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OMSORGSRELATIONEN – DET BÄSTA OCH SÄMSTA
MED ÄLDREOMSORGSARBETE

Ann Kickeus
Anna Olsson

Sammanfattning: Studien syftar till att belysa hur några av äldreomsorgsper-
sonalen i Grästorps kommun upplever och hanterar den psykosociala ar-
betsmiljön med fokus på omsorgsrelationen, samt vilken påverkan det kan
ha på deras upplevda hälsa. 10 kvalitativa intervjuer genomfördes. Resulta-
tet visade att omsorgsrelationen upplevs vara både det mest givande och på-
frestande i arbetet. Svårigheter i relationen hanterades med mer eller mindre
konstruktiv coping, och uppskattning och reellt stöd från omsorgsgivarnas
ledare saknades. En stor oro för framtiden uttrycktes. Slutsatsen är att stora
psykiska krav i omsorgsarbetet kan hanteras genom ökad kontroll och stöd,
vilket kan minska ohälsa i form av stressrelaterade sjukdomar.

 
 
 Dagligen rapporteras om ohälsan som råder på Sveriges arbetsplatser, en ohälsa

som under den senaste tiden gjort att sjukskrivningarna ökat till det dubbla på bara några
år (Alsrup & Lobråten, 2002). I likhet med de allt ökade sjukskrivningarna på nationell
nivå har också sjukskrivningarna i Grästorps kommun ökat kraftig de senaste åren. Ök-
ningarna ligger främst inom sektorn för vård och omsorg (Arbetsgruppen för det goda
arbetet, 22 januari, 2003).

 1990-talet innebar omfattande strukturella förändringar för hela vård- och om-
sorgssektorn. Sett utifrån äldreomsorgens perspektiv innebar den så kallade Ädelrefor-
men ett utökat och förtydligat ansvarsområde för kommunerna för de gamla personer
som tidigare vårdats inom landstingets regi (Sjögren, 1995). Inom kommunerna får nu
en mycket heterogen grupp av äldre människor med ett differentierat vård- och om-
sorgsbehov stöd och hjälp för att klara sitt liv och boende. Arbetet i den kommunala
äldreomsorgen har utvecklats från hushållshjälp och service för friska äldre till att om-
fatta kvalificerad vård och omsorg för äldre (många gånger över 90 år) med många
sjukdomar, vilket ställer nya krav på personalen och arbetsorganisationen (Astvik, Beje-
rot & Pettersson, 2001). Ädelreformen genomfördes dessutom under en tid då kommu-
nerna utsatts för besparingskrav och konstant eller minskad personalstyrka i kombina-
tion med det ökade vårdtrycket (Sjögren, 1995). Dessa förändringar har påverkat såväl
vårdkvaliteten som arbetet och arbetsmiljön för personalen inom äldreomsorgen (Astvik
et al., 2001). En viktig orsak till att sjukskrivningarna inom äldreomsorgen ökat är troli-
gen den stegrande arbetstakten och personalens känsla av att inte räcka till för alla sina
arbetsuppgifter, vilket leder till ökad stress och minskad arbetsglädje (Herliz & Grön-
dahl, 2002).

 Nu vid 2000-talets början kan äldreomsorgen betecknas som en bransch i kris
(Astvik, 2002; Holm, 2001). Det finns stora problem att rekrytera ny personal då allt
färre väljer att studera på vårdgymnasium. De ökade långtidssjukskrivningarna gäller
främst stressrelaterade belastningssjukdomar, vilket Astvik (2002) menar pekar på de
påfrestande psykosociala arbetsmiljöförhållanden som vård- och omsorgspersonalen
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verkar under. Dessutom menar hon att de rapporter och vårdskandaler som avslöjats i
media vittnar om att relationerna mellan omsorgsgivare och omsorgstagare är långt ifrån
oproblematiska. Då Astvik ser relationen mellan omsorgsgivare och omsorgstagare som
kärnan i omsorgsarbetet, efterlyser hon ökade kunskaper och förståelse för omsorgsar-
betarens svåra möten och hur de kan hanteras. Holm (2001) menar att de psykiska på-
frestningarna i vård- och omsorg under senare tid uppmärksammats i diskussioner kring
ohälsa hos människor i vårdyrken (Holm, 2001). Begreppen hälsa och ohälsa är svår
definierade, Jeding et al. (1999) använder Världshälsoorganisationens definition där
hälsa inte bara är avsaknad av sjukdom och ohälsa, utan där flera positiva faktorer, som
socialt stöd och kontroll ingår. Ett sätt att undersöka hälsan är att låta personalen själva
beskriva sina egna symptom och sitt välmående, s.k. självrapporter (Jeding et al., 1999).

 Hur personalen upplever och hanterar omsorgsrelationen samt vilket stöd som
finns för hantering av svåra möten på arbetsplatsen anser vi är viktigt att belysa ur ett
arbetsmiljöperspektiv. När Grästorps kommun gav oss uppdraget att utforska vad de
ökade antalet långtidssjukskrivna i kommunens äldreomsorg kan bero på, valde vi där-
för att inrikta oss på den psykosociala arbetsmiljön och främst omsorgsrelationen. Vår
ambition är att kunna skapa förståelse kring äldreomsorgsarbetarnas arbetssituation och
kunna ge rekommendationer för hur kommunen kan fortsätta sitt arbete för att minska
personalens sjukskrivningar. Syftet är, att belysa hur några ur äldreomsorgens personal i
Grästorps kommun upplever och hanterar sin psykosociala arbetsmiljö, med fokus på
omsorgsrelationen samt vilken påverkan det kan ha på deras hälsa.

 

 Teoretisk referensram
 

 Utgångspunkten i den teoretiska referensramen är att belysa forskning kring den
psykosociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen. I det första avsnittet behandlas den
psykosociala arbetsmiljön i stort, följt av ett fördjupat avsnitt om omsorgsrelationen.
Därefter förklaras begreppet ”coping” och kopplas till hur omsorgspersonal kan hantera
problematik i omsorgsrelationen. Slutligen belyses känslor av otillräcklighet samt bety-
delsen av uppskattning och stöd från organisationen.

 

 Psykosocial arbetsmiljö
 

 Lennéer-Axelsson och Thylefors (1991) skriver att begreppet psykosocial arbets-
miljö är svårgripbart och inte helt enkelt att definiera. De förklarar att begreppet inom
forskningen definierats för att beteckna orsaksförhållande i arbetsmiljön och olika ef-
fekter på människan samt för att beskriva samspelet mellan individ och miljö. I Natio-
nalencyklopedin (2002) förklaras ”psykosocialt synsättet” som ett synsätt där individens
upplevande och handlande och omgivande sociala förhållande uppfattas som nära knut-
na till varandra. En annan definition ger Egidius (1995) ”Psykosocial miljö; Miljö, spe-
ciellt arbetsmiljö, sådan den inverkar på relationer, psykisk hälsa och trivsel.” (s 219)

 Sjögren (1995) menar att det skett en förskjutning de senaste åren från en betoning
på fysisk arbetsmiljö till en betoning på psykosocial arbetsmiljö, inom såväl forskning
som arbetsliv. Bäckman och Edling (2000) menar att det finns en kvalitativ skillnad
mellan psykosociala arbetsmiljöproblem (t ex stress) och fysiska belastningar (t ex tunga
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Avspänd Aktiv

Passiv Spänd

lyft), när det gäller möjligheten till förändring. Det är enligt Bäckman och Edling lättare
att komma till rätta med problem av fysisk karaktär med t ex olika typer av tekniska
hjälpmedel, medan den psykosociala arbetsmiljön är en del av ett sociologiskthistoriskt
sammanhang som är trögare att förändra. Gustafsson och Szebehely (2001) har i sin
studie kring äldreomsorgen funnit att omsorgsarbetarna framförallt upplever sitt arbete
kroppsligt tröttande men även psykiskt tröttande. Den psykiska uttröttningen har ökat
under 1990-talet, vilket Gustafsson och Szebehely ser som en indikator på förhöjd risk
hos omsorgsarbetare att drabbas av stressrelaterade sjukdomar.

 Ett vanligt sätt att operationalisera psykosocial arbetsmiljö är att utgå från Kara-
seks krav och kontroll modell (Theorell, 2000). Modellen är välkänd och används ofta
av forskare för att förklara hur krav och kontroll samverkar i arbetslivet. Med krav me-
nas i sammanhanget psykologiska krav som ställs på individen i arbetslivet medan kon-
troll handlar om inflytande över arbetet (Jeding et al., 1999). Huvudtanken med model-
len är att höga psykologiska krav i kombination med lågt inflytande i arbetssituationen
kan leda till ohälsa.

 
 

 KRAV
 Låg Hög

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1.
 Karaseks krav och kontroll modell (Jeding et al., s 45).

 
 

 Theorell (2000) förklarar, att kombinationen av höga psykologiska krav och lågt in-
flytande ger ett ”spänt” arbete, vilket har visat sig kunna leda till sjukdom och ohälsa.
Arbete med höga psykologiska krav och högt inflytande kan betraktas som ”aktivt”. I
det aktiva arbetet, menar Theorell, att det sker en kroppslig uppvarvning som ger ökade
möjligheter att klara påfrestningar och befrämjar kreativitet. Låga psykologiska krav vid
litet inflytande ger ett ”passivt” arbete som gör att vissa kunskaper och färdigheter för-
tvinar. Arbeten med låga psykologiska krav och stort inflytande ger ett ”avspänt” arbete
där individen har kontroll över sin arbetssituation samtidigt som kraven betraktas över-
komliga och inflytandet är högt. Detta är enligt Theorell (2000) ur hälsosynpunkt ideal-
situation i arbetslivet då individen i denna situation mår bäst, medan Jeding et al. (1999)
anser att den ”aktiva” kvadranten är den mest stimulerande.

 Många kommuner har under 1990-talet genomfört förändringar och omorganisa-
tioner för att minska kostnaderna och öka effektiviteten, en hög förändringstakt i kom-
bination med avsaknad av bra förändringsmodeller har skapat stora arbetsmiljöproblem
(Yrkesinspektionen i Göteborgs distrikt, 2000). Maslach och Leiter (1999) menar att
människor kan drabbas av oro om de saknar kontroll över sitt arbete och upplever ar-
betsmiljön som osäker. Detta kan leda till kraftiga störningar som gör att personalen
tappar uppmärksamhet, energi och engagemang. Herliz och Gröndahl (2002) menar att

Hög
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Låg
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det är viktigt att arbetsplatser kan erbjuda en god arbetsmiljö med möjlighet för den en-
skilde individen att påverka och hantera sin egen arbetssituation.

 

 Omsorgsrelationen
 

 Kärnan i äldreomsorgsarbetet ligger i omsorgsgivarnas relationer med sina klien-
ter och att det är i mötet mellan omsorgsgivare och omsorgstagare som arbetet utförs
(Astvik, 2002). I olika studier av vårdpersonalens egna subjektiva bedömningar av ar-
betet, har mötet med klienterna bedömts både som det sämsta och det bästa med arbetet,
och visat sig vara en källa till såväl arbetstillfredsställelse och motivation som stress och
ohälsa (Astvik, 2002; Larsson, 1996). Gustafsson och Szebehely (2001) ser äldreomsor-
gen som ett relationsyrke, där själva resultatet av arbetet mycket handlar om att skapa
och upprätthålla kontakter. Att omsorgspersonalen i deras studie uppgav att omsorgsta-
garna och arbetskamraterna är viktiga, tolkar de däremot inte som att dessa relationer är
okomplicerade eller att de bara ses som positiva. Detta är något som Larssons (1996)
enkätstudie indikerar på där över 90 % av omsorgspersonalen uppgav att de sociala
kontakterna med pensionärerna fungerade bra eller mycket bra. Samtidigt uppgav ca 40
% att de hade besvärliga och krävande pensionärer som man ogillade att gå till och en
lika stor andel hade utsatts för hot och våld. Thulin (i Larsson, 1996) fann i sin studie att
de svåra pensionärskontakterna, även om de var få, upplevdes som de psykiskt mest
påfrestande momenten i arbetet.

 Larsson (1996) anser att det finns flera olika typer av relationer inom äldreomsor-
gen men att mötet mellan den äldre och omsorgspersonalen är i fokus. Larsson menar att
den relationen i flera avseenden är specifik och kallar den med stöd av Gough för om-
sorgsrelationer. Detta begrepp utgör enligt Larsson en bra beskrivning av relationen då
omsorg inte enbart avser att tillgodose grundläggande fysiska eller materiella behov,
utan sammanhänger även med en social och psykisk välfärd. I litteraturen finns det
många olika begrepp med i princip samma innebörd för parterna i omsorgsrelationen;
omsorgsgivare och omsorgstagare samt vårdbiträde och klient (Astvik, 2002), vårdbiträ-
de och den äldre (Larsson, 1996), professionell hjälpare och hjälptagare (Holm, 2000). I
denna uppsats kommer omsorgsrelationens parter vidare att benämnas omsorgsgivare
och omsorgstagare / boende.

 Larsson (1996) menar att tyngdpunkten i omsorgsbegreppet ligger i den sociala
relationen och innebär att omsorgsgivaren handlar och tänker i omsorgstagarens intres-
se. I en omsorgsrelation är omsorgstagaren beroende av givarens hjälp och eftersom
hjälpen inte baseras på vad Larsson kallar likvärdiga ge och ta förhållanden anser han att
det finns en asymmetri mellan parterna, som försvårar relationen. Även Holm (2001)
anser att relationen mellan omsorgstagare och omsorgsgivare inte är jämlik eller ömse-
sidig. I en omsorgsrelation har parterna olika förpliktelser och rättigheter, vilket Holm
menar skiljer denna relation från ett vänskapligt förhållande där ömsesidighet ofta är ett
krav. Omsorgstagaren har rätt att vara egocentrisk och sätta sina känslor och behov först
och har inga krav på sig att visa tacksamhet eller engagemang i omsorgsgivarens egna
problem, vilket Holm menar skapar stora emotionella krav på omsorgsgivaren.

 
  ” Att dagligen konfronteras med andra människors obalans, oro, lidande, rädslor, för-
lust- och sorgereaktioner och att i denna kontakt ständigt ge förtur åt den hjälpsökandes
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känslor och behov medför risker för å ena sidan avtrubbning eller försvar som förnekan-
de av kraven, å andra sidan känslor av vanmakt, frustration och kontinuerlig otillfreds-
ställelse.” (Holm, 2001, s 51)

 
 Svårigheter och problem som kan uppstå i omsorgsrelationen, i mötet mellan omsorgs-
givare och omsorgstagare, behandlas av Astvik (2002). Hennes studie visar att svåra
möten handlar om att omsorgstagarnas behov och utsatthet kan upplevas övermäktiga,
att omsorgsgivaren kan känna sig utnyttjad och tvingas uthärda olika kränkningar från
omsorgstagaren. Dessa svårigheter visade sig väcka starka känslor, som rädsla och ilska,
hos omsorgsgivarna. Dessutom uppstod en komplexitet i relationen då omsorgsgivaren
tyckte att det var viktigt att bygga en bra relation med omsorgstagaren men samtidigt
menade att de inte fick komma omsorgstagaren för nära. Inbyggt i omsorgsgivarens roll
finns dessutom mycket ansvar för andra människors liv och hälsa, vilket kunde väcka
mycket ångest och skuldkänslor. Omsorgspersonal som mötte omsorgstagare som var
deprimerade och nedstämda upplevde att dessa känslor kunde smitta av sig (Astvik,
2002). De upplevda emotionella kraven i omsorgsrelationen blir således en källa till
stress och otillfredsställelse i arbetet (Gustafsson & Szebehely, 2001; Holm, 2001).
 

 Coping-strategier
 

 De som arbetar i vård och omsorg utsätts för stora psykologiska påfrestningar i
form av emotionella krav, något som under senare tid uppmärksammats i diskussioner
om stress och utbrändhet i relationsyrken (Maslach & Leiter, 1999). Vid psykiska på-
frestningar måste människan kunna hantera detta och skapa strategier för att rädda sig
från ohälsa (Doctare, 2000).

 Ett begrepp som handlar om hur enskilda individen hanterar stressfyllda situatio-
ner är ”coping”. Ordet är taget från engelskan och benämns på svenska som stresshan-
tering (Karlsson, 1998). I denna studie kommer den engelska benämningen coping att
användas. I Nationalencyklopedin (2002) definieras coping som en engelsk term inom
psykologisk stressforskning som introducerats av Lazarus och betecknar olika sätt att
hantera påfrestningar och krav. Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som:

 
 ”Konstant föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar att hantera spe-
cifika externa och/eller interna krav som upplevs överstiga de personliga resurserna.”
(fri översättning, s 141)
 

 Lazarus och Folkman (1984) menar att coping kan vara en psykologiskt omedve-
ten eller medveten process, som utvecklas mer beroende på situationen än på personlig-
heten. Coping är något som alla använder och är också något som är utvecklingsbart.
Lazarus och Folkman gör en indelning av coping beroende på problem- eller emotionellt
fokus. Den problemfokuserade copingen innebär att individen försöker hitta ett sätt att
klara av situationen bättre. För att hantera situationen ägnar individen tid åt att identifie-
ra problemet, söka alternativa lösningar och väga olika alternativ mot varandra. En an-
nan strategi kan vara att försöka ändra sig själv istället för omgivningen, t ex genom att
sänka ambitionsnivån eller lära sig ett nytt beteende för att klara av tillvaron. Den emo-
tionella copingen innebär att individen försöker hantera känslan snarare än själva situa-
tionen. Detta kan ta sig uttryck i olika strategier för att reglera det emotionella obehaget,
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som t ex att undvika eller bagatellisera känslan, att genom träning försöka skingra tan-
karna eller att söka socialt stöd (Atkinson, 2000; Karlsson, 1998; Lazarus och Folkman,
1984). Astvik (2002) skriver att det gjorts flera studier som visat, att när individer upp-
lever att de kan påverka sin situation och när de upplever att de har någon form av kon-
troll över en stressfylld tillvaro så dominerar den problemfokuserade copingen. Hon
skriver vidare att när förhållandet istället upplevs som opåverkbara så dominerar emo-
tionsfokuserad coping. Vilken typ av coping som används är av avgörande betydelse för
individers hälsa såväl som ohälsa, något som också stöds av Lazarus och Folkman
(1984) som menar att personer med en problemfokuserad copingstastegi löper mindre
risk att drabbas av depression, utbrändhet och ohälsa.

 Omsorgsrelationen har visat sig innebära stora emotionella krav och psykiska på-
frestningar på omsorgsgivaren. Astvik (2002) och Holm (2001) anser att dessa påfrest-
ningar ofta tar sig uttryck i starka känslor vilket i sin tur kan leda till olika psykologiska
försvar. Försvarsmekanismer som att t ex förneka svåra känslor menar Atkinson (2000)
är en form av emotionell coping. Granér (1991) anser att psykologiskt försvar har en
dubbelfunktion, då de dels hindrar smärtsamma omedvetna tankar, känslor och minnen
från att bli medvetna och dels används för förställa delar av verkligheten.

 Astviks (2002) studie visar att både emotionell och problemfokuserad coping an-
vänds för att hantera svårigheter i omsorgsrelationen, där båda varianterna kan vara så-
väl förödande som gynnsam ur ett omsorgsperspektiv. Astvik gör istället en copingupp-
delning mellan konstruktiva och icke-konstruktiva strategier. Med konstruktivt menar
Astvik att omsorgsgivaren i omsorgsrelationen kan vara närvarande såväl fysiskt som
intellektuellt och emotionellt. Detta menar Holm (2001) är en förutsättning för att vara
empatisk och därmed professionell i sitt omsorgsyrke. Holm förklarar att ha empati är
det samma som att förstå hur andra människor har det och att vägledas av denna förstå-
else i bemötandet och val av behandling. Hon menar att den som har en god empatisk
förmåga har ett bra skydd mot att drabbas av utbrändhet, eftersom omsorgsgivarens
kunskap, medvetenhet och förmåga att hantera egna och andras känslor, behov och för-
väntningar är avgörande för vilket samarbete som utvecklas och hur problemsituationer
löses. Även Maslasch och Leiter (1999) har i sin forskning funnit att de som utvecklat
en medvetenhet av sina egna känslor och sina egna behov har lättare för att undvika ut-
brändhet.

 Ett konstruktivt sätt att hantera den emotionella pressen kräver således ett ökat
tolkningsutrymme i form av kunskaper och färdigheter för att kunna förstå omsorgstaga-
rens beteende samt omsorgsivarens egna känslor och reaktioner (Astvik, 2002). Kon-
struktiva strategier kan även vara att omsorgsgivaren skapar realistiska förväntningar på
sig själv, tydliggör sin roll, delar ansvaret och har rimliga resurser till förfogande. Ge-
nom att kunna medvetengöra och separera ut sina egna känslor, förväntningar och behov
från omsorgstagarens dito kan försvar i form av onödiga gränssättningar undvikas (Ast-
vik, 2002; Holm, 2001). Om inte omsorgsgivaren kan hantera upplevda svårigheter och
emotionell stress på ett konstruktivt sätt menar Maslach och Leiter (1999) att det kan
leda till psykisk uttröttning och konflikter.

 Icke-konstruktiva strategier som Astvik (2002) fann var att omsorgsgivare kunde
sätta upp olika gränser för sitt givande, som kunde ta sig utryck i att relationen betrakta-
des som oviktig då huvudsaken var att uppgifterna utfördes, och därmed utvecklades en
snålhet i givandet och engagemanget. Astvik poängterar att den känslomässiga snålheten
inte rör sig om illvilja eller elakhet utan att det är en reaktion för att överleva i arbetssi-



9

tuationen. Andra icke-konstruktiva strategier bestod av att distansera sig fysiskt eller
psykiskt och känslomässigt, detta kunde ske genom att arbeta i par eller att helt undvika
de krävande omsorgstagarna. Omsorgsgivarna kunde även förneka svåra känslor såsom
omsorgstagarnas ångest, utsatthet eller depressioner samt att det i många arbetsgrupper
utvecklades en kollektiv överenskommelse om att inte prata om det svåra (Astvik,
2002).

 Holm (2001) menar att en vanlig myt i omsorgsarbete är att man inte får känna
andra känslor än ”fina” känslor som medkänsla, omtanke och sympati. Hon skriver vi-
dare att det finns risker i detta då de undertryckta känslorna inte försvinner utan uttrycks
på ett mer omedvetet och okontrollerat sätt. Maslach och Leiter (1999) menar att känslor
kan ses som ett medel för översättning av yttre händelser till något personligt. De skriver
att känslor inte bara är privata och personliga utan snarare en social upplevelse som på-
verkar hela omgivningen.

  Detta kan kopplas till Menzies-Lyths (1984) forskning som fann att möjliga för-
klaringar till oro och kronisk stress inom vårdyrket inte enbart kunde härledas till ar-
betsuppgifterna i sig. Ohälsan bottnade även i olika socialt strukturerade försvar av t ex
strikta rutiner och kulturella samförstånd som organisationer utvecklar, för att undvika
att hantera den ångest som skapas i den emotionellt krävande arbetsmiljön. Det socialt
strukturerade försvarsmekanismer som Menzies-Lyth upptäckte anger hon som ”mycket
primitiva psykiska försvarsmekanismer, vars viktigaste drag är att göra det möjligt att
undvika ängslan och oron men har mycket liten förmåga att modifiera eller minska
den.” (s. 214), och att detta försvar hämmar kreativt tänkande och förändringar. Menzi-
es-Lyth fann det svårt att genomföra förändringar på det sjukhus hon studerade då små
strukturförändringar skapade orimligt stor oro hos personalen, vilket tolkas som att
tryggheten rasade och ångesten blev ett faktum. Moxnes (2000) anser att om en organi-
sation (dess medlemmar) inte klarar av att hantera ångesten, blir ångesten kvar i syste-
met. Moxnes ser risker i att organisationer vid ångestfyllda situationer ökar strukturen
och därmed invaggas till en falsk trygghet, då det enligt honom endast fungerar som ett
”lugnande piller”. Moxnes anser att en förutsättning för att organisationer ska utvecklas
är att ångest hanteras och att dess energi utnyttjas. Astvik (2002) menar att en förutsätt-
ning för att omsorggivare och andra aktörer ska kunna hantera problemen på ett medve-
tet och konstruktivt sätt är, att det svåra i omsorgsrelationen synliggörs.

 

 Känsla av otillräcklighet
 
 En stor källa till stress för omsorgsgivarna har visat sig komma ifrån att de känner

sig otillräckliga i förhållande till omsorgstagarna (Astvik, 2002; Gustafsson & Szebe-
hely, 2001; Larsson, 1996). Dessa känslor av att inte räcka till har visat sig ha ett sam-
band med de vanligt förekommande ohälsosymptomen psykisk och fysisk uttröttning
efter arbetet samt nack- och ryggbesvär (Astvik & Aronsson refererad i Astvik et al.,
2001). Gustafsson och Szebehely (2001) fann i sin enkätstudie inom äldreomsorgen att
psykiskt uttröttande arbetssituationer blir ännu mer uttröttande för de omsorgsgivare
som samtidigt känner sig otillräckliga inför omsorgstagarna. De menar att deras resultat
även visar att inom äldreomsorgen handlar arbetsupplevelsen inte enbart om arbetssitu-
ationen i sig utan också hur personalen bedömer vården för omsorgstagarna.
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 Astvik (2002) menar att otillräcklighetskänslor kan ha sitt ursprung ifrån de snäva
tidsramar som många omsorgsarbetare arbetar inom. Yrkesinspektionen i Göteborgs
distrikt (2000) menar att otillräcklighetskänslorna kommer utav att många anställda
inom äldreomsorgen upplever en obalans mellan resurser för vård och omsorg och de
boendes behov av dito. Denna obalans menar de leder till att personalen, främst på
grund av tidsbrist, har svårt att leva upp till de kvalitetskrav och förväntningar som
finns. Det saknas klara direktiv för hur personalen bör prioritera vid en för hög arbets-
belastning och personalen har svårt att själva avgöra detta. Denna otydlighet är enligt
Yrkesinspektionen en grogrund för konflikter och ohälsa. Pousette (i Sundvall, 2003)
anser att det i dagens äldreomsorgen behövs en ständig diskussion om ”hur jag gör när
jag gör ett bra jobb”, dvs kring vilka krav den anställde bör ställa på sig själv och vilka
värderingar som är viktiga. Risken är annars, enligt Pousette att frågan om vad som är
ett bra eller dåligt utfört arbete enbart styrs av personliga värderingar. De värderingar
som är styrande i en arbetsgrupp diskuteras sällan, då de upplevs självklara och gemen-
samma. Villkoren för arbetet har enligt Pousette förändrats genom att ekonomiska resur-
ser och tiden för att utföra arbetet begränsats, därför krävs det att värderingssystemet
ifrågasätts och diskuteras med ledningen. I annat fall kan omsorgsgivarens ständiga be-
svikelse över att inte känna att de gör ett fullgott arbete gå ut över omsorgstagarna
(Sundvall, 2003).

 Astvik (2002) menar att otillräcklighetskänslorna även kan bottna i en upplevelse
av egen oförmåga, dvs man vill hjälpa men vet inte hur och att ens bemödanden upplevs
som misslyckade. Omsorgsgivaren är enligt Astvik väldigt utsatt och lämnad att efter
egen förmåga försöka förstå både sina egna och omsorgstagarens känslor i svåra situa-
tioner. Känslorna av att inte räcka till handlar enligt Astvik både om brist på tid och
kunskap. När känslan av otillräcklighet krockar med ansvarskänslor mår omsorgsgiva-
ren dåligt.

 

 Uppskattning och stöd

 I litteraturen framkommer att det råder brist på uppskattning och stöd för om-
sorgsarbetarnas arbete. Omsorgsarbetarna upplever att de får uppskattning av i första
hand de boende och i andra hand arbetskamraterna medan stöd och uppskattning från
ledning upplevdes som litet (Gustafsson & Szebehely, 2001; Larsson, 1996). Jeding et
al. (1999) anser att det sociala stödet på arbetsplatsen är betydelsefull för hälsan. Stödet
av arbetskamrater är viktigt men forskning visar att stödet från ledare har större betydel-
se för trivsel och hälsa. Jeding et al. anser därför att det sociala stödet inte är något som
ledaren kan lämna åt arbetskamraterna, utan en bra ledare måste kunna visa förståelse
och lyssna på de som upplever problem i arbetet och försöka hjälpa dem att hantera det.
Oavsett vilken kvadrant av krav-kontroll modellen (som presenterades på  s. 4) som ett
arbete har, förbättrar ett högt social stöd de anställdas välmående. Befinner sig en an-
ställd i den mest påfrestande kvadranten ”spänd” och däremot inte känner ledarens stöd
innebär det, den värsta tänkbara arbetssituationen (Jeding et al., 1999).

 Omsorgstagarnas tacksamhet ser Astvik (2002) som omsorgsgivarens grundläggande
drivkraft och uttrycks ofta som det positiva i arbetet. Astvik har funnit att många om-
sorgsgivare ställer krav i omsorgsrelationen att omsorgstagaren ska visa tacksamhet
tillbaka, något som Holm (2001) anser inte går att kräva av en omsorgstagare då en om-
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sorgsrelation inte är ömsesidig. Astvik (2002) menar att kraven på omsorgstagarens
förmåga att visa tacksamhet kan vara ett uttryck för omsorgsgivarnas behov av att kom-
pensera känslan, gentemot organisationen, att inte vara värdefull. Holm (2001) menar att
alla människor har behov av att, vara omtyckta, behövda, duktiga och att bli sedda. Alla
dessa behov menar hon är normala och finns i högre eller mindre grad hos alla männi-
skor. Problemet är inte att ha dem eller inte, utan i stället hur medvetna de är och hur de
hanteras. Holm anser att den ökade ohälsan bland omsorgsgivare kan förklaras med or-
ganisationspsykologiska faktorer som att det råder en obalans mellan de stora kraven
och de begränsade belöningar som finns inbyggda i yrkesrollen. Holm (2001) kallar det
för parallella processer när arbetsgivarens värderingar av omsorgsgivarens insatser förs
över till omsorgsrelationen.
 

 ”Det förefaller naivt att tro att den ökade arbetsbelastningen och tidspressen inte skulle
leda till negativa konsekvenser för upprätthållandet av ett empatiskt bemötande och
professionellt förhållningssätt. Det krävs att man själv blir sedd och empatiskt bemött
som människa om man ska ha den kraft och motivation som krävs för att behandla andra
på ett sådant sätt.” ( Holm, 2001, s.52)
 

 Astvik (2002) menar att det krävs en omvärdering av omsorgsarbetet och att bil-
den av ett arbete som består av relativt okvalificerat och enkelt hushållsarbete uppdate-
ras. Det är först när denna värdering stämmer överens med det faktiska arbetsinnehållet,
som Astvik tror att, lämpliga organisatoriska satsningar kan utföras för att ge ett reellt
stöd. Det finns en tendens att omsorgspersonal får uppmuntran av ledningen i form av
uttalanden som ”ni är så duktiga och klarar det här”, vilket kan göra att omsorgsgivaren
känner sig ännu mer utsatt och förnekar sina upplevelser av svårigheterna för att kunna
leva upp till rollen som duktig och tålig (Astvik, 2002). Ett exempel är att när persona-
len ges nya arbetsuppgifter men ingen tid, som förmedlar bilden av ett arbete som inte
upplevs vara värt att ta på allvar. Doctare (2000) menar att anledningen till att så många
som arbetar inom vård och omsorg mår dåligt handlar om systemfel som skapar dubbla
lojaliteter, dvs att både vårda människor och samtidigt fungera som inhumana
”lönsamhetsnissar”. Organisatoriska påfrestningar fortplantas som en kedjereaktion ner
från övergripande politiska och ekonomiska arenor, genom regionalpolitik till den lo-
kala organisationen. Där når påfrestningarna och sjukskrivningarna slutligen de enskilda
människorna (Maslach & Leiter, 1999).

 Det personalstöd som finns för den psykiskt påfrestande arbetsmiljön är ofta otill-
räcklig och dåligt anpassat efter de aktuella behov som finns, det saknas tid för gemen-
sam reflektion och diskussion om arbetes svåra sidor (Yrkesinspektionen, 2000). Astvik
(2002) menar att dessa brister istället ökar betydelsen av att få prata av sig till kollegor-
na, för att på så vis minska sin ångest och stress. Astvik ser risker med det då dessa
korta informella möten tenderar att skapa en ensidig och överdrivet negativ bild av om-
sorgstagaren. Ett verksamt instrument för att undvika psykisk utmattning har visat sig
vara handledning för ökad självinsikt och att tillsammans med arbetsgruppen bearbeta
sina känslor och lära av varandra. Yrkesinspektionen (2000) rekommenderar kommu-
nerna att förbättra arbetsmiljön genom stödåtgärder för omsorgspersonal. Med stöd me-
nar de bl. a. tillgång till arbetsledning, effektiva samarbetsformer, t ex mötesplatser för
erfarenhetsutbyte, handledning, tillgång till information och ett gott psykologiskt om-
händertagande. Genom möten för erfarenhetsutbyte skapas förutsättningar för att möta
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ständiga förändringar i arbetssituationen och inte stagnera i fasta rutiner eller icke-
konstruktiv coping (Astvik, 2002; Yrkesinspektionen i Göteborgs distrikt, 2000).

 Omsorgsarbete utförs alltid i en relation till en annan människa vilket innebär att
omsorgskvaliteten bestäms delvis utifrån kompetensen i utförandet av olika uppgifter
men framförallt av kompetensen i att hantera relationer (Astvik, 2002). Att arbeta med
människovård ställer ökade krav på kunskap, medvetenhet och förståelse både om om-
sorgstagarens reaktioner och det egna sättet att reagera och fungera i kontakten med
omsorgstagaren samt intellektuellt och känslomässigt inkännande, empati (Holm, 2001).
Astvik (2002) menar att omsorgsgivarens formella uppdrag, som är synligt för organisa-
tionen, formuleras efter de praktiska uppgifterna. Medan det intellektuella och emotio-
nella arbetet består av en mer informell och osynlig karaktär.
 

 ” Om organisationen erbjuder stöd och kompetensutveckling som innefattar arbetets
emotionella och intellektuella krav ökar sannolikt förmågan att använda konstruktiva
strategier i de svåra mötena…… När omsorgsarbetet förstås som ett relationsarbete
framträder nödvändigheten av tid för reflektion liksom  nödvändigheten av kontinuerlig
handledning där reaktioner kan bearbetas, förstås och utvecklas” (Astvik, 2002, s41)

 
 Holm (2001) och Astvik (2002) hävdar att det som krävs är ökad prestige i yrkes-

utövandet och ökad kompetens i att hantera de känslomässiga aspekterna i omsorgsrela-
tionen. Astvik menar att de svåra i omsorgsrelationen inte bara är en sak mellan den
direkta omsorgsgivaren och omsorgstagaren utan även för aktörerna i den bakomliggan-
de organisationen. Viktiga uppgifter för dessa aktörer är, enligt Astvik, att genom ly-
hördhet och dialog bidra till att ge stöd till omsorgsgivarna att skapa bra omsorgsrela-
tioner.

 

 Problemformulering
 

 I de tidigare avsnitten har problematiken kring äldreomsorgspersonalens psykoso-
ciala arbetsmiljö belysts. Där framgår att förmågan att hantera relationen i omsorgsar-
betet har en avgörande betydelse för hälsa och välbefinnande i arbetet. Omsorgsgivarna
upplever kontakten med omsorgstagarna som både det sämsta och det bästa med arbetet
(Larsson, 1996). Omsorgsrelationen ställer stora emotionella krav på omsorgsgivaren
som bl.a. kan ta sig utryck i känslor av otillräcklighet och olika psykologiska försvar
(Holm, 2001). Hur problematiken i omsorgsrelationen hanteras av omsorgsgivaren på-
verkar såväl omsorgskvaliteten som hälsa och ohälsa på arbetsplatsen, men för att klara
av att hantera det konstruktivt krävs att svårigheter synliggörs och att omsorgsgivaren
får ett organisatoriskt stöd (Astvik, 2002).

 I Grästorps kommun har sjukskrivningarna ökat kraftigt de senaste åren och då
främst inom vård och omsorgsområdet. Kommunen har uppmärksammat problemet och
därför tillsatt resurser för att minska sjukskrivningarna. Hittills gjorda satsningar är infö-
rande av arbetsledare på varje äldreboende och att en äldreomsorgschef anställts. Kom-
munen har också projektanställt en konsulent som fått i uppdrag att undersöka och åt-
gärda sjukskrivningsproblematiken. Ett kunskapscafé har startats och en massör har
anställts under viss tid. När vi fick i uppdrag att undersöka varför sjukskrivningarna
ökar, valde vi efter en diskussion med kommunens arbetsgrupp ”Arbetsgruppen för det
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goda arbetet” att undersöka personalens egen upplevelse av arbetet. Efter att fördjupat
oss i den senaste forskningen kring ohälsan inom äldreomsorgen fann vi att coping i
omsorgsrelationen hade en central funktion. Vår ambition är att kunna bidra med något
nytt till kommunen som de kan arbeta vidare på tillsammans med de övriga satsningarna
som gjorts.

 

 Syfte
 

 Syftet med föreliggande studie är att belysa hur några av äldreomsorgens personal
i Grästorps kommun upplever och hanterar sin psykosociala arbetsmiljö, med fokus på
omsorgsrelationen samt vilken påverkan det kan ha på deras upplevda hälsa. Våra fråge-
ställningar är:

o Hur upplevs och hanteras den psykosociala arbetsmiljön, framförallt om-
sorgsrelationen, av omsorgsgivaren?

o Hur upplevs organisationens stöd och uppskattning ur omsorgsgivarens
perspektiv?

 Metod
 

 Undersökningsdesign
 

 Studien bedrevs utifrån en kvalitativ ansats, då kvalitativa metoder syftar till att ge
en helhetsbild och en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang (Starrin &
Svensson, 1994). Den kvalitativa metoden grundar sig också i hermeneutiken vilket
manar till förståelse och tolkning (Kvale, 1997). Denna undersökningsdesign ansåg både
vi och våra uppdragsgivare i Grästorps kommun var den mest lämpliga metoden för att
svara an på studiens problemområde, syfte och frågeställningar. Vårt syfte med uppsat-
sen var att belysa och bidra till en ökad förståelse av tio respondenters uppfattningar om
sin psykosociala arbetsmiljö med fokus på omsorgsrelationen samt deras upplevelse av
stöd och uppskattning ifrån organisationen. Studien rekonstruerade medarbetarnas sub-
jektiva uppfattningar om deras verklighet och inte verkligheten i sig. Avsikten var att
söka en djupare förståelse och kunskap av intervjuerna (Merriam, 1994) och därmed
inte att generalisera det som framkommit till all äldreomsorgspersonal.

 

 Deltagare
 

 Studien omfattade intervjuer med personal på Åsevi och Vistegårdens äldreboende
i Grästorps kommun. På grund av studiens begränsade karaktär fanns inte möjlighet att
intervjua samtliga medarbetare utan ett urval var nödvändigt. De utvalda respondenterna
lottades fram utifrån en personalförteckning som tillhandahölls av arbetsledarna för äld-
reboendena. Respondenterna kontaktades därefter på arbetsplatsen eller på telefon av
vår kontaktperson på respektive äldreboende. Då två respondenter inte ville bli intervju-
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ade och därför avböjde att delta valdes, efter samråd med handledare, att gå vidare med
ett bekvämlighetsurval där hänsyn togs till respondenternas schema och fastställda in-
tervjudagar. Deltagarna bestod av nio kvinnor och en man. Flertalet av respondenterna
hade varit anställda över 20 år. Två personer hade arbetat mindre än 1 år på Åsevi eller
Vistegården, dock hade samtliga arbetat med omsorgsarbete i mer än 15 år. Samtliga
respondenter var undersköterskor eller skötare. Åldern varierade mellan 42 - 63 år och
genomsnittsåldern var 54,5 år. Spridningen mellan ålder, kön och avdelningar har inte
haft någon relevant betydelse för studien.

 

 Instrument
 
 Studiens instrument bestod av en intervjuguide bestående av halvstrukturerade

intervjufrågor som operationaliserats utifrån de teorier som använts i uppsatsen. Denna
typ av frågor innebar en god möjlighet till fördjupning i ämnet eftersom den gav respon-
denterna möjlighet att fritt uttrycka sig. De halvstrukturerade intervjuerna gav samtidigt
möjligheten att följa upp svaren och berättelserna (Kvale, 1997), samt var till hjälp för
att komma djupare in på respondenterna verkliga upplevelser. Intervjuerna styrdes mot
ett antal temaområden såsom; psykosocial arbetsmiljö, omsorgsrelation och coping samt
uppskattning och stöd.

 

 Procedur

 Litteratursökning utgick från nyckelbegrepp som äldreomsorg, arbetsmiljö och
coping. Sökning av lämplig litteratur skedde via; Högskolebibliotekets databas, SOFIA,
LIBRIS, Arbetslivsinstitutet samt Centralbiblioteket i Göteborg. Eftersom ämnet var
starkt knutit till den svenska kontexten byggde studien i första hand på modern svensk
litteratur och forskning inom äldreomsorg. Även litteratur från tidigare kurser inom äm-
net Arbets- och organisationspsykologi har använts samt relevant litteratur som redovi-
sats i den utvalda litteraturens referenslistor. I största möjliga mån eftersträvades att
använda originalkällor, men på grund av studiens tidsbegränsning var detta i vissa fall
inte genomförbart. När det gäller den empiriska delen av studien påbörjades den med en
mindre förstudie där en arbetsledare och en undersköterska intervjuades, vilket gav en
god förförståelse för arbetet i äldreomsorgen samt en historisk bakgrund.

 Vid genomförandet av intervjuerna användes ett ostört rum på respondenternas re-
spektive arbetsplats. Intervjuerna startade med att vi presenterade oss och vårt uppsats-
arbete. Respondenterna fick också veta att allt som framkom under intervjuerna skulle
behandlas konfidentiellt. Vidare efterfrågades respondenternas acceptans om bandin-
spelning av intervjuerna, då bandinspelning ses som ett bra underlag för utskrift av in-
tervjuer (Kvale, 1997). Under genomförandet av intervjuerna var arbetsfördelningen
uppgjord i förväg och frågorna ställdes växelvis. Detta sågs som viktigt då en av oss
kunde uppmärksamma hur respondenterna reagerade på frågor av mer känslig karaktär
samt hur frågorna besvarades. Efter varje avslutad intervju sammanfattades våra direkta
upplevelser av intervjusituationen och de svar vi fått. Därefter skrevs intervjuerna ned
ordagrant med de pauser och skratt m.m. som framkom. Materialet kartlades och sam-
manfattades i olika datafiler samt tolkades därefter på två olika sätt, dels genom varje
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respondents svar på var och en av intervjufrågorna, dels svaren indelade i studiens olika
temaområden. Utskrifterna av intervjuerna genomlästes och diskuterades också ett fler-
tal gånger i syfte att utkristallisera de teman som låg till grund för resultatredovisningen
och kommande analys. Detta arbetssätt är vanligt vid analyser av kvalitativa intervjuer
(Kvale, 1997).

 Resultatet utformades sedan utifrån ett narrativt förhållningssätt. Detta i syfte att i
berättande form återge intervjuerna tidsligt och i en mer överskådlig form (Kvale,
1997). Citaten som presenteras i resultatet valdes ut med hänsyn till vilka som bäst
speglade respondenternas bild av den upplevda arbetssituationen. I resultatets citatredo-
visning förklaras pauser och skratt med (…) och (skratt).

 

 Resultat

Resultatdelen inleds med en kort sammanfattning av huvudresultaten. Resultaten
har därefter disponerats under samma rubriker som i den teoretiska referensrammen;
Psykosocial arbetsmiljö, Omsorgsrelationen, Coping, Känsla av otillräcklighet och
Uppskattning och stöd.

Ur det empiriska materialet framkom att respondenterna trivdes med sitt arbete
och att omsorgstagarna utgjorde en viktig trivselfaktor. Arbetsbelastningen upplevdes
lagom, men det som försvårade arbetssituationen var när de upplevde att de inte räckte
till för att ge den omsorg de ville ge. En sådan situation kunde uppstå om någon var
frånvarande och ingen vikarie tillsattes. De ökade sjukskrivningar förklarades delvis
utifrån att omsorgstagarna blivit mer omsorgskrävande och oro hos personalen inför
kommande förändringar i organisationen.  Omsorgsrelationen visade sig vara både det
mest givande och det mest påfrestande i arbetet. Direkta svårigheter i omsorgsrelationen
upplevdes sällan, men då det uppstod kändes det psykiskt påfrestande. Att ha en funge-
rande relation till omsorgstagarna ansågs viktigt.

Hur svårigheter i omsorgsrelationen hanterades, visade sig vara mångfasciterat.
Den coping som användes bestod ofta av flera olika sammanvävda strategier och varie-
rade beroende på situation. Några exempel på copingstrategier var att fly från det obe-
hagliga eller att acceptera att det svåra ingick i arbetet eller kunde förklaras medicinskt.
När det gällde uppskattning och stöd upplevde respondenterna att de främst fick upp-
skattning av omsorgstagarna och stöd från arbetskamraterna. Däremot saknade flertalet
stöd från chefer i organisationen. Det fanns inget organiserat stöd för att hantera pro-
blematik i omsorgsrelationen och respondenterna hade svårt att svara på vilket stöd de
önskade. Samtliga respondenter var positiva till kommunens satsningar på personalen
men visade på en oro inför framtiden för både sin egen och omsorgstagarnas hälsa och
välbefinnande.

Psykosocial arbetsmiljö

Under intervjuernas gång framkom tydligt att respondenterna upplevde arbetet
med omsorgstagare som någonting i huvudsak positivt. Att arbeta med äldre människor
ansågs vara nöjsamt samt upplevdes ge mycket tillbaka. En av nackdelarna samtliga
uppgav var att arbetet var tungt. Med tungt syftades på fysiskt krävande uppgifter som
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omsorgsskötsel. Ingen uppgav i första hand den psykosociala arbetsmiljön som en nack-
del med arbetet. Vad respondenterna i hög grad kommenterade var den rådande tids-
bristen och att arbetet då kändes påfrestande. Någon ansåg också att arbetet urholkats
under de senaste åren och att en del av ansvaret försvunnit.

”Ja, jag tycker ju väldigt mycket om gamla människor, det har jag ju alltid gjort. Det var
ju det jag kom på i den där åldern då jag skulle välja yrke, att jag tyckte så. Ja, jag gillar
det, sättet att tala med gamla människor, gamla människor över huvudtaget.”

Utmärkande för ”bra dagar” menade respondenterna var dagar då tiden räckte till
för att ge extra omsorg som t ex att promenera med omsorgstagarna. Ingen av respon-
denterna ansåg att det egentligen fanns riktigt besvärliga dagar. En situation som re-
spondenterna uppgav som mödosam var om någon av arbetskamraterna var sjuk utan att
vikarier tillsattes. Detta ansågs medverka till att rutinerna åsidosattes och att en oros-
känsla om hur dagen skulle avlöpa uppstod. Något som av flera upplevdes som stress-
framkallande.

Gällande upplevelsen av trivsel framkom att respondenterna trivdes med sitt arbe-
te. Två av respondenterna uppgav att de trivdes men att de förmodligen vidareutbildat
sig för andra arbetsuppgifter inom vården om de varit yngre. Kontakten med omsorgsta-
gare och arbetskamrater upplevdes som mest motiverande. Däremot var respondenterna
tveksamma till om samtliga av deras arbetskamrater trivdes lika bra som de själva. Un-
der intervjun framkom tydligt att det fanns faktorer som påverkade trivseln negativt.
Orsaker till bristande trivsel uppgavs vara förändringar som hade skett de senaste åren
eller förändringar som kan komma att ske i framtiden.

”Å det hör vi här nu, nu börjar di att de skall lägga ner köket, di skall lägga ner tvätten. Å
det blir oroligt. Mej rör det ju inte för jag skall ju snart gå i pension men…men arbets-
kamrater de är inte som dom brukar”.

Respondenterna upplevde att arbetsbelastningen i nuläget var ”lagom”, men flera
menade att de varit överbelastade under andra perioder. Någon uppgav att de för tillfäl-
let var överbemannade vilket medförde att de vid behov fick bistå andra avdelningar.
Detta system uppfattades på olika sätt. Respondenterna beskrev tydliga skillnader i att
”lånas ut” till andra avdelningar där vissa uppfattade det positivt och utvecklande medan
andra kunde må dåligt av det. Det framkom att omsorgstagarna kunde vara krävande på
olika sätt, och att arbetsbelastningen inte enbart kunde härledas till antal omsorgstagare.
En del respondenter menade att det fanns en bristande förståelse mellan avdelningar
gällande detta, medan andra upplevde det som orättvisst.

”… fram på kvällen började det lukta våfflor, då stod dom på andra avdelningen och
stekte våfflor på kvällen. Då tycker man att fy vad orättvist, här jobbar vi och sliter och
där sitter dom och myser med dom gamle. Dom får nog sitt någon gång men så känns det
ibland, det gör det.”

  Respondenterna upplevde att de kunde påverka den arbetstakt de själva ansåg
som rimlig. Några uppgav att det var svårt att prioritera vad som var viktigast, och att
det fanns ett behov av nytänkande gällande arbetsrutiner och arbetsformer. En del upp-
gav att det var svårt att prioritera vad som var bäst för omsorgstagaren respektive för
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arbetsgruppen. Respondenterna upplevde att kraven som ställs på deras arbetsutförande
var rimliga, men några uppgav att de ställde höga krav sig själva.

”Å visst skulle man kunna hoppa över vissa grejer, t ex skölj å, tvätt å, sortering och
fylla på i förråden, visst kan man göra det men då blir det surt efteråt. Nästa dag när
man gör morgonarbetet så fattas det saker i skåpen och då blir det extraarbete utav
det”.

Troliga orsaker till de ökade sjukskrivningarna ansågs kunna bero på att arbetet
blivit tyngre och mer krävande, eftersom de omsorgstagare som fått plats i äldreomsor-
gen de senaste åren blivit allt mer omsorgskrävande. En del trodde att sjukskrivningarna
bottnade i att det funnits perioder med hög belastning och liten personalstyrka, samt att
ovissheten kring framtida besparingskrav kunde skapa oroskänslor. Andra förklaringar
respondenterna uppgav var att de själva blivit äldre och att de därför såg det som natur-
ligt att drabbas av förslitningsskador. Att tillhöra en bra arbetsgrupp menade vissa kun-
de påverka om man blev sjukskriven eller inte. Dessutom fanns funderingar hos respon-
denterna kring att sjukskrivningar även kunde bero på att dagens familje- och samhälls-
situation var stressig och krävde mycket engagemang.

”Ja, jag tror dels den här stressen. Det är ju inte bara arbetsrelaterad stress, det är ju
stress för övrigt också. En skall vara med på det å det, å en skall göra det, å är en äldre
skall en hinna med barn och barnbarn å kanske gamla föräldrar å det å det. Det är ju
det där som samhället kräver av en då. Å sen allt det här tjafset. SÅ tycker jag. Det tyck-
er jag är det värsta. Att en bara ska behöva bli upprörd för allting. Det händer ju aldrig
något positivt…å så pengar.”

Det framkom tydligt av flera respondenters uttalanden kring sjukskrivningar att de
betonade att de själva var väldigt friska och att det ansågs skamligt att sjukskriva sig. De
sjukskrivningar som nämndes i första hand var av lindrigare karaktär som magsjuka och
förkylning, medan sjukskrivning för psykiska åkommor inte uttrycktes direkt eller fram-
kom senare i intervjun. Flera av respondenterna berättade att de gått till arbetet trots att
de varit sjuka. Alla respondenter uppgav att de ibland kunde känna sig fysiskt uttröttade
medan få kände sig psykiskt uttröttade efter arbetsdagens slut. De som uppgav att de var
psyksikt trötta menade att det kunde ske när en omsorgstagare var svårt sjuk och att det
kunde ta sig uttryck i form av störd nattsömn. Tre berättade att de var eller hade varit
sjukskrivna med diagnosen stressrelaterade symtom.

”Det där att vara sjukskriven vet du, och köra med ryggen, det gör man inte ostraffat.”

Omsorgsrelationen

Under intervjuerna framkom att respondenterna upplevde en bra omsorgsrelation i
de situationer där omsorgsgivaren lyckades få omsorgstagaren att trivas och vara nöjd.
En del menade att upplevelsen av ömsesidigheten i relationen var drivkraften i arbetet,
dvs att de gav mycket men samtidigt fick mycket tillbaka. Det framkom tydligt att re-
spondenterna tyckte att det var viktigt att skapa bra relationer och att omsorgstagaren
kände förtroende och tillit för omsorgsgivaren. Respondenterna ansåg att de hade ett
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stort ansvar för att skapa bra relationer med omsorgstagarna, men flertalet hade svårt att
precisera vad ansvaret egentligen avsåg.

”…de tror jag, att de tycker det är roligt när jag kommer, att jag är noggrann. En får
inte slarva.”

Beträffande upplevda problem i omsorgsrelationen svarade de flesta respondenterna
först att det inte fanns några svårigheter, medan det vid senare följdfrågor framkom att
det fanns situationer som upplevdes påfrestande. De situationerna menade responden-
terna dock sällan uppstod. Flera påstod att de själva inte hade problem i omsorgsrelatio-
nen medan de uppgav att de visste om att det förekom hos andra. Att det fanns svårig-
heter i omsorgsrelationen förklarades med att relationsproblematik var naturligt före-
kommande då ”inte alla kan gå ihop med alla”.

Några av de svårigheter som respondenterna upplevde i omsorgsrelationen var
mötet med aggressiva och deprimerade omsorgstagare. De menade att ofördelaktigt upp-
förande och humör hos omsorgstagaren upplevdes påverka arbetssituationen negativt.

”Man kanske har någon som man går in och grejar med och så är det väldigt negativt
hela tiden, inget är bra och det är nedstämt. Då blir man inte så där särskilt glad själv
heller, det smittar av sig.”

Några av respondenterna ansåg att relationerna påverkades av att omsorgstagarna
var krävande på olika sätt. I vissa fall upplevdes omsorgstagarna vårdkrävande på grund
av svår sjukdom, medan de i andra fall kunde strida för sina egna åsikter. Det ansågs
viktigt att ta hänsyn till omsorgstagarens vilja och olikheter, samt att tänka utifrån om-
sorgstagarens perspektiv. När konflikter uppstod mellan omsorgstagarens vilja och om-
sorgsgivarens kunnande upplevdes det därför problematiskt.

 ”En del kniper ihop med knäna så att vi blir helt genomsvätta va, och vi kan ju inte bara
låta det va …”

En annan svårighet som respondenterna upplevde var att de gav för mycket omvård-
nad, då de utförde sådana uppgifter omsorgstagaren själv kunde klara. Detta menade
respondenterna kunde leda till passivitet från omsorgstagarens sida och att vårdbehovet
istället ökade. Några av respondenterna berättade att det upplevdes mycket obehaglig
om omsorgstagare riktade misstänksamhet mot dem. Ett exempel på det kunde vara att
omsorgstagarna beklagade sig eller baktalade omsorgsgivaren inför arbetskamrater. En
del respondenter uppgav att det ibland kunde kännas svårt när omsorgstagare inte ville
ha just deras hjälp.

Respondenterna framförde olika åsikter kring hur personlig en omsorgsgivare
borde vara mot omsorgstagaren. En del ansåg att det var mycket viktigt att vara person-
lig och ge av sig själv medan andra menade att det inte var nödvändigt att vara personlig
alls.

”Det kan va jobbigt att vara för personlig men det kan vara skönt också, om det gör att
den boende får förtroende för en.”
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”….det blir inte så mycket för det är så krävande, att man behöver inte använda sitt liv
för att det ska bli nåt…eller ja…”

En del respondenter uppgav att det kunde vara psykiskt påfrestande när en om-
sorgstagare avled, och att det upplevdes positivt att det numera var accepterat att visa
sin sorg och gråta öppet. I hög grad kommenterade respondenterna att det inte var god-
tagbart att hantera omsorgstagaren hårdhänt eller visa sin ilska. Flertalet poängterade
vikten av att vara snäll och tillmötesgående mot omsorgstagaren, men vissa menade att
de ibland måste säga ifrån. Exempel på sådana situationer kunde vara om en omsorgsta-
gare kränkte dem genom okvädningsord. De flesta respondenterna ansåg att de som om-
sorgsgivare fick utså kränkningar och våld från omsorgstagare och att det var en del av
arbetet. Ett fåtal nämnde däremot att det borde vara en ömsesidighet i relationen.

”Om dom sårar en så tycker jag att det är ok att visa sina känslor. Det tycker jag att
man får göra. Vi skall ju bete oss på ett visst sätt … vi skall uppträda på ett korrekt sätt
och det skall dom ju göra mot oss också göra då tycker jag. Vi är ju inte här för att ta
massa skit……”
 

Coping

Resultatet visade på att respondenterna använde många olika typer av coping för
att hantera svårigheter i omsorgsrelationen. De olika copingstrategierna går in i varandra
och en och samma respondent uppgav ibland flertalet strategier i samma situation. Re-
spondenterna talade inte alltid om coping i första person ”jag” utan oftare som ”vi”,
”andra” eller ”man”, men det görs ingen åtskillnad av det i resultatframställningen. För
att ge överskådlighet har copingstrategierna nedan presenterats i sju kategorier (i form
av påståenden), flertalet av copingenstrategierna var dock sammanvävda i intervjumate-
rialet. Dessa sju kategorier, kommer nedan att mer ingående förklaras.

1. Jag kan själv påverka
2. Jag flyr
3. Jag pratar av mig och får stöd av arbetskamrater
4. Jag gör bara mitt jobb och tar inte åt mig
5. Jag sätter upp gränser
6. Jag följer mina rutiner
7. Jag tar det efter jobbet

1. De respondenter som menade att de personligen kunde påverka omsorgsrelatio-
nen och dess svårigheter, uppgav att den kontakt som skapades berodde på dem själva.
De berättade om vikten av att kunna ge av sig själva och att de med hjälp av humor och
kramar kunde undvika svåra situationer. En del respondenter upplevde att det var viktigt
att de förhöll sig lugna och var tillmötesgående mot omsorgstagaren oavsett hur om-
sorgstagaren betedde sig tillbaka. En respondent förklarade att hon genom att grubbla
och tänka efter försökte analysera orsakerna bakom en besvärlig händelse. En annan
variant av coping som faller in i den här kategorin var att de flesta omsorgsgivarna an-
såg att en förutsättning för att kunna hantera känsliga situationer var att de kunde leva
sig in i hur omsorgstagaren kunde känna sig med hjälp av empati och agera utifrån det.
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” Så jag tycker, jag tror att bara lite beröring det tror jag är ett plåster på allting. Det
tror jag man kan komma in till en versig gubbe och du är vresig för att du kanske inte
har fått någon kram idag säger jag och nä säger han det hade han inte då (skratt) men
jag tycker det är viktigt, att en kan skämta lite och så.”

2. Det framkom tre varianter av coping i form av att fly från det som kändes obe-
hagligt. Ett sätt att fly som angavs, av ett fåtal respondenter, var att undvika att gå i kon-
flikt med omsorgstagaren.

”…så hamnar man inte i den situationen, vill de inte duscha behöver vi inte bli ovänner
om en dusch. Vill de inte äta så ser jag inte till att öppna munnen åt de heller.”

Det andra sättet att fly undan visade sig vara att flytta till en annan avdelning om de inte
trivdes där de arbetade. Två respondenter uppgav att de fått flytta och i ett fall var det
organisationens hantering när respondenten försökte säga upp sig. Ett tredje sätt att fly
som framkom väldigt tydligt i intervjuerna, var att lämna över arbetet till någon annan
om det uppstod en för svår konflikt mellan en omsorgsgivare och omsorgstagare. Detta
var en coping som alla respondenter tyckte var en naturlig och bra lösning. Samtliga
nämnde att det var något som förekom men endast ett fåtal sade att de själva behövt
lämna över eller vägrat att vårda vissa boende. I hög grad kommenterades denna coping-
form i frågan kring hantering av känsla av ilska, många respondenter menade att genom
att lämna över arbetet, rann ilskan av och de undvek att någon överreagerade.

” Det får man ju hålla inne, ilska får man ju aldrig låta gå ut över de gamla. Då är det
bättre, då har vi det som så att är det en situation som är ohållbar då får någon annan ta
över. Vi har haft många som har varit väldigt väldigt besvärliga…. Och då vill det ju till
att kunna hålla sig, men det är ju helt ok om någon tar över. Jag har inte drabbats av det
själv, men vi har den möjligheten. Det har ju hänt att vi har gjort så. För det är enklast
och lättast att lösa det så”.

3. Att söka stöd och få ”prata av sig” hos sina arbetskamrater ansåg respondenter-
na var viktigt för att orka med. En respondent trodde att sammanhållningen bland perso-
nalen gjorde att de inte tog åt sig och mådde dåligt av den ibland mycket psykiskt på-
frestande arbetsmiljön. Flertalet respondenter ansåg att det var betydelsefullt att diskute-
ra i arbetslagen för att få en gemensam hantering av de omsorgstagare som upplevdes
besvärliga.

”Nu fick vi ju prata igenom hur vi skall bemöta henne och så. Så att alla gör lika. Hon
går över till andra avdelningar och pratar….ja, vi får passa oss. Så det är bra att alla
gör likadant, så det gör vi nu.”

4. En coping som framträdde var att svårigheter i relationen med omsorgstagarna
hänvisades till den sjukdom omsorgstagaren hade. En del respondenter menade att det
var viktigt att beakta att de boende finns där av en anledning och de sökte förklaringar
utifrån omsorgstagarnas diagnoser. Coping som härleddes till yrkesrollen framkom hos
vissa respondenter. De menade att gamla och sjuka människor kan vara elaka och ag-
gressiva, och att det ingick i omsorgsarbetet att utstå. I detta resonemang framkom att de
ansåg att omsorgsgivare inte kunde påverka allt i omsorgsrelationen. Flera respondenter
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uttryckte att det var viktigt att inte ta åt sig och förnekade att det är besvärligt överhu-
vudtaget.

” Det är sällan att det är något negativt mot en i kontakten eller relationen Jag upplever
det inte som negativt för är det något som är lite snett så är det ju oftast sjukdomen i sig
som påverkar, så det tar jag aldrig åt mig som något negativt. Det är inget, hugg och
slag. Det är många som slåss och rivs men det är inget att hänga upp sig på.”

5. För att hantera relationerna upplevde flera av respondenterna att det är nödvän-
digt att sätta gränser. En del respondenter förklarade att det var bra för omsorgstagaren
att veta vart gränsen går medan andra sade att gränsen var till för att omsorgsgivaren
mådde bäst av det.  Det framkom att samtliga respondenter satte upp en gräns mellan att
gråta och att visa ilska, där det var accepterat att gråta och inte accepterat att visa ilska.
Flera respondenter sade att de aldrig blev arga och om de någon gång kände ilska var det
inget de skulle visa för omsorgstagaren.

En annan gräns som uttrycktes var att om något i omsorgsrelationen inte fungerade
tillfredsställande under dagen, kunde det hanteras genom att tänka ”det kanske fungerar
bättre imorgon”. En del sade att det var nödvändigt att prioritera och att de fokuserade
på det nödvändigaste. Flertalet respondenterna uppgav att de kände igen sig i påståen-
det, att vårdpersonal ibland stänger av sig känslomässigt för att orka med arbetets krav,
medan några tog bestämt avstånd. Två respondenter upplevde att de ibland varit för
snälla mot omsorgstagare, som då utnyttjat detta, och de därför undvek att vara alltför
medgörlig mot vissa omsorgstagare.

” Jag får nu, jag hade nog varit lite tuffare från början och inte så himla undfallande.
Det är ju samma där att om man ursäkta ursäktar sig hela tiden så kan det vändas så.
Men jag hade nog varit tuffare från början att nu är det så. Nu passar det inte så får det
va. Det är så det är överallt tror jag.”

6. Det visade sig att coping i omsorgsrelationen kunde ske genom att följa rutiner
och att kännedom om omsorgstagaren upplevdes som vikigt. Genom att lära in exakt
hur omsorgstagaren ville bli behandlade och bemötta menade respondenterna att arbetet
underlättades. Svårigheter i arbetet upplevdes av en del respondenter när nya boende
flyttade in eller när personalen tvingades gå över till en annan avdelning.

”Och där ser man ju när man ju jobbat länge att man kan lägga upp arbetet så att det
flyter lätt och fint. Istället för att ränna hit och dit. Det är en av orsakerna till att vi har
lite motvilja till att gå till andra ställen, man är ju inte inkörd med vare sig patienter el-
ler rutiner. Så att då upplever vi att vi gör inget fullgott arbete alltså. Vi kan göra ett bra
arbete hela tiden och det är ju så när man lärt in en patient och vet precis hur man ska
det i vilken ordning och så. Då fungerar det ju så bra allting. Men kommer man in helt
ny och bara är inne en dag så hinner man ju inte lära in någonting.”

7. Efter arbetsdagens slut menade flertalet av respondenterna att det var nödvän-
digt att släppa tankarna kring arbetet. Det upplevdes dock av en del som svårt. Flera
ansåg att det var bra att promenera eller att ta det lugnt. För att hantera både fysisk och
psykisk trötthet ansåg tre respondenter att de hade hjälp av avslappning. Några hade lärt
sig själva och andra gick på organiserad stresshantering.
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” Men däremot går jag på stresshanteringskursen. Och nu börjar jag tro på det här med
avslappning. Man ska ju vara tyst och gå in i sina egna tankar och värderingar och det
passar mig.”

”Att få vara hemma och vara i fred någon förmiddag då och då tror jag är min rädd-
ning”

Känsla av otillräcklighet

Vad gäller otillräcklighetskänslor menade alla respondenterna att de ibland kunde
uppleva att de inte räckte till att för att ge omsorgstagarna lika mycket personlig omsorg
som de önskade.  Det framkom att många tyckte att det var svårt att prioritera mellan
arbetsuppgifter, t ex att städa och ge personlig omsorg. De flesta kopplade samman
känslan av att inte räcka till med brist på tid, resurser eller ”att gå kort”, dvs att ingen
vikarie tillsatts när någon av personalen var frånvarande. Många upplevde att de inte
hann med den ”lilla extra” omvårdnaden, att kunna sitta ner och samtala samt att pro-
menera med de boende. Känslor av att inte räcka till framkom hos en del av responden-
terna när de beskrev en besvärlig arbetsdag.

” Det är när man aldrig blir färdig, man bara får hålla på, - vänta lite jag kommer snart,
jag kommer snart, jag kommer sen. Ibland får man en känsla av att det är det enda man
säger.”

En respondent menade istället att känslan av otillräcklighet kunde uppstå när per-
sonalen fick ta strid med läkarna, för att omsorgstagare som inte hade anhöriga skulle få
lika fullgod behandling som de som hade påstridiga anhöriga.

”…man påpekar någonting för läkaren länge och det händer ingenting. Det tycker jag är
tråkigt, för det är som att det inte spelar någon roll, bara låt det rulla och gå så kanske
de dör, i den stilen.”

Att lämna någon som ligger för döden för att sköta andra uppgifter upplevdes av
en del respondenter som påfrestande liksom när omsorgsgivaren inte kunde nå fram och
hantera en boende som skriker, var aggressiv eller motstridig. Oavsett vad otillräcklig-
getskänslorna bottnade i, upplevde respondenterna att de blev frustrerade av det. Vissa
nämnde även att det gav upphov till skamkänslor, uppgivenhet och stress.

Uppskattning och stöd

Respondenternas upplevelse av uppskattning och stöd från organisationen, varie-
rade mycket. Ett fåtal ansåg att stödet var tillräckligt, många var tveksamma och menade
att det blivit bättre men kunde bli ännu bättre. En del uttryckte ett direkt missnöje. Ma-
joriteten uppgav att uppskattningen främst kom från omsorgstagarna (i form av tack-
samhet) och stödet främst från arbetskamraterna. Att få stöd av arbetskamraterna ansåg
samtliga var viktigt. Några upplevde att de inte fick uppskattning och stöd från alla ar-
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betskamrater och att nya idéer från deras sida inte alltid välkomnades. De respondenter
som var mest negativa till den uppskattning och stöd de fick, eller inte fick, syftade
främst på arbetsledare, högre chefer och politiker. Flertalet tyckte dock att uppskattning-
en blivit bättre på senare tid. Många respondenter visade en uppgivenhet inför hur de
behandlades av högre chefer och arbetsledare, och flera trodde inte att de satsningar som
startats upp kommer att vara långsiktiga.

”ber vi om det så så får vi det nog. Inget vi får spontant precis. Vi får ständigt nya pap-
per som ska läsas igenom om hur det ska vara och så. Men väldigt sällan uppskattning
faktiskt.”

” det börjar hända lite , men det har varit ruskigt tunt med det. Det är frukt på helgerna
och lite mer prat, prat för att jag har inte sett det än, att tar vi  inte hand om personalen
så blir det inte mycket med vården heller. Så talas det nu, vi får se om de menar något
me´t…Nä de klarar sig ju inte utan oss, men hur ska de få pengarna att räcka till. Oh
alla säger så himla käckt - oh ja och det har jag full förståelse för, men vi har ändå inga
pengar. Jag menar, stå inte där och lyssna då om det ändå inte gör något va!! Vad spe-
lar det för roll? Det är så mycket om pengar, jag är så trött på det.”

En del respondenter uppgav att de var positiva till den nya ledningen inom äldre-
omsorgen, och hade förhoppningar till den. Alla utom två respondenter upplevde där-
emot att de inte fått ökat stöd sedan arbetsledarna tillträtt. Flera menade att det var svårt
att utvärdera arbetsledarna efter så kort tid och att arbetsledarna hade en svår roll som
mellanchef. I hög grad tyckte respondenterna att det var positivt att undersköterskor
blivit arbetsledare, men att de borde fått lära sig att ”ta människor” bättre och visa för-
ståelse inför personalens behov. De flesta utryckte en besvikelse över att arbetsledarna
inte syntes på avdelningarna och stöttade dem i det dagliga arbetet, utan istället priorite-
rades möten och administrativt arbete. En respondent gav förslaget att arbetsledaren
borde ha schemalagd tid på avdelningen.

”Jo det är klart jag skulle vilja att min arbetsledare kom ut och titta hur vi har det och –
oh va ni jobbar bra, säga nåt sånt. Inte bara ta allt för givet.”

När det gällde att som omsorgsgivare få stöd i upplevda svårigheter i arbetet och
omsorgsrelationen framkom, att arbetsgruppen sågs som viktig. Att diskutera svårighe-
ter skedde framförallt informellt på t ex rast eller vid rapportering mellan arbetspassen.
Ett öppet klimat med arbetskamraterna  sågs av många som avgörande för att verksam-
heten skulle fungera. En del uttryckte att de hade för lite inblick i hur andra avdelningar
löste sina problem och uttryckte önskemål om erfarenhetsutbyte. Avdelningsmöten
(APG) nämndes som ett forum, för att ta upp och försöka lösa problem och svårigheter.

”…när som helst, när vi går i sköljet med var sin balja, i köket, i korridoren eller här i
fikarummet. Det behövs inte så stora ceremonier. Å sen om det är något stort så har vi ju
alltid APG-mötena där vi kan ta upp olika saker som ska utföras eller så.”

Sjuksköterskorna uppgavs av många respondenter som en viktig stödperson. Det
framkom av respondenterna att det var enklare att prata om problem kring de boende, än
problem eller konflikter personal emellan. De svårigheter som respondenterna sade att
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de diskuterade visade sig mer vara av karaktären, hur praktiska problem i verksamheten
skulle lösas. Däremot framkom att det reflekterades lite kring hur omsorgsgivarnas
känslor i samband med svårigheter kunde tolkas och hanteras. Några respondenter me-
nade att de kunde prata om nästan allt i arbetet medan andra sade att de inte talade om
vissa saker.

”Nähä det gör vi inte. Det här med känslor och så, det …..det är svårt.”

Det framkom olika åsikter beträffande det stöd som respondenterna ansåg önsk-
värt i arbetets svårigheter. En del respondenter menade att de inte behövde något stöd,
eftersom det upplevdes tillräckligt. Andra tyckte att det vore bra att få träffas och prata
med någon utomstående som de hade mer distans till. En del önskade istället att stödet
skulle komma från arbetsledaren. Det framkom att en del först sade att de inte behövde
något stöd, men tidigare eller senare under intervjun menade att det fanns svårigheter i
arbetet där stödet var bristfälligt. En respondent drog en parallell till andra yrkesgrupper,
t ex poliser, och menade att de borde ha lika mycket rätt till och behov av stödresurser
som de har.

”Att få vägledning eller handledning av något slag, det skulle jag vilja ha. ….  det är när
det är dödsfall och sånt. Vi måste jobba med det liksom. Vi bör prata om det. När den
ene dör så går det ett par dagar och så kommer det en ny och vi måste ställa om oss och
så…. och man hinner inte bearbeta. Det skulle inte vara fel om någon kom och pratade
med oss, hur man bearbetar det.”

Några respondenter hade haft tillgång till handledning tidigare och en del tyckte
att det varit givande och andra inte. Det framkom att respondenterna var ovana att tänka
kring vilket stöd de skulle vilja ha. Stöd var något de inte krävde att få, utan det tilldela-
des dem vid mer extrema fall. Ett par respondenter menade att det var svårt att veta vil-
ket stöd man behövde, att det inte diskuterades. Flera sade att det enda stöd som krävdes
var mer personal, medan andra istället uttryckte önskemål om kompetensutveckling, för
att kunna tänka om och prioritera arbetet på ett annorlunda sätt.

” Ja det är så svårt att tänka på det för att det hela tiden dras in på saker, en ohållbar
situation på något sätt. Det är inte bara mer personal som krävs, det kan jag hålla med
om, som många säger då. Men lite att vi får utbilda oss eller att man märker att de satsar
lite mer på såna saker, lite fortbildning. Det tycker jag är...kanske få en annan syn på
saker och ting.”

Att kommunen gjort satsningar för att försöka minska sjukskrivningarna ansåg de
flesta var mycket bra. Många respondenter uttryckte det positivt att ledningen hade
uppmärksammat deras arbetsmiljö och insett att det krävdes en bra personalpolitik. Det
ansågs viktigt att ha ett långsiktigt tänkande och arbeta förebyggande. Några uttryckte
att de insatser som pågick borde gjorts tidigare och att åtgärderna fungerade mer som
”plåster på såren”.  Istället menade respondenterna att uppskattning och stöd borde ha
skett mer kontinuerligt under åren för att ge effekt. Det som uppskattades var framförallt
massage, som alla skulle vilja ha, och kunskapscafét där de menade att de dels kunde
lära sig nya saker och dels träffade personal från andra avdelningar. Även om många
tyckte att satsningarna var bra, upplevde flera att det också kunde kännas som en belast-



25

ning. Detta för att det ansågs ta tid och resurser från omsorgsarbetet. Flera respondenter
ansåg att ständiga hot om förflyttningar, nedläggningar och sparkrav gjorde att de tappa-
de engagemanget. Många utryckte en oro över framtiden, för både sig själva, yrket och
de boende. En del respondenter visade en känsla av maktlöshet inför upplevelsen att
besluten togs över huvudet och att ingen riktigt lyssnade på personalen.

”och vi ska gå på kurser och så, det är ju positivt förstås. Men det är aldrig något – här
får ni en timme att ta er an de gamla…nej aldrig, det är synd!”

”Dom har ju för sig att de inte har råd. Men vad kostar inte sjukskrivningarna? Hur ska
det bli? Å sen när det bara ska sparas…jag tycker inte att de tänker framåt, för stunden
ska dom ha sparat detta. Jag tänker att det ger såna saker som kan förstöra för år fram-
åt.”

 Diskussion

Syftet med föreliggande studie var att belysa hur äldreomsorgens personal upple-
ver och hanterar sin psykosociala arbetsmiljö, med fokus på omsorgsrelationen samt
vilken inverkan det kan ha på deras upplevda hälsa. Uppdraget vi fick av
”Arbetsgruppen för det goda arbetet” i Grästorps kommun var att på valfritt sätt under-
söka varför sjukskrivningarna ökar inom äldreomsorgen. Vår ambition med studien har
varit att med hjälp av de utvalda respondenternas beskrivningar av sin psykosociala ar-
betsmiljö och omsorgsrelationen förmedla en annorlunda bild av samt bidra till ökad
förståelse för omsorgsarbetets svårigheter. För att skapa en ökad förståelse för problem-
ställningen kommer den teoretiska referensramen knytas samman och analyseras med
vad som framkommit i resultatet samt med våra egna åsikter. Därefter kommer vår slut-
sats att redovisas och tolkas utifrån Karaseks krav och kontroll modell. Avslutningsvis
kommer våra rekommendationer till Grästorps kommun att presenteras. Vår förhopp-
ning är att rekommendationerna kan användas i kommunens fortsatta arbete för att
minska ohälsan inom äldreomsorgen.

Studiens huvudresultat visade att omsorgsrelationen upplevs vara det mest givan-
de i arbetet. Samtidigt upplevdes en del svårigheter i relationen som psykiskt påfrestan-
de. Svårigheterna hanterades mer eller mindre konstruktivt, och copingstrategierna visa-
de sig vara mångfacetterade. Flertalet av respondenterna saknade stöd från chefer i or-
ganisationen, samtidigt fanns ingen entydig önskan om vad som kan betecknas som ett
behövligt stöd. Samtliga respondenter uppgav att de är mer eller mindre oroade inför
framtiden både när det gäller den egna situationen samt för omsorgstagarnas hälsa och
välbefinnande.

Psykosocial arbetsmiljö

Till skillnad från Sjögren (1996) återfanns i föreliggande studie ingen förskjutning
från betoning på fysisk till psykosocial arbetsmiljö utifrån respondenternas första be-
skrivning av arbetsmiljön. Respondenterna fokus på arbetets fysiska tyngd, kan möjligen
bero på att det uppmärksammats av organisationen och att det likt Bäckman och Edlings
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(2000) resonemang bottnar i att fysisk arbetsmiljö förbättras enklare, än den psykosoci-
ala. I föreliggande studie framkom att respondenterna såg befintliga krav som rimliga
liksom att möjligheten att påverka den egna arbetssituationen fanns. Betydelsen av en
god psykosocial arbetsmiljö framkom då respondenterna kopplade samman trivsel med
goda relationer med omsorgstagare och arbetskamrater. En motsägelse och osäkerhet
angående respondenternas egna upplevda trivsel och arbetskamraternas trivsel visas i
studien, då de hävdar att de trivs mycket bra och samtidigt anger flera faktorer som gör
att de inte trivs. En faktor som visade sig upplevas negativ i den psykosociala arbets-
miljön var respondenternas oro inför kommande förändringar. Denna oro skulle delvis
kunna förklaras utifrån deras negativa erfarenhet av tidigare omorganisationer och be-
sparingar, eftersom Yrkesinspektionen i Göteborgs distrikt (2000) menar att många
kommuner brustit i sitt förändringsarbete i äldreomsorgen under 1990-talet. I enligt med
Maslach och Leiter (1999) visar sig oroskänslor ge följder som bristande energi och
engagemang hos omsorgsgivarna. Dessa oroskänslor bör tas på allvar då de dels medför
risker för omsorgsgivarnas hälsa och dels riskerar en för försämrad kvalitet och effekti-
vitet ur organisationens perspektiv.

I resultatet framkom att det anses ”skamligt” att sjukskriva sig och att responden-
terna stundtals arbetar fast de borde ha varit hemma. Detta ser vi som ett tecken på att
det finns en dold ohälsoproblematik i organisationen som inte syns i ohälsotal i form av
sjukskrivningar. Få respondenter säger själva att de kan känna sig psyksikt uttröttade
men när intervjumaterialet tolkas ”mellan raderna” framkommer att flera upplever ar-
betet som psyksikt påfrestande.

Omsorgsrelationen

Studiens resultat visar att omsorgsrelationen ses som det positiva i arbetet och det
som driver dem att fortsätta i yrket, samtidigt upplevs brist på tid eller förmåga att till-
fredställa omsorgstagaren som besvärligt. Detta resultat är i linje med Astvik (2002) och
Larssons (1996) studier där omsorgsrelationen anses vara en källa till såväl motivation
som stress. Likt Larssons (1996) fann vi att även om problem sällan ansågs uppstå i om-
sorgsrelationen, upplevdes det psyksikt påfrestande. Det framgår tydligt av resultatet att
omsorgsgivaren utgår från omsorgstagaren i sitt tänkande och att de försöker att handla
utifrån deras intresse och bästa. Den asymmetrin som Larsson anser präglar omsorgsre-
lationen ter sig av respondenterna därför som självfallen. På ett vis finns därför en med-
vetenhet hos respondenter kring det Holm (2001) anser om omsorgsrelationens brist på
ömsesidighet. Samtidigt tolkar vi flera respondenters beskrivningar av svårigheter i om-
sorgsrelationen som de situationer där ömsesidigheten prövas, t ex där de upplever att de
inte får något gensvar eller att omsorgstagare utnyttjar deras välvilja. Vi kan inte påvisa
att omsorgsrelationens inbyggda problematik är något som går ut över omsorgstagarna.
Däremot förmodar vi att responenternas stora vilja att skapa en bra omsorgsrelation och
känslan av att främst ge och inte få lika mycket tillbaka i relationen kan skapa en psy-
kologisk obalans. Den obalansen tror vi likt Gustafsson och Szebehely (2001) kan leda
till att omsorgsgivaren känner en otillfredsställelse.

Få respondenter uppgav först att de själva hade problem i omsorgsrelation men att
den kunde vara ett stort problem hos andra omsorgsgivare. Studien visar även på en
motsägelse där omsorgsgivaren anses ha ett stort ansvar för att skapa bra omsorgsrela-
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tioner medan de samtidigt framställer åsikter om de inte kan ha bra relationer med alla
omsorgstagare. Det framkommer ingen reflektion hos respondenterna kring den motsä-
gelsen och det kan tolkas som att omsorgstagarnas behov och asymmetrin i relationen
ses självklar medan medvetenhet saknas om omsorgsgivarens egna behov av ömsesidig-
het. Att flertalet respondenter har svårt att förklara vilket ansvar de har för att skapa en
bra omsorgsrelation kan tyda på att det saknas en gemensam värdegrund kring den frå-
gan. Liksom Holm (2001) pekar föreliggande studie på att omsorgsrelationen är emotio-
nellt krävande på flera sätt för omsorgsgivaren. Det ser vi som ett viktigt resultat efter-
som det verkar saknas en medvetenhet kring att hanteringen av omsorgsrelationen på-
verkar hälsan.

Coping

Till skillnad från Astvik (2002) och Holm (2001) har studien inte visat indikation
på någon form av snålhet i givandet och engagemanget i omsorgsrelationen då respon-
denterna istället har belyst det positiva i arbetet med omsorgstagare. För att hantera
upplevda svårigheter och emotionella krav i omsorgsrelationen visar resultatet på sju
olika kategorier av coping som används av respondenterna. Coping betecknar olika sätt
att hantera påfrestningar och krav och kan ske både omedvetet och medvetet (Lazarus &
Folkman, 1984). Studien har främst kunnat visa på coping som sker medvetet eftersom
utgångspunkten varit respondenternas egna berättelser. Under intervjuerna har det dock
förekommit att respondenterna berättat om hur arbetskamrater hanterar sina svårigheter,
vilket vi anser möjliggjort att skapa bild av den coping som sker som en omedveten pro-
cess. Resultatet visar att beroende på situation använder en och samma person flera oli-
ka kategorier av coping, vilket stödjer Lazarus och Folkmans (1984) ståndpunkt att co-
ping mer är beroende av situationstillfällen än personligheten.

Coping där omsorgsgivare personligen försöker påverka och hantera sina svårig-
heter, (se s. 18, nr. 1), tolkar vi främst som en problemfokuserad coping. Att försöka
skapa förståelse för omsorgsgivarens situation och använda sig av ett empatiskt bemö-
tande anser vi är en kombination av problem- och emotionsfokuserad coping och ur ett
omsorgsperspektiv konstruktiv coping (Astvik, 2002). Empati är enligt Holm (2001) ett
bra skydd mot utbrändhet, men hon poängterar att empati inte handlar om att vara snäll
eller bara förstå känslor och behov ur omsorgstagarens perspektiv, utan även om att
kunna separera ut och förstå sina egna känslor och behov. Ett empatiskt inslag kan anses
vara en förutsättning för att coping (nr. 1) skall vara konstruktiv och hälsosam. Humor
kan t ex om det ges med hjärta vara konstruktivt medan om det ges ironiskt och cyniskt
blir icke-konstruktivt.

I resultatet visade sig att fly, (nr. 2), från svårigheter i omsorgsrelationen var van-
ligt förekommande. Detta är en coping som inte är konstruktiv enligt Astviks (2002)
definition, där omsorgsgivaren måste vara närvarande såväl fysiskt, som emotionellt och
intellektuellt. Att fly är en emotionelltfokuserad coping och ett psykologiskt försvar som
vi liksom Maslach och Leiter (1999) menar kan ge negativa effekter på hälsan. Det kan
vara förståeligt att ibland använda flykt som coping och lämna en besvärlig situation
men vi ser risker i att arbetsgrupper och individer sätter i system att då en omsorgsrela-
tion inte fungerar får en annan omsorgsgivare ta över. I och med att respondenterna po-
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ängterar att det är viktigt att ha en bra omsorgsrelationen blir denna coping i sig ett per-
sonligt nederlag.

När det gäller att hantera svårigheter genom att ta stöd av arbetsgruppen, (nr. 3)
kan detta ses både som konstruktiv och icke-konstruktiv coping. Genom att i grupp dis-
kutera svårigheter kan erfarenhetsutbyte ske och tolkningsutrymmet öka (Holm, 2001),
men det kan även vara icke-konstruktivt om de svåra känslorna läggs över på gruppen
och istället bidrar till en ensidigt negativ bild av omsorgstagaren (Astivk, 2002). Det kan
också vara så att svårigheterna döljs i den sociala struktur och kultur som finns i alla
organisationer (Menzies-Lyth, 1984).

Coping, (nr. 4), där upplevda svårigheter förklaras utifrån omsorgstagarens dia-
gnos eller den egna yrkesrollen, kan tolkas både som problem- och emotionelltfokuse-
rad. Om denna coping tolkas utifrån att omsorgsgivaren försöker identifiera problemet
är copingen problembaserad (Lazarus & Folkman, 1984), medan om den tolkas som ett
psykiskt försvar i form av förnekande av känslorna istället är en emotionell coping (At-
kinson et al., 2000). Coping av detta slag kan vara konstruktivt om det kombineras med
att vara personlig och empatisk, vilket förutsätter att de egna känslorna inte förnekas
(Holm, 2001).

I resultatet framkom flera olika gränsdragningar, (nr. 5), något som Astvik (2002)
ser risker med då förnekandet av känslor bidrar till en icke-konstruktiv coping. Det
framkom att en del respondenter hade svårt att prata om de känslor som inte ansågs
”fina” något som Holm (2001) menar är en myt och kan leda till ohälsa och sämre om-
sorgskvalitet. Liksom Astvik (2002) menar vi att kollektiva överenskommelser om att
inte prata om det svåra blir en problematik som i längden inte gynnar varken omsorgs-
givare, omsorgstagare eller organisation.

Coping, (nr. 6), då omsorgsgivaren endast följer de dagliga rutinerna anser vi kan
vara konstruktivt om yrkeskunnande och rutiner bygger på empatiskt och intellektuellt
engagemang. Det finns dock en risk att rädslan att bryta rutiner och osäkerhet vid nya
situationer indikerar på att organisationen har byggt upp en för stark social struktur för
att lindra ångestkänslor hos personalen (Menzies-Lyth, 1984; Moxnes, 2002). Under
intervjuerna framkom en stor rädsla för att bryta rutiner, att arbeta på andra avdelningar
och eventuella framtida omorganisationer. Detta gav oss, med stöd av Moxnes (2000)
och Menizies-Lyths (1984) forskning om ångest i organisationer, underlag för en spe-
kulation i att det kan finnas ångest inbyggd i organisationen som bygger upp en struktur
av rutiner men som skapar oro vid förändringar.

En vanligt förekommande coping för att hantera emotionella påfrestningar och
krav i arbetet var att efter arbetsdagens slut bearbeta dagens händelser (nr. 7). Detta är
en coping som vi inte direkt funnit stöd för i tidigare forskning, men som vi ser som en
konstruktiv strategi för att bearbeta både fysiska och psykiska påfrestningar.

Sammanfattningsvis menar vi att vilken coping som används kan vara avgörande
ur ett hälsoperspektiv. Liksom Holm (2001) anser vi att det i organisationen måste syn-
liggöras och diskuteras att det i omsorgsarbetet finns svårigheter som kan leda till över-
mäktiga krav samt att anställda hanterar svårigheter på olika sätt. Den konstruktiva co-
pingen är också utvecklingsbar, Lazarus och Folkman (1984), vilket talar för att organi-
sationen bör skapa möjlighet så att konstruktiv coping kan utvecklas, vilket kan anses
vara en åtgärd som ger ett gott skydd mot ohälsa.
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Känsla av otillräcklighet

Resultatet visar en samstämmighet med den genomgångna litteraturen då respon-
denterna upplever att tidsbrist och känslan av att inte räcka till för sin omsorgsgivare är
vanligt förekommande (Astvik, 2002; Gustafsson & Szebehely, 2001; Yrkesinspektio-
nen i Göteborgs distrikt, 2000). Obalansen mellan omsorgstarens behov och möjlighe-
terna att ge den omsorg som omsorgsgivaren anser vara behövlig är en problematik som
späder på känslan av otillräcklighet, samt även medverkar till konsekvenser för om-
sorgsgivarens hälsa och välbefinnande.

Något som framkom i resultatet är att respondenterna upplever svårigheter i att
bedöma vilka arbetsuppgifter som är viktigast och vad som måste prioriteras. Att inte
föra en ständig diskussion i denna fråga anser vi, precis som Pousette (i Sundsvall,
2003), kan medföra att prioriteringar styrs utifrån den enskilde omsorgstagarens subjek-
tiva bedömning av vad som bör prioriteras. Konsekvensen av avsaknad av direktiv är
enligt (Yrkesinspektionen i Göteborgs distrikt, 2000) en grogrund för konflikt och ohäl-
sa något som även vi tror i slutändan kan påverka omsorgsrelationen. Astvik (2002)
poängterar att otillräcklighetskänslor kan bottna i upplevelsen av egen oförmåga, något
som respondenterna beskriver då de berättar om tidsbrist och förväntade kvalitetskrav.

Många av respondenterna uppger att det behövs tänkas om i arbetssätt och för-
hållningssätt då detta skulle gynna kvalitén i omsorgsarbetet. Vad som kan uppmärk-
sammas är att respondenterna inte helhjärtat utgår ifrån de egna önskemålen utan tycks
uppfatta detta som ett organisatoriskt krav om nytänkande. I studien kan skönjas en be-
fintlig vilja och framtidstro men samtidigt föreligger en känsla av maktlöshet som gör
att det är svårt för respondenterna att utgå från sitt eget perspektiv och inse hur man
själv kan påverka sin framtid. Det Kunskapscafé som startas kan vara ett bra forum för
utbyte av tankar, funderingar och erfarenheter och stävja denna känsla av ”inlärd hjälp-
löshet”.

Uppskattning och stöd

Studien visar, liksom Gustafsson och Szebeheley (2001), att uppskattning och stöd
främst upplevs komma ifrån omsorgstagare och arbetskamrater. Att uppskattning från
omsorgstagaren anses viktig kan kopplas till behovet av ömsesidighet i omsorgsrelatio-
nen. Då en omsorgsgivare enligt Holm (2001) inte kan ställa krav på tacksamhet från en
omsorgstagare, kan behovet av ledningens uppskattning och stöd bli större än i andra
yrkesgrupper. Behovet av att få uppskattning av omsorgstagaren kan även ses som ett
belägg för det Astvik (2002) betecknar som en kompensation för känslan att arbetet un-
dervärderas av organisation och samhälle.

I likhet med Jeding et al. (1999) anser vi att det är betydelsefullt för personalens
hälsa, att inte stöd endast kommer ifrån arbetskamrater utan även ifrån ledare i organi-
sationen. De har gjorts satsningar med t ex arbetsledare ute på avdelningarna, men av
studien framgår att de inte ännu inneburit ett reellt stöd för respondenterna. Flertalet ser
positivt på organisationens satsningar men visar ett brustet förtroende till att de kommer
att bestå och oro för kommande neddragningar.

Förmodligen ligger det något i Yrkesinspektionen (2000) teser om att de satsning-
ar som genomförs inte alltid är anpassade till de behov som finns. Stöd för att hantera



30

svårigheter i omsorgsrelationen förefaller vara bristfälligt. Att kunna hantera kravfyllda
situationer med konstruktiv coping är inget som kan läggas på individen eller arbets-
gruppen, eller som bara sker av sig själv. Vi anser liksom Astvik (2002) och Yrkesin-
spektionen (2000) att det med hjälp av t ex handledningsgrupper avsätts resurser för att
skapa diskussion, erfarenhetsutbyte och reflektion kring relationsproblematiken. Genom
att medvetandegöra och försöka hantera de stora emotionella krav som finns inbyggda i
yrkesrollen anser vi likt Holm (2001) att kontinuerlig otillfredsställelse och utbrändhet
hos omsorgspersonalen kan undviks. Det framkom av respondenterna att en del önskade
stöd av detta slag och att andra inte ville ha det. Förklaringen på varför en del respon-
denter inte vet vilket stöd de vill ha tolkar vi som en ovana att tänka utifrån sitt eget
perspektiv i omsorgsrelationen. Det framkom även en rädsla att resurser till personalen
skulle ta resurser och tid från omsorgstagarna. Omedvetenheten och förnekandet av om-
sorgsrelationens problematik kan förklara att en del inte såg behovet av att få hjälp till
konstruktiv coping.

Slutsats och rekommendationer

Slutsatsen kommer att tolkas och analyseras med utgångspunkt i Karaseks krav
och kontroll modell (presenterad på s 4). Det framkommer att respondenterna uppgav att
deras arbete ställde rimliga krav och att de hade möjlighet till inflytande i det dagliga
arbetet med omsorgstagarna. Detta skulle kunna tolkas som att personalen skulle befin-
na sig i kvadranten avspänd, och att arbetet innebär föga hälsorisker för personalen. När
resonemanget istället går in mer specifikt på omsorgsrelationen framkommer en annan
bild. I omsorgsrelationen ställs höga emotionella krav på omsorgsgivarna, något som
framkommer av resultatet även om respondenterna är mer eller mindre omedvetna om
kraven. Slutsatsen som kan dras därav är att deras arbete ställer högre psykiska krav på
omsorgsgivaren än vad de själva tror. Med höga psykiska krav befinner sig omsorgsgi-
varna antingen i kvadranterna aktiv eller spänd beroende på om de har lågt eller högt
inflytande (kontroll) i arbetet. Studiens resultat visar att respondenterna upplevde att de
klarar att hantera svårigheter i omsorgsrelationen med hjälp av olika copingstrategier.
För att en coping ska innebära reellt inflytande krävs att den är konstruktiv, dvs att om-
sorgsgivaren är fysiskt, emotionellt eller intellektuellt närvarande. Studien visar på att
konstruktiv coping inte används i alla svåra situationer, och i de fallen tolkar vi det som
att omsorgstagarna har ett litet inflytande, dvs en låg kontroll. Enligt detta resonemang
kan omsorgstagarnas arbete betecknas som spänd i krav och kontroll modellen, vilket är
den sämsta kvadranten ut hälsoperspektiv. De förändringar som skett inom äldreomsor-
gen med omsorgstagare med ökade omsorgsbehov i kombination med besparingar, kan
utifrån denna tankegång ge insikter om orsaker bakom ökade sjukskrivningar hos om-
sorgsgivare.

De höga psykiska krav som finns i omsorgsarbete, kan vara svåra att sänka. Istället
blir av intresse huruvida personalen kan kontrollera kraven så att de mår bra och utan att
det går ut över omsorgstagarna.  Genom att öka omsorgsgivarens handlingsutrymme att
själva utöva kontroll över kraven, närmar de sig ett aktivt arbete, där de mår bättre och
kan stimuleras att använda sina färdigheter och utveckla en kreativitet i arbetet. För att
öka kontrollen krävs enligt studien ökad kompetens i att hantera och förstå omsorgstaga-
rens liksom omsorgsgivarens känslor och reaktioner, realistiska förväntningar och rimli-
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ga resurser. De krav som ställs på omsorgsgivaren är ur psykologisk mening inte enkelt
att själv kontrollera fullt ut, och det finns psykologiska svårigheter i omsorgsarbete som
kan försvåra att skapa ett rent aktivt arbete. Ett högt socialt stöd är därför nödvändigt för
att minska risker för ohälsa inom omsorgsarbete, där omsorgsgivarnas ledare har och
visar en förståelse för arbetets svårigheter. Det stödet upplevs inte av respondenterna,
vilket ger dem en ännu mer utsatt arbetssituation, och ökar risker för ohälsa.

Studien kan tyckas ge en negativ bild av omsorgsarbetet och omsorgsrelationen.
Det är viktigt att inte glömma bort att omsorgsrelationen även är en källa till glädje och
arbetstillfredsställelse, samtidigt anser vi att det är farligt att förneka arbetets svåra si-
dor. Om de svåra sidorna synliggörs och förstås, visar studien att det kan hanteras på en
konstruktivt och medvetet sätt, som både personalen och organisationen i stort mår bätt-
re av.

Våra rekommendationer är:
� Att utnyttja ”Kunskapscafét” som ett forum för erfarenhetsutbyte diskus-

sion och reflektion.
� Att satsa på kompetensutveckling t ex i form av handledningsgrupper som

belyser arbetes ”mjuka sidor”, etik, upplevda svårigheter i arbetet, coping
m.m.

� Att personal tillsammans med ledning skapar ett gemensam värderingssy-
stem om vad som är viktigast i omsorgsarbetet och hur en bra omsorg ser
ut.

� Låta arbetsledarna bli en viktig stödperson på avdelningarna och ge dem
tid och resurser för att bygga ett större förtroende hos omsorgsgivarna.

� Att ledning och personal tillsammans kan mjuka upp en del rutiner och ar-
betssätt och öka kreativiteten och förändringsbenägenheten i organisatio-
nen.

Styrkor och svagheter i föreliggande studie

Vi ser en fördel i att inledningsvis ha startat den empiriska delen med en förstudie,
då denna gav en god förförståelse samt en historisk bakgrund om arbetet i äldreomsor-
gen. Förstudien var också till god hjälp vid utformandet av den halvstrukturerade inter-
vjuguide som senare konstruerades. En halvstrukturerad intervjuguide ansåg vi vara den
bästa intervjumetod då den gav oss möjligheter att styra in samtalet på omsorgsrelatio-
nen och söka djupare förklaringar i dess svårigheter. En upplevelse vi haft är att respon-
denterna i vissa fall upplevde oss lite hotfulla, men att detta emellertid senare under in-
tervjun övergick i mer förtrolighet och öppenhet. Enligt Kvale (1997) kan intervjuer
medföra en positiv upplevelse för den som blir intervjuad, något som vi tycker väl
stämmer överens med våra intervjusituationer där respondenterna visade ett verkligt
engagemang i att förklara sin arbetssituation.

För att undvika den misstänksamhet som några av respondenterna visade i början
av intervjuerna hade vi vid tidigare tillfälle kunnat besöka äldreboendena för att presen-
terat oss och kommande studie. Vi kan dock se nackdelar med detta då vetskapen om
studiens syfte kunde ha påverkat de svar som tillhandahölls eller då diskussioner i ar-
betslagen före intervjuerna kunde ge andra svar.
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Graden av generaliserbarhet kan diskuteras, men då det är kvalitativ studie med
hermeneutisk ansats har inte syftet varit att kunna generalisera utan att istället att tolka
och skapa förståelse utifrån empirin (Kvale, 1997). Urvalet är också diskuterbart, då vi
troligtvis fått fram andra aspekter om de i personalgruppen som avböjde intervju kunnat
tänka sig att delta. En annan fråga handlar om svårigheten att kontrollera respondenter-
nas möjlighet och vilja att öppet berätta om sina upplevelser och handlingar. Det kan i
en intervjusituation vara svårt att ta upp känsliga ämnen som kanske är skuldfyllda eller
till och med omöjligt då coping kan vara omedvetna processer (Lazarus och Folkman,
1984). Det finns därför en risk att respondenterna besvarat frågorna utifrån vad de tror är
de förväntade rätta svaren, istället för att återberätta sina personliga upplevelser samt hur
de egentligen hanterar svåra situationer. Resultatet tyder dock på att vi lyckats få fram
en hel del intressanta aspekter på deras arbete.

Förslag till fortsatt forskning

Vidare forskning som skulle kunna vara intressant att genomföra är en longitudi-
nell studie, dvs en studie förlagd under längre tid, i form av en fallstudie. Genom att
följa omsorgsgivare i deras möten med omsorgstagare och delta i det dagliga arbetet
som observatörer, skulle en ökad förståelse för omsorgsrelationens problematik kunna
belysas. Därtill vore intervjuer i fokusgrupper ett verktyg att få respondenterna att ut-
trycka sig mer känsloladdat och spontant (Kvale, 1997). En annan fortsatt intressant
forskning skulle vara att jämföra två personalgrupper, en som får handledning och en
utan handledning, och försöka utse om handledning är det stöd som ger positiva effekter
på personalens hälsa och arbetstillfredsställelse. Vi har också hittat intressant forskning
om hur organisationer utvecklar sociala försvar som skydd mot den oro och ångest som
finns inbyggd i organisationen, vilket skulle kunna vara ett område att utforska då ny
kunskap i ämnet kan bidra till att  dämpa oro och motstånd mot förändringar.
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Intervjuguide

1. BAKGRUNDSFRÅGOR
a. Namn:
b. Födelseår:
c. Avdelning:
d.  Kön:
e. Hur länge har du jobbat här?
f. Vilken tjänstebefattning har du?
g. Vilken vårdutbildning har du gått?

2. FRÅGOR RELATERADE TILL PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ
a. Kan du berätta för oss hur det är att arbeta inom äldreomsorgen?
b. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Hur ser en bra dag ut? Hur ser en besvärlig dag ut?
c. Trivs du med ditt arbete? Vad är det som gör att du trivs/inte trivs?
d. Tror du dina arbetskamrater trivs?
 e. Vi har hört att det är hög belastning på vissa ställen, i äldreomsorgen, men vi vet

också att man på vissa ställen har för låg belastning, hur är det hos er?
f.  Känner du att det ställs rimliga krav och ansvar på dig i arbetet?
 g. Har du möjlighet att påverka ditt arbete, så att du t ex kan arbeta i en
 arbetstakt som du tycker är lagom?
 h. Sjukskrivningarna inom vård och omsorg ökar ju i hela Sverige och även i
 Grästorp. Vad tror du det beror på?
i. Har du varit sjukskriven under de senaste åren?
   (Om ja; Kan du berätta om det? / Om nej; Vad tror du att det beror på?)
j. Känner du dig ofta psykiskt/fysisk uttröttad efter jobbet?

3. FRÅGOR RELATERADE TILL OMSORGSRELATIONEN OCH COPING
a. Vad är en bra omsorg för dig?
b. Hur skapar man en bra omsorg?
c. Vad ser du som ditt viktigaste arbete med de boende? Din roll?
d. Vilket ansvar tycker du att du har för att skapa en bra relation med de

boende?
e. Vilka förväntningar tror att du de boende har på dig och dina

arbetskamrater?
f. Händer det att du känner dig otillräcklig därför att de boende här inte får den hjälp

du skulle vilja ge dem?
(Om ja; Hur mår du då? Vad gör du åt det? / Om nej; Tror du att dina arbetskamra-
ter gör det? Hur hanterar de det?)

g. Hur personlig tycker du att man ska vara i relationen med de boende?
h. Har man alltid bra relationer med de boende?
i. Kan du berätta om  positiva/negativa saker i  kontakten med de boende?
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j. Hur gör du för att hantera svårigheter som kan dyka upp i arbetet?
k. Tycker du att det är ok. att visa känslor, t ex att gråta, bli irriterad eller bli förbannad

inför de boende?
l.  Tycker du att det finns en gräns för hur mycket känslor du kan visa för de boende?
m. Är det viktigt att sätta gränser? Varför?
n. Vad tänker du på när du hör ordet empati?
o. Hur visar man det?
p. Vi har läst i andra rapporter att omsorgspersonal ibland säger att de stänger av sig

känslomässigt för att klara av alla ”måsten”. Det är alltså inte för att man är elak
utan ett sätt att överleva i jobbet. Känner du igen dig i det?

Är det något annat som du skulle vilja tillägga om det vi pratat om?

 4. FRÅGOR RELATERADE TILL STÖD OCH UPPSKATTNING
a. Får du uppskattning och stöd i tillräcklig utsträckning och i så fall av vem?
b. Hur skulle du vilja få stöd i de svåra frågorna som vi pratat om tidigare?
c. Upplever du att du att fått mer stöd i ditt arbete sen kommunen införde arbetsleda-

re?
d. Hur och när pratar ni på avdelningen om det som är svårt i arbetet?
e. Vad tycker du om kommunens satsningar på massage, konsult, kunskapscafé etc.

för att minska sjukskrivningarna?

Är det något mer du skulle vilja ta upp innan vi avslutar intervjun?
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