilka kläder 

man ska ha på dig, att man 

ska välja själv vad man vill 

va med på för aktiviteter och 

hur man vill att ens dag ska 

se ut 

 

Att man kan påverka, att 

känna att man inte bara är 

utsatt för vård och omsorg 

utan att man är aktiv och kan 

göra mycket själv också 

 

Men det förskjuts mer åt 

anhöriga eftersom dom flesta 

som har demenssjukdomen 

har svårt att föra sin egen 

talan. 

 

 

 

Dagsformen ska styra 

 

 

 

 

 

 

Bestämma kring sina rutiner 

 

 

 

 

 

 

Hjälp till självhjälp 

 

 

 

 

 

 

Anhöriga som stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självbestämmande  

Det är ju det här att man 

känner meningsfullhet det 

låter lite så där flummigt. Att 

de känner att de är delaktiga i 

sin dag och sin omsorg att 

man bara blir infogad i massa 

rutiner att man kan välja att 

man har sin genomförande 

plan som man är med och 

utformar hur ska min dag se 

ut, hur vill jag ha det 

 

 

 

 

 

 

Genom delaktighet skapas 

meningsfullhet 

 

 

 

 

 

Meningsfullhet 

Vad har jag valt på något 

sätt, valfrihet 

 

Rätten till att välja när vissa 

insatser ska utföras är ju 

väldigt viktigt då 

 

Valfrihet 

 

 

Rätten att välja 

 

 

Valfrihet 

Att man ska försöka fortsätta 

göra det man gjort tidigare 

livet att det inte bara ska bli 

 

 

Det tidigare livet fortsätter att 
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stopp på det för att man 

flyttar in på ett äldreboende 

 

Jag har min kontaktperson 

vill göra något så där 

tillsammans som jag tyckt 

varit viktigt i mitt liv 

 

Man då på grund av sin 

situation kanske inte kan 

göra de aktiviteter man förut 

tyckte om tex gå i skogen 

och plocka svamp även om 

man har tyckt om det så är ju 

det väldigt svårt/…/ får göra 

det som är möjligt 

 

 

styra 

 

 

 

 

Egen tid kopplat till tidigare 

liv 

 

 

 

 

 

För göra det som är möjligt 

utifrån tidigare intressen.  

 

 

 

 

 

 

Intressen och tidigare liv ska 

fortsätta vara viktigt.  

Att dom ska få ett gott 

bemötande en god 

omvårdnad utifrån de dom 

behöver 

 

När dom äldre blir bemöta 

för, på ett humant och 

mänskligt sätt att man ser 

deras person och man 

bemöter dom  

 

 

Behovet ska styra 

 

 

 

 

Bemötande utifrån person 

 

 

 

 

Person ska styra bemötande 

och behov 

 

Att de ska få social 

gemenskap 

 Social gemenskap 

Naturligtvis de här basala 

omvårdande, att man får 

hygienen och får hjälp med 

det och mat  

 

 

 

 

 

 

Basal omvårdnad 

Ja det är ju att dom ska  

känna sig trygga till 

 exempel tycker jag 

 

För äldre är att man känner  

trygghet  

 

Få möjligheten att känna 

trygghet 

 

 

 

 

 

 

Trygghet 

 

 


