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Abstract 

Research shows that supportive conversations with elderly who are living in nursing homes is 

requested among care personnel, this to satisfy both older people's mental health and social 

health. The care personnel try to offer the elderly supportive conversation to the extent they 

are able to, but they are experiencing obstacles in terms of shortage of time, ignorance and a 

perceived ambiguity in their profession. The purpose of present study is to describe and 

analyze the phenomenon of supportive conversation with elderly living in nursing homes, 

based on care personnel’s perspective. The study is based on qualitative interviews with the 

care personnel working in special housing. The result is analyzed from a phenomenological 

perspective with the lifeworld theory and domain theory as basis. Further on, research is used 

to describe and analyze the phenomenon. The results show that care personnel feel that there 

is a need for supportive conversation for older people in special housing. However, they don’t 

have the opportunities to offer this because of shortage of time, lack of knowledge and 

ambiguity about what is included in their work as care personnel. This contributes to the 

experienced stress among care personnel and the feeling of inadequacy in their professional 

capacity, which results in a sense of not having the ability to give the elderly a good care. 

Keywords: Supportive conversation, special housing, phenomenology, lifeworld and care 

personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att samtal för äldre på särskilda boenden är något som 

omsorgspersonal efterfrågar, för att tillgodose de äldres psykiska och sociala hälsa. 

Omsorgspersonalen försöker erbjuda de äldre samtal i den mån de kan, men de upplever 

hinder i form utav tidsbrist, okunskap och upplevd otydlighet beträffande dagens yrkesroll 

som omsorgspersonal. Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera fenomenet 

samtalsstöd för äldre människor på särskilt boende, sett utifrån omsorgspersonalens 

perspektiv. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer med omsorgspersonal på 

särskilda boenden. Resultatet är analyserat ur ett fenomenologiskt perspektiv med 

utgångspunkt i livsvärldsteorin och domänteorin. Vidare används tidigare forskning för att 

beskriva och analysera fenomenet. Av resultatet framgår att omsorgspersonalen upplever att 

det finns behov av samtalsstöd för äldre på särskilt boende. De saknar dock möjligheten att 

erbjuda detta på grund av tidsbrist, brist på kunskap och oklarheter om vad som ingår i deras 

arbetsuppgifter som omsorgspersonal. Detta bidrar till att omsorgspersonalen upplever stress 

och känner sig otillräckliga i sin yrkesroll, vilket resulterar i en känsla av att inte ha 

möjligheten att ge den äldre en god omsorg. 

Nyckelord: Samtalsstöd, särskilt boende, fenomenologi, livsvärld och omsorgspersonal.     
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1. Inledning 

Samtal sker i interaktion mellan människor och skapar på så sätt relationer (Adelswärd, 1991). 

Då människan är en social varelse (Trost & Levin, 2004), får samtal en viktigt social funktion. 

Det är i samtal som människor speglar varandra, utbyter tankar, känslor och attityder som 

antingen bekräftar eller avvisar den andra individen (Adelswärd, 1991). Enligt Norrby (2004) 

har samtal en avgörande roll för människan: ”utan samtal – interaktion med andra – är vi 

ingen eller inget” (a.a., s. 13). Vidare beskriver hon samtal mellan människor som en 

omedveten mänsklig verksamhet och som går på rutin. Om samtal trots det skulle utebli 

uppstår ett stort socialt tomrum hos människan (a.a.). 

  

Denna studie handlar om samtalsstöd för äldre människor inom ramen för det äldreinriktade 

sociala arbetet, utifrån omsorgspersonalens perspektiv på särskilt boende. Sedan andra hälften 

av 1900-talet har antalet äldre i Sveriges befolkning snabbt ökat (Thorslund, 2013, s. 279). År 

2012 var det 87 600 personer i åldersgruppen 65 år och äldre som bodde permanent på särskilt 

boende. Detta motsvarar ca fem procent av Sveriges befolkning. I åldergruppen 80 år och 

äldre var det motsvarande 14 procent som bodde på särskild boende (Socialstyrelsen, 2012). 

Antalet personer som är 80 år och äldre kommer att öka ytterligare, vilket innebär att en större 

del av befolkningen kommer att beröras av äldreomsorgens insatser. Detta kommer således 

ställa högre krav på välfärdstaten att tillfredsställa äldre människors behov (Thorslund, 2013, 

s. 279). Forskningsintresset för äldre har i och med detta ökat då andelen äldre på särskilt 

boende förväntas stiga och deras behov blir alltmer omfattande (Lundin, Berg & Hellström-

Muhli, 2013).  

 

Att flytta till ett särskilt boende kan upplevas som en stor omställning för den äldre (Lidskog, 

2011, s. 98). Socialstyrelsen (2010) skriver att flytten kan framkalla starka känslor hos den 

äldre i form av hjälplöshet, övergivenhet, ängslan och ångest. Hoffman (2011, s. 167-168) 

skriver att i samband med en flytt till särskilt boende kan tankar och känslor kring 

existentiella teman komma att väckas. Det kan vara tankar och funderingar om döden, behov 

av tröst, känsla av hopplöshet, isolering och ensamhet, vilket kan påverka den äldres psykiska 

hälsa. Omsorgspersonalens förståelse för den äldres nya situation och för sitt uppdrag som 

personal, kan ha en avgörande betydelse för hur den äldre upplever sin vistelse på boendet. 

Den äldres möjlighet att finna sig i den nya situationen beror till stor del på hur 

omsorgspersonalen väljer att skapa ett socialt sammanhang för den äldre (Lidskog, 2011, s. 

98). Josefsson (2011, s. 6) skriver att den nya situationen som den äldre befinner sig i kan 

innebära ett större behov gentemot tidigare att få samtala om sina känslor och hjälp och stöd 

att bearbeta dessa. Detta väcker intresse om huruvida det finns möjligheter för de äldre att få 

detta samtalsbehov tillgodosett på det särskilda boendet, och i sådant fall hur hanterar 

omsorgspersonalen sådana samtal? 

 

En undersköterskas arbetsuppgifter på ett särskilt boende består av flera olika praktiska 

uppgifter som att exempelvis servera den äldre mat, städa, ge ut läkemedel till de äldre och 

liknande göromål. Däremot menar Franssén (1997) att det även ingår i undersköterskans roll 

att visa omtanke, trösta och lyssna till den äldre människan för att tillgodose deras sociala och 
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psykiska behov genom ett så kallat emotionellt bemötande.  Dock har de medicinska 

göromålen högre status och högre prioritering (a.a.). Undersköterskor och vårdbiträden är de 

yrkesgrupper som arbetar med äldre på särskilt boende dygnet runt vilka ska tillgodose de 

äldres vardagliga omsorgs- och omvårdnadsbehov (Juthberg, 2008). Stranz studie enligt Äldre 

i centrum (2013) visar dock att omsorgspersonal inom äldreomsorgen anser att arbetsvillkoren 

och möjligheten att tillgodose de äldres generella behov har försämrats de senaste åren. 

Studien visar att omsorgspersonalen försöker att tillgodose de äldres behov i den mån de kan, 

men på grund av brister i äldreomsorgen har personalen inte alltid möjligheten att hjälpa och 

stödja den äldre så mycket som de önskar. Detta leder till att omsorgspersonalen känner sig 

otillräckliga (a.a.). En av Socialstyrelsens (2012) värdegrunder visar att den verksamhet som 

bedriver äldreomsorg och bär ansvaret för att den äldre ska få ett gott bemötande, ska 

organisera arbetet så att personal har tid att lyssna till och samtala med de äldre (SOSFS 

2012:3). 

Dagens arbete inom äldreomsorgen fokuserar mycket på att tillgodose de medicinska och 

grundläggande behov såsom läkemedelsbehandling, mat och kläder, medan de psykiska och 

sociala faktorerna ofta hamnar i skymundan (Josefsson, 2011, s. 6). Heap (1995, s. 91) skriver 

att samhället har en föreställning om att äldre inte känner lika starka känslor som yngre 

människor och att deras tidigare upplevelser är något som de har lagt bakom sig. Heap menar 

att sådana föreställningar om äldre kan begränsa äldre människors möjlighet att få uttrycka 

känslor som förtvivlan, rädsla eller sorg. Om den äldres möjlighet till att uttrycka känslor inte 

tas på allvar kan detta komma att påverka den äldres upplevelse av värdighet, 

självbestämmande och självbild, vilket i sin tur kan inskränka på den äldres integritet och 

välbefinnande (Heap, 1995, s. 91).  Aller berättar i Raunes artikel (Äldre i centrum, 2012) att 

det är viktigt att frågan om samtal för äldre uppmärksammas. Hon menar att äldre generellt 

sällan erbjuds en samtalskontakt. För äldre människor som bär på ångest, sorg, eller kris kan 

en samtalskontakt vara ett värdefullt stöd (a.a.)  

 

Som framgår, finns utifrån detta ett behov av samtal som inte alltid tillgodoses inom det 

särskilda boendet för äldre. Å, ena sidan ingår det i omsorgsuppdraget för undersköterskor 

och vårdbiträden att tillgodose äldres behov av få samtala, att få tröst och att bli lyssnad på. Å 

andra sidan, gör arbetsvillkoren det svårt för denna yrkesgrupp att tillgodose dessa behov. 

Detta förhållande är problematiskt eftersom det på samma gång saknas kunskap om hur detta 

behov trots allt hanteras i det praktiska omsorgsarbetet. Denna studie behandlar själva 

fenomenet samtalsstöd för äldre människor på särskilt boende, sett utifrån 

omsorgspersonalens perspektiv.  

Studien utgår från fenomenologin då avsikten är att utifrån omsorgspersonalens upplevelser 

om samtalsstöd få kunskap om fenomenet. Valet av att studera omsorgspersonalens 

perspektiv av samtalsstöd för äldre utgår från att personalen finns tillgänglig på det särskilda 

boendet dygnet runt. Många gånger är det omsorgspersonalen som finns där för de äldre då 

behov av samtalsstöd uppstår. Eftersom att det ingår i omsorgspersonalens arbetsuppgifter att 

tillgodose de äldres vård- och omsorgsbehov genom olika insatser, är det därför intressant att 

undersöka huruvida omsorgspersonalen upplever att de äldre har behov av samtalsstöd och i 
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sådant fall, hur det påverkar deras syn på omsorgsarbetet som de utför. Vad samtalsstöd för 

äldre innebär för omsorgspersonalen kan inte avgöras av andra utomstående, utan det är en 

fråga om vilken mening eller innebörd personalen själva ger den. Intresset riktas mot att få 

kunskap om samtalsstöd för äldre som bor på särskilt boende.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera fenomenet samtalsstöd för äldre 

människor på särskilt boende, utifrån omsorgspersonalens perspektiv. 

 

Studiens frågeställningar lyder: 

 Upplever omsorgspersonalen att det finns ett behov av samtasstöd för äldre? Hur 

beskriver i sådant fall omsorgspersonalen detta behov?  

 Vilken innebörd och mening ger omsorgspersonalen samtalsstöd för äldre? 

 Finns det förutsättningar för att kunna genomföra denna insats? 

 

1.2 Avgränsning och begreppsdefinition 

 

Begreppen samtalsstöd, särskilt boende, omsorgspersonal samt äldre är centrala och 

återkommer i hela studien. De kommer nedan att definieras och beskrivas hur de kopplas och 

används i denna studie.  

 

Samtalsstöd 

Josefsson (2011) skriver att samtalsstöd är en vanligt förekommande form av samtal och 

innebär att lyssna aktivt på en individs aktuella problematik, såsom tankar och känslor som 

för tillfället bekymrar individen. Som lyssnare är det viktigt att lyfta fram det väsentliga i 

samtalet och belysa detta. Att uppmuntra till eventuella förändringar i vardagen är också en 

del av samtalsstödet. Det kan vara betydelsefullt att sätta ord på sina tankar och få dela dessa 

med någon. De tankar som tidigare tagit mycket kraft från den äldre kan börja avta när han 

eller hon får berätta om dem tillsammans med någon (a.a.). I denna studie används begreppet 

samtalsstöd som ett professionellt samtal. Detta innebär att omsorgspersonalen lyssnar 

helhjärtat till den äldres tankar om ett problem eller liknande, och håller tillbaka sina egna 

bekymmer för att sätta den äldre i centrum (Zimsen, 1998, s. 27-28). Studien avser med andra 

ord inte att undersöka vardagligt samtal mellan omsorgspersonal och äldre på särskilt boende, 

där människor exempelvis delar sina bekymmer med varandra (a.a.). I den här studien avser 

samtalsstöd således ett sätt för omsorgspersonalen att ge stöd till de äldre på särskilt boende.  

 

Särskilt boende 

Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende som ges av stöd från socialtjänstlagen 

(SFS: 2001:453) eller lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (SFS: 1993:387). På 

särskilda boenden finns det bemannad personal dygnet runt för att ge vård- och 

omsorgsinsatser åt de boende (Socialstyrelsen, 2010). I den här studien utgår 
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omsorgspersonalens upplevelser från arbetet med äldre människor som har stora 

omvårdnadsbehov och inte från avdelningar för äldre med exempelvis demenssjukdom.  

 

Omsorgspersonal 

I denna studie avser begreppet omsorgspersonal: undersköterskor och vårdbiträden på 

särskilda boenden för äldre.  Deras arbetsuppgifter är att tillgodose omsorgsinsatser för den 

äldre som inte själv kan klara sig i vardagen. Det kan innebära stöd och hjälp med vad gäller 

hygien, matsituationer, aktiviteter och sociala sammanhang. I arbetet som undersköterska eller 

vårdbiträde ingår även att samtala, ge tröst och lyssna till den äldre för att stödja deras 

psykiska och sociala hälsa (Franssén, 1997). I denna studie används dessa yrkesroller 

synonymt och det görs ingen skillnad på dessa.  

Äldre  

I den här studien avses begreppet personer som är 65 år och äldre och som är beviljade insats 

om särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SFS: 2001:453) eller lagen om särskilt stöd för 

vissa funktionshindrade (SFS: 1993:387).   

 

1.3 Disposition 

 

I studiens inledande kapitel redogörs tidigare forskning (i).  De teman som valts ut är: 

förutsättningar i omsorgspersonalens arbete, äldres behov av samtalsstöd - utifrån 

omsorgspersonalens perspektiv samt omsorgspersonalens upplevelse av sin yrkesroll. Därefter 

redovisas studiens teoriavsnitt (ii) om fenomenologi som teoretisk ram samt livsvärldsteorin. 

Här beskrivs även domänteorin som utgångspunkt för omsorgsarbetets förutsättningar. Val av 

metod (iii), datainsamling, tillvägagångssätt och analysmetod beskrivs i metoddelen som 

följer. Även begränsningar av den valda metoden, validitet, tillförlitlighet samt etiska 

överväganden redovisas i detta avsnitt. Därefter presenteras studiens resultat (iv) utifrån 

studiens sju intervjuer. I analysen (v) som följer diskuteras resultatet i förhållande till teori, 

tidigare forskning och val av metod. Studien avslutas med en sammanfattning, implikationer 

för det gerontologiska sociala arbetet samt förslag på vidare forskning.  

 

2. Tidigare forskning 
 

I följande kapitel kommer forskningsläget som denna studie utgår ifrån att redogöras. Utvald 

forskning utgår från omsorgspersonalens upplevelser, förståelse, mening och erfarenhet av 

samtalets betydelse för äldre inom äldreomsorgen. Även omsorgspersonalens möjligheter att 

ge äldre samtal utifrån olika faktorer kommer att presenteras. Litteraturredovisningen är 

således sorterade under rubrikerna; förutsättningar i omsorgspersonalens arbete, äldres behov 

av samtal - utifrån omsorgspersonalens perspektiv samt omsorgspersonalens upplevelse av sin 

yrkesroll. Tidigare internationella studier har belyst att forskning om samtalsstöd till äldre 

människor på särskilt boende samt utvärdering av samtalsstödets betydelse och verkan på 

äldre människor är nästintill obefintlig (Hill & Brettle, 2007, Rainsford, 2002). Därav väcktes 

intresset för den kunskapslucka som studien avser att undersöka, nämligen fenomenet 

samtalsstöd för äldre utifrån omsorgspersonalens perspektiv. 
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Sökning av forskning 

I sökningen efter tidigare forskning utgick vi från olika samhällsvetenskapliga databaser med 

inriktning mot socialt arbete och gerontologiskt arbete som: cinahl, oxford scholarship online 

– social work, och social services abstract.  Även sökmotorerna LIBRIS, DIVA, SwePub, 

Google scholar och Uppsala universitets egen artikelsök har använts i sökning efter forskning. 

Olika kombinationer av sökord användes: care personnel, nursing aid, nursing assistant, 

nursing a nursing staff, supportive talk, supportive conversation, counseling, role, perception, 

special housing, nursing home resident och elderly care. Dessa sökord har även använts i 

svensk översättning. Vi har också funnit tidigare forskning via referenslistor i antologier, 

artiklar, avhandlingar och andra studenters uppsatser. 

 

2.1 Förutsättningar i omsorgspersonalens arbete 

 
Forskningen som presenteras i följande stycke presenterar omsorgspersonalens upplevelser 

och erfarenheter av deras arbete. Det framkommer av studierna att omsorgspersonalen har 

svårt att tillgodose äldres sociala och psykiska behov på grund av olika faktorer då arbetet 

präglas av tidspress, omorganisationer, brist på viss kunskap samt flera och otydliga 

arbetsuppgifter. Omsorgspersonalen tycks på grund av detta inte ha möjligheten att 

tillfredsställa den äldres sociala och psykiska behov i den utsträckning de önskar. 

I studien Tretton arbetsplatser (Meinow & Bjurström, 2002) studeras omsorgspersonalens 

och enhetschefers erfarenheter av deras förutsättningar och möjligheter att skapa en god 

arbetsmiljö samt en god omsorg för de äldre.  Resultatet av omsorgspersonalens erfarenheter 

är baserat på 149 stycken enkätsvar och 20 stycken gruppintervjuer som omsorgspersonalen 

har svarat på och deltagit i. Resultatet av enhetschefernas erfarenheter är baserade på 13 

intervjuer. Omsorgspersonalen arbetar på särskilda boenden för äldre med demens, men 

studien har trots det använts i detta avsnitt då den utgår från omsorgspersonalens erfarenheter 

av hur de kan tillgodose de äldres sociala behov. Det framkom att omsorgspersonalen önskade 

mer tid för att tillgodose dessa behov då de inte ansågs sig ha möjligheten att tillfredsställa 

dessa i lika stor utsträckning som de fysiska behoven (a.a.)  

Studien visade även att omsorgspersonalen ser fortbildning som ett sätt för att förbättra 

kvaliteten inom äldreomsorgen (Meinow & Bjurström, 2002). I intervjuerna med 

enhetscheferna på särskilt boende framkom att individuella utbildningsplaner för 

omsorgspersonalen inte är en del av den verksamhetsutveckling som bedrivs på boendet. 

Omsorgspersonalen ges därav inte möjligheten att själva välja den fortbildning de är 

intresserade av. Författarna till studien menar att detta är en brist i äldreomsorgen då 

fortutbildning kan öka förutsättningarna att tillgodose behov som annars inte blir 

tillfredsställda. Syftet med fortutbildningen är att möjliggöra implementering av ny kunskap i 

det praktiska arbetet och på så vis lära sig mer om de boendes behov (a.a.) 

Omsorgspersonalens möjligheter att tillfredsställa de äldres sociala behov inskränks på grund 

av omorganiseringar och besparingar. För att möjliggöra ett mer individinriktat arbete för den 

äldre krävs mer personal, kontinuitet, kunskap om åldrandet, handledning samt stöd från 
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arbetsledning (Meinow & Bjurström, 2002). Rapporten visar att det kan finnas flera faktorer 

som direkt eller indirekt påverkar omsorgspersonalens arbete som tid och fortbildning.  

Vad som i studien anses som sociala behov framkommer dock inte. Den har trots det tagits 

med eftersom den liksom vår studie är intresserade av hur omsorgspersonalens möjligheter ser 

ut att tillgodose andra behov utöver de fysiska behoven.  Ovanstående studie visar på att 

utbildning och tid kan vara eventuella faktorer som påverkar omsorgspersonalens möjligheter 

att tillgodose äldres eventuella behov av samtalsstöd. 

 

Törnqvist (2004) har utifrån en enkätundersökning med 316 omsorgspersonal analyserat hur 

dessa uppfattar sin yrkeskompetens inom arbetet på särskilda boenden. I studien refererar hon 

till Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000) som skriver att det är av stor vikt att i 

omsorgspersonalens arbete vara lyhörd och anpassa sig till den äldres behov och önskemål, 

och anpassa arbetet efter detta (Törnqvist, 2004). Resultatet av hennes studie visar att det 

saknas kunskap hos personal på särskilt boende om bemötande av äldre som upplever ångest 

och andra psykiska besvär. Omsorgspersonalen har med andra ord erfarenhet av äldre med 

ångest och oro, men de saknar kunskap om hur de ska ge de äldre stöd och hjälp med detta 

(a.a). I Törnqvist studie framkommer även att personalen inte har tid att utföra insatser utöver 

de äldres fysiska behov. Att sitta ner och ge de äldre stöd i form av samtal för att trösta eller 

lugna den äldre reduceras bort på grund av tidsbrist. Omsorgspersonalen känner sig 

otillräckliga när de inte hinner samtala med de äldre och det leder till en känsla av otillräckligt 

arbete. Det framkommer att administrativa uppgifter har ålagts personalen på grund av 

organisatoriska förändringar. Vissa behov och insatser som tid för samvaro med de äldre har 

därmed bortprioriterats (a.a.)  

 

I forskningsöversikten Att sörja för äldre - Hur ta tillvara kompetens inom äldreomsorgen? 

förs en diskussion om äldreomsorgens framtid utifrån faktorerna: kompetens, kvalitet och 

ansvar (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). Författarna skriver att kompetens krävs i 

arbetet med äldre för att tillgodose både fysiska och psykiska behov. Runesson och Eliasson-

Lappalainen hänvisar till Socialstyrelsens årsrapport Äldreuppdraget från 1998, som visar att 

omsorgspersonal inom äldreomsorgen upplever att de saknar kunskap om bemötande av äldre 

som har psykiska besvär. Rapporten tyder på att omsorgspersonalen upplever att en del av de 

äldre besväras av psykiska åkommor, men att de inte vet hur de ska gå tillväga för att bemöta 

dessa personer (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). 

 

Ädelreformen infördes år 1992 och innebar att kommunerna övertog ansvaret att inrätta och 

bedriva boenden för äldre med särskilda behov. Det kom att förändra personalstrukturen inom 

äldreomsorgen och omsorgspersonalens arbetsuppgifter. Expertgrupper såsom läkare, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och kuratorer som tidigare varit en del av landstingets 

samlade äldreomsorg minskade antingen i antal eller bortprioriterades inom den kommunala 

äldreomsorgen. Runesson och Eliasson-Lappalainen skriver att omsorgspersonalen som 

arbetade med de äldre på boendena fick i och med detta ta över fler och mer omfattande 

arbetsuppgifter som de tidigare yrkesgrupperna hade ansvarat för. Detta medförde ett större 

behov av kunskap och kompetensutveckling (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). 

Utifrån dessa två studier (Törnqvist, 2004, Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000) 



7 
 

åskådliggörs omsorgspersonalens möjligheter att tillgodose äldres psykiska behov. Brist på 

tid, utbildning och ökade arbetsuppgifter som exempelvis administrativa uppdrag hindrar 

omsorgspersonalen att tillfredsställa behov som inte är fysiska. Vår studie avser att undersöka 

omsorgspersonalens förutsättningar att ge samtalsstöd till äldre, det vill säga om behov 

föreligger. Det är därför av intresse att jämföra denna forskning med vår studie, huruvida 

omsorgspersonalens arbete begränsas av liknande faktorer? Eller om dem tillskillnad mot 

dessa faktiskt upplever att de har dessa förutsättningar för att exempelvis bemöta de äldres 

psykiska besvär och stödja dem i det.  

 

I studien Omsorg i tanke och handling - en studie om kvinnors arbete i vården (Franssen, 

1997), studeras omsorgspersonalens roll och handlingar på en sjukhemsavdelning för sjuka 

äldre. Studien har använts trots att den avser omsorg på ett sjukhem, på grund av att 

omsorgspersonalens arbetsuppgifter kan jämföras det arbete som utförs på ett särskilt boende. 

Deras arbetsuppgifter avser liksom på särskilt boende att tillgodogöra de äldres vård- och 

omsorgs behov och därför kan deras upplevelser vara relevanta för denna studie. Fransséns 

studie baseras på observationer på sjukhemsavdelningen samt intervjuer med 

omsorgspersonalen. Studien beskriver att omsorgspersonalen önskar mer tid för att skapa 

närmare kontakt med de äldre. Omsorgspersonalen upplever att arbetsbördan och brist på tid 

hindrar dem från att tillgodose de äldres psykiska behov. Det framkommer av intervjuerna 

med omsorgspersonalen att de inte ser någon mening att exempelvis inleda ett samtal med den 

äldre då tiden inte finns på grund av att de har flera andra arbetssysslor som de först måste 

genomföra (Franssén, 1997). Omsorgspersonalen uttrycker en önskan om mer fortbildning. 

De efterfrågar kurser i kristerapi för att bättre kunna bemöta, trösta och ge stöd till de äldre. 

Omsorgspersonalen upplever att de inte har möjligheten att påverka planering av utbildning 

som skulle kunna ges inom verksamheten (Franssén, 1997). Av Fransséns studie framgår det 

att både tid och efterfrågan om fortbildning utgör hinder vilka begränsar omsorgspersonalens 

möjligheter att samtala med de äldre. Val av fortbildning är en faktor som de själva inte tycks 

kunna påverka och är en intresseväckande aspekt av omsorgspersonalens förutsättningar att 

tillgodose äldre psykiska behov och hur det påverkar synen på deras arbete.  

 

Avsnittet ovan har beskrivit att omsorgspersonal som arbetar på särskilda boenden upplever 

flera hinder i deras omsorgsarbete. Det framkommer att de önskar ha möjligheten att 

tillgodose andra behov utöver de som prioriteras i dagsläget. Som nämndes i inledningen till 

detta avsnitt upplever omsorgspersonalen begräsningar i form av tidspress, brist på viss 

kunskap samt omorganisationer vilka påverkar deras arbete att tillfredställa behov som inte 

betraktas vara den äldres basala behov, som exempelvis påklädning och duschning.   

2.2 Äldres behov av samtal - utifrån omsorgspersonalens upplevelser  

Följande avsnitt består av studier som behandlar samtalets betydelse för äldre utifrån 

omsorgspersonalens upplevelser och erfarenheter. Omsorgspersonalen tycks se att äldre har 

ett behov av att samtala med någon. I forskningen sägs däremot ingenting om samtalsstöd för 

äldre.  
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I Fransséns studie (1997) som nämndes tidigare, kunde författaren observera att flera äldre på 

sjukhemsavdelningen hade behov av att samtala med någon för att känna uppskattning, 

bekräftelse och trygghet. Bland de äldre kunde hon även observera att det fanns ett behov av 

att tala med någon för att stilla sin rädsla över sitt aktuella hälsotillstånd eller för att känna 

medmänsklig omsorg. Franssén refererar till James som beskriver att det emotionella arbetet 

inte är enkelt för omsorgspersonalen att utföra, men är en mycket viktig uppgift. Det framkom 

av intervjuerna med omsorgspersonalen att en väsentlig del i deras arbete är att se 

helhetsbilden av den äldre. Som tidigare nämnt kunde Franssén observera att de äldres 

emotionella behov hamnade i skymundan för de arbetsuppgifter som de dagligen måste göra, 

trots att samtal skulle kunna bidra till att den äldre känner sig trygg och bekräftad och 

tillfredsställer det emotionella behovet (Franssén, 1997). 

 

Vidare skriver Franssén (1997) att omvårdnad inte enbart handlar om att tillgodose en 

individs fysiska behov, utan det handlar även om att bemöta individen emotionellt och 

personligt. Franssén refererar till Davies som har studerat hur omsorgsarbetet är kopplat till 

tid. När omsorgsarbetet är tidsbegränsat och beroende av att särskilda rutiner utförs blir det 

sällan tid kvar som personalen kan använda för att ge emotionellt stöd. Davies menar att när 

arbetsrutinerna planeras efter klockan är det svårt att hinna ta hänsyn till individuella behov 

och önskningar (Franssén, 1997). 

 

Wreder (2008) har utifrån Gustavssons och Szebehelys rapport (2001) undersökt vad 

omsorgspersonal inom äldreomsorgen, bland annat på särskilda boenden, utifrån sina 

erfarenheter anser är god äldreomsorg. Av Wreders (2008) analys framkommer att god 

äldreomsorg karaktäriseras av tre komponenter; hemkänsla, familjeband och samtal. Då 

samtalsstöd är ett centralt ämne för denna studie, har vi valt att fokusera på den del av 

Wreders resultat som berör samtal. Analysen visar att omsorgspersonalen anser att det är 

viktigt att samtala med äldre i vardagen, men att de sällan har tid att sitta ner tillsammans med 

de äldre och verkligen lyssna till dem. Social interaktion är något som omsorgspersonalen 

önskar mer av. Av analysen framkom att omsorgspersonalen upplever att de äldre ofta är 

ensamma, isolerade, inaktiverade samt visar depressiva symtom. Omsorgspersonalen tror att 

om äldre ges möjligheten att samtala med någon, kan ovanstående faktorer eventuellt 

motverkas (Wreder, 2008).  

 

Wreders (2008) och Fransséns (1997) studier visar att omsorgspersonalen upplever att samtal 

är en viktig del av de äldres omsorg. Samtal kan få de äldre att känna sig bekräftade, tröstade 

eller användas som en metod för att lindra depressiva symtom. Detta väcker intresse för vår 

studie då två av forskningsfrågorna är att undersöka om omsorgspersonalen upplever att äldre 

på särskilt boende har behov av samtalsstöd, och i sådant fall samtalsstödets mening.  

 

2.3 Omsorgspersonalens upplevelse av sin yrkesroll 

 

Nedanstående studie är en amerikansk studie och har tagits med i detta kapitel för att den på 

ett intresseväckande sätt beskriver och tydliggör hur omsorgspersonal på särskilda boenden 

kan uppleva sin yrkesroll, och den kan tänkas ha betydelse för resultatet av föreliggande 
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studie. Chungs studie (2010) ger en kontext till omsorgspersonalens upplevelser av deras 

yrkesroll, vilken kan tänks påverka deras förutsättningar att bedriva samtalsstöd samt vilken 

mening och innebörd de ger samtalsstöd för äldre.  

 

Den kvalitativa studien Nursing assistant beliefs about their roles and nursing home 

residents: implications for nursing home socialwork practice (Chung, 2010) beskriver två 

olika roller som omsorgspersonal upplever att de förväntas ha i sitt arbete på särskilt boende. 

Omsorgspersonalen upplever att de ofta och gärna intar en intim roll som familjemedlem och 

vän till de äldre på boendet. De upplever att det är en förgiven tagen och outtalad roll trots att 

det inte krävs utifrån deras arbetsbeskrivning. Däremot upplever omsorgspersonalen själva att 

de finner mening att tillskriva sig en sådan roll och att det motiverar värdet av det arbete som 

dem utför. Den intima rollen kan dock framkalla emotionella svårigheter och dilemman i 

omsorgspersonalens arbete (Chung, 2010). 

  

De roller som omsorgspersonalen intar påverkar in sin tur deras handlingar gentemot de äldre. 

Omsorgspersonalen arbetar för att tillfredsställa de äldres behov, men de har även 

förväntningar att leva upp till vad gäller deras formella professionalitet utifrån verksamhetens 

ramar. Samtidigt, betraktar allmänheten ofta omsorgspersonalens roll som paraprofessionell 

då de bland annat assisterar sjuksköterskor och läkare på boendet. För att arbeta som 

omsorgspersonal krävs enbart gymnasial utbildning och antalet specialutbildningar som de 

har tillgång till är begränsade. Boendets ledning och de sjuksköterskor som arbetar på boendet 

kräver ett professionellt tillvägagångssätt från omsorgspersonalens sida. Artikeln ställer frågor 

om det är möjligt att omsorgspersonal ska arbeta under dessa förhållanden där deras roll inte 

är uttalad utan där de har olika förväntningar från sjuksköterskor och ledning gentemot de 

äldre. Chung understryker även vikten av att den ambivalens som råder gällande 

omsorgspersonalens roller på särskilt boende åtgärdas. Omsorgspersonalen ger mer än nittio 

procent av den direkta vården till de boende och har därmed viktig information om de äldre. 

Med stöd från andra yrkesgrupper som har mer kunskap om bemötande av äldre skulle 

omsorgspersonal öka förutsättningar för att tillfredsställa de äldres psykiska behov. Däremot 

krävs mer resurser och omsorgspersonalens arbetsuppgifter bör även omdefinieras för att göra 

detta möjligt (Chung, 2010).  

 

Chungs studie visar att omsorgspersonalen har olika förväntningar på deras yrkesroll, dels 

ifrån de själva, dels från utomstående aktörer.  Artikeln är av intresse då föreliggande studie 

ska undersöka huruvida omsorgspersonalen upplever att de kan ge samtalsstöd utifrån deras 

roll som undersköterskor och vårdbiträden, och vad de förväntas utföra utifrån verksamhetens 

ramar. Vilken roll upplever de att de har gentemot de äldre, respektive verksamheten? 

Kommer detta till uttryck? Chungs (2010) studie ansågs relevant, trots att den inte är 

förankrad i den svenska kontexten då den beskriver omsorgspersonalens upplevelser av sin 

yrkesroll och hur det påverkar deras upplevelser av sitt arbete.  

 

2.4 Summering av tidigare forskning 
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Ovanstående kapitel visar att omsorgspersonalen upplever att äldre på särskilt boende och 

sjukhem har behov av psykiskt och socialt stöd i form av samtal. Omsorgspersonalen 

efterfrågar mer utrymme för att tillgodose dessa behov, då de upplever att de inte kan ge den 

omsorg som de äldre har behov av. Av den begränsade genomgången av tidigare forskning 

framkommer att det förekommer brister i omsorgspersonalens förutsättningar för att 

tillgodose de äldres behov av samtal. Tidspressat schema, brist på kunskap om bemötande av 

äldre samt omfattande arbetsuppgifter begränsar omsorgspersonalens arbete. En del av 

bristerna kan även bero på organisatoriska förändringar och som omsorgspersonalen därmed 

har mindre möjlighet att påverka. Som framgår, berör tidigare forskning samtal med syfte att 

trösta och lugna äldre på särskilt boende eller sjukhem. Detta för att kunna tillfredsställa de 

äldres eventuella sociala och psykiska behov. Däremot tycks det inte i någon större 

utsträckning finnas tidigare forskning huruvida fenomenet samtalsstöd för äldre på särskilda 

boenden upplevs av omsorgspersonal. Klart framkommer av detta kapitel att 

omsorgspersonalens roll och arbetsuppgifter inte är tillräckligt tydliga, gällande om vad som 

faktiskt ingår i deras arbete. Detta drabbar omsorgspersonalens bild av deras arbete då de 

upplever att de inte kan ge dem äldre den omsorg som de har som ambition att ge. Utifrån 

detta forskningsläge kommer denna studie att undersöka fenomenet samtalsstöd för äldre på 

särskilt boende utifrån omsorgspersonalens upplevelser. Detta eftersom att tidigare forskning 

tyder på att samtal utifrån omsorgspersonalens perspektiv tycks ha stor betydelse för den 

äldre. 

 

3. Studiens teoretiska ram  
 

Nedan beskrivs de teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån; den fenomenologiska 

traditionen av upplevelsebeskrivningar (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 

Datamaterialet i denna studie har analyserats utifrån fenomenologins nyckelbegrepp: 

livsvärlden. Vidare redovisas även domänteorin som kommer att användas i analysen av 

studiens resultat och diskussion i syfte att öka förståelsen för hur olika nivåer, domäner inom 

människovårdande organisationer påverkar varandra, och i sin tur omsorgspersonalens arbete 

med de äldre på särskilt boende (Morén, Blom & Perlinski, 2010).  

 

3.1 Fenomenologi och fenomen 

 

Fenomenologi är vetenskapen om generella fenomen och hur fenomen uppenbarar sig för ett 

subjekt, vilket i denna studie är omsorgspersonalen. Ett fenomen kan vara ett objekt, en tanke, 

en åsikt eller något annat som är en del av en individs verklighet (Dahlberg m.fl., 2008, s. 33). 

Fenomenologin beskiver världen såsom den upplevs av människor. Hur människor upplever 

världen och vad den betyder för dem, men också hur de relaterar till den värld de upplever, till 

olika situationer och till andra människor. Det handlar om den livsvärld som människan lever 

i och verkar (a.a. s. 6). I livsvärldens tar människan det mesta för givet, vilket innebär att den 

inställning om verkligheten som individen har oftast är oreflekterad (Bengtsson, 1998). 

Genom ”gå till sakerna själva” kan forskaren ta del av och försöka förstå ett fenomen 

(Bjurwill, 1995, s. 5), som i denna studie är samtalsstöd för äldre utifrån omsorgspersonalens 
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perspektiv. I denna studie går intervjuarna till omsorgspersonalen själva för att ta reda på hur 

fenomenet äldres behov av samtalsstöd upplevs i deras verklighet (Egidius, 1986, s. 55). 

Genom att intervjua omsorgspersonalen är förhoppningarna att fånga deras upplevelser och 

perspektiv av fenomenet samtalsstöd för äldre, utifrån omsorgspersonalens livsvärld på 

särskilt boende. 

Livsvärldsteori 

Husserl, i Justesen och Mik-Meyer (2011) fokuserade på hur saker framträder genom 

mänskliga erfarenheter, med detta menas att saker kan upplevas och erfaras på olika sätt. Ett 

begrepp som används inom det fenomenologiska perspektivet är som nämnts ovan, 

livsvärlden. Med detta menas den konkreta värld i vilken individen lever i och som denna tar 

för givet. Den är förankrad i tid och rum och ett fenomen får olika betydelser beroende på hur 

individen upplever livsvärlden. Livsvärlden är gemensam och det är något som individen är 

”kastad in i”. Fenomenologin fokuserar på individernas subjektiva erfarenheter i denna 

bestämda livsvärld (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 18, 20). Husserl, enligt Bjurwill (1995) 

menade att när teorier om vad som förväntas av individer används i forskning, finns risken för 

att viktiga kunskaper och fenomen aldrig synliggörs på grund av dem inte inkluderas i teorin, 

och därmed nästintill inte existerar. Det krävs ett reflekterande synsätt för att förstå och 

studera individer i dess sammanhang eftersom både den som studerar och de som studeras 

befinner sig i en subjektiv livsvärld (Bjurwill, 1995, s. 48). För att ta del av hur 

omsorgspersonalen ser på fenomenet utifrån deras livsvärld studeras enligt fenomenologin 

deras erfarenheter och upplevelser. Det är viktigt att studien tar hänsyn till individernas syn på 

sig själva och vad som är viktigt och betydelsefullt för dem eftersom dessa faktorer ofta glöms 

bort i en annars objektiv värld.  

 

I denna studie är det fenomenet äldres behov av samtalsstöd utifrån omsorgspersonalens 

perspektiv som ska studeras. Undersökningen baseras på omsorgspersonalens upplevelser och 

erfarenheter utifrån den livsvärld de är verksamma inom, det vill säga särskilt boende och på 

så vis synliggöra fenomenet som studien avser att beskriva. Det är således viktigt för 

forskaren att förhålla sig på ett sätt som gör att informanterna ges fria tyglar att uttrycka sig 

som de vill och för att på så sätt ta del av deras upplevelser (Dahlberg, m.fl., 2008, s. 31-32). 

Däremot kan intervjuaren aldrig sätta sig in i informanternas upplevelser helt eftersom att det 

är utifrån deras självupplevda erfarenheter. Detta kan vara problematiskt med 

fenomenologiska studier, att det utgår från de intervjuade personernas subjektiva upplevelser 

och att det kräver att forskaren reflekterar över hur upplevelserna tolkas. Samtidigt är 

fenomenlogin ett sätt för forskaren att försöka förstå och tolka ett fenomen utifrån en viss 

grupp av personers upplevelser och erfarenheter.  

 

Med livsvärldsteorin som inspiration vid utförandet av intervjuerna med omsorgspersonalen, i 

analysen av resultatet och i diskussionen kan fenomenet utifrån omsorgspersonalens livsvärld 

synliggöras och beskrivas. Dahlberg m.fl. (2008, s. 37) menar att det som tidigare har varit 

tyst och för given taget kan genom fenomenlogiska studier bli synliggjort och således 

problematiserat och ifrågasatt. Detta är enligt Aspers (2001, s. 301) ett sätt för att ifrågasätta 
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och rekonstruera sociala fenomen. För att det ska ske förändringar krävs det att individer tar 

ställning och agerar utifrån dessa.   

 

 

3.2 Domänteori 

 

I syfte att bättre förstå villkoren för verksamhetsutveckling inom människovårdande 

organisationer utvecklade Kouzes och Mico domänteorin (Morén, Blom & Perlinski, 2010). 

Deras bakgrund till domänteorin utgår ifrån att människovårdande organisationer, som har till 

syfte att ge individer stöd med olika typer av insatser, innefattar olika domäner som service 

(service domain), ledning/administration (management domain) och politik (policy domain). 

Individerna i de olika domänerna ser organisationens mål, riktlinjer, samspel och interaktioner 

på olika sätt. Detta menade Kouzes och Mico ökade risken för att skapa diskussioner och 

konflikter mellan och inom domänerna som i sin tur inverkade på hela organisationen 

(Kouzes & Mico, 1979). Författarna menade att detta var vanligt förekommande just bland 

människovårdande organisationer. De diskuterar kring att personerna i de olika domänerna 

har enskilda roller och olika uppfattningar om hur organisationen ska fungera. Arbetet utförs 

utifrån vad som gagnar den egna domänen bäst utan att ta hänsyn till de andra domänerna. 

Eftersom att domänerna är kopplade till samma organisation kan det uppkomma problem om 

exempelvis framgång i en domän innebär ett nederlag för en annan. Det finns ofta en 

spänning inom dessa organisationer eftersom de som arbetar inom dem tillhör olika domäner 

vilka arbetar utifrån olika synsätt, riktlinjer och mål. Arbetet i domänerna innebär att kunna 

tillgodogöra både inom och utanför sin egen domän, vilket kan påverka eventuella 

förändringsprocesser. Om varje domän vill behålla sitt eget sätt att vara på kan det vara svårt 

att få till förändringar. Mycket beror också på vad som krävs från den egna domänen och även 

andra inblandade för att en förändring ska kunna ske (a.a).   

 

Kronwall, Olsson och Sköldborg (1991) skriver likaså att organisationer som innefattar och 

bedriver vård, behandling eller utbildning tenderar att se organisationen på olika sätt. 

Individers verklighetsuppfattningar skapas i det sociala samspelet som de befinner sig i 

dagligen, med andra ord i deras arbete på den enskilda nivån, domänen. Detta har stor 

betydelse för individernas perspektiv på organisationen. Individerna har olika uppfattningar 

om sina arbetsuppgifter vilket gör att när eventuella förändringar ska ske eller då man vill ta 

itu med problem som kan råda inom eller mellan nivåerna så uppkommer vissa skillnader 

eller konflikter (Kronwall, m.fl., 1991, s. 25). För att beskriva hur domänerna i organisationen 

verkar i relation till denna studie, redogörs de nedan i perspektiv till den organisationsnivå 

som omsorgspersonalen på särskilt boende befinner sig i. Författarna hänvisar till Kouzes och 

Micos domänteori (1979) och ger en förklaring till de olika domänernas karaktär nedan: 

Politisk domän: Det särskilda boendets organisation styrs ifrån en politisk domän. Individerna 

inom domänen är ofta oense kring diskussioner vad gäller officiella tjänster och för att lösa 

eventuella problem eller brister i organisationen görs förenklingar. Eventuella problem eller 

målsättningar i verksamheten, som i denna studie är särskilt boende anpassas eller löses efter 

den politik som råder. Detta betyder att den verklighet som skapas utifrån den politiska 
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domänen kan bli svår att omsätta i omsorgspersonalens vardagsarbete. Hur en situation kan 

tänka uppfattas eller tolkas på verksamheten görs utifrån faktorer som taktiska överväganden 

och förhandlingar med politiken i bakrunden. Dessa faktorer har dock en liten del med 

omsorgspersonalens vardagsliv att göra (Kronwall m.fl., 1991, s. 26).  

Administrativ domän: Kronwall m.fl. skriver att det är inom denna domän som resurser, 

förvaltning, bemanning, beräkningar, rutiner och ansvarsfrågor tas om hand. Det är här de 

politiska besluten omsätts i konkreta planer för genomförande, och för att driva igenom 

politiska beslut utvecklas speciella arbetssätt. Verkligheten utifrån denna domän får 

karaktären av att kunna styras, regleras, kostnadsberäknas på ett effektivt sätt. På denna nivå 

möter ledningen sällan de som berörs av verksamhetens insatser, i detta fall de äldre på 

boendet (Kronwall m.fl., 1991, s. 26).  

Professionell domän: Det är inom denna domän som omsorgspersonalen på boendet befinner 

sig.  Här ska rutiner och vardagssysslor utföras och eventuella konflikter som kan uppkomma 

på arbetsplatsen ska lösas. Det är inom denna domän som det ”verkliga” arbetslivet sker. 

Kronwall m.fl. beskriver att det är här som ambitionerna ska omsättas och här kan det inträffa 

sådant som inte stämmer överens med de administrativa planerna. Omsorgspersonalens 

verklighet blir därmed en helt annan än den som upplevs inom den politiska och den 

administrativa domänen. Situationen inom den professionella domänen försvåras om 

yrkesgrupperna dessutom är av olika professioner, eftersom det kan skapas statusrelaterade 

problem (Kronwall m.fl., 1991, s. 27-29).  

Genom att se organisationen som omsorgspersonalen arbetar i utifrån olika domäner, kan 

analysen i ljuset av domänteorin eventuellt ge ökad förståelse för att omsorgspersonalens 

arbete präglas av flera domäner. Relationen mellan politik, förvaltning och profession är 

något som genomsyrar offentliga organisationer (Moren, Blom, & Perlinki, 2010). 

Domänteorin kan användas som inspiration och för att öka förståelsen för hur domänerna kan 

tänkas påverka omsorgspersonalens arbete, förståelse av yrkesrollen och meningsskapande av 

samtalsstöd på särskilda boenden. Dessa domäner kan ha betydelse för omsorgspersonalens 

möjligheter att tillgodose de äldres behov av samtalsstöd. Möjligen kan inskränkningar i 

omsorgspersonalens arbete, så som brist på tid, hög arbetsbelastning och brist kunskap som 

nämndes i avsnittet tidigare forskning förklaras i att andra domäner styromsorgspersonalen 

arbete utifrån sina enskilda resurser, mål, och riktlinjer. Utifrån domänteorin kan fenomenet 

samtalsstöd för äldre utifrån omsorgspersonalens perspektiv analyseras och problematiseras ur 

ett större sammanhang, vilket kan vara intressant aspekt för studiens resultat och vidare 

diskussion. Den politiska och den administrativa domänen är relevanta i denna typ av kontext, 

därför beskrivs de ovan. Då studien utgår ifrån omsorgspersonalens upplevelser på särskilt 

boende är dock ljuset som mest riktad på den professionella domänen i de senare avsnitten 

medan de övriga domänerna inte ges samma utrymme.  
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4. Metod  

I detta avsnitt presenteras studiens val av metod, urval, datainsamling, tillvägagångssätt 

analysmetod samt begränsningar av metodval. Avslutningsvis beskrivs studiens validitet och 

reliabilitet samt de etiska riktlinjer som studien tagit hänsyn till.  

4.1 Val av metod 

Studien utgår från en fenomenologisk ansats i och med att syftet är att analysera och beskriva 

fenomenet äldre människors behov av samtalsstöd, sett utifrån omsorgspersonalens 

perspektiv. Studien avser att beskriva fenomenet utifrån aktörernas perspektiv och livsvärld, 

därav valet av fenomenologi som teoretiskt metodval (Kvale & Brinkman, 2009, s. 42). 

Denna studie är med andra ord inriktad på omsorgspersonalens livsvärld och den verklighet 

som de upplever på de särskilda boendena. 

 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju personer som arbetar som 

omsorgspersonal på särskilt boende i en medelstor kommun i Sverige. Kvalitativa intervjuer 

ansågs vara bäst lämpade för att ta del av omsorgspersonalens upplevelser. Bryman (2001, s. 

300) skriver att genom kvalitativ intervju kan informanternas upplevelser och synsätt 

åskådliggöras. I och med att denna uppsats är en fenomenologisk studie ansågs kvalitativa 

intervjuer vara den datainsamlingsmetod som passade studien bäst för att förstå vilken 

innebörd och mening som omsorgspersonalen ger samtalsstöd för äldre.  

 

4.2 Datainsamling 

 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer  

Med semistrukturerade intervjuer har forskaren möjlighet att följa upp de svar som 

informanten ger och kan ställa ytterligare frågor därefter. Den här formen av intervju innebär 

att frågorna ställs utifrån en intervjuguide. Det kräver att intervjuaren är lyhörd, följsam och 

anpassar följdfrågorna till informanternas svar (Aspers, 2011, s. 140, 143). Frågorna ska 

enligt fenomenologin vara öppna så att informanterna får utrymme att ge så fria beskrivningar 

och upplevelser som möjligt, likaså för att ge forskaren ett omfattande material som kan 

analyseras och gestalta informanternas livsvärld (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 54-55).  

 

Intervjuguiden utformades utifrån två teman och dessa var: (i) upplevelser av hur den äldre 

påverkas av de förändringar som sker i och med åldrandet, och (ii) upplevelser av äldres 

behov av samtalsstöd. Temana kom dock att korrigeras och ändras under de första 

intervjuerna på grund av att omsorgspersonalen betonade deras egna förutsättningar att ge den 

äldre samtalsstöd. Detta ämne kom att få lika stort utrymme som de teman som angavs ovan. 

Följdfrågorna under intervjuerna såg olika ut beroende på vad informanterna svarade. Frågor 

som ”Hur kan det uttrycka sig i ditt arbete?”, ”och ”Kan du utveckla det?”, var några av de 

följdfrågor som ställdes. Vid utformningen av intervjuguiden lades stor vikt på att frågorna 

skulle vara öppna, i den meningen att det inte var ja- och nej-frågor. (Se intervjuguide i bilaga 

3).  
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I en fenomenologisk studie är det viktigt att låta aktörerna ta plats för att ge dem möjligheten 

att beskriva sin verklighet så som de uppfattar den, utan att forskaren influerar sin egen 

förförståelse. Förförståelsen av det studera fenomenet måste forskaren lägga åt sidan. 

Intervjuarens uppgift är inte att utse om personernas upplevelser är rätt eller fel, utan istället 

inta rollen att hjälpa informanten att berätta om dennes upplevelser snarare än att styra 

personen i någon riktning (Dahlberg m.fl., 2008, s. 99-100). Öppna frågor var därav ett sätt 

för att minska risken för att påverka och styra informanternas svar utifrån vår förförståelse om 

ämnet.  

 

4.2.2 Urval 

Studien fokuserar på en specifik yrkesroll, i det här fallet vårdbiträden och undersköterskor, 

då de förväntas ha en viss kunskap och viktig information kring de frågeställningar som 

studien avser att studera (Jacobsen, 2007, s. 123), då de finns tillgängliga för dem äldre 

dygnets alla timmar. Enligt Franssén (1997) är vårdbiträdena och undersköterskorna även de 

som förväntas tillgodose de äldres sociala och psykiska behov. Annan personal på det 

särskilda boendet såsom läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut har 

exkluderats från studien, på grund av att de inte har kontinuerlig kontakt med alla boende och 

för att deras arbetsuppgifter främst riktar sig mot medicinska och kroppsliga behov.  

 

Förfrågan om att delta i denna studie skickades ut till sju enhetschefer på särskilda boenden i 

en medelstor kommun i mellan Sverige. Fyra av dessa svarade att de var intresserade av att 

medverka i studien. Enhetscheferna frågade därefter två av omsorgspersonalen på respektive 

boende om intresse att delta i studien. Åtta personer intervjuades, varav en inte uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien på grund av personen arbetade på en demensavdelning. 

Därav baseras datamaterialet på sju informanters upplevelser om samtalsstöd för äldre. 

Inklusionskriterierna var: (i) minst fem års arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen, (ii) 

arbetar som undersköterska eller vårdbiträde samt (iii) att personen arbetar på en avdelning 

med inriktning mot äldre med stora omvårdnadsbehov. Studien inkluderar således inte andra 

avdelningar på särskilda boenden med inriktning på demenssjukdom, missbruksproblematik 

och psykiska funktionsnedsättningar.  Valet av enbart äldre med stora omvårdnadsbehov 

beror på att den här studien riktar sig mot äldres generella behov av samtalsstöd. 

 

4.2.3 Tillvägagångssätt 

Inför datainsamlingen kontaktades enhetschefer på särskilda boenden genom e-post. I e-

postmeddelandet bifogades ett missivbrev som innehöll information om undersökningens 

syfte, vart studien ska publiceras, intervjuns beräknade längd samt etiska principer. I brevet 

gavs även förslag på olika datum och tider för intervjuerna. (Se bilaga 1). Intervjuerna varade 

mellan 20-30 minuter. För att göra det möjligt för intervjupersoner att komma till tals i största 

möjliga utsträckning och inte påverkas av varandra i svaren intervjuades de var och en för sig 

(Trost, 2010, s. 67). Det var viktigt att inför varje intervju skapa en god stämning och därför 

inleddes varje intervju med småprat, presentation om intervjuarna samt information om 

studien.   
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Inför intervjuerna beaktades det faktum att det råder en obalans mellan intervjuaren och 

informanten vid intervjusituationen och kan inte betraktas som ett vanligt vardagligt samtal då 

intervjuarna bestämmer ämne och de frågor som ska ställas. Denna obalans kan påverka och 

göra informanten nervös under intervjun och resultera i att informanten inte alls vill dela med 

sig av sin livsvärd (Dahlberg m.fl., 2008, s. 102). I och med detta lades, som tidigare nämnt, 

stor vikt att skapa en god stämning innan intervjun och försökte att avdramatisera situationen 

genom att prata om andra saker än vår studie.  

 

Det kändes även viktigt att det inte fanns åhörare på den utvalda platsen där intervjun 

genomfördes, utan att det var ett samtal mellan informanten och intervjuarna. Informanterna 

fick själva välja plats inför intervjun för att det skulle vara en plats som de kände sig bekväma 

med (Trost, 2010, s. 60, 65). Alla informanterna valde att göra intervjun på sin arbetsplats 

under eller direkt efter avslutad arbetstid. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon 

för att kunna gå tillbaka efter intervjutillfälle, lyssna och reflektera över det som sades. 

Inspelning av intervjuerna möjliggjorde även att enbart kunna fokusera på vad informanterna 

sade och hålla ögonkontakt med dessa, vilket hade blivit svårare om personens svar hade 

antecknats för hand (a.a., s. 74-75). I denna studie har diktafonen även använts för att spela in 

reflektioner och intryck efter intervjuerna.   

När intervjuerna var genomförda transkriberades studiens datamaterial. Liksom Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2008) skriver utfördes transkriberingen kort efter att intervjutillfället 

skedde, då intervjun fortfarande var färsk i minnet. Intervjuerna transkriberades av båda 

författarna till studien och de spelades som tidigare nämnt, in med hjälp av en diktafon. Detta 

underlättade transkriberingen av intervjuerna då det var möjligt att gå tillbaka i intervjuerna 

och lyssna om igen, och allt som informanterna berättade kom på så vis med i datamaterialet. 

Transkriberingen gjordes med hjälp av datorprogrammet Word, där användes olika färger för 

att kategorisera materialet.  

4.3 Analysmetod 

 

Datamaterialet har analyserats utifrån Giorgis (2009) analysmetod, dels för att det är en 

analysmetod som är anpassad för studier utifrån ett fenomenlogiskt perspektiv, dels för att 

forskaren har olika möjligheter att verifiera resultatet. Enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 

111) används Giorgis analysmetod vid studier med ett mindre omfattande insamlat material, 

vilket passar denna studie med sju informanter. Giorgis analysmetod är uppdelad i sex steg för 

att bearbeta texterna från större till mindre delar och på så sätt komma fram till gemensamma 

nämnare, essensen eller fenomenet. Till att börja med (i) har en översiktlig genomgång av 

datamaterialet utförts. Det transkriberade materialet lästes flera gånger i sin helhet av båda 

författare, för att få en helhetsuppfattning av datamaterialet och för att inte gå miste om viktigt 

innehåll i intervjuerna. De delar som inte ansågs vara relevant för helheten sorterades bort i 

det första steget. Därefter (ii) har en detaljerad genomläsning av materialet genomförts för att 

sedan brutits ner i mindre delar. Koder användes för att strukturera informanterna upplevelser 

och på så sätt att bidra till olika aspekter i ämnet. I nästa steg (iii) utfördes en detaljerad analys 
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och en så kallad meningstydande tolkning genomfördes. Därefter (iv) fogades koderna 

samman till så kallade kluster för att få en enhetlig beskrivning av omsorgspersonalens 

upplevelser. Vidare (v) analyserades och identifierades centrala teman som trätt fram i texten. 

På så sätt framkom det gemensamma för alla kluster, det vill säga fenomenet. Det sista steget 

(vi) har dock exkluderats i denna studieanalys då det handlar om att informanterna ska delges 

fenomenet och slutsatsen för att kontrollera huruvida de överensstämmer med deras 

upplevelser. Om ny kunskap framkommer ska det då användas i resultatets redovisning (Fejes 

& Thornberg, 2009, s. 112-119). På grund av tidsbrist har informanterna i denna studie inte 

tagit del av slutsatser för eventuella redigeringar eller tillägg.  

 

4.4 Begränsningar av metodval 

 

Som tidigare nämnts råder det en obalans i förhållandet mellan intervjuare och informant, 

vilket kan påverka informanternas svar under intervjuerna (Dahlberg m.fl., 2008, s. 102). 

Intervjuerna hölls av båda studiens författare då vi är ovana intervjuare. Vi var medvetna om 

att informanterna kan ha känts sig i underläge och haft en känsla av ”två mot en”. Som 

nämnts ovan, är det viktigt att intervjuerna i en fenomenologisk studie är öppna för att få del 

av informantens upplevelse av fenomenet. Öppna frågor minskar risken för att intervjuarens 

förförståelse av fenomenet genomsyrar frågorna som ställs under intervjun. Studien bygger 

som tidigare nämnt på semistrukturerade intervjuer, även här för att vi är nybörjare som 

intervjuare och för att vi skulle få svar om det som studien syftar att undersöka.  

 

Det finns alltid en risk för skevhet, så kallad bias, vid användning av kvalitativa intervjuer. 

Detta går inte att eliminera eftersom att det handlar om interaktion mellan intervjuare och 

informant. Den som intervjuar tolkar informantens svar och berättelser, och vice versa 

(Aspers, 2001, s. 145). Vi är väl medvetna om att vår egen förförståelse och tolkning av 

informantens upplevelser kan ha påverkat genomförande och analys av resultat. Vi har båda 

haft praktik med inriktning mot äldre där flera tjänstemän delgav sina upplevelser av äldres 

behov att få samtalsstöd och föreslog äldrekuratorer för att ge äldre stöd. Med andra ord, har 

författarna inför studien haft en förståelse om att behovet av samtalsstöd för äldre på särskilt 

boende finns, men denna studie avser att undersöka om det finns och i sådant fall vilken 

mening och innebörd omsorgspersonalen ger det. På grund av detta, lades mycket tid på att 

utforma så öppna frågor som möjligt för att inte påverka informanternas upplevelser.  

 

4.5 Validitet och tillförlitlighet 

Med valididet menas om den valda metoden har lyckas mäta det som studien syftar att mäta 

(Jacobsen, 2007, s. 116). I en kvalitativ och fenomenologisk studie som denna är dock syftet 

inte att mäta, utan att fånga omsorgspersonalens upplevelser av samtalsstöd för äldre utifrån 

deras livsvärld. Ett sätt att stärka validiteten i en fenomenologisk studie med intervjuer är att 

låta informanterna att delta i validering av den analys och resultat som framkommit. Då får 

informanten möjlighet att ge sina synpunkter och ändra det som framställs, såvitt personen 

upplever att han eller hon inte känner igen det som redogörs i resultat (Justesen & Mik-
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Meyer, 2011, s. 39-40). I denna studie har dock informanterna inte getts den möjligheten på 

grund av att tiden inte räckte till.  

Med studiens tillförlitlighet menas huruvida en studie med samma tillvägagångssätt kan göras 

vid ett annat tillfälle och komma fram till samma resultat och slutsats. Eftersom att metoden 

och studiens tillvägagångssätt är redovisad går den att upprepa vid ett annat tillfälle. Vad 

gäller resultatet och slutsatser är det svårt att säga att dess innehåll skulle bli detsamma i en ny 

studie, då forskaren göra egna tolkningar av datamaterialet (Denscombe, 1998, s. 250). 

Dessutom bygger datainsamlingen på informanternas upplevelser och erfarenheter vilka är 

subjektiva och individuella. Det går därför inte att säga hur resultatet i en annan studie skulle 

se ut. 

Tanken var att intervjua tio personer från fem olika särskilda boenden, vilket sågs rimligt 

utifrån den tid som beräknades för att genomföra intervjuerna samt transkribering och analys 

av materialet. Däremot visade sig intresset vara relativt lågt bland dem som tillfrågades att 

delta i studien. Antalet informanter slutade därför på sju personer och därutöver ett bortfall då 

det framkom vid intervjutillfället att informanten arbetade på en demensavdelning. Eftersom 

att ett av inklusionskriterierna var att informanten skulle arbeta på en avdelning för äldre med 

stora omvårdnadsbehov sorterades den intervjun bort under bearbetningen av datamaterialet.  

4.6 Etiska överväganden  

Studiens etiska överväganden utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att 

studien ska hålla en god kvalitet samt för att skydda informanterna och de särskilda boendena 

som deltagit i studien. Denna studie har strängt tagit hänsyn till individskyddskravet, vilket är 

ett grundläggande krav i forskning och preciseras i fyra ytterligare krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

Studien har tagit hänsyn till informationskravet genom att informanterna blev informerade om 

att det var frivilligt att delta i intervjun och att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. 

Informanterna fick även information om studiens syfte, tillvägagångssätt samt var studien 

publiceras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

All data har hanterats konfidentiellt, vilket innebär att obehöriga personer inte har fått ta del 

av studiens datamaterial och informanternas svar (Trost, 2010, s. 61).  

Vad det gäller nyttjandekravet kommer studien inte att användas för kommersiellt bruk eller 

liknande utan enbart i forskningssyfte som en del av socionomprogrammet (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14). Utifrån dessa krav fick informanterna information om studien både i 

missivbrevet och i inledningen av varje intervju. I början av intervjuerna tillfrågades 

informanterna om att delta i intervjun och fick i och med det skriva under en 

samtyckesblankett. Dessa förvarades konfidentiellt.  

Vid analysen och redovisningen av empirin ersattes informanternas namn och namnen på de 

särskilda boendena med siffror för att inte röja deras identitet (Trost, 2010, s. 61). Namn på 

vare sig särskilt boende eller personalens namn har inte ansetts ha någon relevans för 

resultatet i denna studie och har därmed inte redovisats. 
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5. Resultat 
 

I avsnittet nedan kommer resultatets innehåll att presenteras utifrån tre teman: erfarenheter av 

äldres behov av samtalsstöd, omsorgspersonalens förutsättningar och omsorgspersonalens 

reflektioner kring samtalsstöd. Fenomenet av samtalsstöd för äldre utifrån 

omsorgspersonalens perspektiv är att det finns ett behov och det är särskilt förändringen i den 

äldres liv som framkallar behovet. Resultatet visar även att omsorgspersonalen inte tror sig ha 

tillräckligt med förutsättningar för att ge de äldre samtalsstöd i den utsträckning som de 

önskar. Detta avsnitt baseras på omsorgspersonalens upplevelser, liksom i tidigare forskning 

utifrån deras möjligheter att tillgodose äldre psykiska behov och samtalets betydelse för äldre.  

 

5.1 Erfarenheter av äldres behov av samtalsstöd 

 

Analysen visar att omsorgspersonalen beskriver att många äldre upplever flytten till det 

särskilda boendet som en stor omställning. Vissa av de äldre upplevs ta emot det nya boendet 

med öppna armar, medan andra tycks ha det svårt att acceptera flytten till särskilt boende. Hur 

den äldre personen hanterar och anpassar sig till detta upplevs variera från individ till individ. 

Faktorer som om flytten var väntad eller om den kom som en överraskning, spelar enligt 

omsorgspersonalen stor roll för de boende. Omsorgspersonalen tror även att orsaken till den 

äldres flytt till det särskilda boendet påverkar hur de hanterar omställningen, vilket i sin tur 

påverkar den äldres psykiska och själsliga hälsa på boendet.  

 

Omsorgspersonalen berättar att en del av dem som flyttar till särskilt boende har hunnit 

förbereda sig inför flytten. De beskriver vidare att dessa äldre har ofta gradvis blivit sämre 

och fått hjälp av hemtjänsten för att klara av sin vardag i hemmet och det särskilda boendet 

som ett naturligt steg för den äldre. Däremot, för de äldre där en oväntad förändring har skett i 

deras liv, som exempelvis sjukdom eller bortgång av partner, upplevs ofta ha betydligt svårare 

att acceptera sitt nya boende. Omsorgspersonalen exemplifierar detta nedan:  

      Det är svårt att släppa hemmet, att de har mycket kvar att göra. De har inte sålt 

lägenheten och det kanske på något vis också där har det gått så fort, så man har hamnat på 

sjukhus av någon anledning och sen så kommer de liksom inte hem utan det blir liksom 

abrupt. (Intervju 5) 

Det är inte bara en ny bostad för den äldre utan omsorgspersonalen beskriver även att många 

av de boende ser flytten till det särskilda boendet som deras sista bostad i livet och inser att de 

inte kommer att flytta tillbaka till sin tidigare bostad. Detta är en process som kan ta lång för 

den äldre att acceptera, vilket beskrivs enligt följande: 

      Att det tar väldigt lång tid för vissa att acceptera och sen känner de att det här är det sista 

boendet och kommer aldrig att flytta liksom och bara det tror jag kan vara ångestladdat för 

en del. (Intervju 3) 

Enligt den intervjuade omsorgspersonalen väcker flytten till det särskilda boendet för många 

äldre starka känslor. Oro och ångest var känslor som omsorgspersonalens beskrev var vanligt 
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förekommande hos de äldre som har svårt att acceptera flytten. Därav betonar de vikten av att 

de äldre erbjuds exempelvis samtalsstöd för att hantera detta. Omsorgspersonalen menar att 

äldre som har svårt att acceptera förändringen, kan lätt fastna i ett depressivt och isolerande 

tillstånd, och får svårt att själv komma ur det. En av informanterna skildrar detta följande:  

    För jag tycker det här är lite svårt för jag är här att ta hand om dom, men ibland skulle jag 

önska att det fanns någon psykolog som sitter och pratar och förklarar situationen för dom. 

För det är inte lätt att säga ”Ja, du är gammal nu och klarar inte av det”. Det går inte att 

säga på det sättet. Man måste hitta annat att förklara hur det ändrar sig. Så det är så att, man 

ser förändring men man accepterar den inte. Och det kan jag förstå också. Sen är det allting 

förändras när de kommer hit. Det är inte det livet de haft förut. (Intervju 8) 

Som framgår, tycks behovet av samtalsstöd vara kopplat till förändringen i den äldres 

livssituation. Denna förändring kan dels vara att den äldre måste flytta till det särskilda 

boendet, dels att livet förändrats till skillnad mot livet i det egna hemmet. Enligt 

informanterna spelar det en stor roll för den äldre hur denne anpassar sig till, accepterar, och 

inser förändringen. 

Omsorgspersonalen beskriver även att det sker många förändringar i och med denna period av 

äldre människors liv och att det är en naturlig del av åldrandet. Många förlorar sin partner, 

syskon eller vänner som varit en viktig del för personens sociala liv. Detta tror 

omsorgspersonalen kan bidra till ensamhet och isolering. Omsorgspersonalen beskriver vidare 

att många äldre drabbas även av sjukdomar och blir fysiskt begränsade. Den äldres gång blir 

sämre och risken för fall ökar, vilket i sin tur väcker orostankar. Existentiella tankar är också 

något som väcks hos en del av de äldre. De äldre upplevs utifrån omsorgspersonalens 

perspektiv, se andra personer på det särskilda boendet som går bort och deras sociala nätverk 

minskar, både på avdelningen som de bor på och bland nära och kära utanför det särskilda 

boendet. En av de intervjuade exemplifierar hur de äldre påverkas av sina grannars hälsa på 

det särskilda boendet och vilka tankar som exempelvis kan väckas hos dessa äldre, enligt 

följande: 

     Det är väldigt blandat på avdelningarna, många är jättedåliga och så finns det många som 

är trygga och ah.. och då ser man nu kommer jag också dit snart och jag blir också sådär 

surrig och kan inte äta själv, blir matad och det tror jag blir väldigt skrämmande för många .. 

och se att den som är fem år yngre är sämre än mig hur blir jag då? (Intervju 3) 

Omsorgspersonalen betonar även att det också finns många äldre som mår bra och har en 

positiv inställning till sitt boende. Det finns dem som har längtat efter att flytta till särskilt 

boende och tycker att det är fantastiskt att bli omhändertagen av omsorgspersonalen. Dock 

kvarstår att det finns många äldre på det särskilda boendet som på grund av oro, ångest och 

existentiella tankar skulle behöva stöd i form av samtalsstöd. Omsorgspersonalen berättar att 

när äldre på boendet visar tecken på att hon eller han verkar nedstämd eller orolig försöker de 

ta sig tid att gå in och ge den boende samtalsstöd. Om det är möjligt försöker de tillsammans 

med den äldre samtala fram orsaken till personens oro eller ångest, men ibland menar de att 

det kan hjälpa att bara lyssna på hur deras tankar går och på så sätt vara ett stöd för den 

boende. 
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Omsorgspersonalen berättar att det likväl är få av de boende som talar om att de känner sig 

oroliga eller nedstämda och skulle önska att få stöd för att hantera det. Många gånger är det 

omsorgspersonalen som själva märker att någon av de äldre mår sämre. Omsorgspersonalen 

upptäcker de äldres behov av samtalsstöd exempelvis på grund av att den äldre sover sämre på 

nätterna, inte längre kammar sitt hår som den annars alltid gör eller att personen drar sig 

undan i sociala sammanhang. Utifrån den intervjuade omsorgspersonalens erfarenheter kan 

dessa saker ofta vara tecken på att den äldres psykiska hälsa har försämrats. Däremot upplever 

omsorgspersonalen att många av de äldre gärna vill samtala om det som bekymrar dem och 

tackar ja om de erbjuds samtalsstöd från omsorgspersonalen, vilket beskrivs nedan: 

     Det är ju inte alla som vill prata, men man får ifrågasätta och fråga ”vill du att jag ska 

vara här”, ”vill du prata om det” och 99 % vill ju det att man ska vara och prata, och att 

man försöker när man känner att den här människan mår inte bra. (Intervju 3) 

Omsorgspersonalen upplever att samtalsstöd många gånger är det enda som hjälper den äldre 

som visar symtom på nedstämdhet, oro eller ångest. Att någon ger den äldre personen tid och 

bara lyssnar till vad han eller hon tänker och känner upplevs vara betydelsefullt. Att 

samtalsstöd är behjälpligt då den äldre har bekymmer, framgår av nästa citat: 

     Då det enda som, det som hjälper bäst på henne då det är ju det att man är med henne då 

att hon… har sällskap hela tiden att man sitter tar sig tid och pratar med henne och sånt och 

hon får bubbla om allt sitt. (intervju 2).  

Omsorgspersonalen menar att de äldre erbjuds samtalsstöd i den mån personalen har 

möjlighet utifrån tid och bemanning, för att tillgodose de äldres själsliga och psykiska hälsa. 

Däremot upplever omsorgspersonalen det problematiskt att utföra samtalsstöd på grund av att 

de ofta saknar förutsättningarna för att ha möjligheten att bemöta och hantera de äldres 

problem och svårigheter. 

5.2 Omsorgspersonalens förutsättningar att tillgodose behovet av 

samtalsstöd 

  

Omsorgspersonalens upplevelser vittnar om att deras förutsättningar att ge äldre hjälp och 

stöd vad det gäller behov utöver de fysiska behoven begränsas av faktorer som: tid, utbildning 

och huruvida samtalsstöd ingår i deras roll som omsorgspersonal.  

 

Upplevelse av tidsbrist 

Enligt informanterna är mediciner och de äldres omvårdnadsbehov de sysslor som dominerar 

omsorgspersonalens arbetsuppgifter. De upplever att dessa behov ska tillgodoses i första hand 

då de anses vara den äldres primära behov. Andra behov som samtalsstöd tillfredsställs främst 

om tiden räcker till. Det beror dels på grund av att de har begränsad tid att utföra de primära 

göromålen, dels för att det inte finns tillräckligt med omsorgspersonal för att möjliggöra att 

alla äldre som har behov av samtalsstöd kan få det. Citatet nedan är ett exempel på hur 

omsorgspersonalens arbete kan se ut och deras möjligheter att ge de äldre samtalsstöd: 
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     Vissa dagar så finns det ju tid, men vissa dagar så det hinns inte va. Det är ju så mycket 

annat runt om och här måste det ju finnas personal med. Det är ju neddragningar här med är 

det ju. Som jag jobbar nu ikväll ett pass då mellan halv fyra och halv nio här, och då går det 

ju i ett. För det är kvällsmaten då sen efter fem, sen börjar dom och lägga sig så det är ju fullt 

upp ända fram till halv nio för om man ska hinna med allihopa då innan man går hem… Visst 

det är ju några som, dom är i behov av och prata det, det är. (Intervju 2).  

Omsorgspersonalen beskriver bristen på tid som ett problem och önskar att de hade mer tid åt 

de boendes psykiska och själsliga hälsa. Den största delen av tiden går istället till att hjälpa 

den äldre med förflyttning, mat, hygien och så vidare. Detta lyfter en av informanterna nedan:  

     Det känns ibland som att vi har lite dåligt med tid att vårda själen. Kroppen hinner vi och 

hår och naglar och mat och sådant, men det viktigaste kanske är det lite dåligt med tid. 

(Intervju 3) 

Vidare berättar informanten att på grund av att äldres fysiska behov prioriteras får de personer 

med störst omvårdnadsbehov den mesta av omsorgspersonalens tid, enligt följande citat:  

     För det är ju ofta så att dom som är väldigt vårdkrävande, dom får ju mycket vår tid och 

dom som klarar sig lite själva med påklädning och tvättning dom blir ju … och dom kanske 

behöver oss mest egentligen. Dom kommer lite på sidan av. (Intervju 3) 

Omsorgspersonalens upplevelse av tidsbrist innebär med andra ord att äldre som klarar många 

sysslor på egen hand inte får lika mycket tid och möjlighet till samtalsstöd med personalen. 

Risken för att deras behov inte blir synliggjorda kan därmed öka, och således enligt 

informanterna komma i skymundan av andra boende med större omvårdnadsbehov. 

Omsorgspersonalen betonar som tidigare nämnt vikten av samtalsstöd, men i dagsläget är det 

svårt för dem att hinna med det. Ibland upplever informanterna att de tvingas ta den tid som 

det krävs för att ge den äldre samtalsstöd och de sysslor som personalen borde gjort får någon 

annan i gruppen istället göra. När omsorgspersonalen upplever att någon av de äldre mår 

psykiskt dåligt kan de inte se förbi det, utan går in till den äldre trots att tiden egentligen inte 

finns. Detta resulterar i en känsla av stress hos omsorgspersonalen. Följande citat är taget från 

en av informanterna då denne beskrev sin upplevelse av möjligheten att erbjuda de äldre 

samtalsstöd: 

     ”Ja, alltså ibland har man tid så är det bra att sitta och prata och förklara och ibland 

räcker inte tid också. Jag menar vi har 17 boende och viss tid är vi fyra, viss tid är två och 

viss tid är vi tre. Och alla ska... så tyvärr. Det är inte så mycket, men vi gör så gott vi kan med 

det hela. Så vill dom prata gör vi det, men då är det någon annan som ha hjälp mitt i allt. Så 

det är lite brist på personer är det, och jag har ju jobbat länge här nu och det har minskat 

successivt hela tiden med att sparar pengar och mindre personal så lite stress är det.” 

(Intervju 8) 
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För att omsorgspersonalen ska ha möjligheten att gå in till den äldre och erbjuda samtalsstöd 

en arbetsdag som beskrivs ovan, krävs det att någon av de andra i personalstyrkan kan täcka 

upp och göra de uppgifter som den andra skulle ha gjort. Detta medför dåligt samvete hos 

omsorgspersonalen. De kan även ibland tvingas avbryta samtalsstödet som de ger inne hos 

den boende, på grund av att någon av omsorgspersonalen slutar sitt pass och då saknas 

möjligheten att för att kunna fullfölja samtalet. En av informanterna ger ett exempel på hur 

det kan uttrycka sig nedan:  

 

      ”Jag måste gå nu, för nu går hon hem” och hon är inte alls färdig och sen när jag har tid 

då har hon tappat tråden liksom. Då vill hon inte ta upp det igen liksom. Så tycker jag inte att 

den tiden har vi inte att vi liksom kan … Sen tar man den tiden ibland ändå och då har man 

lite dåligt samvete för de andra får göra grovjobbet då. (Intervju 3) 

Omsorgspersonalen försöker som tidigare nämnts, att erbjuda de äldre samtal efter den tid 

som finns över när andra insatser är utförda. Den tid och bemanning av personal som idag 

finns på avdelningarna som omsorgspersonalen i denna studie arbetar på, ger däremot inte 

dem tillräckligt med förutsättningar för att ha möjligheten att erbjuda äldre samtalsstöd. Detta 

skapar stress och dåligt samvete hos omsorgspersonalen, dels för att de upplever att den äldre 

inte får den omsorg som han eller hon har behov av, dels att det även kan påverka deras 

kollegors arbetsbelastning.         

Upplevelse om arbetsuppgifter 

På varje avdelning som den intervjuade omsorgspersonalen arbetar på finns ett team som 

består av olika professioner, för att bidra med olika kompetenser och ge den äldre en god 

omvårdnad. Teamen består av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor/vårdbiträden, 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Deras arbetsuppgifter beskrivs av omsorgspersonalen 

som främst inriktade på den äldres fysiska och medicinska behov. Samtalsstöd för äldre på det 

särskilda boendet finns enligt omsorgspersonalen inte som en uttalad eller skriftlig 

arbetsuppgift i deras arbetsbeskrivning. Det finns heller inte någon annan yrkesgrupp som har 

uppgiften att ge den äldre samtalsstöd. Däremot upplever omsorgspersonalen att det faller på 

dem att erbjuda de äldre detta. Många gånger för att det finns omsorgspersonal dygnet runt, 

alla dagar i veckan på det särskilda boendet, men också för att de kommer nära den äldre och 

ser dennes behov av samtalsstöd i en annan utsträckning i jämförelse med annan personal. En 

av den intervjuade omsorgspersonalen berättar att det är vanligt att de äldre är oroliga på 

kvällarna och då kan vilja samtala med personalen: 

 

     Det är minst folk på kvällarna. Det är oftast kvällarna man får dom här förtroendena. När 

det blir tyst och mörkt och… (Intervju 3) 

Omsorgspersonalen berättar även att det har skett ekonomiska neddragningar under de åren 

som de arbetat inom äldreomsorgen. Det har dragits in personal på de särskilda boendena och 

omsorgspersonalens arbetsuppgifter har blivit alltmer omfattande. Ett exempel på dessa 

förändringar och hur det har påverkat rollen som omsorgspersonal lyfter en av informanterna 

nedan: 
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      På xxx där jag jobbade, där hade de bassäng, tandläkare, läkare. Det fanns ju allt! Här 

får dom ju åka iväg om det är någonting och vi ska ju göra allt nu!  Vi ska stå för terapin, ja 

precis allt ska personalen göra. Förut var det mer uppdelat. (Intervju 6) 

Äldrepsykiatrin kopplas in för äldre människor som har en psykisk sjukdom och de äldre som 

visar symtom på demenssjukdom får kontakt med kommunens demensvårdsteam. Dessa är 

behjälpliga för omsorgspersonalen och ger dem stöd vad gäller att bemöta äldre med psykisk 

sjukdom eller demenssjukdom. Omsorgspersonalen får bland annat handledning från dessa 

särskilt inriktade team. För de boende som däremot varken är psykiska sjuka eller dementa, 

finns det inga särskilda åtgärder för att ge dem hjälp och stöd vad det gäller bemötande eller 

samtalsstöd. Omsorgspersonalen berättar att i vissa fall kopplas läkare in när någon av de 

boende verkar orolig. Läkaren undersöker den äldre för att se om det exempelvis finns en 

urinvägsinfektion som kan ha orsakat oron hos den äldre, alternativt medicinerar den äldre 

mot nedstämdhet och/eller ångest.  

Upplevelser av kunskapsbrister  

En annan aspekt som lyfts av omsorgspersonalen är brister i deras utbildning. Som tidigare 

nämnt är det omsorgspersonalen som ger samtalsstöd, på grund av att det inte finns någon 

annan profession som har den arbetsuppgiften. Omsorgspersonalen upplever dock att när det 

är boende som har mycket oro och ångest känner de sig osäkra i hur de ska bemöta detta. De 

upplever att de saknar samtalsmetodik och strategier för att ge de boende tillräckligt stöd och 

hjälp genom samtalsstöd. En av informanterna som är utbildad undersköterska belyser detta 

genom att berätta följande: 

       

      Då känns det lite tufft faktiskt och den utbildningen tycker inte riktigt jag att vi har fått på 

undersköterskeutbildningen, hur man hanterar ångest. (Intervju 3) 

 
En annan av informanterna beskriver kontakten med äldre som är nedstämda följande: 

 

     Vi har ju inte någon utbildning om sånt om man säger direkt… så det kan ju vara jobbigt 

men man försöker ju … försöker prata med dom som går och skämta. Vissa går ju att skämta 

med för att lätta upp stämningen. För alla går ju inte att skämta med … det lär man sig 

ganska fort. Nej det är inte lätt med dom som är… (Intervju 4) 

 
Att använda humor i samtalet med dessa äldre kan vara ett annat sätt för att nå dem, men 

fungerar inte med alla boende. Brist på kunskap om samtalsmetodik och bemötande av äldre 

med ångest, oro och medstämdhet beskrivs vara det största problemet. Detta begränsar 

omsorgspersonalens möjligheter att hjälpa och stödja de äldre i den mån de önskar. 

Enligt informanterna är undersköterskeutbildningen och den interna utbildning som 

omsorgspersonalen får på det särskilda boendet är inriktad mot främst medicinska och fysiska 

behov som äldre människor har. Det är medicinsk och omvårdnadsbaserad kunskap som inte 

innefattar de själsliga och psykiska behoven som omsorgspersonalen upplever att de äldre har. 

Omsorgspersonalen upplever dessutom att de förväntas ha möjligheten att tillgodose de äldre 

samtalsstöd trots att de saknar den kompetens som de tror krävs för att tillfredsställa den 
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boendes psykiska behov. I och med att omsorgspersonalen arbetar så pass nära de äldre på 

boendet, anstränger de sig och försöker ändå att tillgodose den äldres behov av samtalsstöd.  

Omsorgspersonalen beskriver de äldre på boendet som sina familjemedlemmar och värnar om 

deras psykiska hälsa och vill att de ska må bra, vilket framgår av nästa citat: 

     … och jag känner ju att, på den här avdelningen känner jag att alla, det blir lite mer en 

familj. Nu säger jag inga namn men så mår 202 illa så mår vi också lite illa av det för hon är 

liksom vår lilla familj för det blir såhär på små gruppboenden. Det blir liksom lite mer 

personligt och man får mycket förtroenden och ibland är det tunga förtroenden. Jag menar 

hon kan ju säga ”Nu har jag bara sagt det här till dig och jag vill inte att du säger det till 

någon annan” och då känns det ibland hur ska jag lösa det här alldeles själv och hon mår så 

dåligt och jag får inte säga till någon och jag har lovat det så. (Intervju 3) 

Det här citatet är ett exempel på hur äldres behov av samtalsstöd påverkar omsorgspersonalen. 

De får ibland bära tunga berättelser som de äldre på boendet berättat i förtroende och 

omsorgspersonalen vet inte hur de ska hantera denna information. 

Omsorgspersonalen tror att mer utbildning om samtalsmetodik i antingen 

undersköterskeutbildningen eller i den fortbildning som anställda ges på det särskilda boendet 

skulle ge de äldre en bättre omsorg, men också få omsorgspersonalen att känna sig tryggare i 

sin yrkesroll och i bemötandet av äldre med oro, ångest eller nedstämdhet. 

5.3 Omsorgspersonalens reflektioner kring samtalsstöd 

I slutet av intervjuerna kom omsorgspersonalen med egna funderingar om vem som är mest 

lämplig att ge de äldre samtalsstöd. De reflekterade kring deras egen yrkesroll och jämförde 

den med andra professioner med annan kompetens. Av tidigare erfarenheter tror 

omsorgspersonalen att många äldre skulle uppskatta att det kommer en annan profession och 

erbjuder dem samtalsstöd. De berättar att en del av de äldre tycks föredra att få hjälp och stöd 

av personer som är expert i frågan. Är det ett medicinskt problem gällande kroppen vill 

många ha hjälp från en läkare eller sjuksköterska. Rör det sig istället om svårigheter av 

förflyttning önskar de hjälp från en arbetsterapeut och så vidare. En informant exemplifierar 

detta enligt nedan:  

     Sen finns det ju sådana som är, för att det är en kurator så är det lättare att prata för att 

dom vet att det här är en kurator för hon är utbildad och hon förstår vad jag menar. (Intervju 

3) 

Enligt den intervjuade omsorgspersonalens erfarenheter känner äldre en trygghet när personen 

är inriktad i sin profession mot just det den äldre vill ha hjälp med. De beskriver att de äldre 

känner sig förstådda och litar på att få hjälp med det som de har behov 

av.  Omsorgspersonalen upplever att den äldre i vissa fall har behov av att få samtalsstöd från 

någon annan än den personal som i dagsläget finns på det särskilda boendet. Detta, dels på 

grund av att de inte upplever att nuvarande personal, varken omsorgspersonalen eller andra 

professioner, har den expertiskunskap som vissa av de äldre föredrar. Dels för att den äldre 

kan ha behov av att i samtalsstödet berätta om saker som han eller hon inte vill dela med sig 
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av till omsorgspersonalen. Det kan vara privata saker som ekonomi, relationen till sina barn, 

trivsel på särskilda boendet eller liknande, enligt följande:  

      Det är kanske skönt för en del att prata med någon som dom inte känner också, som dom 

inte har någon koppling till det ena eller andra. Som en psykolog och sådär. (Intervju 7) 

Samtidigt, som en del äldre önskar att få samtalsstöd, finns det även äldre som istället enbart 

vill samtala med personer som de redan har en relation till. En av omsorgspersonalen 

exemplifierar detta när denne berättar om volontärer som kommit till det särskilda boendet för 

att ge de äldre egen tid och möjlighet att samtala, enligt följande: 

     Men nu har vi fått det så bra för nu kommer sådana här Röda kors kvinnor hit och då 

säger vi alltid att dom ska gå in till dom tanterna och prata och sådär, men nu var det en tant 

som sa till mig ”Ja, kan inte den där Röda kors tanten diska istället så kan du komma in”.   

(Intervju 5) 

Omsorgspersonalen tror att förtroende är en av de grundläggande faktorerna för att den äldre 

ska öppna upp för samtal. De äldre träffar många olika personer som: sjuksköterskor, läkare, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor/vårdbiträden. Om det även skulle 

komma nya personer som ger samtalsstöd tror omsorgspersonalen att en del skulle uppleva 

det rörigt. Enligt omsorgspersonalen föredrar många av dem äldre på boendet kontinuitet och 

har främst förtroende för personer som dem känner sedan tidigare. Således, om samtalsstödet 

skulle erbjudas av en kurator eller psykolog är kontinuitet en viktig faktor att ta hänsyn till 

enligt omsorgspersonalen. 

En av informanterna avslutar intervjun med egna reflektioner kring samtalsstöd, med 

följande: 

     Det har man ju jättemycket att tjäna på kan jag tänka mig. Alltså både hur vi agerar, hur 

vi bemöter får man, någon mer ytterligare från… Man kan nog spara ganska mycket saker 

både pengar och alltså läkemedel! Ju mindre oro ju mindre… Ja det här kan man ju dra i väg 

hur långt som helst. Tillslut är det ju mindre fallolyckor med för att dom är mindre orolig, så 

att… Det tror jag absolut. Så skicka hit en kurator! (Intervju 6) 

5.4 Summering av resultat 

Resultatet visar att omsorgspersonalen upplever att äldre på särskilda boenden har behov av 

samtalsstöd, men att det finns flera faktorer som hindrar och försvårar deras förutsättningar att 

utföra detta stöd. Omsorgspersonalen upplever däremot att de förväntas utifrån den yrkesroll 

som de har, ha möjligheten att ge den äldre samtalsstöd, trots att det inte är en arbetsuppgift 

enligt deras arbetsbeskrivning. Denna studie syftar till att undersöka fenomenet samtalsstöd 

för äldre på särskilt boende utifrån omsorgspersonalens perspektiv. Studiens resultat visar att 

omsorgspersonalen genom sina erfarenheter kan uppleva att det finns ett behov av samtalsstöd 

för äldre på särskilda boenden, men att bristen av tid, kunskapsbrister samt otydlighet om 

vilka arbetsuppgifter som ska ingå i deras arbete, det vill säga vad som ingår i 

omsorgsuppdraget. Konsekvenserna av detta blir att omsorgspersonalen känner sig 

otillräckliga och får dåligt samvete när de inte hinner eller kan ge den äldre samtalsstöd.   
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6. Diskussion  
Nedan följer en diskussion om studiens resultat. Diskussionen är även kopplad till tidigare 

forskning och studiens teoriram. Vidare, diskuteras resultatet i förhållande till studiens 

metodval för att sedan avsluta med slutsats, implikationer för det gerontologiska sociala 

arbetet, samt förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Diskussion av studiens resultat 

 

Syftet med studien var att beskriva och analysera fenomenet samtalsstöd för äldre människor 

på särskilt boende, sett utifrån omsorgspersonalens perspektiv. 

Studiens frågeställningar var:  

 Upplever omsorgspersonalen att det finns ett behov av samtasstöd för äldre? Hur 

beskriver i sådant fall omsorgspersonalen detta behov?  

 Vilken innebörd och mening ger omsorgspersonalen samtalsstöd för den äldre? 

 Finns det förutsättningar för att kunna genomföra denna insats? 

 

Som framgår av resultatet, upplever omsorgspersonalen att äldre på särskilt boende har behov 

av samtalsstöd utifrån de livsförändringar som sker i och med åldrandet och flytten till särskilt 

boende. Flytten kan ha kommit oväntad och plötsligt på grund av ett sämre hälsotillstånd och 

livsförändringar kan ha skett såsom att närstående går bort. Många av de äldres sociala 

nätverk krymper, vissa får fysiska krämpor och åkommor vilket begränsar olika funktioner i 

deras vardag. Omsorgspersonalen upplever även att vissa av de äldre funderar över 

existentiella frågor. Livsförändringen hos den äldre skapar behov av samtalsstöd då den kan 

framkalla starka känslor och tankar. Resultatet visar dock att det är ett behov som är svårt att 

tillgodose utifrån omsorgspersonalens förutsättningar i sitt arbete. De upplever att tid, brist på 

kunskaper och olika arbetsuppgifter inverkar på deras möjligheter att ge de äldre tillräckligt 

med samtalsstöd. De får dåligt samvete och känner sig stressade då de inte kan ge den äldre 

detta stöd. Det inverkar på omsorgspersonalens känsla av att göra ett bra arbete och ge de 

äldre en god omsorg. 

 

6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Samtalsstöd  

I resultatet som framkom ovan i denna studie nämndes att omsorgspersonalen har tidigare 

erfarenheter och upplever att det finns ett behov av samtalsstöd för de äldre. 

Omsorgspersonalen ger samtalsstöd i den mån de har möjlighet. Hur de hanterar och utför 

samtalsstödet varierar beroende på den äldres tillstånd.  Resultatet visar att de formar sin roll 

som samtalsstödjare efter den äldres behov och dennes aktuella tillstånd. Detta visar på att de 

är måna om att kunna tillgodose helheten hos den äldre vilket är en främjande del av 

omsorgsarbetet (Franssén, 1997).   
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Med hjälp av samtalsstöd får de äldre hjälp och stöd av omsorgspersonalen att hantera den 

oro, ångest och nedstämdhet som kan uppkomma under den här i perioden av deras liv. Detta 

kan ske i dialog eller bara genom att lyssna på den äldre. Genom samtalsstöd får 

omsorgspersonalen höra om vad det är som orsaker de psykiska besvär som den äldre 

upplever, varför denne exempelvis har slutat kamma sitt hår eller inte vill komma ut i det 

sociala gemensamma utrymmet och istället vill sitta själv. Dessa exempel kan vara ett tecken 

på att den äldres psykiska hälsa har förändrats. Omsorgspersonalen upplever att det är en 

fördel att ha en nära, intim relation med de boende eftersom de på så vis lättare kan upptäcka 

om något är fel. Den intima rollen får härmed en viktig innebörd i deras arbete (Chung, 2010). 

I och med att omsorgspersonalen träffar de äldre dagligen och är delaktiga i många av deras 

sysslor, upplever de att de blir som en liten familj och värnar om de äldres mående. Liksom i 

Chung (2010) intar de gärna rollen som familjemedlem eller vän eftersom de lär känna de 

boende väl. Detta innebär att omsorgspersonalen ibland anstränger sig extra och tar tid att 

sätta sig och samtala med den äldre, trots att de egentligen upplever att de borde göra andra 

arbetsuppgifter istället. 

Som nämnt, är det oftast omsorgspersonalen som upptäcker om den äldre exempelvis har 

ångest. Om omsorgspersonalen får kännedom om vad som besvärar den äldre får de 

möjligheten att hjälpa den äldre och ge en god omsorg, vilket i sin tur kan påverka den äldres 

psykiska hälsa. Av tidigare forskning framgår också att omsorgspersonalen upplever att de 

äldre har behov av stöd i form av samtal för att känna uppskattning, bekräftelse och trygghet, 

och att det är omsorgspersonalens roll att tillgodose detta hos de äldre. I omsorgspersonalens 

arbete ingår mer än enbart de äldres fysiska behov, de ska även kunna bemöta de äldres 

emotionella känslor (Franssén, 1997). Även Wreders studie (2008) lyfter vikten av att samtal i 

äldreomsorgen anses som en god äldreomsorg. Däremot fokuserar de redovisade tidigare 

studierna på samtal och inte på samtalsstöd. Franssén (1997) menar att en av 

omsorgspersonalens uppgift är att bekräfta och ge den äldre uppskattning och stöd för att de 

ska kunna känna trygghet. Hon utgår från att detta är något som omsorgspersonalen bör utföra 

mer av.  

Det samtal som Wreders (2008) studie tar upp framställs mer som ett vardagligt samtal. 

Omsorgspersonalen beskriver det mer som att kunna sätta sig ner med de äldre och prata om 

något, och på så sätt minska risken för att de känner sig ensamma och blir isolerade. Wreder 

utgår även från komponenterna familjeband och hemkänsla i sin studie och menar att genom 

att samtala och få de äldre att trivas på boendet kan i sin tur påverka hur den äldre mår på 

boendet. Denna studies definition av samtalsstöd berör varken Wreder, Fransséns eller andra 

studier i tidigare forskning. I Fransséns (1997) studie behandlas sjuka äldre då de vistas på ett 

sjukhem, och samtalet kan i det fallet tänkas ha en betydelse relaterat till den äldres sjukdom. 

I denna studie fick omsorgspersonalen möjligheten att själva berätta huruvida de upplevde att 

det fanns ett behov av samtalsstöd för de äldre utifrån sina erfarenheter, vilket alla som 

intervjuades gjorde.  

Sammantaget kan konstateras att både tidigare forskning och resultatet i denna studie visar att 

omsorgspersonalen upplever att äldre har ett behov av att samtala. Till detta kan tilläggas att 

huruvida det är ett samtalsstöd eller ett mer vardagligt samtal som bäst kan tillfredsställa de 
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äldres psykiska och sociala behov framgår inte utifrån tidigare forskning. Denna studie om 

samtalsstöd för äldre, utifrån omsorgspersonalens perspektiv visar dock att 

omsorgspersonalen ser samtalsstöd som ett mer professionellt samtal, då de exempelvis 

efterfrågar samtalsmetodik och vill öka sina kunskaper för att kunna ge de äldre detta 

omsorgsstöd.  

Begränsande faktorer för att tillgodose de äldres behov av samtalsstöd 

 

Tidsbrist 

Som resultatet och tidigare forskning har visat, tycks omsorgsarbetet inte vara organiserat för 

att ge omsorgspersonalen förutsättningar att tillgodose behov utöver den äldres fysiska behov 

(Törnqvist, 2004). Omsorgspersonalen i denna studie upplevde att de fysiska behoven som 

stöd i matsituationer och duschning tillgodosågs, medan samtalsstöd kunde ges i den mån det 

under ett visst tillfälle fanns tid och möjlighet. Även om tiden inte fanns så kände sig 

omsorgspersonalen ibland tvingade att ta sig tiden, speciellt när de upplevde att en äldre 

mådde dåligt och var i behov av samtalsstöd. Känslan av att vilja hjälpa och stödja den äldre 

på detta sätt kan tänkas grundas i att omsorgspersonalen känner ett känslomässigt band till 

den äldre. Konsekvensen av att ge tid för samtalsstöd då det egentligen inte finns tid blir att 

andra omsorgspersonal får ta över arbetsuppgifter, vilket medför dåligt samvete. En annan 

konsekvens som blir när omsorgspersonalen väl försöker att ge tid till den äldre är att 

tidbristen begränsar samtalstiden. Omsorgspersonalen i studien beskrev att ibland när de väl 

tar sig tiden att ge de äldre samtalsstöd blir de tvungna att avbryta mitt i samtalet eftersom att 

andra sysslor måste göras eller andra boende måste ha deras hjälp. Omsorgspersonalen i 

Fransséns studie (1997) visade på liknande upplevelser och ansåg att det inte var nödvändigt 

att ens starta ett samtal eftersom tiden satte stopp och flera arbetsuppgifter väntade, detta 

resulterade i att samtalet uteblev (a.a.).  

 

Omsorgspersonalen i denna studie upplevde att tiden för deras arbetsuppgifter har minskat då 

det blivit neddragningar i bemanning av personal och påverkar förutsättningarna att ge 

samtalsstöd till de äldre. Tidigare studier har även visat på att bristen på personal generellt 

påverkar omsorgsarbetet och omsorgspersonalen arbetsbelastning (Äldre i centrum, 2013). Då 

det står i socialtjänstens värdegrunder vad gäller bemötande av äldre, att omsorgsarbetet ska 

organiseras så att omsorgspersonalen ges tid att sitta ned och samtala med de äldre (SOSFS 

2012:3) visar denna studie på att det finns något som vidare skulle kunna diskuteras och 

problematiseras inom omsorgsarbetet på särskilda boenden.  

Arbetsuppgifter 

Det framgick av resultatet att det inte finns någon yrkesgrupp inom äldreteamet som ansvarar 

för att ha samtalsstöd med de äldre.  Att det inte finns en yrkesgrupp som bedriver denna typ 

av omsorg och tillgodoser dessa behov, visar att samtalsstöd som omsorgsmetod inom 

äldreomsorgen inte har fått någon större uppmärksamhet. Omsorgspersonalen i studien 

upplever att samtalsstöd indirekt blir deras uppgift eftersom det är dem, som i jämförelse med 

de andra i teamet står de äldre närmast, samt att de är deras uppgift att tillgodose den äldres 

omsorgsinsatser (Franssén, 1997).  Det står dock inte konkret i deras arbetsbeskrivning att det 
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ska utföra denna typ av omsorg. Tidigare forskning visade att arbetsuppgifterna för 

omsorgspersonalen har blivit mer omfattande och kunskapskrävande sedan ädelreformen, 

eftersom vissa yrkesgrupper därmed försvann (Runsson & Eliasson-Lappalainen, 2000). I 

studiens resultat framkom att flera arbetsuppgifter ligger på omsorgspersonalens ansvar till 

skillnad från tidigare, vilket gör det svårare att hinna med att ge de äldre samtalsstöd. Av 

analysen kan tolkas att samtalsstödet blir som en extra uppgift som de på något sätt ska 

försöka att hinna med utöver de arbetsuppgifter de redan har, vilket har visat sig framkalla 

stress och en känsla av otillräcklighet. Detta kunde även ses i tidigare studier (Törnqvist, 

2004). Resultatet visar på att det är svårare att arbeta utifrån den äldres helhet (Franssén, 

1997) om det inte medvetet finns ett riktat fokus på denna typ av omsorg organiserat i deras 

arbete och som därmed ger omsorgspersonalen möjlighet att kunna tillgodose äldre med 

samtalsstöd. Det är organisationen som särskilt boende ingår i som möjligen kan ge 

förutsättningarna till att deras arbete blir mer organiserat efter denna typ av omsorg (SOSFS, 

2012) och som därmed kan möjligöra omsorgspersonalens möjligheter att tillgodose äldre 

med samtalsstöd.  

 

Kunskapsbrist 

Resultatet kunde visa att det finns en osäkerhet bland omsorgspersonalen vad det gäller att 

bedriva samtalsstöd för äldre som upplever mycket oro, vilket även framkom i tidigare 

forskning (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000) (Törnqvist, 2004). Trots att 

omsorgspersonalen känner att de inte har kunskapen i bemötandet med äldre som upplever 

ångest och oro, har det indirekt blivit deras arbetsuppgift. De förväntas med andra ord utföra 

en uppgift som de upplever att de inte har den rätta kunskapen för, eftersom de förväntas 

kunna arbeta efter att tillgodose helheten hos den äldre (Franssén, 1997). Det beskrivs utifrån 

intervjuerna att den utbildning som ges i dagsläget för omsorgspersonalen är inriktad på de 

medicinska arbetsuppgifterna. Omsorgspersonalen i studien efterfrågar fortbildning inom 

samtalsmetodik för att öka sina kunskaper i hur de kan tillgodose behov utöver de som idag 

betraktas som mest grundläggande och därmed öka sina möjligheter att ge äldre samtalsstöd. 

En önskan om fortbildning efterfrågades även av omsorgspersonalen i tidigare forskning för 

att på så sätt höja kvaliteten i omsorgsarbetet och ge dem äldre bättre förhållanden på det 

särskilda boendet (a.a). Detta förutsätter möjligen att organisationen som omsorgspersonalen 

arbetar inom kan se att det finns en efterfrågan på ökad kunskap och därmed implementerar 

utbildning, dels för att stödja omsorgspersonalen i deras arbete, dels för att de äldre ska kunna 

få ett behov tillgodosett. Det kan tänkas underlätta om det finns ett samarbete mellan 

ledningen och omsorgspersonalen, och att personalen till skillnad från i Fransséns studie 

(1997)  känner att de har möjlighet att påverka deras utbildningstillfällen. Att de får vara 

delaktiga och bestämma vad de vill lära sig mer om, utifrån det som de själva upplever att de 

har behov av.  

 

Något som skiljde sig i studiens resultat från tidigare forskning var att omsorgspersonalen 

diskuterade kring att det utöver dem själva finns andra eventuella professioner som innehar 

kunskap om bemötandet av äldre med oro och ångest, och därmed bättre kunskap i 

samtalsstöd. Detta kan möjligen innebära att omsorgspersonalen upplever att trots att det idag 

är deras uppgift att ha samtalsstöd med äldre, vore det inte främmande för dem ifall en annan 
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yrkesgrupp tog över detta ansvar då omsorgspersonalen upplevde att de inte hade tillräckligt 

med kunskap. Detta är en intressant tanke som vidare skulle kunna undersökas, det blir dock i 

en annan studie. 

6.3 Resultat i förhållande till teoriramen för denna studie  

 

Samtalsstöd 

Fenomenet behovet av samtalsstöd för äldre på särskilt boende har synliggjorts och fått en 

mening genom att omsorgspersonalens upplevelser och erfarenheter har studerats utifrån 

livsvärldsteorin. I denna studie är det omsorgspersonalens upplevelse av deras livsvärd, 

särskilt boende som studerats. Liksom Aspers (2001) skriver kan förändringar först ske när ett 

fenomen har studerats utifrån subjektens livsvärld. Genom att uppmärksamma fenomenet 

samtalsstöd hos äldre kan omsorgspersonalen själva och andra reflekteras och ifrågasättas, 

och därmed ge fenomenet en mening. Studiens resultat visar att omsorgspersonalen ser ett 

värde av att ge de äldre samtalsstöd, men att de upplever att utifrån deras livsvärld på det 

särskilda boendet inte har möjligheterna att ge de äldre samtalsstöd i den utsträckning de 

önskar. Fenomenologin har inte enbart haft en teoretisk betydelse för studiens metod, utan 

även för att utgöra ett redskap för reflektioner hos omsorgspersonalen. Det bidrog till 

intressanta funderingar exempelvis om vilken yrkesgrupp som är bäst lämplig att ge de äldre 

samtalsstöd och olika aspekter av det. 

 

Begränsade faktorer för att tillgodose de äldres behov av samtalsstöd 

 

Tidsbrist 

Den intervjuade omsorgspersonalen upplevde att neddragningar i bemanningen av personal 

samt bristen på tid inskränker möjligheten att utföra samtalsstöd till äldre. Med domänteorin 

som inspiration i analysen visar resultatet att omsorgspersonalen på de särskilda boendena 

befinner sig inom den professionella domänen (Kronwall m. fl., 1991). Deras arbete 

organiseras, regelerars och styrs efter de resurser och förutsättningar som ges utifrån den 

politiska- och den administrativa domänen (Kronwall m.fl., 1991). Kronwall skriver att den 

politiska domänen förhandlas och övervägs efter vad som är det ”politiskt” rätta utan att tänka 

på hur konsekvenserna kan bli för de övriga domänerna. Inom den politiska domänen är fokus 

snarare att vara taktisk gentemot vad som skulle vara logiskt att arbeta efter utifrån 

omsorgspersonalens arbetsuppgifter. Den administrativa domänen får i sin tur använda sig ut 

av de verktyg som den fått av den politiska domänen och därigenom förvalta, strukturera och 

fördela resurser till verksamheterna som särskilt boende så gott det går. Bristen på personal 

eller andra ekonomiska neddragningar som omsorgspersonalen beskrev det, kan tänkas vara 

en lösning för politikerna inom den politiska domänen. Domänteorin bekräftar att domänerna 

inom människovårdande organisationer arbetar efter det som gagnar den egna domänen bäst, 

oavsett vad det kan innebära för övriga domäner (a.a.). Om den politiska domänen strävar 

efter att spara pengar dras resurserna in för den administrativa domänen. Ledningen ska med 

de förutsättningar som ges omvandla arbetet på de särskilda boendena på ett kostnadseffektivt 

sätt men med bra kvalitet, även om detta innebär att omsorgspersonalen blir färre och det ges 

mindre resurser som individuell tid för varje enskild individ. Detta påverkar i sin tur 
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omsorgspersonalen inom den professionella domänen, de tvingas lösa problem att tillgodose 

olika omsorgsbehov och tvingas göra det bästa utifrån de förutsättningar som ges. Bristen på 

personal minskar förutsättningar för att äldre på särskilt boende ska ges möjligheten att 

erbjudas samtalsstöd från omsorgspersonalen.  

 

Bristen på tid kan tänkas handla om hur arbetet är organiserat på särskilt boende eftersom 

tidsbristen gör det svårare för omsorgspersonalen att ge de äldre samtalsstöd. Det kan tolkas 

utifrån omsorgspersonalens upplevelser att arbetet idag är mer organiserat efter de mest 

nödvändiga och konkreta behoven och att man ska arbeta så effektivt som möjligt. De 

emotionella, sociala behoven tycks med andra ord hamna i skymundan och bortprioriteras 

genom att omsorgsarbetet präglas av effektivitet. Omsorgspersonalen får därmed lirka med 

den begränsade tid som finns om de ska ha möjlighet att ge de äldre samtalsstöd. Kronwall 

m.fl. (1991) skriver att den administrativa domänen sällan har att göra med de individer som 

berörs av insatsen, i detta fall de äldre på boendet. Skulle situationen se annorlunda ut för 

omsorgspersonalen om ledningen för särskilt boende hade kunskapen om att det fanns ett 

behov för samtalsstöd för äldre?  

Arbetsuppgifter 

Omsorgspersonalen har genom sina upplevelser gett fenomenet samtalsstöd för äldre en 

mening. De värdesätter samtalsstödet genom att dels beskriva att de ser att det skulle finnas 

ett behov, dels att de önskar kunna göra det mer än vad de i dagsläget har möjlighet till. I 

ljuset av domänteorin kan omsorgspersonalens upplevelser tolkas som att omsorgspersonalen 

möjligen arbetar efter hur den administrativa domänen organiserar och styr deras arbete 

(Kronwall m.fl., 1991) men då inte efter de behov som de äldre tycks ha. Att samtalsstöd inte 

har fått en vidare betydelse inom äldreomsorgen kan tänkas bero på det finns en eventuell 

brist på kunskap hos övriga domäner för hur de professionellas verklighet ser ut. För att 

uppmärksamma samtalsstöd för äldre på särskilt boende bör det finnas någon som vet om den 

nuvarande situationen. I nuläget tycks individerna i de övriga domänerna ha anpassat arbetet 

efter deras syn på verkligheten vilket är att arbetsuppgifterna anpassas efter att tillgodose 

äldres fysiska behov. De övriga sociala behoven får tillgodoses i den mån omsorgspersonalen 

kan. Det är svårt att få till eventuella förändringar i människovårdande organisationer 

eftersom individerna inom domänerna har olika uppfattningar om den sociala verkligheten 

(Kronwall m.fl., 1991).  I och med att individerna utgår från sin egen livsvärld utifrån sina 

domäner skiljer sig deras upplevelser av verkligheten mot den som omsorgspersonalen ingår i 

(a.a.)  

 

Individerna inom domänerna tycks behöva vara medvetna om att det finns behov som inte blir 

tillgodosedda, och därmed anpassa arbetet på särskilt boende efter denna verklighet. Den 

administrativa domänen kan möjligtvis anpassa arbetsuppgifterna efter att det finns ett behov 

av samtalsstöd för att öka omsorgspersonalens möjligheter att kunna tillgodose denna uppgift. 

En annan problematik som råder är vems uppgift det egentligen är att bedriva samtalsstödet 

för de äldre. Studien visar att det i dagsläget är omsorgspersonalens uppgift, då det inte finns 

någon annan i dagsläget som har denna uppgift och inte heller ser att behovet finns. För att 

omsorgspersonalen ska ha möjlighet att tillgodose äldres emotionella och sociala behov och 
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kunna utföra samtalsstöd med de äldre behövs möjligen en förändring i hur deras arbete är 

organiserat. Risken är annars att behovet vidare glöms bort och omsorgspersonalen känsla av 

att de är otillräckliga återstår.  

 

Kunskapsbrister 

Med livsvärldsteorin som grund kan analysen visa att omsorgspersonalen upplever att de 

saknar kunskaper i bemötandet av äldre som är oroliga och har ångest. Omsorgspersonalen 

har därmed synliggjort ett problem som de tycks uppleva inom den professionella domänen 

(Kronwall m.fl., 1991). Ökad kunskap genom utbildning är något som efterfrågas av 

personalen. I ljuset av domänteorin kan tänkas att för att utbildning ska kunna ges förutsätts 

att övriga domäner är medvetna om vad utbildning kan tänkas innebära, vem den kan tänkas 

gagna och vad den skulle kunna innebära för äldreomsorgen överlag. Det kan möjligtvis ha 

betydelse om individerna inom de övriga domänerna ser till omsorgspersonalens upplevelser, 

ser att det finns behov av kompetensutveckling och därmed värdesätter den vetskap som de 

har om de äldres behov. Utbildning tycks dock innebära resurser som kostar tid och pengar, 

och kan anses som mer eller mindre nödvändigt utifrån den politiska domänen. Det kan 

möjligen ha betydelse om individer inom de övriga domänerna är medvetna om att det behövs 

eventuell mer kunskap för att omsorgspersonalen ska kunna bedriva den omsorg som de vill 

ha möjligheten att erbjuda.  

 

Med domänteorin som grund tycks den administrativa domänen har möjlighet att erbjuda 

utbildning utifrån de ramar som ges från den politiska domänen. Detta kan innebära att 

utbildning i bästa fall kan ges till alla, eller i sämre fall, ett visst antal utvalda som arbetar på 

särskilt boende. Att omsorgspersonalen upplever att de skulle behöva mer utbildning kan tyda 

på att det inte är något som de blivit erbjudna tidigare.  

 

Det framgick tidigare att det kan vara svårt att få till förändringar i människovårdande 

organisationer eftersom varje domän upplever verkligheten på olika sätt (Kouzes & Mico, 

1979). Att ge möjlighet till utbildning och därmed förändra omsorgspersonalens arbete kan 

tänkas innebära å ena sidan mer resurser och mer planering för den politiska- och den 

administrativa domänen, å andra sidan ökade möjligheter för omsorgspersonalen att göra ett 

bättre arbete. Genom att införa utbildning inom samtalsmetodik synliggörs att sådana 

eventuella behov finns bland äldre och som genom mer kunskap hos omsorgspersonalen 

därmed kan bli tillgodosedda. Kunskap och utbildning tror sig ge omsorgspersonalen bättre 

förutsättningar att tillgodose samtalsstöd för äldre. Genom denna studie har 

omsorgspersonalens upplevelser synliggjort fenomenet samtalsstöd för äldre och efterfrågar 

mer kunskap för att de ska kunna hantera svåra situationer. Nästa steg blir att synliggöra 

problemet för andra domäner eftersom det kan tänkas vara de som har störst chans att införa 

utbildning för omsorgspersonalen.  

 

Ett fenomen kan få olika betydelser beroende på hur individerna upplever livsvärlden. I denna 

studie kan det tänkas vara troligt att omsorgspersonalen upplevde fenomenet på liknande vis 

eftersom de utgick från sin gemensamma livsvärld (Justesen & Mik-Meyer, 2011), särskilt 
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boende. Fenomenet har getts en betydelse och fått en mening utifrån hur omsorgspersonalen 

upplever att de utifrån de äldres behov mer eller mindre har möjlighet att tillgodose 

samtalsstöd för äldre på särskilt boende. 

6.4 Diskussion av metodval i förhållande till resultat 

Denna studie utgår från ett fenomenologiskt perspektiv med en fenomenologisk analysmetod, 

vilket har påverkat resultatet då syftet med analysen utifrån den fenomenologiska ansatsen var 

att beskriva fenomenet. Detta utfördes, genom att informanternas gemensamma upplevelser 

analyserades och på så sätt kom fram till det som inte gick att bortse från personalen 

upplevelser av behovet av samtalsstöd för de äldre på särskilt boende, det vill säga fenomenet. 

Resultatet visar därmed inte skillnader i informanternas upplevelser, vilket skulle kunna ha 

gett en annan bild av fenomenet. I analysen av datamaterialet fanns klara likheter i 

omsorgspersonalens upplevelser och erfarenheter, vilket redogjordes i resultatets avsnitt.  

 

Även om intervjuerna utgick ifrån två större teman blev intervjuerna inte lika öppna som det 

var tänkt från början och som föredras i en fenomenologisk studie. Intervjuerna kom 

exempelvis att handla mycket om deras förutsättningar för att ge samtalsstöd med äldre, vilket 

inte var tänkt från början. Detta ledde till att vi började ställa frågor om det, fortfarande öppna 

frågor men inriktade med förutsättningar kontra begränsningar i arbetet som omsorgspersonal. 

Detta kan också ha resulterat till ett mindre omfattande empiriskt material, gentemot om 

studien istället hade baserats på endast öppna frågor, även kallat ostrukturerade intervjuer. 

Detta kan ha lett till att relevant datamaterial utifrån informanternas upplevelser kan ha 

missats och således påverkat resultatet. Följfrågorna kom även att inte se olika ut beroende på 

att vissa av informanterna exempelvis berörde fråga två redan i första frågan och så vidare. 

Däremot kom informanterna fram till liknande svar och detta fick inte bortse från, det vill 

säga sättet de beskrev fenomenet samtalsstöd för äldre.  

Detta öppna förhållningssätt som vi som intervjuare intog med det fenomenologiska 

perspektivet i åtanke, möjliggjorde att vi fick ta del av omsorgspersonalens upplevelser, 

erfarenheter och reflektioner om fenomenet. Reflektioner kom att bli en intressant aspekt av 

fenomenet där omsorgspersonalen reflekterade över huruvida de lämpar sig att ge de äldre 

samtalsstöd samt huruvida andra yrkesgrupper är bättre lämpad. De belyste även faktorer som 

de upplever som betydelsefulla vid samtalsstöd för de äldre på det särskilda boendet så som: 

kontinuitet, förtroende och expertis. Dessa kan ha stor betydelse för vidare studier och för hur 

omsorgspersonalen ska gå tillväga. Deras arbete kan möjligen förändras genom att belysa och 

uppmärksamma dessa faktorer. Om studien istället hade baserats på en kvalitativ strukturerad 

intervju hade studien troligen inte fått upp detta till ytan, i och med att det inte var något som 

intervjuerna på förhand hade tänkt behandla, vilket är syftet med fenomenologin. Som 

tidigare nämnts bör forskaren ha ett öppet sinne inför subjekten, omsorgspersonalen, och 

deras upplevelser och erfarenheter av fenomenet. Många av de som intervjuades bemötte 

studien positivt och berättade att de skulle ta upp detta med ansvarig chef och resten av 

personalgruppen på det särskilda boendet, vilket tyder på att det väcktes reflektioner hos dem. 

Om studien istället hade utgått från kvantitativ metod hade det troligtvis varit svårare att få del 
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av omsorgspersonalens reflektioner, i och med att det hade funnits frågor utifrån forskarens 

egen förförståelse.  

I efterhand hade en pilotintervju varit att föredra för att testa intervjuguiden och frågornas 

relevans. Genom att undersöka hur frågorna mottagits av exempelvis någon i vår närhet hade 

vi fått en bild av hur de uppfattat frågorna och därmed hade i haft ha möjligheten att korrigera 

frågorna innan intervjuerna med omsorgspersonalen (Kvale & Brinkmann, 2009, s.133). Vi 

upplevde att ett par av informanterna hade svårt att förstå de frågor som ställdes och reagerade 

på begreppet samtalsstöd. De var inte bekanta med begreppet som sådant och vissa frågade 

hur vi menade. Vi beskrev för dem att det är samtal som stöd för äldre. Det var ett medvetet 

val att som författare av studien inte definiera samtalsstöd mer ingående för informanterna 

under intervjun, för att inte påverka deras upplevelse av begreppet. Syftet var att få ta del av 

deras tolkning av samtalsstöd i förhållande till deras livsvärld och tidigare erfarenheter. 

Några av informanterna hade invändningar mot att de inte fick intervjuguiden innan 

intervjusituationen och tyckte att det hade varit trevligare om de hade getts möjligheten att 

förbereda sig och reflektera över frågorna på egen hand. Det påverkade troligtvis vissa av 

informanterna på så sätt att de kände sig otrygga inför intervjun och inte kände sig särskilt 

bekväma att bli intervjuad.  

6.5 Slutsats och implikationer för det gerontologiska sociala arbetet 

Utifrån ovanstående diskussion och studiens resultat framkommer att omsorgspersonalen 

önskar bättre förutsättningar för att ha möjlighet att tillgodose samtalsstöd för äldre eftersom 

det i dagsläget inte blir tillgodosett.  

Då omsorgspersonalen upplever att de inte har tillräckligt med kunskaper som krävs för att 

bemöta de äldre som har ångest, oro och känner sig nedstämda skulle samtalsmetodik kunna 

vara något för cheferna på särskilda boenden att utbilda sin personal i. Genom att ge 

personalen vidare utbildning skulle de internt kunna ge de äldre samtalsstöd och vidare 

kanske till och med en bättre omsorg. Ett annat alternativ är att erbjuda samtalsstöd från en 

extern profession som exempelvis äldrekuratorer och på så sätt avlasta omsorgspersonalen 

från den uppgiften, och minska deras stress och dåliga samvete. Avvägningen mellan de 

positiva effekterna av internt samtalsstöd, det vill säga av omsorgspersonalen och de positiva 

effekterna av externt samtalsstöd i form av äldrekurator bör beaktas vid utformning av det 

framtida gerontologiska sociala arbetet.  

6.6 Förslag på vidare studier 

För framtida forskning vore det intressant att undersöka vilken yrkesgrupp som är bäst lämpad 

att utföra samtalsstöd med äldre på särskilt boende. Det vore då intressant om studierna utgick 

från de äldres egna tankar, åsikter eller upplevelser eftersom att samtalsstödet är till för att 

stödja dem. 

 

Det vore även intressant att i framtida forskning undersöka utifrån enhetschefernas perspektiv 

och upplevelser hur de värdesätter samtalsstöd för äldre i sina verksamheter. Upplever 
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exempelvis enhetscheferna samma behov hos äldre som omsorgspersonalen? Hur upplever 

enhetscheferna sina möjligheter att implementera samtalsstödet i sina verksamheter? 

 

Slutligen skulle framtida studier kunna studera huruvida de ser på den fortbildning som 

omsorgspersonalen efterfrågar och upplever en brist av. Hur ser ledning och politiker på att de 

faktiskt utför samtalsstöd till de äldre på särskilt boende, trots att de saknar kunskaper om det.  
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Bilaga 1 

 

En förfrågan om deltagande i en studie 

Uppsala universitet  

Sociologiska institutionen  

Box 624 751 26 Uppsala 

 

                                       Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

 

Vi heter Hanna Ewaldius och Olivia Catolino och går vår sjunde och sista termin på 

Socionomprogrammet vid Uppsala universitet. Det är nu dags för oss att skriva vårt 

examensarbete och vi har valt att skriva uppsatsen om samtalsstöd för äldre utifrån 

omsorgspersonalens perspektiv. 

Syftet med studien är att undersöka hur personal på äldreboenden i xxx kommun upplever 

behovet av samtalsstöd för de äldre på särskilda boenden. Vi har valt ut fem äldreboenden 

som vi önskar samla in data från och vill därför träffa dig för en intervju på 20-30 minuter om 

vårt ämne. Intervjun kommer vi att spela in med hjälp av en diktafon för att sedan 

transkriberas.  

Det datamaterial som vi samlar in genom intervjuer kommer att vara underlag för resultatet i 

studien. I uppsatsen kommer inga namn på personer eller boenden att vara med, utan de 

kommer att ersättas med siffror. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt i studien, vilket 

innebär att uppgifter inte går att härleda till enskild person. Uppsatsen kommer att presenteras 

och läsas av studenter och lärare på Uppsala universitet, samt publiceras i DIVA som är ett 

öppet publiceringsverktyg för högskolar och universitet.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

motivering.  

På någon av följande tider önskar vi att få träffa dig: xxx 

Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga och din medverkan i denna uppsats är 

betydelsefull! 

 

Med vänliga hälsningar Hanna Ewaldius & Olivia Catolino 

Handledare: Ulla Hellström Muhli    
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett 

 

 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien: Omsorgspersonalens upplevelser av samtalsstöd 

för äldre på särskilt boende 

 

 

 

Datum:……………………………………………………………………………………….. 

 

Namn:………………………………………………………………………………………… 

 

Befattning:……………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

  

1. Hur upplever du att de äldre på boendet påverkas av de förändringar som sker i och 

med åldrandet? 

        - Hur kan förändringarna uttrycka sig? Exempel? 

     2.     Upplever du att det finns ett behov av samtalsstöd för de äldre?  

             - I sådant fall, vad skulle det kunna bidra för erat arbete? 

           - Hur upplever du dina möjligheter att ge samtalsstöd till den äldre? 

 

 

 

 


