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Abstract 
Security for older people in retirement homes: 

A study of how retirement home staff promotes older people’s sense of 

security in retirement homes. 
 

The purpose of this study was to examine how retirement home staff promotes the sense 

of security of older persons receiving care in retirement homes. In qualitative interviews 

with staff the following research questions were studied: which factors are described as 

central for older people’s sense of security? How does retirement home staff promote 

security for older people in their daily work? Which potentials and difficulties is 

retirement home staff identifying in promoting security? Theoretical perspectives used 

in the analysis: the salutogenic perspective and the life-course perspective.  Results: 

relationships, influence and knowledge were central for older people's sense of security. 

Staff's efforts to promote security were based on creating relationships and on being a 

handy resource, which created conditions for quality-care. Lack of time was presented 

as a difficulty. I argue that interpersonal relationships and the promotion of older 

people’s influence and knowledge should have a central role in care-work. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur omsorgspersonal arbetar för att äldre ska 

uppleva trygghet på särskilda boenden för äldre. Dessa frågor studerades genom 

kvalitativa intervjuer med omsorgspersonal: vilka faktorer beskriver omsorgspersonalen 

som centrala för äldres upplevelse av trygghet? Hur arbetar omsorgspersonalen för att 

främja äldres trygghet? Vilka möjligheter respektive svårigheter beskriver 

omsorgspersonalen med detta arbete? Studiens resultat visade att relationer, inflytande 

och kunskap är betydelsefullt för äldres trygghet. Omsorgspersonalens arbete med att 

främja trygghet  byggde på att skapa relationer till de äldre samt på att vara en praktisk 

resurs, vilket gav förutsättningar för en omsorg av hög kvalitét. Tidsbrist angavs som en 

svårighet. De teoretiska perspektiv som användes i analysen av resultatet var ett 

salutogent perspektiv samt ett livsloppsperspektiv. Slutsatser jag argumenterar för är: 

mellanmänskliga relationer bör få en mer central roll i omsorgsarbete, samt att äldre 

människors inflytande och kunskap på särskilda boenden bör stärkas genom 

omsorgspersonalens arbete. 
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1. Inledning 

Idén om ämnet för denna uppsats har sitt ursprung i mina erfarenheter från arbete inom 

offentlig förvaltning med äldre människor i behov av omsorg samt mitt intresse och min 

nyfikenhet inför hur verksamheterna och arbetet kan förstås och utvecklas. Genomgången av 

tidigare forskning visade att det fanns en del forskning på vad äldre upplever ger dem en 

känsla av trygghet på särskilda boenden men att det inte finns så mycket forskning om hur 

omsorgspersonal, utifrån deras perspektiv, beaktar de äldres trygghet i den praktiska 

verksamheten. Utifrån detta preciserade jag studiens syfte och frågeställningar.  

I detta inledande kapitlet kommer en kort historisk beskrivning av hur äldreomsorgen 

utvecklats över tid för att förstå den kontext som äldreomsorgen verkar i idag. Denna 

beskrivning kommer att mynna ut i problemformuleringen för denna uppsats, som sedan 

kommer att mynna ut i uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet och frågeställningar följs 

åt av en precisering av hur uppsatsens ämne är av relevans för socialt arbete och en 

redogörelse för uppsatsens disposition. Detta kapitel avslutas sedan med förklaringar av de 

centrala begrepp som används i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Länge har äldre varit den grupp som behövt mest samhälleligt stöd i form av omsorg. Dock 

var det under lång tid endast de allra fattigaste äldre som fick någon hjälp, inom den så 

kallade fattigvården där tak över huvudet ibland var det enda som erbjöds. Dessa individer 

saknade till och med rösträtt fram till och med år 1945. En utveckling har sedan skett ifrån 

fattigvården till de kommunala ålderdomshemmen som uppkom genom fattigvårdslagen, 

vilken trädde i kraft år 1918. På 1920-talet börjades byggnationen av ålderdomshemmen vilka 

stod färdiga efter år 1947. En distinktion gjordes mellan inackorderingshem för lite friskare 

personer och sjukhem för personer som behövde mycket vård, vilka hamnade inom ramen för 

sjukvården inom landstingen (Elmér, 2000). Idén om vikten av att kunna bo kvar i det egna 

hemmet, vilket numera är en generell äldrepolitisk målsättning, utvecklades till att hemtjänst 

som omsorgsinsats började användas på 1950-talet. Servicehus byggdes också för att 

underlätta för äldre i hemmet. Servicehusen skulle vara lättskötta och tillgängliga bostäder för 

äldre som inte hade ett omfattande behov av omsorg. Dock minskade inte antalet 

ålderdomshem (Wånell, 2006). 
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När socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982 blev det kommunens skyldighet i lag att sörja för 

äldres behov, dock innebar den praktiskt ingen markant förändring då kommunerna redan tog 

ett ansvar för denna grupp (Elmér, 2000). Den så kallade Ädel-reformen som trädde i kraft på 

1990-talet innebar bland annat att kommunerna tog över allt ansvar för boenden till äldre i 

behov av omsorg. Den långvariga vård som utförts på sjukhem inom ramen för 

länssjukvården skulle ersättas med kommunala boenden där individens behov skulle stå i 

centrum och boendestandarden  och omsorgen förbättras (Wånell, 2006). Äldreomsorgen idag 

har en stark betoning på omsorg och behovet av omsorg har ökat kontinuerligt då antalet äldre 

har ökat kraftigt under det senare decenniet andra hälft och kommer fortsätta att öka. 

Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket resulterat i att antalet personer som är i behov av 

vård och omsorg på särskilda boenden för äldre också ökar (Elmér, 2000).  

I Sverige idag är närmare 1,9 miljoner människor 65 år eller äldre och andelen äldre har 

fördubblats mellan år 1950 och år 1990. Antalet personer som är 80 år eller äldre har ökat 

markant sedan 1960-talet. Under 1960-talet utgjorde denna grupp  2% av Sveriges befolkning 

medan gruppen idag utgör 5 %. Denna ökning beräknas plana ut lite fram till och med år 

2020, men därefter beräknas gruppen på nytt börja öka i antal. Det är denna grupp av äldre 

som har störst omvårdnadsbehov. Behovet av och kostnaderna för äldreomsorgen kommer 

således att öka kraftigt (Brundell, 2014). I dagsläget bor det närmare 90 000 personer i åldern 

65+ i särskilt boende av permanent form, av dessa bor 79 % i kommunala boenden, medan 21 

% bor i boenden drivna i privat regi (Socialstyrelsen, 2015). Då behovet av omsorgen 

förväntas öka och en större andel av de äldre bor på kommunala boenden innebär detta ett 

stort åtagande för kommunerna. Kommunens ansvar och mål med äldreomsorgen framgår i 

Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), där det fastställs att ”socialtjänstens omsorg om äldre 

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

att ”socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra (5 kap. 4 §). Här anges alltså trygghet som en central komponent av det som ska 

uppnås i äldreomsorgen.  

Det faktum att behovet av trygghet ska tillgodoses inom ramen för äldreomsorgen är 

någonting som har sitt ursprung i Ädelreformen (Wånell, 2006). Även om begreppet trygghet 

innebär olika saker för olika individer, är det någonting fundamentalt och mycket viktigt för 

alla människor.  
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Tryggheten anges bland annat som en central komponent i Maslows teori om 

behovstrappan  (Maslow, 1954, refererad i Tornstam, 2011).  Det faktum att det läggs stor 

vikt vid att äldre skall känna sig trygga i äldreomsorgen och att antalet äldre ökar motiverar en 

studie om trygghet på särskilda boenden för äldre. 

1.2 Problemformulering 

I betänkandet Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51), som utformades för att utveckla 

och förbättra äldreomsorgen beskrivs välbefinnande som ett kompletterande begrepp till 

begreppet värdighet. Trygghet beskrivs som en central komponent för individens möjlighet 

till att känna välbefinnande. Välbefinnandet förknippas starkt med individens egna unika 

upplevelse och anses därför kunna tillgodoses inom ramen för äldreomsorgens praktik. Det 

innebär att det är ytterst viktigt att kommunerna tar ansvar för och utformar en så 

trygg äldreomsorg som möjligt (ibid.). Socialstyrelsen (2014) undersöker årligen vad äldre 

tycker om äldreomsorgen i Sverige och har i 2014 års rapport kommit fram till att äldre anser 

att trygghet är den viktigaste komponenten inom äldreomsorgen, för att de ska känna sig 

nöjda med omsorgen. Av de svarande på särskilda boenden för äldre upplevde 89 % att de var 

trygga eller mycket trygga i sitt boende medan  3 - 4 %  upplevde otrygghet på särskilt 

boende. Av de svarande var det 8 % som svarade ”varken eller”, avseende trygghet på särskilt 

boende. Det framgick av rapporten att de allra flesta äldre var nöjda med sin äldreomsorg som 

helhet, men att det är av vikt att uppmärksamma de aspekter av äldreomsorgen som tenderar 

att ha försämrats från föregående år. En av de aspekter där något av en försämring kunnat 

urskiljas är upplevelsen av trygghet på särskilda boenden (ibid.).  

Då man i betänkandet Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) har beskrivit trygghet som 

en central komponent för äldres välbefinnande och då upplevelsen av trygghet har störst 

betydelse för huruvida äldre ska känna sig nöjda med sin omsorg (Socialstyrelsen, 2014) 

medför det att det är ett synnerligt viktigt att kunna utveckla ett trygghetsskapande arbete för 

att kunna tillhandahålla en god äldreomsorg. Omsorgspersonal som arbetar på särskilda 

boenden för äldre är de som arbetar ”närmast” de äldre och det blir därav relevant att 

intressera sig för hur de arbetar för att främja äldres trygghet. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur omsorgspersonal på särskilda boenden arbetar för att 

äldre, som beviljats särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453), ska 

uppleva trygghet i boendet. 

* Vilka faktorer beskriver omsorgspersonalen som de mest centrala för äldres upplevelse av 

trygghet på ett särskilt boende? 

* Hur arbetar omsorgspersonalen för att främja äldres upplevelse av trygghet på särskilda 

boenden? 

* Vilka möjligheter respektive svårigheter beskriver omsorgspersonalen i arbetet med att 

främja äldres upplevelse av trygghet? 

1.4 Avgränsningar 

Den här studien fokuserar på informanter som i sitt arbete har daglig kontakt  med de äldre på 

särskilda boenden och som inte har någon chefsposition. Detta är relevant utifrån att det ligger 

i studiens intresse att undersöka omsorgspersonalens arbete, utifrån att de arbetar ”närmast” 

de äldre. En avgränsning har också gjorts utifrån att endast fokusera på särskilda boenden. 

Hemtjänst i ordinärt boende och andra omsorgsinsatser så som dagverksamheter har alltså 

valts bort. Denna avgränsning har gjorts på grund av mitt intresse att undersöka hur trygghet 

kan främjas i en mer institutionell miljö, vilket ett särskilt boende är. Denna avgränsning kan 

också anses relevant utifrån den begränsade tidsram som denna uppsats genomförts inom.  

1.5 Relevans för socialt arbete  

För socionomen och den som är verksam inom det sociala arbetets fält är äldre i behov av 

omsorg en grupp som denne frekvent kan komma i kontakt med. Kommunen har ett särskilt 

ansvar för denna grupp. Kommuner ska planera för, och tillgodose äldres behov av omsorg 

tillsammans med andra aktörer, vilket framgår i SoL (SFS 2001:453 5 kap. 6 §). Detta gör att 

socionomen oftast kommer i kontakt med denna grupp i egenskap av biståndshandläggare 

eller enhetschef inom den kommunala omsorgen. Den som studerar socialt arbete behöver 

således kunskap om omsorg, äldre som grupp och äldres tänkbara behov inom omsorgen.  
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Då trygghet enligt Socialstyrelsen (2014) är den viktigaste komponenten för att trivas i sitt 

boende och med sin omsorg, samt att det är kommunens ansvar att arbeta för en trygg 

äldreomsorg (SoL, SFS 2001:453, 5 kap. 4 §) så är det viktigt för den som är yrkesverksam i 

det sociala arbetes fält att ha kunskap om äldres trygghet.  

1.6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex stycken huvudkapitel: ínledning, tidigare forskning, teoretiska 

utgångspunkter, metod, resultat och analys samt diskussion. Det första kapitlet innefattar 

inledning, bakgrund, problemformulering, studiens syfte och frågeställningar samt studiens 

avgränsningar. Vidare innehåller det första kapitlet ett avsnitt som visar hur studien ämne 

knyter an till socialt arbete samt förklaringar av ett antal centrala begrepp som använts i 

studien. I det andra kapitlet redovisas inledningsvis hur urvalet av den litteratur som användts 

i studien har genomförts. Vidare presenteras utvald litteratur efter två teman: äldres perspektiv 

på trygghet samt omsorgspersonalens perspektiv på trygghet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av resultaten av den tidigare forskningen samt hur den är av relevans för 

denna studie. I det tredje kapitlet presenteras de för studien valda teoretiska utgångspunkterna, 

det salutogena perspektivet samt livsloppsperspektivet.  

 

Det fjärde kapitlet, det vill säga metodavsnittet behandlar inledningsvis de 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för studien. Studiens design, tillvägagångssätt samt de 

forskningsetiska aspekter som tagits i beaktande i denna studie kommer sedan att redovisas. I 

det femte kapitlet redovisas studiens resultat och en analys av resultaten. Resultatet har 

tematiserats utifrån två huvudteman: trygghet för äldre på särskilt boende samt 

omsorgspersonalens arbete med att främja trygghet. Dessa teman har delats in i både 

induktiva och deduktiva underteman. Inom ramen för varje undertema genomförs en analys. I 

det sjätte och sista kapitlet sammanfattas studiens resultat och kopplas till syfte och 

frågeställningar. En kritisk diskussion kring resultat och metodstrategi kommer sedan att 

föras. Avslutningsvis redovisas förslag till fortsatt forskning. 
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1.7 Begreppsförklaringar 

1.7.1 Äldre 

När begreppet äldre används i uppsatsen så avser det de personer i åldrarna 65+, som är i 

behov av omsorg och bor på ett särskilt boende för äldre. 

1.7.2 Äldreomsorg 

Äldreomsorgen kan definieras som den omsorg i form av bostad, vård eller annan service som 

tillhandahålls av den kommunala socialtjänsten till äldre personer (Elmér, u.å). När begreppet 

används i denna studie är det således kommunens insats till den äldre som åsyftas då studien 

baseras på äldreomsorg utförd i kommunal och inte privat regi. 

 1.7.3 Särskilt boende för äldre 

Detta begrepp kan definieras som ett boende, vilket inkluderar plats eller bostad dygnet runt, i 

kombination med vård- och omsorgsinsatser för äldre personer i behov av stöd 

(”Socialstyrelsens termbank”, u.å). Benämningen särskilt boende är också den benämning 

som socialstyrelsen rekommenderar. En vanlig och accepterad synonym till begreppet 

är äldreboende. Begreppet särskilt boende för äldre kommer dock att användas i denna 

uppsats.  

 1.7.4 Omsorgspersonal 

När begreppet omsorgspersonal används i denna uppsats åsyftas den personal som utför 

omsorgsinsatserna på ett särskilt boende för äldre i egenskap av vårdbiträden eller 

undersköterskor. 

1.7.5 Trygghet 

Trygghet är ett mångdimensionellt begrepp som har flera olika betydelser i det svenska 

språket. Petersson och Blomqvist (2011) försökte i sin studie klargöra innebörden av 

begreppet trygghet genom dialog med äldre, omsorgspersonal och sjuksköterskor. Trygghet 

visade sig vara starkt förknippat med en inre känsla. Tilltro till sig själv och andra människor 

gav ett optimistiskt förhållningssätt och en känsla av att vara säker och trygg. Denna känsla 
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kunde enligt studien förstärkas genom yttre omständigheter, såsom relationer och fysisk miljö 

(ibid.). Denna studie syftar till att undersöka hur omsorgspersonal på ett äldreboende arbetar 

för att äldre ska uppleva trygghet i boendet. Vad som avses med trygghet i denna studie är 

således upplevd trygghet, en känsla av att vara säker och trygg. 

 

2. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras hur sökningen av litteratur gått till väga, hur urvalet av litteratur 

gjorts samt tidigare forskning som är av relevans för denna studie. Den forskning som 

presenteras här har en koppling till studiens syfte och frågeställningar genom att belysa 

faktorer som har betydelse för äldres upplevda trygghet på särskilda boenden samt 

omsorgspersonalens roll och perspektiv på äldres trygghet på särskilda boenden. Forskningen 

har tematiserats utifrån två frågor: äldres perspektiv på trygghet, med fokus på trygghet på 

särskilda boenden samt omsorgspersonalens perspektiv på äldres trygghet. 

2.1 Urval av litteratur 

Databaserna Discovery, Socindex, Swepub och libris har varit använts i sökandet efter 

litteratur. Vidare har jag också sökt rapporter på Socialstyrelsens hemsida då Socialstyrelsen 

är en central aktör inom området äldreomsorg. Dessa sökord har jag använt i databaserna: 

”older people”, ”elderly”, “ sense of safety”, ” sense of security”, ”retirement 

home”, ”nursing home”, ”care”,  “nursing staff”, “old age care”, “äldre”, “trygghet”, 

“äldreboende” och ”särskilt boende”. Sökorden har kombinerats på olika sätt och “AND” 

användes mellan sökorden för att göra sökningen mer specifik. 

Den litteratur som ingår i urvalet för denna studie har jag funnit genom följande specifika 

kombinationer av sökord: “elderly” AND “sense of safety” (407 träffar i Discovery), “sense of 

security” AND “nursing home” (299 träffar i Discovery), “sense of security” AND “care” 

(1,814 träffar i Discovery), “older people” AND “nursing homes” AND “nursing staff” (4,126 

träffar I Discovery), “elderly” AND “sense of safety” (16 träffar I SocIndex), “äldre” OCH 

“trygghet” ( 10 träffar i Swepub), ”särskilt boende” OCH ”trygghet” (8 träffar i Swepub) samt 

”äldre” OCH trygghet (63 träffar i libris). 
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Ett urval har gjorts genom att söka efter refereegranskade artiklar. Detta för att säkerställa att 

materialet håller en hög vetenskaplig kvalitet. Förutom refereegranskade artiklar har också en 

FoU-rapport och en rapport från Socialstyrelsen (som jag funnit på Socialstyrelsens hemsida) 

valts ut för att de belyser centrala aspekter av trygghet på särskilda boenden för äldre i 

Sverige. Mitt fokus i urvalsprocessen har varit att få en bild av det mångfacetterade begreppet 

trygghet, utifrån vad de äldre själva anser främjar trygghet samt vilken roll omsorgspersonal 

kan ha för äldres trygghet på särskilda boenden. 

2.2 Äldres perspektiv på trygghet 

Socialstyrelsen (2014) har undersökt vad äldre tycker om äldreomsorgen i Sverige. En 

enkätundersökning genomfördes som besvarades av 130 735 personer (92 945 personer med 

hemtjänst i ordinärt boende och 37 790 personer boende på särskilda boenden). De allra flesta 

av de svarande på särskilda boenden var i det stora hela nöjda med omsorgen och en ganska 

stor majoritet (83 %) svarade att de var mycket eller ganska nöjda med sitt boende. 

Socialstyrelsen har i sin rapport sammanställt de faktorer som är viktigast för de äldre på 

särskilda boenden för att de ska känna sig nöjda med omsorgen. Trygghet visade sig vara den 

absolut viktigaste faktorn. Känslan av trygghet hade starkast samband med de äldres 

upplevelse av att känna förtroende för personalen. Viktigt för att kunna känna sig trygg var 

dessutom att trivas i den egna lägenheten och de gemensamma lokalerna, att måltiderna 

upplevdes som ett positivt moment i vardagen, att ha möjlighet till givande aktiviteter samt att 

ha inflytande över omsorgen (ibid.). 

I en kvalitativ intervjustudie av Fonad, Robins Wahlin, Heikkila och Emami (2006) 

undersöktes varför äldre i åldrarna 69+ valt att flytta till ett särskilt boende, samt vilka 

faktorer som var viktiga för deras känsla av trygghet. Studien visade att miljön på ett särskilt 

boende hade stor betydelse för de äldres känsla av trygghet. Både i avseende att den var säker 

och anpassad efter deras eventuella funktionsnedsättning samt att de fick inreda sin lägenhet 

på ett sådant sätt som fick dem att känna sig hemma. Utöver detta ansågs trygghetslarm 

främja de äldres upplevelse av trygghet. Detta var kopplat till att de upplevde trygghet på 

grund av närheten till hjälp från personalen vid behov och att personal fanns tillgänglig 

dygnet runt. De äldre uppgav även att de kände förtroende för personalen, vilket främjade 

upplevelsen av trygghet. En annan central aspekt som framkom i studien var vikten av att få 

klara av saker på egen hand utan att personalen genast ingrep samt att få vidhålla dagliga 
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rutiner de haft sedan tidigare. Detta var viktigt för att de äldre skulle få upprätthålla sin inre 

styrka och sitt självförtroende för att på så vis kunna uppleva trygghet trots försämrad hälsa 

och försämringar i den fysiska förmågan. Faktorer som visade sig vara centrala för äldres 

trygghet i denna studie var således miljön på boendet, tillgängligheten av hjälp och stöd vid 

behov, förtroendet för personalen samt självbestämmande och inflytande (ibid.).  

I en enkätundersökning av Boström, Ernsth Bravell, Lundgren och Björklund (2013) 

undersöktes, utifrån de äldres perspektiv, vilka faktorer som var centrala för att äldre (65+) på 

särskilda boenden samt i ordinärt boende med hemtjänst ska kunna uppleva trygghet. De 

faktorer som studien visade var mest betydelsefulla för upplevd trygghet i både ordinärt och 

särskilt boende var trygga mellanmänskliga relationer, känslan av att ha kontroll över den 

egna situationen, kunskap om den egna situationen samt att ha en upplevelse av god hälsa. 

Känslan av kontroll över och kunskap om den egna situationen innefattade exempelvis att den 

äldre kände sig ha kontroll över de omsorgsinsatser som gavs, att den äldre hade kunskap 

både om åldrandeprocessen i sig och det egna hälsotillståndet. Studien visade ingen koppling 

mellan tillgången till trygghetslarm och äldres upplevda trygghet (ibid.). Detta skiljer sig från 

resultatet i studien av Fonad et al. (2006), där trygghetslarmet visade sig främja de äldres 

känsla av trygghet (ibid.).  

Olsson (2007) har genom en kvalitativ intervjustudie studerat upplevelser av trygghet samt 

otrygghet utifrån ett äldreperspektiv. Syftet med rapporten var att skapa kunskap om vad de 

äldre själva ansåg vara viktigt för känslan av trygghet för att kunna förmedla detta till 

beslutsfattarna inom verksamhetsområdet äldreomsorg, för att på så vis undvika missriktade 

utvecklingssatsningar. Sjutton intervjuer genomfördes i Olssons studie, sex intervjuer med 

äldre i ordinärt boende med hemtjänst, fem med äldre i särskilt boende, tre med 

anhörigvårdare och tre intervjuer med äldre som inte erhöll några omsorgsinsatser alls.  

Olssons (2007) studie visade att tillgänglighet till hjälp, känslan av att vara oberoende samt att 

ingå i en gemenskap var viktigt för de äldres känsla av trygghet. Det upplevdes av de äldre i 

särskilt boende som trygghetsskapande att hjälpen fanns nära till hands vid behov. Oberoende 

kunde främja känslan av trygghet genom att de äldre inte förlorade greppet om tillvaron och 

den egna integriteten. Detta kunde uppnås genom att de äldre själva bestämde över 

omsorgsinsatsernas utformning samt att personalen inte tog över för mycket och gav dem mer 

hjälp än de behövde. Känslan av trygghet främjades också genom att ingå i ett socialt nätverk, 
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att ”vara någon”, att bli bekräftad. En god relation med personalen upplevdes också som 

trygghet, dock var relationen ofta personcentrerad och de äldre kom bättre överens med vissa i 

personlen än med andra. En del äldre upplevde det som trygghet att ha omsorgspersonalen ”in 

på livet”, medan andra föredrog att värna om sin integritet (ibid.). 

2.3 Omsorgspersonalens perspektiv på äldres trygghet  

I en intervjustudie om omsorgspersonalens upplevelser av ett gott möte med äldre 

omsorgstagare, fann Wadensten, Engholm, Fahlström och Hägglund (2009) att jämlikhet, 

integritet och trygghet var de mest centrala aspekterna av ett gott bemötande. I studien 

framkom att omsorgspersonalen ansåg att det var centralt att ge de äldre en känsla av trygghet 

för att skapa ett bra möte. För att inge äldre en känsla av trygghet betonade 

omsorgspersonalen vikten av att visa den äldre respekt och främja inflytande och 

självbestämmande. En annan aspekt var en god omsorgsrelation, att den äldre och 

omsorgspersonalen lärde känna varandra ansågs vara viktigt för både de äldre och 

omsorgspersonalen. Informanterna ansåg att de äldres trygghet i hög utsträckning föreföll 

vara avhängigt av deras dagliga arbete och rutiner. Det var viktigt för de äldres trygghet att de 

kunde arbeta flexibelt utifrån den enskildes behov, arbeta i lugn takt och låta den äldre göra 

saker i sin egen takt. Det ansågs också viktigt att samtala med den äldre. Omsorgspersonalen 

menade att trygghet skapas genom både en bra praktisk omvårdnad och genom samtal (ibid.). 

Studien av Wadensten et al. (2009) visade också att omsorgspersonalen ansåg att det var 

viktigt för äldres känsla av trygghet att de kunde känna att personalen hade tid för dem och 

inte var stressade över sina göromål, samt att omsorgspersonalen lärde känna 

omsorgstagarens individuella behov och önskemål. Omsorgspersonal betonade vikten av att 

ha ett empatiskt, vänligt, ärligt, inkännande och tolerant förhållningssätt mot de äldre för att 

främja känslan av trygghet. Hinder för att främja trygghet ansågs vara hög arbetsbelastning, 

stress och dålig planeringen av det dagliga arbetet (ibid.). 

Vikten av en god omsorgsrelation och ett gott bemötande lyftes också fram i den 

enkätundersökning som genomförts av Boström et al. (2013). De har undersökt vilka faktorer 

som är centrala för att äldre på äldreboende samt i ordinärt boende med hemtjänst ska känna 

sig trygga (som också behandlats under föregående tema). Studien visade att 

omsorgspersonalen kan påverka äldres känsla av trygghet genom att visa respekt, vara flexibla 

inför nya situationer, upprätthålla de äldres självbestämmande och delaktighet samt främja ett 
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gott självförtroende hos de äldre. Omsorgsrelationens betydelse innebar en utmaning då 

Boström et al. påvisade en maktobalans mellan de äldre och omsorgspersonalen. Den äldre är 

beroende av omsorgspersonalen oavsett kvaliteten på relationen. Omsorgspersonalens 

förhållningssätt och bemötande kan således anses central för äldres trygghet (ibid.).  

Omsorgsrelations betydelse framträder också i en studie av Petersson och Blomqvist (2011). I 

denna studie har deltagarbaserad aktionsforskning använts som metod för att tillsammans i 

grupp och genom dialog undersöka innebörden av begreppet trygghet. Sex omsorgspersonal 

intervjuades i grupp, fem sjuksköterskor i grupp och fyra äldre kvinnor med hemtjänst 

intervjuades individuellt. Informanterna i Petersson och Blomqvists studie fick tillsammans 

diskutera olika problematiska situationer kopplade till trygghet och diskutera förslag till 

förbättringar. Omsorgspersonalen visade sig vara mycket medvetna om sin egen betydelse för 

den äldres trygghet, främst genom omsorgsrelationens betydelse för trygghet (Petersson & 

Blonqvist, 2011). 

Personalen i studien av Petersson och Blomqvist (2011) uppgav vidare att de fick kringgå 

regler, såsom elektronisk registrering av besök hos äldre för att på ett bättre sätt kunna bemöta 

en otrygg person. Omsorgspersonalen upplevde att de ofta kände sig begränsade av ett 

oflexibelt system som hindrade dem från att arbeta flexibelt och utifrån omsorgstagares 

individuella behov. Personalen uppgav också att det var av vikt att hålla fast vid den äldres 

rutiner avseende utformande av insatser och tidpunkt för insatsen. Detta för att inge den äldre 

med en känsla av trygghet. Detta var av särskild vikt vid möten med personer med 

demenssjukdom.  

Petersson och Blomqvist (2011) framförde också att personalens egen upplevda trygghet var 

en förutsättning för att kunna inge en känsla av trygghet hos de äldre samt att skapa och 

upprätthålla goda relationer med de äldre. Petersson och Blomqvist menade att det då blir 

viktigt att omsorgspersonalen får de rätta förutsättningarna i sitt dagliga arbete. Både äldre 

och personal menade att ha ett gott självförtroende och en tilltro till sig själv ingav en känsla 

av att vara trygg (ibid.). 
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2.4 Sammanfattning 

Genomgången av tidigare forskning har visat att trygghet är en känsla av att vara säker och 

känna tilltro till sig själv och till andra, samt att denna känsla påverkas av yttre faktorer som 

kan främja eller motverka trygghet. Forskningen har visat flertalet faktorer som är av 

betydelse för äldres upplevelser av trygghet på särskilda boenden.  

När man frågat de äldre själva så har inflytande, självbestämmande och delaktighet i 

omsorgen framstått som mycket viktigt för deras upplevelse av trygghet.  Likaså var en väl 

anpassad fysisk miljö på boende betydelsefullt. Viktigt för de äldre var också att kunna få 

relevant information och kunskap om den egna situation, vad det gäller rutiner på boendet 

samt om det egna hälsotillståndet. Trygghet för äldre har också visat sig kunna stärkas genom 

att hjälp och stöd vid behov finns nära till hands på särskilda boenden. Goda mellanmänskliga 

relationer har också visat sig ge upphov till en känsla av trygghet samt möjligheten att känna 

förtroende för omsorgspersonalen. 

Beträffande omsorgspersonalens roll och perspektiv så har tidigare forskning beskrivit att 

omsorgspersonal betonat vikten av en god omsorgsrelation och ett respektfullt bemötande i 

avseende att främja äldres trygghet. Samtalets betydelse har lyfts fram som en viktig del i 

omsorgsarbetet i syfte att skapa en god relation och främja trygghet. Ett arbetssätt och 

bemötande präglat av flexibilitet inför äldres individuella behov och respekt för den äldre 

ansågs främja den äldres upplevelse av trygghet. Vikten av att upprätthålla den äldres 

inflytande, självbestämmande och delaktighet genom att låta de äldre påverka tidpunkter för- 

och utformandet av omsorgsinsatser har också lyfts fram utifrån omsorgspersonalens 

perspektiv. Svårigheter med att främja äldres trygghet som har framkommit i litteraturen är 

bland annat omsorgspersonalens upplevelse av att arbeta i ett oflexibelt system. 

Systemet  inom vilket de arbetar hindrar dem från att arbeta flexibelt mot äldres individuella 

behov. Dålig planering och stressiga arbetsförhållanden uppgavs också som en svårighet.  

Genomgången av tidigare forskning i detta avsnitt anknyter till denna studie genom att 

resultaten behandlar äldres trygghet på olika sätt. Jag ansåg att det var av vikt att kunna ställa 

denna studies resultat, som har sin utgångspunkt i omsorgspersonalens perspektiv, mot vad 

tidigare forskning talat om är viktigt för upplevelsen av trygghet, både utifrån 

omsorgspersonalens perspektiv och de äldres perspektiv. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

De för studien valda teoretiska utgångspunkterna är det salutogena perspektivet samt 

livsloppsperspektivet. Då jag i denna studie kommer att fokusera på hur äldres upplevelse av 

trygghet kan främjas valdes det salutogena perspektivet då det fokuserar på vad som främjar 

individens hälsa (Antonovsky, 2005). Det är också ett perspektiv som tidigare använts inom 

äldreforskning och i äldreomsorgens praktik som ett sätt att arbeta utifrån (Boström, 2014). 

Livsloppsperspektivet valdes utifrån att det kan belysa huruvida omsorgspersonalen beaktar 

den äldres hela livslopp och tidigare erfarenheter och om det har någon betydelse för trygghet. 

3.1 Salutogent perspektiv   

Begreppet salutogen betyder ”hälsans ursprung” och utmärkande för det salutogena 

perspektivet är att fokus ligger på förklaringar till hälsa i kontrast till den patogena 

forskningen, där fokus ligger på förklaringar till ohälsa (Antonovsky, 2005). 

Antonovsky (2005) menar att det centrala bör vara att fråga sig vad det är som gör att 

människor, trots att de utsätts för olika stressorer under livets gång uppnår hälsa och har 

utifrån den frågan utvecklat teorin om KASAM (känslan av sammanhang). Antonovsky 

menar att känslan av sammanhang har en central betydelse för människors förmåga att uppnå 

en god hälsa. KASAM bygger på tre centrala komponenter, nämligen hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. Komponenten begriplighet knyter an till kunskap och syftar 

på att en individ förstår sin tillvaro och finner den begriplig. I kontrast till att hon uppfattar 

tillvaron som kaotisk och full av oordnad och slumpmässig information. Hanterbarhet syftar 

till individens upplevelse av att ha tillräckligt med resurser till sitt förfogande för att hantera 

sin situation, det kan vara egna eller andra resurser. Det viktiga är att individen känner att det 

finns hanterbara resurser till förfogande vid olika händelser för att kunna påverka och 

bemästra olika situationer i livet. Meningsfullhet syftar till huruvida individen känner att det 

finns saker i hennes liv som är meningsfulla, som har betydelse och som är värda att investera 

tid och energi i. Det kan till exempel vara en aktivitet som man tycker är särskilt meningsfull 

att utöva eller att ha relationer som upplevs som meningsfulla. Viktigt för känslan av 

meningsfullhet är att individen ges möjlighet att vara delaktig och fatta aktiva beslut som rör 

hennes person (Antonovsky, 2005).  
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Dessa ovan nämna komponenter är sammanflätade med varandra och samtliga är av vikt för 

att uppnå en känsla av sammanhang. Meningsfullhet betraktas dock som den viktigaste 

komponenten och begriplighet som kan rangordnas som den näst viktigaste komponenten för 

att uppnå en känsla av sammanhang. En person som uppfattar sin tillvaro som meningsfull 

och känner att det finns saker som är värda att investera i (meningsfullhet), samt förstår sin 

situation och hur ett problem uppstått (begriplighet) kommer att känna större tillförsikt och 

försöka finna vägar för att klara av olika svåra situationer (hanterbarhet) (Antonovsky,2005). 

Det salutogena perspektivet och KASAM har tidigare inkluderats i studier om äldres trygghet. 

Boström (2014) har i sin avhandling undersökt äldres trygghet och tolkat sina resultat utifrån 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Boström påvisade att äldre fann 

trygghet som mycket meningsfull och strävade därefter för att uppnå en känsla av trygghet, 

även om det innebar att ge avkall på andra aspekter såsom integritet och självbestämmande. 

Boström framförde vidare att en förutsättning för att äldre personer ska uppleva trygghet är att 

de resurser som kan främja trygghet är hanterbara för de äldre. Det kan exempelvis handla om 

att kunna uppleva en god hälsa och ha tillräckligt med stöd från omsorgspersonal. 

Úpplevelsen av begriplighet var enligt Bostöm också viktigt för möjligheten att uppleva 

trygghet. Begriplighet är som tidigare nämnt kopplat till kunskap och information. 

Begripligheten för äldre kan gälla exempelvis gälla förståelse för rutiner på boendet (ibid.). 

Westlund (2009) ger också exempel på vad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan 

innebära i den praktiska verksamheten i äldreomsorgen. Komponenten begriplighet är som 

tidigare nämnt kopplat till kunskap. För en äldre person i behov av omsorg kan det innebära 

att kunna tillgodose sig relevant information om sina rättigheter i omsorgen samt att ha god 

kunskap om sitt hälsotillstånd. Hanterbarhet kan innebära att den äldre har tillräckligt med 

resurser till sitt förfogande för att hantera sin dagliga livsföring, den äldre ska också känna sig 

trygg med att använda dessa. För att äldre ska kunna uppleva tillvaron som meningsfull kan 

känslan av att vara delaktig och tillhöra en gemenskap vara viktigt (ibid.). 

Det salutogena perspektivet kommer att användas i denna studie för att belysa huruvida 

omsorgspersonal arbetar utifrån ett salutogent perspektiv och vilken betydelse det får för 

äldres trygghet. Intressant är om omsorgspersonalens sätt att arbeta för att arbeta för att främja 

trygghet kan kopplas till komponenterna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet och 

isåfall vilken betydelse det får för äldres trygghet.  
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Vidare kommer det salutogena perspektivet att användas för att belysa huruvida faktorer som 

omsorgspersonal identifierar som centrala för äldres trygghet också kan kopplas till äldres 

upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta är intressant utifrån att det 

salutogena perspektivet och teorin om KASAM fokuserar på vad som främjar individens 

välbefinnande och hälsa. Detta är även denna studies avsikt, dock med fokus på trygghet.  

 

3.2 Livsloppsperspektiv 

Livsloppsperspektivet är beskrivet på olika sätt i litteraturen, men generellt innebär 

perspektivet ett antagande av ett helhetsperspektiv utifrån människans hela livslopp och 

samlade erfarenheter. Åldrandet ses som en pågående process från det att vi föds och där 

individen ständigt utvecklas genom olika faser i livet. Ingen fas är viktigare än någon annan. 

För att förstå var en individ befinner sig idag måste de tidigare faserna i livet således förstås i 

relation till individens tidigare erfarenheter, personliga motiv, förväntningar på framtiden 

samt vilka möjligheter och begränsningar i samhället som funnits (Öberg, 2002). 

Tornstam (2011) redogör för olika dimensioner av livsloppsperspektivet inom gerontologisk 

forskning och beskriver att livsloppsperspektivet kan bidra med att öka förståelsen för 

förhållanden i ålderdomen genom att betrakta livet som en konstant utvecklingsprocess. 

Åldrandet ses som en livslång process där individen fortsätter att utvecklas genom hela livet. 

Tornstam beskriver också att livsloppsperspektivets holistiska angreppssätt kan öka 

förståelsen av förhållanden som berör ålderdomen genom att människans betraktas utifrån 

sina samlade livserfarenheter. Ålderdomen består således av olika integrerade faser i livet 

(ibid.). Livsloppsperspektivet tillämpas i denna studie då det kan belysa omsorgspersonalens 

arbete med att främja trygghet, utifrån ett holistiskt angreppssätt. Det kan vara intressant att 

fråga sig om omsorgspersonal beaktar de äldres samlade erfarenheter och utveckling både i 

avseende vilka faktorer som är centrala för äldres trygghet samt i avseendet att främja de 

äldres upplevelse av trygghet. 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer tillvägagångssättet för studien att redovisas. Inledningsvis kommer 

studiens vetenskapsteoretiska ansatser att redovisas, sedan kommer en redogörelse för 

studiens design, tillvägagångssätt och urval av intervjupersoner. Därefter kommer studiens 

trovärdighet att diskuteras och slutligen redovisas de forskningsetiska aspekter som tagits i 

beaktande i denna studie. 

 

4.1 Vetenskapsteoretiska ansatser 

Denna studie har en fenomenologisk ansats. Den fenomenologiska filosofin fokuserar på 

förståelsen för människors direkta upplevelser som den enda säkra kunskapen om ett 

fenomens beskaffenhet (Wallén, 1996). Den fenomenologiska ansatsen har i denna studie 

använts för att få en djupare förståelse för informanternas upplevelser av hur de främjar 

trygghet på särskilda boenden för äldre. I analysen av det empiriska materialet har tolkning av 

materialets innebörd skett genom ett hermeneutiskt angreppssätt. I den hermeneutiska 

tolkningsprocessen tolkas ett material utifrån både sina delar och sin helhet i en spiralliknande 

process där en trovärdig tolkning till sist kan växa fram (Wallén, 1996). Tolkningsprocessen 

benämns som den hermeneutiska cirkeln (Larsson, 2005). Det material som samlats in har 

tolkats med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. Jag har betraktat äldres trygghet på särskilda 

boenden som helheten och de temata som redovisas i studiens resultatdel har utgjort delarna i 

denna process.  

 

4.2 Forskningsdesign 

Den här studien baseras på kvalitativa intervjuer; en metod som valdes då det är människors 

subjektiva upplevelser som ska studeras. Med kvalitativa intervjuer kan sådan kunskap 

inhämtas med informanters egna ord, uttryck och beskrivningar. Informantens erfarenheter 

och upplevelser står i fokus (Larsson, 2005). Denna studie har i enlighet med den kvalitativa 

ansatsen haft som mål att inta ett förutsättningslöst förhållningssätt där ett holistiskt 

betraktelsesätt utgjort grunden för studien. Avsikten med denna studie har således varit att 

skapa en helhetsbild av det fenomen jag studerat, det vill säga äldres trygghet på särskilda 

boenden ( jfr. Olsson & Sörensen, 2011). 
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4.3 Tillvägagångsätt 

En kontakt med en enhetschef på ett äldreboende etablerades, med vilken det bestämdes att 

hen skulle ta kontakt med lämpliga informanter. Fem informanter valdes ut av enhetschefen 

och jag kontaktade sedan dem genom ett brev som gav dem information om studien (bilaga 

1). Intervjuer bokades in med respektive informant via e-post och informanterna intervjuades 

separat. Intervjuerna hölls på informanternas arbetsplats. Som intervjumetod användes 

halvstrukturerade intervjuer vilka var cirka 20-30 minuter långa. Denna intervjuteknik liknar 

ett vardagssamtal men är strukturerad efter ett antal utvalda teman som ska beröras under 

intervjun (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

En intervjuguide utformades och tematiserades med utgångspunkt i studiens centrala 

frågeställningar (bilaga 2). De frågor som är formulerade i intervjuguiden är först och främst 

av öppen karaktär och jag formulerade på förhand kompletterande uppföljningsfrågor som 

komplement till dessa. Min avsikt med detta var att få fram mer detaljerade beskrivningar 

eller få informanterna att utveckla sina resonemang ytterligare vid behov. Förutom de i förväg 

formulerade frågorna använde jag mig också av ytterliga uppföljningsfrågor så som "kan du 

berätta mer om det?". Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter i sin helhet för att 

användas som underlag för analysen (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). 

  

4.3.1 Urval av intervjupersoner 

Jag valde att intervjua fem personer som arbetar som omsorgspersonal på ett särskilt boende 

för äldre i en mindre kommun i Sverige. Informanterna arbetar alltså på samma arbetsplats. 

Yrkeskategorin valdes på grund av att de arbetar ”närmast” de äldre på särskilda boenden, det 

vill säga att de har mest daglig kontakt med äldre. Informanterna valdes ut av den 

enhetschef  jag etablerat en kontakt med. Mitt önskemål gällande informanterna var att de 

gärna diskuterade och delade med sig av sina erfarenheter. De informanter enhetschefen valde 

ut ansåg hen skulle kunna ge informationsrika beskrivningar och intressanta synpunkter. 

Samtliga av de tillfrågade tackade ja till att delta i studien, vilket de meddelade efter att ha 

mottagit informationsbrevet (bilaga 1).  
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4.4 Studiens trovärdighet 

För att en kvalitativ studie ska ha en hög trovärdighet, eller validitet krävs det att det att data 

som samlats in genom intervjuer överensstämmer med det som studien avsåg att studera. 

Studien ska även ha fått fram informationsrika beskrivningar, ha en god struktur och ett 

teoretiserande förhållningssätt (Olsson & Sörensen, 2011). Inför de intervjuer som denna 

studie bygger på utformades en intervjuguide med noggrannhet för att säkerställa att frågorna 

kunde generera informationsrika berättelser från informanterna som skulle kunna besvara 

forskningsfrågorna. Jag har utgått från att försöka formulera frågor i intervjuguiden som är 

lätta att förstå och som ska stimulera informanterna till att berätta. Frågorna är fria från 

fackliga och akademiska termer för att säkerställa att informanterna skulle förstå frågorna på 

det sätt som avsågs (jfr. Kvale & Brinkmann). Studiens validitet har på så vis stärkts. Min 

uppfattning är att intervjufrågorna upplevdes som klara och tydliga av informanterna och de 

genererade informationsrika berättelser. Ett så kritiskt, reflekterande och teoretiserande 

förhållningssätt som möjligt har använts i tolkningen och analysen av det insamlade 

materialet. Detta för att resultatet och tolkningarna av materialet från intervjuerna skulle bli så 

trovärdiga som möjligt (Larsson, 2005). 

 

Vad gäller studiens reliabilitet så har fokus varit på materialets konsistens. Jag har under 

intervjuerna ställt om en intervjufråga per tema ytterligare en gång till varje informant. Detta 

för att synliggöra graden av konsistens i svaren (Larsson, 2005). Informanternas svar visade 

en hög grad av konsistens, vilket indikerar att studien reliabilitet är hög. Beträffande 

generaliserbarhet så går det inte att uttala sig i vidare bemärkelse utifrån ett strategiskt urval 

med under tio personer, vilket är en begränsning för den valda metoden (Esiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängerud, 2012). Jag har dock valt att arbeta med analytisk generaliserbarhet. 

Detta möjliggör att kunskapen kan, för läsaren, vara överförbar till liknande fall och därmed 

fördjupa kunskapen om äldres trygghet på särskilda boenden. Därför har jag med denna studie 

haft som mål att presentera ett material som uppfyller kraven för analytisk generaliserbarhet. 

Det vill säga att  resultaten presenteras på ett tydligt och argumenterande vis för att ge läsaren 

möjligheten till att överföra kunskapen till en annan liknande kontext och på så vis kunna få 

en bättre förståelse för äldres trygghet på särskilda boenden, men även för äldres trygghet 

generellt (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). 
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4.5 Forskningsetiska aspekter 

Studien beaktar vetenskapsrådets etiska principer, vilka är informationskravet, 

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

Studiens informanter fick genom ett informantbrev som skickades ut via e-post information 

om studien innan intervjuerna genomfördes. Där framgick studiens syfte, metod och vad 

informantens deltagande innebar. Uppgifterna om informanterna samt det material som 

samlats in har behandlats som konfidentiellt genom att det förvarats så att endast jag har 

kunnat ha tillgång till det. Informanterna har sedan avidentifierats i studien. Även chefen på 

det särskilda boendets identitet samt boendet och i vilken kommun boendet ligger har 

avidentifierats. Samtycke om deltagande inhämtades via e-post samt muntligt vid varje 

intervjutillfälle. Intervjupersonerna informerades dessutom både skriftligt och muntligt om att 

de när som helst kunde ta tillbaka sitt samtycke utan att förklara varför. Den empiri som 

samlats in under studiens gång har endast använts, och kommer endast att användas i denna 

studie. Materialet från intervjuerna i form av inspelningar och transkriberingar har raderats 

efter att studien färdigställts. 

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras samt en analys av resultaten. Resultatet 

och analysen i denna studie bygger på den data som samlats in genom fem intervjuer med 

omsorgspersonal på ett särskilt boende för äldre. Studiens resultat och analys kommer att 

presenteras med utgångspunkt i studiens frågeställningar och de huvudteman som behandlas 

är: trygghet för äldre i särskilt boende samt omsorgspersonalen arbete med att främja 

trygghet. I dessa teman har resultatet sedan delats upp i underteman.  

Resultatet presenteras inledningsvis under varje undertema som sedan följs åt av en analys 

inom ramen för varje undertema. Informanterna i studien benämns som IP1, IP2, IP3, IP4 och 

IP5 då informanterna i denna studie är anonyma. Samtliga av informanterna arbetar alltså på 

ett särskilt boende, varav en av informanterna är man och fyra är kvinnor. I studien framkom 

inte några specifika könsskillnader och därför presenteras det inte om det är en manlig eller 

kvinnlig informant som uttalat sig vid respektive citat. 
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5.1 Trygghet för äldre i särskilt boende 

Informanterna beskrev att trygghet är någonting som ofta kommer upp för diskussion på 

boendet och att det är någonting som de är uppmärksamma på i sitt dagliga arbete. 

Informanterna beskrev generellt trygghet som någonting som är mycket viktigt för de äldre. 

Många av informanterna uppgav liknande faktorer som de ansåg var av vikt för äldres 

trygghet. De mest återkommande och centrala faktorerna presenteras här i form av 

underteman. 

5.1.1 Äldres sociala relationer 

Undertemat äldres sociala relationer skapades då vikten av goda relationer lyftes fram av 

samtliga informanter som väsentligt för äldres upplevelse av trygghet på särskilda boenden. 

Informanterna beskrev att relationer med så väl anhöriga som omsorgspersonal är viktiga. En 

informant beskrev vikten av relationer kopplat till känslan av trygghet: 

      Det är viktigt att det finns folk runt omkring. Anhöriga är såklart jätteviktiga. Det är en 

trygghet att veta att dom finns där och kan komma och hälsa på. Sen är det ju att dom känner 

att dom kan lita på oss [omsorgspersonalen] också och att de vet att vi finns tillgängliga. En 

del har ju inga anhöriga heller och då blir ju vi extra viktiga. Man behöver ett nätverk för att 

kunna känna sig trygg. Om man känner sig ensam så blir man automatiskt mindre trygg. Man 

kan ofta känna sig nedstämd och bli orolig. (IP1) 

Betydelsen av ett nätverk framträder i denna informants berättelse. Ett nätverk i form av både 

anhöriga och omsorgspersonal ansågs vara av betydelse för äldres trygghet. Den äldres 

möjlighet att känna förtroende för och kunna anförtro sig till omsorgspersonalen med 

personliga angelägenheter framstod också som mycket viktigt. Två av informanterna beskrev 

detta: 

      Jag tror det är viktigt att de kan anförtro sig till någon i personalen, om man är nedstämd 

eller om man undrar över något. Att man känner att man kan säga det då och inte går och 

håller saker inom sig eller går och funderar. För går man och bär på saker kan det ju bli att 

man mår väldigt dåligt och inte alls känner sig trygg. Så dels att kunna lita på personalen på 

ett personligt plan, men också på att vi gör ett bra jobb. Att dom känner att dom vet att dom 

får rätt hjälp tror jag ger trygghet. (IP5) 
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      Att veta att man kan få lätta sitt hjärta tror jag är jätteviktigt. Det kan vara att man vill 

berätta om roliga minnen eller tråkiga minnen. Ibland kanske man vill prata om sina 

barnbarn och ibland kanske man behöver prata om att man blivit änkling och den sorgen. 

Men att man kan få vädra det med någon. Jag tror att det ger trygghet, att känna att man 

vågar prata och att någon lyssnar. Sen kanske man inte kan prata med alla, man kan ju ha 

olika stort förtroende för olika i personalen, men att man känner att det finns någon. (IP1) 

Informanterna har förklarat att förtroende möjliggör det för äldre att kunna anförtro sig till 

personalen vilket främjar trygghet och välbefinnande. En annan viktig aspekt i relationen med 

omsorgspersonalen, som är av vikt för att äldre ska kunna uppleva trygghet enligt flera av 

informanterna, är ett gott och respektfullt bemötande. En av informanterna förklarade vikten 

av bemötande: 

      Det är viktigt att känna sig att man blir respekterad för att kunna vara trygg. Det är ju alltid 

viktigt, men jag tror det är extra viktigt att de blir det av oss [omsorgspersonalen] när det 

gäller boenden. För dom är ju ändå i någon mån beroende av oss. De vill ju ändå känna sig 

värdefulla och som en egen människa, som blir sedd och hörd och bekräftad som den man är. 

Då märks det ju att de tar för sig mer och känner sig trygga. Det värsta som finns är nog att 

bli förminskad. Då blir man otrygg. Det gäller alla. Om det är någon som kanske inte kan 

uttrycka sig så mycket då kan trygghet vara att man ändå kan få ha det som man brukar och 

bli bemött så som man brukat. Kanske om man är dement eller så. (IP3) 

      I detta citat synliggörs vikten av att känna sig respekterad och bekräftad i en relation. 

Informanten har också beskrivit en maktobans som måste hanteras med försiktighet, då de 

äldre är beroende av omsorgspersonalen för att klara sin dagliga livsföring.  

      Jag tolkar omsorgspersonalens utsagor, utifrån frågan om vad som är centralt för äldres 

upplevelse av trygghet, som att sociala relationer är en viktig aspekt för att att främja äldres 

upplevelse av trygghet. Den goda relationens betydelse för äldres upplevelse av trygghet kan 

med Antonovskys (2005) teori om KASAM förstås som en faktor som ger upphov till en 

känsla av meningsfullhet för de äldre. Meningsfullhet som enligt Antonovsky är den absolut 

viktigaste komponenten för att kunna uppnå en känsla av sammanhang. Att ingå i ett nätverk 

och en gemenskap med andra bidrar alltså enligt Antonovsky till en känsla av meningsfullhet 

och har därmed en hälsofrämjande effekt (ibid.).  
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      Detta påpekas också av Westlund (2009) som menar att gemenskap och delaktighet främjar 

meningsfullhet. Jag tolkar resultaten från mina intervjuer som att äldres sociala relationer på 

särskilda boenden stärker meningsfullheten och kan också främja upplevelsen av att vara 

trygg. Som en av informanterna påpekar: ”man behöver ett nätverk för att kunna känna sig 

trygg. Om man känner sig ensam så blir man automatiskt mindre trygg.” 

Jag tolkar också omsorgspersonalens utsagor som att äldres möjlighet att anförtro sig till 

personalen med personliga angelägenheter och funderingar är viktiga för upplevelsen av 

trygghet. Detta kopplar jag till Antonovskys (2005) begrepp begriplighet. Jag tolkar 

omsorgspersonalens utsagor som ett sätt för den äldre att uppnå begriplighet, alltså att öka sin 

kunskap och sin förståelse kring sin situation och sin vardag på det särskilda boendet, för att 

på så vis kunna känna sig trygg. Min tolkning blir därför att det är av vikt att äldre ska ges 

möjlighet att tillgodose sig relevant information och kunskap på särskilda boenden. 

Omsorgspersonalen i min studie beskriver också att det är en trygghet för de äldre att de kan 

känna förtroende för personalen rent praktiskt och att de känner sig trygga för att de vet att de 

kan få rätt hjälp och stöd vid behov. Detta kopplar jag till Antonovsky (2005) begrepp 

hanterbarhet, då de äldre upplever trygghet när de känner att de har de resurser som krävs för 

att klara av sin dagliga livsföring. Mitt resonemang om att hanterbarhet och begriplighet kan 

främja äldres upplevelse av trygghet liknar det resonemang som Boström (2014) har i sin 

avhandling. Boström menar att begriplighet är centralt för möjligheten att kunna uppleva 

trygghet och att det är viktigt att de resurser som inger trygghet är hanterbara för de äldre. Ett 

exempel på en sådan resurs är personalen (ibid.). 

Min tolkning av omsorgspersonalens berättelser är också att de äldre kan uppleva en känsla av 

trygghet genom att de får ventilera olika tankar och minnen, vilka är av betydelse för den 

äldre. Ur ett livsloppsperspektiv tolkar jag detta som att förståelsen av förhållanden som berör 

ålderdomen kan utökas genom att människan betraktas utifrån sina samlade livserfarenheter 

(Tornstam, 2011). Jag menar därför att äldres situation och behov idag, kopplat till vad som 

ger upphov till trygghet, således kan förstås bättre genom att tidigare faser och övergångar i 

livet beaktas.  

Denna studies resultat visar också att förtroendet för omsorgspersonalen är av stor vikt. 

Informanterna upplever att det är viktigt för de äldre att kunna delge sina personliga tankar 

och funderingar, men också att det kan vara svårt att känna det förtroendet för alla i 
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personalen, vilket också Olsson (2007) belyst i sin studie. Olsson har framfört att förtroendet 

för omsorgspersonal är centralt för äldres upplevelse av trygghet och att förtroendet ofta är 

personcentrerat till en del av omsorgspersonalen (ibid.). När det gäller omsorgspersonalen i 

min studie så berättar de också att ett respektfullt bemötande från omsorgspersonalen med 

utgångspunkt i att bekräfta och stärka den äldre ger upphov till trygghet. En slutsats jag drar 

utifrån detta är att en individanpassad omsorg av god kvalitét till stor del bygger på den 

specifika omsorgsrelationens karaktär. Jag menar därför att den specifika omsorgsrelationen 

bör ha en central roll på särskilda boenden, för att skapa en bättre anknytning mellan 

omsorgspersonal och äldre och på så vis skapa en trygg omsorg. 

5.1.2 Inflytande över det dagliga livet 

Undertemat  inflytande över det dagliga livet skapades då de äldres inflytande över det 

dagliga livet, rutinerna och omsorgen lyftes fram av informanterna som betydelsefullt för den 

äldres upplevelse av trygghet. Informanterna betonade vikten av att de äldre får göra saker i 

sin egen takt och på sitt eget sätt, samt att få göra saker på det sätt man tidigare gjort i den 

mån det går. Informanterna beskrev dock att ett dåligt hälsotillstånd kunde försvåra för den 

äldre att få så mycket inflytande som möjligt, vilket också kunde påverka tryggheten. En av 

informanterna beskriver inflytande kopplat till äldres trygghet: 

      Det är ju en stor omställning att komma till ett boende och jag tror det är viktigt att man får 

göra saker och ting som man brukat göra för att kunna känna sig trygg. Det kan ju vara 

småsaker som kan vara nog så viktiga. Som att någon annan inte kommer och väljer några 

andra kläder för dagen än dom man tänkt sig. Det märker jag ger trygghet. Sen kan det ju 

vara svårt för vissa som är jättedåliga. Dom kanske inte kan uttrycka vad dom vill och då kan 

det ju bli fel ibland, helt klart. Men huvudsaken är att man inte blir överkörd, för det skapar 

otrygghet. Man vet ju inte vad man kan vänta sig då, man blir orolig när det blir fel. (IP4) 

Informanten har här beskrivit flytten till ett särskilt boende som en omställning i livet som 

innebär att de äldre har ett behov av att få bibehålla tidigare rutiner och aktiviteter för att  

kunna känna sig trygga. Synligt i berättelsen är också att brist på inflytande skapar otrygghet. 

Inflytande och självbestämmande i den egna lägenheten på boendet lyftes också fram av 

informanterna, kopplat till vikten att kunna känna sig hemma och ha någonting ”eget” som en 

källa till trygghet. En informant beskriver detta: 
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      Man kanske har jättemycket saker med sig hemifrån för att man ska kunna känna att här är 

jag trygg, här känner jag mig hemma. Mycket minnen, fotografier. Det är viktigt, så man kan 

känna igen sig. (IP5) 

Här beskriver alltså informanten att det är viktigt för äldres trygghet att få ha inflytande över 

bostadens utformning och inredning för att kunna känna sig hemmastadd. Inflytande över den 

konkreta omsorgen är också någonting som informanterna beskriver som mycket viktigt för 

många av de äldre. En informant berättar om en situation där graden av inflytande var låg på 

grund av ett missförstånd: 

      Jag förstod ingenting. Jag var ny och hade inte lärt mig hur hon kommunicerar. Hon 

kommunicerar via lite egna tecken och minspel. Men det gick bra. För efter många om och 

men så lyckades vi förstå varandra. Hon blev ju otrygg med mig för jag gjorde inte riktigt 

som hon brukade och blev väl orolig för att det skulle bli fel. Man märker ju att om många får 

göra som de brukar och får välja själva hur de vill ha det så blir det mycket lugnare och 

tryggare. Det kan vara enkla grejer, men det är viktigt att respektera. (IP2) 

Vad som synliggörs i detta citat är hur viktigt det är för äldres trygghet att den äldres vanor 

och rutiner respekteras i vardagliga sammanhang. I de fall omsorgspersonalen inte har lärt 

känna den äldre tillräckligt kan det bli problematiska situationer som skapar otrygghet. 

Utifrån omsorgspersonalens berättelser så är min tolkning att inflytande och 

självbestämmande är centralt för äldres upplevelse av trygghet. Inflytande stärker 

självförtroendet hos de äldre och därmed stärks också tryggheten medan bristen på inflytande, 

det vill säga ”att bli överkörd”, skapar otrygga äldre med lågt självförtroende.  

Omsorgspersonalens beskrivningar av äldres inflytande som en källa trygghet kan förstås i 

enlighet med Antonovskys (2005) teori om KASAM. Antonovsky menar att en förutsättning 

för individens känsla av sammanhang är individens inflytande och möjligheter till fatta sin 

egna beslut. Annars riskerar individen att reduceras till ett objekt och förlora känslan av 

meningsfullhet (ibid.). Min tolkning utifrån informanternas berättelser och med stöd av detta 

är att äldres möjlighet till att bibehålla sina rutiner och självbestämmande är centralt för både 

välbefinnande och trygghet, vilket då innebär att det är av vikt att omsorgen av äldre utformas 

så att den främjar inflytande och självbestämmande.  
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Omsorgspersonalen beskriver att brist på kännedom om individens rutiner och personlighet 

kan ge upphov till otrygghet. Detta tolkar jag som att det är centralt för äldres trygghet att 

omsorgspersonal har god kunskap om den äldres personlighet, bakgrund och tidigare vanor 

och rutiner. Detta kopplar jag till ett livsloppsperspektiv. Öberg (2002) menar att individens 

tidigare erfarenheter, personliga motiv och förväntningar på framtiden är centrala för att förstå 

var den individen befinner sig idag (ibid.). Jag menar därför att äldres möjligheter till att 

uppleva trygghet genom inflytande och självbestämmande kan främjas genom att 

omsorgspersonal beaktar äldres tidigare livsmönster.  

Omsorgspersonalen i min studie talar även om vikten av att kunna påverka bostadens 

utseende och sätta en personlig prägel på den och att trygghet därmed kan främjas genom att 

äldre känner sig som hemma. Min tolkning av detta är att äldres inflytande över utformandet 

av bostaden är en viktig aspekt för äldres trygghet. Betydelsen av en personlig prägel på 

bostaden, genom exempelvis fotografier, tolkar jag som en viktig symbol för tidigare 

erfarenheter och som blir centralt för de äldres trygghet idag. Denna tolkning gör jag med stöd 

av livsloppsperspektivet. Tornstam (2011) beskriver att ålderdomen består av olika 

integrerade faser i livet, vilket gör det viktigt att tidigare faser i livet måste beaktas för att 

kunna förstå förhållanden i ålderdomen (ibid.). Således menar jag även i detta fall att äldres 

tidigare livslopp är av vikt för att kunna främja äldres upplevelse av trygghet på särskilda 

boenden. 

Äldres inflytande och självbestämmande som källa till trygghet för äldre på särskilda boenden 

har även Fonad et al. (2006) beskrivit. De påvisar att äldre upplever trygghet när de får klara 

av saker på egen hand samt får vidhålla sina dagliga rutiner. Detta var viktigt för att 

upprätthålla sin inre styrka och sitt självförtroende för att på så vis ändå vara trygg trots 

försämrad hälsa.  
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5.1.3 Kunskap och informantion 

Undertemat kunskap och information skapades då informanterna beskrev att äldre som inte 

hade förståelse för reglerna på boendet, exempelvis rörande rutiner för medicindelegering, 

kunde upplevas som otrygga. En informant beskriver kunskap och information i relation till 

äldres upplevelse av trygghet: 

      Det är ju inte så lätt att känna sig trygg om man inte förstår vad som händer runt omkring en. 

Det händer ofta att det blir så. Jag förstår att det kan verka konstigt med vissa av reglerna 

och rutinerna på boendet absolut, att några i personalen inte får ge medicin. Men då måste 

man få veta varför det är så, ja men till exempel att man måste ha en delegering från 

sjuksköterskan för att få ge medicin. (IP1) 

      Informanten beskriver här hur rutinerna på särskilda boenden kan verka främmande för de 

äldre vilket gör att det är särskilt betydelsefullt för äldre att få god kännedom om dessa. 

Informanterna beskriver också att det var av vikt för många av de äldre att få information om 

någon slags förändring skulle äga rum. Två av informanterna berättar om förutsättningarna för 

att de äldre ska känna sig trygga: 

      Det jag kan tycka skapar trygghet är att man [de äldre] hela tiden är med i vad som händer 

runt omkring en. Att det kommer att komma en ny kontaktansvarig till exempel, då kan det 

vara tryggt att få veta det. Så det inte kommer en massa överraskningar. Det har ju blivit fel 

ibland när man glömt att berätta något. Då förstår man helt plötsligt inte varför det ska vara 

på det sättet och kan bli orolig och undrar. (IP5) 

Man [de äldre] måste få veta vad som händer och sker och varför tror jag. Många blir ju 

oroliga när det händer saker som dom inte har fått förklarat för sig. Som nya läkemedel till 

exempel, det är inte säkert att man riktigt förstått varför och då blir man orolig när man ska 

ta dom för man vet inte vad det är. Eller om det helt plötsligt är mycket ny personal till 

exempel. Då vet man inte varför utan kan bli orolig. (IP2) 

Omsorgspersonalens beskrivningar visar att oförutsägbara förändringar kan ge upphov till en 

känsla av otrygghet. Jag tolkar detta som att det är av vikt för äldres trygghet att ge de äldre 

relevant kunskap och informera om eventuella förändringar på särskilda boenden. 

Informanterna beskriver också att det är viktigt för tryggheten att ”ha koll på läget”, vilket jag 
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tolkar som att en högre grad av kontroll och kunskap hos de äldre ger upphov till trygghet. 

Detta kopplar jag till Antonovsky (2005), som menar att komponenten begriplighet är central 

för att uppnå en känsla av sammanhang. Begriplighet knyter an till kunskap och syftar till att 

en individ förstår sin tillvaro och finner den begriplig (ibid.). Enligt Westlund (2009) kan 

begriplighet inom ramen för äldreomsorgen innebära att de äldre kan tillgodose sig relevant 

information om sina rättigheter i omsorgen samt att ha god kunskap om sitt hälsotillstånd. 

Jag menar därför att om äldre uppfattar sin situation som begriplig kan således också 

upplevelsen av trygghet stärkas, då äldres kunskap är viktig för deras upplevelse av trygghet. 

Jag menar att detta medför att främjandet av äldres kunskap bör ha en central roll i 

omsorgsarbetet på särskilda boenden. Resonemanget liknar vad Boström (2014) kommit fram 

till. Úpplevelsen av begriplighet var enligt Bostöm viktigt för möjligheten att uppleva 

trygghet. Begripligheten för äldre kan gälla exempelvis gälla förståelse för rutiner på boendet 

(ibid.). Kunskap om den egna situationen som källa till trygghet är också någonting som 

exempelvis Boström et al. (2013)  beskriver som centralt för äldres upplevelse av trygghet, 

utifrån de äldres eget perspektiv. 

5.2 Omsorgspersonalen arbete med att främja trygghet 

Informanterna uppger att främjandet av äldres trygghet är en av deras viktigaste 

arbetsuppgifter. Informanterna menade att trygghet fanns med dem som en ständig fråga i det 

dagliga arbetet och samtliga ansåg att om så inte var fallet så skulle kvaliteten på omsorgen 

påverkas negativt. 

5.2.1 Trygghet genom en god omsorgsrelation 

Undertemat en trygghet genom en god omsorgsrelation skapades då  konsten att skapa och 

upprätthålla en god relation med de äldre ansågs som ett centralt verktyg för att främja 

trygghet. En informant beskriver att hen arbetar aktivt för att lära känna de äldre och beskriver 

det så här: 

      Jag försöker ju att lära känna alla på boendet. Vad just den personen tycker om och hur den 

är som person. Jag frågar mycket om vad pensionärerna gjort förut och var dom bott. Jag 

tycker det är viktigt med lite bakgrundshistoria. Och dom måste ju också få lära känna en 

annan, för jag menar, det kan inte vara kul att känna att det är en total främling som hjälper 
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en. Så man måste bjuda lite på sig själv också. Även om man inte alltid har tid att sitta och 

prata så får man hitta små stunder i vardagen. (IP3) 

Här synliggörs hur informanten arbetar med att etablera en relation till de äldre. Hen har 

beskrivit hur viktigt det är att få en personlig kontakt som också bygger på att de äldre ska 

lära känna personalen. Informanterna beskriver även att relationen med de äldre samt äldres 

trygghet stärks av att personalen lägger märke till individuella egenskaper hos de äldre. En 

informanten beskriver detta : 

Jag försöker alltid komma ihåg saker som är lite speciellt för en person, eller något som 

verkar viktigt för dem. Det kan vara att jag kommer ihåg att de haft hundar förut och ber dem 

berätta om dom. Det brukar göra folk glada, de ser att jag kommer ihåg saker de talar om för 

mig. Sen tycker jag att det är viktigt att lyssna om dom vill prata om vad dom gjort innan, om 

vad de jobbat med och om de varit gifta och så.  Då känner jag vi kommer varandra lite 

närmre och jag tror dom känner att dom får mer av ett  förtroende för mig och kan känna sig 

trygga med mig. Man kan ju lära sig så mycket av dom också vilket ju är givande för båda 

parter. Jag tycker att gemenskapen här är viktig. (IP2) 

Här berättar informanten om vikten av att bli sedd och bekräftad som individ i en relation. 

Hen använder detta som en metod för att skapa en god relation och en känsla av trygghet hos 

de äldre. Ett annat sätt som informanterna beskriver relationens betydelse är deras förmåga att 

bemöta de äldre på ett respektfullt och värdigt sätt. Två av informanterna beskriver det så här: 

      Vi måste ju alltid tänka på att värna om integriteten och inte göra några övertramp. Det kan 

vara svårt ibland, men det tänker man ju alltid på och har med sig när man arbetar. Man får 

liksom jobba med lite fingertoppskänsla, för alla är ju olika. Jag tror dels det handlar mycket 

om att man får vara ödmjuk och öppen, sen gäller det ju att vara lite av en människokännare 

också. Det gäller att rannsaka sig själv och reflektera också. Man kan fråga sig själv: ”varför 

blev inte mitt bemötande uppskattat den där gången?” och ”vad kunde jag ha gjort 

annorlunda?”. (IP4) 

Det ställs ju ganska stora krav på oss [omsorgspersonalen] när det gäller att få dom äldre att 

känna sig trygga. Det är ju mycket via hur vi jobbar med vårt bemötande. Jag tänker att det 

viktigaste när jag jobbar är att alltid vara vänlig och empatisk och att jag visar respekt.  
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Jag knackar alltid på innan jag går in hos någon [äldre] till exempel och frågar om jag får 

komma in. (IP3) 

Informanternas berättelser synliggör här betydelsen av att värna om äldres integritet i sitt 

arbete samt betydelsen av att betrakta varje individ som unik. Ett gott bemötande beskrivs 

som vänligt och empatiskt och en informant belyser vikten av att kunna reflektera och vara 

kritisk till sitt eget arbete. 

Min tolkning av omsorgspersonalens berättelser är att de medvetet arbetar efter konceptet att 

skapa en god omsorgsrelation i avseende att främja äldres trygghet, samt att detta först och 

främst bygger på personkännedom om de äldre. Resonemanget liknar det som Wadensten et 

al. (2009) fann i sin studie. De menar att omsorgspersonalens arbete med att lära känna de 

äldre är en förutsättning för ett bemötande som har en god kvalitét (ibid.). Min tolkning är 

också att personalen arbetar för att främja äldres trygghet genom att skapa en känsla av 

gemenskap på boendet. Detta kopplar jag till Antonovsky (2005) som menar att relationer är 

en viktig faktor för att uppnå en känsla av meningsfullhet (ibid.). Westlund (2009) menar 

också att trygghet är en förutsättning för äldres upplevelse av meningsfullhet. Min tolkning av 

omsorgspersonalens utsagor är att deras arbete med att skapa gemenskap är av vikt både för 

att främja trygghet och äldres känsla av meningsfullhet. 

Omsorgspersonalen redogör även för betydelsen av att lära känna de äldre avseende tidigare 

erfarenheter, individuella egenskaper och intressen. En informant berättar om hur hen lär sig 

av de äldre och att detta kan bli ett ömsesidigt utbyte där båda parter gynnas. Jag tolkar detta 

utifrån ett livsloppsperspektiv som att äldres tidigare livserfarenheter, motiv, mål och 

förutsättningar är viktiga för att omsorgspersonal ska förstå hur äldre upplever sin vardag på 

boendet idag. Med livsloppsperspektivet betraktas också livet som en konstant 

utvecklingsprocess (Tornstam, 2011). Jag tolkar informanternas berättelser som att äldre och 

omsorgspersonal kan, genom att beakta tidigare erfarenheter och genom ett gemensamt utbyte 

av varandra, både främja trygghet och utvecklas i relationen till varandra. Det blir således 

viktigt att relationer får en central roll i äldreomsorgens praktik, samt att omsorgspersonalen 

får tillräckligt utrymme för att arbeta med detta.  

Wadensten et al. (2009) redogör även för samtalets betydelse för en god relation mellan 

omsorgspersonal och äldre samt att trygghet skapas både genom god praktisk omvårdnad och 

genom samtal. Flertalet av informanterna i min studie har beskrivit olika samtal med äldre.  
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De samtalar för att lära känna varandra och de samtalar för att synliggöra och bekräfta de 

äldre. Detta tolkar jag som att samtalet i sig är ett viktigt redskap för omsorgspersonal för att 

främja äldres trygghet. 

5.2.2 Omsorgspersonalen som resurs 

Undertemat omsorgspersonalen som resurs skapades då många av informanternas utsagor om 

sitt arbete för att främja äldres trygghet handlade om att vara just en resurs för den äldre, på 

olika sätt. Flera av informanterna menade att det viktigaste med deras arbete var att finnas där 

för de äldre och deras olika behov och på så vis skapa en trygg omsorg. En av informanterna 

förklarar att det är viktigt att arbeta för att kunna finnas där för de äldre med kort varsel: 

      Även om vi kan ha mycket att göra så ser vi ju alltid till att rycka in så fort som möjligt. 

Speciellt om det är något akut då, om någon har ramlat till exempel. Då kan dom [de äldre] 

ju larma och då vet dom ju att det alltid kommer någon på en gång. På så vis kan man [de 

äldre] ju vara trygg i att alltid veta att behöver man hjälp så får man det. (IP3) 

Här beskriver informanten att personalen arbetar för att främja trygghet genom att de kan 

tillgodose äldres behov av hjälp och stöd vid behov. En informant beskriver att det är viktigt 

att omsorgspersonalen kan vara en resurs genom att ge av sin tid och vara tillgänglig för de 

äldre: 

     Det här med att man [de äldre] vet att man i lugn och ro får göra sin bestyr i sin egen takt gör 

ju att man kan känna sig tryggare. Man kanske bara behöver lite stöd från oss, så kan man 

göra vissa saker själv. Man får jobba lite ”med händerna på ryggen”, så att man inte tar 

över. På så vis kan man [den äldre] ju känna sig tryggare med sig själv, att man klarar saker 

på egen hand. Så det jobbar man ju mycket med, att försöka inte stressa utan att man kan låta 

det ta lite längre tid. (IP1) 

Det som synliggörs av denna utsaga är hur informanterna främjar äldres trygghet genom att de 

möjliggör för äldre att på egen hand få klara av vardagliga göromål. Informanten förklarar att 

detta kan stärka den äldres självförtroende. Arbetet med att främja äldres trygghet genom att 

ge utrymme för inflytande och självbestämmande beskrevs av flertalet informanter. En av 

dem förklarar det så här: 
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      Man märker ju att det är viktigt att kunna få göra saker på sitt sätt. Så jag ser ju alltid till att 

inte göra någonting utan att fråga hur någon vill ha det. Man är ju bara till för att stötta och 

hjälpa, inte styra eller ta över. Man måste ju få möjlighet att göra det man tycker om och på 

sitt sätt, utifrån det man klarar av då. Så jag brukar påminna pensionärerna om att de ska få 

göra det dom kan själva och att de ska berätta så gott dom kan hur just dom vill ha det. Så 

med vår hjälp kan man ju få chansen att bevara de förmågor man kan. Annars kan det ju bli 

att man tappar gnistan och då kan man ju uppleva otrygghet. (IP5) 

Detta citat belyser att informanternas sätt att arbeta har stor betydelse för äldres möjligheter 

till inflytande och självbestämmande i vardagen. Informanterna beskriver också att de 

fungerar som en resurs i form av att de ofta får förklara saker för de äldre och informera dem 

om olika saker och ting som berör dem, för att på så vis främja trygghet. En informant 

beskriver ett tillfälle där hen agerat när en av de äldre känt sig otrygg: 

      Det var ett tillfälle nu där en pensionär hade fått brev från läkaren. Det stod om någon 

undersökning som skulle göras och ett datum. Men han [den äldre]) förstod inte vad det var 

för undersökning och varför. Stod ju en massa fackspråk. Han blev jätteorolig och förstod 

inte riktigt varför han skulle göra undersökningen. Då gick ju jag in där och lugnade honom 

och förklarade vad det var för något. Oron släppte ju efter det där, när vi läst igenom 

tillsammans. Han visste ju vad som gällde då, så då var det inga problem. (IP2) 

Här synliggörs att informanten blir en viktig resurs genom att hen bidrar till den äldres grad 

av kunskap. En informant beskriver också detta i relation till regler, rutiner och aktiviteter på 

boendet: 

      Alla [äldre] ska ju efter förmåga kunna hänga med i det som händer här. Vi får ju hålla på 

och berätta för alla om det är något nytt som gäller här, eller om det är någon aktivitet här i 

gemensamma (gemensamt utrymme). Det är ju viktigt att vi jobbar så för att alla ska veta vad 

som gäller, man undviker missförstånd. Det gäller ju för oss också att vi då har koll på 

reglerna och jobbar på samma sätt. Annars kan det ju snarare bli förvirrande och otryggt, 

när man får olika bud och alla gör olika. (IP5) 

      Här ger informanten en beskrivning av att det är av vikt att de arbetar för att hålla de äldre 

informerade om rutiner och aktiviteter på boendet i avseendet att främja trygghet. 
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      Omsorgspersonalen beskriver att de fungerar som en viktig resurs för att främja äldres 

trygghet genom att vara tillgängliga, ge av sin tid, främja självbestämmande och inflytande 

samt förmedla kunskap och information till de äldre. Jag tolkar deras berättelser som att de 

främjar äldres självbestämmande och delaktighet eftersom de beskriver att de arbetar med 

stötta och hjälpa snarare än att styra de äldres vanor och rutiner. En informant beskriver också 

en negativ konsekvens av att inte vara en resurs som möjliggör äldres inflytande och 

självbestämmande. Hen beskriver att de äldre kan ”tappa gnistan” med otrygghet som följd, 

vilket jag kopplar till Antonovsky (2005) som menar att brist på inflytande och möjligheter 

till att fatta sina egna beslut kan leda till att individen reduceras till ett objekt och förlorar 

känslan av meningsfullhet.  

      Min tolkning är att omsorgspersonalen genom sitt arbete med inflytande och 

självbestämmande kan främja äldres känsla av meningsfullhet och trygghet. 

Omsorgspersonalen beskriver att de, förutom att arbeta för att möjliggöra inflytande och 

självbestämmande, också arbetar med att tillgodose de äldre med kunskap och information för 

att främja deras trygghet. Antonovsky (2005) menar, som nämnts ovan, att meningsfullheten 

är den viktigaste komponenten i teorin om KASAM, men komponenterna begriplighet och 

hanterbarhet är likväl viktiga för att kunna uppnå en känsla av sammanhang. Enligt 

Antonovsky kan hög grad av begriplighet uppnås genom att en individ förstår sin tillvaro och 

finner den ordnad och logisk. Hanterbarhet kan uppnås genom att individen upplever att hen 

har tillräckligt med resurser till sitt förfogande för att hantera sin situation, det kan vara egna 

eller andra resurser (ibid.). En viktig resurs för äldre på särskilda boenden, som är ett exempel 

på andras resurser, är det stöd som omsorgspersonalen kan tillhandahålla (Boström, 2014). 

När det gäller informanterna i min studie berättar de att de arbetar för att vara just en resurs 

till de äldres förfogande, för att de ska kunna uppleva trygghet.  

      Min tolkning är att omsorgspersonalen arbetar med att tydliggöra, förklara, informera och 

skapa en struktur för de äldre som gör att äldre finner sin situation begriplig. De arbetar också 

för att få de äldre att uppleva tillvaron som hanterbar genom att förse äldre med de resurser 

som krävs för att klara olika situationer. Både i avseende att omsorgspersonalen själva 

fungerar som en resurs och  att de arbetar för att stärka den äldres egna förmågor. Genom att 

omsorgspersonalen bidrar med kunskap och praktiskt stöd så främjar de också äldres känsla 

av trygghet.  
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      5.2.3 Svårigheter och möjligheter med att främja trygghet 

Undertemat svårigheter och möjligheter med att främja trygghet skapades då det är kopplat 

till omsorgspersonalens arbete för att främja äldres upplevelse av trygghet och knyter an till 

en av studiens forskningsfrågor. Inledningsvis presenteras resultat som påvisar svårigheter i 

arbetet med att främja äldres trygghet på särskilt boende. Sedan redovisas möjligheter i 

arbetet som informanterna redogjort för. En svårighet som flera av informantera redogjort för 

är hög arbetsbelastning. Två informanter beskriver det så här: 

      Ibland finns helt enkelt inte tiden. Det känns jättedumt om någon kanske sitter och berättar 

någonting personligt för mig och sen måste jag rusa för att det larmar någonstans. Det är 

inte kul för någon. Det kan ju bli att man inte alls känner att man vill anförtro sig nästa gång, 

kan jag tro. Det skapar frustration hos också. När man bara vill göra ett bra jobb . (IP1) 

      Det är jättesvårt att lyckas ibland. Speciellt när det är någon [äldre] som behöver mycket tid 

och omsorg. Tiden är helt klart en bov ibland. Man skulle ju önska att man hade tid till att 

göra mer saker tillsammans ibland också, som jag tycker är så viktigt. För tryggheten 

absolut. Saker som är viktiga för att man ska känna trygghet och välbefinnande. (IP4) 

Här synliggörs att informanterna ser arbetsbelastningen som en svårighet i arbetet med att 

främja trygghet. Förtroendet mellan de äldre och personalen kan ta skada pågrund av 

arbetsbelastningen och graden av aktivitet tillsammans med de äldre är lägre än vad som är 

önskvärt. En annan av informanterna beskriver brist på handledning i arbetet som en 

svårighet: 

      Vi jobbar olika ibland då vi inte riktigt vet vad vi ska göra. Då tycker jag handledning skulle 

kunna ske lite oftare. För ibland är det jättesvårt att få till ett bra möte [med den äldre] och 

liksom få det tryggt, speciellt när pensionären inte riktigt kan uttrycka sig så vi kan förstå 

varann eller kan vara utåtagerande. Då behöver vi ju också stöd för att kunna göra ett bra 

jobb tillsammans. (IP2) 

      Denna informant beskriver att det föreligger utmaningar i att främja trygghet till vissa av de 

äldre där det förekommer kommunikationssvårigheter mellan den äldre och 

omsorgspersonalen. Ett behov av stöd i form av handledning i svåra situationer framträder i 

denna utsaga. 
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Beträffande vilka möjligheter omsorgspersonalen identifierar i arbetet för att främja äldres 

trygghet så uttrycker informanterna att arbetet möjliggör för de äldre att känna välbefinnande. 

Omsorgspersonalen beskriver att ett arbete med att främja trygghet ger förutsättningar för en 

värdigare omsorg och ett bättre klimat på särskilda boenden. Två av informanterna beskriver 

möjligheter i arbetet så här: 

Det ger ju en bättre omsorg helt enkelt. Det här med trygghet är ju vad de flesta vill ha av ett 

boende. Så det måste vi ju arbeta med för att kunna erbjuda en bra omsorg och ett värdigt liv 

när man blir äldre. (IP3) 

Hur skulle det bli om vi [omsorgspersonalen] inte arbetade för det här? tror att det skulle 

vara mycket sämre omsorg, sämre klimat på boenden. Det skulle varken vara trevligt att bo 

här eller arbeta här. Om de äldre inte skulle kunna känna sig trygga, då skulle de inte kunna 

må bra heller. För så är det ju, att vi jobbar för att de ska kunna känna sig trygga gör ju att 

de faktiskt kan känna välbefinnande. För välbefinnande kan man alltid känna även om man är 

gammal och kanske inte har den bästa hälsan. Där tror jag tryggheten är oerhört viktig. Det 

finns mycket gott i att tänka på det. (IP5) 

Det omsorgspersonalen belyser som en svårighet i deras arbete med att främja trygghet är 

framför allt tidsbrist. Möjligheten att kunna ge av sin tid har i denna studie framstått som en 

av dom mest centrala aspekterna för att kunna främja trygghet, vilket givetvis gör att för hög 

arbetsbelastning skapar ett problem. Personalen beskriver situationer där de upplever att de 

äldres förtroende för dem kan ha försämrats genom att de inte givit dem den tid de behövt. 

Detta gör givetvis att tidsbrist är en central svårighet i arbetet med att främja trygghet. De 

beskriver också att de gärna hade mer tid att främja tryggheten genom fler aktiviteter. Brist på 

handledning i situationer där de upplever att det är problematiskt att få en individ att känna sig 

trygg framträder också som en svårighet.  

Omsorgspersonalen är väl medvetna om den egna betydelsen för äldres trygghet men är också 

medvetna om att det finns försvårande omständigheter knutna till förhållanden på 

arbetsplatsen. Som helhet tolkar jag dock omsorgspersonalens berättelser som att de skapar 

förutsättningar för äldres trygghet på ett bra sätt i det dagliga arbetet men att de skulle kunna 

ges ytterligare möjligheter till att främja äldres trygghet genom en rimligare arbetsbelastning, 

samt möjligheter till handledning. Petersson och Blomqvist (2011) menar t.ex att det är viktigt 
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att omsorgspersonalen får de rätta förutsättningarna i sitt dagliga arbete för att själva kunna 

känna sig trygga och på så vis bättre kunna möta äldres behov av trygghet. 

I betänkandet Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) benämns trygghet som en central 

komponent för individens möjlighet att känna välbefinnande och Socialstyrelsen (2014) 

konstaterade i sin rapport att trygghet är den viktigaste faktorn för att äldre ska känna sig 

nöjda med ett särskilt boende. När det gäller omsorgspersonalen i min studie, så belyser dom 

att det finns mycket möjligheter och positiva element i arbetet med att främja trygghet. Det 

omsorgspersonalen beskriver är att arbete som främjar trygghet ger förutsättningar för just 

välbefinnande och en värdigare omsorg med hög kvalitét. Det möjliggör också för 

omsorgspersonalen att trivas med sitt arbete. Detta tolkar jag som att omsorgspersonalen 

också arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, där man lägger fokus på vad det är som bringar 

hälsa (Antonovsky, 2005). Personalen har också betonat betydelsen av att skapa en god 

relation till de äldre genom att lära känna dem avseende tidigare livserfarenheter. Detta 

synliggör att livsloppet har en betydande roll för förståelsen av olika förhållanden som berör 

ålderdomen (Tornstam, 2011) och bidrar därmed till att skapa en värdig och trygg omsorg 

med hög kvalitét. 

 

6. Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer först en sammanfattning av studiens viktigaste resultat att 

presenteras med utgångspunkt i studiens frågeställningar, vilket följs åt av resultatdiskussion. 

Sedan följer en metoddiskussion där ett kritiskt resonemang kommer att föras rörande den 

metod som använts i studien. Kapitet kommer sedan att avslutas med mina förslag till fortsatt 

forskning. 

6.1 Resultatsammanfattning 

De viktigaste resultaten i studien har jag sammanfattat utifrån studiens frågeställningar. 

Inledningsvis beskrivs vilka faktorer som omsorgspersonalen beskriver som det mest centrala 

för äldres upplevelse av trygghet på särskilda boenden. Vidare presenteras en sammanfattning 

av hur omsorgspersonal arbetar för att främja äldres upplevelse av trygghet. Slutligen 

presenteras de svårigheter respektive möjligheter som omsorgspersonalen beskrivit med att 

främja äldres upplevelse av trygghet. 
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De faktorer som omsorgspersonalen beskrev som mest centrala för äldres upplevelse av 

trygghet på ett särskilt boende (första frågeställningen) har jag sammanfattat i tre teman: 

äldres sociala relationer, inflytande över det dagliga livet och samt äldres kunskap och 

information. Omsorgspersonalen beskrev att relationer med så väl anhöriga som 

omsorgspersonal är viktiga och att det sociala nätverket hade en stor betydelse för äldres 

trygghet. Relationen till omsorgspersonalen framstod som synnerligt viktig på ett särskilt 

boende och att det var av vikt för de äldre att känna förtroende för personalen. Äldres 

inflytande över det dagliga livet, rutinerna och omsorgen lyftes också fram av 

omsorgspersonalen som betydelsefullt för den äldres upplevelse av trygghet på särskilda 

boenden. Inflytande kopplade omsorgspersonalen dels till rutiner, vanor och omsorgsinsatser 

och dels till utformandet av den egna lägenheten. Beträffande kunskap och information som 

källa till trygghet så beskrev omsorgspersonalen att äldre som inte hade förståelse för 

rutinerna och reglerna på boendet kunde uppleva sig som otrygga. Centralt för många av de 

äldre var också att få kunskap och information om någon slags förändring i deras vardag 

skulle äga rum för att kunna uppleva trygghet. 

Omsorgspersonalens arbete för att främja äldres upplevelse av trygghet på särskilda boenden 

(andra frågeställningen) har jag sammanfattat i två teman: trygghet genom en god 

omsorgsrelation samt omsorgspersonalen som resurs. Omsorgspersonalen beskrev ett arbete 

som byggde på att få en god relation till de äldre samt att på olika sätt vara en praktisk resurs i 

avseende att främja de äldres upplevelse av trygghet. Det viktigaste med personalens arbete 

var att ”finnas där” för de äldre och deras olika behov och på så vis skapa en trygg omsorg. 

Arbetet med att främja äldres trygghet genomsyrades också av att möjliggöra inflytande och 

självbestämmande. Denna studie har också visat att omsorgspersonalen fungerar som en 

resurs i form av att de ofta får förklara saker för de äldre och informera dem om olika saker 

och ting som berör dem för att på så vis främja trygghet.  

De svårigheter som återfunnits i arbetet med att främja äldres upplevelse av trygghet (tredje 

frågeställningen) som framkommit i studien är framför allt hög arbetsbelastning och brist på 

stöd i form av vägledande handledning. Omsorgspersonalen beskrev att deras intentioner 

ibland inte kan uppfyllas i avseende att ge den tid de äldre behöver för att kunna uppleva 

trygghet på grund av hög arbetsbelastning. Ett behov av stöd i form av handledning för att på 

bästa sätt kunna möta de äldres behov har framkommit i studien, speciellt när det föreligger 

kommunikationssvårigheter.  
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Beträffande möjligheter i arbetet med att främja äldres trygghet så har omsorgspersonalen 

uttryckt att deras arbete med att främja trygghet ger förutsättningar för en värdigare omsorg, 

ett bättre klimat på särskilda boenden samt möjliggör för de äldre att känna välbefinnande. En 

annan möjlighet som framkommit i studien är att arbetet skapar ett bättre arbetsklimat för 

omsorgspersonalen själva. 

6.2 Resultatdiskussion 

Inledningsvis i detta kapitel för jag en diskussion kring de för studien valda teoretiska 

perspektivens bidrag till studiens resultat. Vidare så påvisar studiens resultat både viktiga 

likheter och skillnader i förhållande till tidigare forskning som jag kommer att föra en 

diskussion kring, tillsammans vad dessa likheter och skillnader skulle kunna bero på. Sedan 

kommer jag att också diskutera kring några alternativa tolkningar till delar av mitt resultat.  

I denna studie har Antonovskys (2005) salutogena perspektiv och teori om KASAM använts. 

Det har bidragit till tolkningarna av resultatet i denna studie genom att belysa vilken betydelse 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan ha för äldres upplevelse av 

trygghet. Genom att tillämpa dessa begrepp i analysen har jag också kunnat belysa hur 

omsorgspersonalen arbetar för att främja trygghet. Genom att tillämpa begreppet 

meningsfullhet har jag kunnat belysa vikten av meningsfulla relationer och hur 

omsorgspersonal arbetar med att skapa och upprättahålla goda relationer med de äldre (jfr. 

Antonovsky, 2005).   

Genom att tillämpa begreppet begriplighet har jag kunnat belysa omsorgspersonalens 

berättelser av kunskap och information som källa till trygghet och hur dom arbetar för att 

främja detta. Begreppet hanterbarhet har också kopplats till studiens resultat. Begreppet har 

belyst vikten av att ha tillräckligt med hanterbara resurser till sitt förfogande för att kunna 

uppleva trygghet samt hur omsorgspersonalen fungerat som en sådan resurs för de äldre. Det 

salutogena perspektivet har också belyst omsorgspersonalen arbete med att arbeta med det 

som ger upphov till hälsa och välbefinnande för att på så vis främja trygghet (jfr. Antonovsky, 

2005). Mitt resonemang liknar Boströms (2014) som i sin avhandling argumenterar för att 

äldres upplevelser av begriplighet och hanterbarhet bör stärkas för att stärka upplevelsen av 

trygghet. 
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Beträffande studiens andra teoretiska perspektiv, livsloppsperspektivet så är min tolkning av 

omsorgspersonalens berättelser att de har livsloppet i åtanke i det dagliga arbetet på särskilda 

boenden. I enlighet med vad Tornstam (2011) beskriver så har livsloppsperspektivet bidragit 

med att förstå omsorgspersonalens utsagor om vikten av att beakta människan utifrån ett 

helhetsperspektiv med fokus på vilket liv individen tidigare levt. Omsorgspersonalen har 

redogjort för betydelsen av att lära känna de äldre avseende deras tidigare erfarenheter, 

individuella egenskaper och intressen. Omsorgspersonalen beaktar äldres tidigare erfarenheter 

bland annat genom att arbeta för att äldre ska få bibehålla tidigare livsmönster. 

Omsorgspersonalen beskrev även ett gemensamt utbyte mellan sig själva och de äldre, för att 

på så vis både främja äldres trygghet och utvecklas i relationen till varandra. 

Livsloppsperspektivet har således bidragit med att synliggöra att beaktandet av en individs 

tidigare erfarenheter kan bidra med att främja äldres trygghet på särskilda boenden. 

 

Dessa teoretiska perspektiv har således bidragit med att lyfta fram en rad viktiga resultat. Jag 

anser dock att det hade kunnat vara fruktbart att lyfta denna studiens resultat utifrån andra 

perspektiv som hade kunnat belysa andra aspekter av betydelse. Då omsorgspersonalen 

beskrivit situationer där de äldre i så hög grad är beroende av omsorgspersonalens kompetens 

och skicklighet skulle exempelvis ett maktperspektiv kunnat vara relevant. Detta för att belysa 

vilken betydelse makt kan ha för hur omsorgspersonalen arbetar med att främja trygghet. 

Boström et al. (2013) menar exempelvis att det föreligger en given maktobalans mellan en 

omsorgsgivare och en omsorgstagare genom att omsorgstagaren är beroende av vad 

omsorgsgivaren erbjuder. 

 

Denna studies resultat påvisar, som jag nämnde inledningsvis i kapitlet, en del viktiga likheter 

och skillnader i förhållande till tidigare forskning. Omsorgspersonalen i min studie har 

redogjort för de tillvägagångssätt de har för att främja äldres trygghet. De har exempelvis 

betonat vikten av att skapa en god omsorgsrelation grundad på personkännedom och ett gott 

bemötande. Omsorgspersonalen i min studie har också redogjort för att de har en central 

betydelse för äldres möjlighet till att uppleva trygghet. Detta är också någonting som 

Wadensten et al. (2009) belyst i sin studie.  
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Vidare har jag också tolkat mina informanters berättelser som att sociala relationer, inflytande 

samt kunskap och information är av betydelse för äldres trygghet. Mitt resultat påvisar att 

omsorgspersonalen har en förståelse för vad trygghet innebär för de äldre själva. Detta 

antagande gör jag då deras berättelser om relationer, inflytande och kunskap som källor till 

trygghet överensstämmer med vad bl.a Boström et al. (2013) kommit fram till. De påvisade i 

sin studie att äldre själva tyckte att sociala relationer, känslan av att ha kontroll över den egna 

situationen samt att ha kunskap om den egna situationen är viktigt för upplevelsen av trygghet 

(ibid.). Fonad et al. (2006) menar också att det är av vikt för äldres trygghet att få klara av 

saker på egen hand och att få vidhålla dagliga de dagliga rutiner man haft sedan tidigare.  

 

Beträffande olikheter i förhållande till tidigare forskning så har omsorgspersonalen i min 

studie beskrivit att den egna bostaden har betydelse för trygghet. Inflytande över utformandet 

av bostaden beskrev omsorgspersonalen som viktigt för tryggheten. De beskrev dock inte att 

den fysiska miljön är viktig för upplevelsen av trygghet, utifrån att den är anpassad efter 

eventuella funktionsnedsättningar. Detta är en faktor som Fonad et al. (2006) belyser som 

central för trygghet utifrån äldres perspektiv. Man kan fråga sig om avsaknaden av detta 

element i mitt resultat beror på att omsorgspersonalen på ett särskilt boende är invanda med 

miljön och inte ser kontrasten mellan ett icke anpassat boende och ett särskilt boende?  

Skulle detta vara fallet så kan det vara svårt att se vilken skillnad den anpassade miljön på ett 

särskilt boende kan göra för individen. Jag frågar mig även hur uppmärksamma 

omsorgspersonalen är på eventuella miljömässiga förbättringsområden på boendet som skulle 

kunna främja trygghet? 

 

Beträffande en alternativ tolkning till mitt resultat så har omsorgspersonalen i min studie 

framfört att brist på stöd i form av handledning innebär ett hinder för att främja äldres 

trygghet. Jag tolkade detta som att informanterna själva vill känna att de är trygga för att 

kunna utföra ett bra arbete. Petersson och Blomqvist (2011) menar att personalens egna 

upplevda trygghet är förutsättning för att kunna inge en känsla av trygghet hos de äldre. 

Omsorgspersonalen i min studie belyser dock inte sin egen upplevelse av trygghet i övrigt, 

som redskap för att förmedla trygghet till de äldre. En alternativ tolkning blir då att den egna 

tryggheten faktiskt inte är något som informanterna arbetar med som verktyg för att kunna 

främja trygghet.  
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Jag ställer mig då frågan om omsorgspersonalens trygghet får något utrymme för diskussion 

på arbetsplatsen och om personalen har givits möjlighet att arbeta med sin personliga 

utveckling? Om så inte är fallet, har detta någon inverkan på omsorgspersonalens förmåga att 

främja äldres trygghet? Jag har exempelvis tolkat omsorgspersonalens utsagor som att de 

arbetar för att främja trygghet genom att ge de äldre en känsla av meningsfullhet genom 

gemenskap, med koppling till Antonovskys (2005) teori om KASAM. Frågan är om 

omsorgspersonalens upplevelser av att en bra trygg relation ibland kan vara svår att uppnå kan 

bero på olika grad av trygghet hos informanterna själva? En tolkning kan vara att 

informanternas känsla av begriplighet och hanterbarhet är låg i vissa situationer och att de är i 

behov av stöd i form av handledning för att kunna hantera svåra situationer i sitt arbete. 

 

6.3 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer en rad aspekter av den för studiens valda metodstrategin att diskuteras. 

Jag kommer även att reflektera kritiskt kring vilken betydelse dessa aspekter kunnat ha för 

studiens resultat. Både fördelar och nackdelar med metoden kommer att belysas. 

Inledningsvis så har jag har reflekterat kring studiens urvalsstrategi som en eventuell svaghet i 

studiens metodstrategi. Jag valde att kontakta en enhetschef och låta hen välja informanter. 

Detta gjorde jag dels utifrån att vara tidseffektiv och dels utifrån att jag ansåg att den 

ansvarige för verksamheten bör vara involverad i en sådan här studie. Jag kan dock ställa mig 

frågan om denna urvalsprocess kan ha påverkat studiens utfall. Hade urvalet sett annorlunda 

ut om jag själv varit delaktig i att välja informanter? Kände sig informanterna obligerade att 

tacka ja till att medverka studien för att de blev tillfrågade av sin chef?  Något som skulle ha 

varit intressant och som även hade kunnat påverka studiens utfall hade varit om även äldre 

personer på det särskilda boendet hade ingått i urvalet. Detta hade möjliggjort en jämförelse 

mellan de äldres och omsorgspersonalens utsagor både avseende vad trygghet innebär samt 

hur omsorgspersonalen arbetar. Dock anser jag att detta skulle innebära mer av ett etiskt 

dilemma, då frågor om vad som orsakar otrygghet och hur omsorgspersonalen bemöter dem i 

otrygga situationer skulle kunna väcka obehagskänslor hos de äldre.  

Beträffande intervjuguidens utformning så riktade jag in mig på att formulera öppna frågor 

som skulle stimulera informanterna att berätta. Jag är medveten om att en del av frågorna inte 

har direkt anknytning till studiens syfte och frågeställningar.  
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Ett exempel är frågorna som berör otrygghet. Dessa frågor gav dock givande svar från 

informanterna, då motverkandet av otrygghet kan ses som en synonym till främjandet av 

trygghet. Under intervjuerna var jag noga med att ställa följdfrågor vilket också möjliggjorde 

rikare svar från informanterna och gav ett fylligare material. Dock reflekterar jag över om min 

intervjuteknik möjligen förbättras under intervjuernas gång. Den första intervjun gav 

visserligen användbar och bra data, men av samtliga intervjuer gav den första informanten 

minst utvecklade och beskrivande svar på mina frågor.  

En annan fråga jag ställer mig knyter an till min förförståelse för ämnet äldres trygghet. Då 

jag själv arbetat inom den kommunala omsorgen och med äldre omsorgstagare så hade jag 

redan en uppfattning om äldres trygghet vilket hjälpte mig att komma upp med det valda 

uppsatsämnet. Jag reflekterar över att det kan föreligga en risk att jag påverkat informanternas 

berättelser. Dock inte med ledande frågor, men möjligen omedvetet genom att jag kan ha 

uppmuntrat informanterna med kroppsspråk och minspel när de beskrivit någonting som jag 

upplever som viktigt. Detta kan givetvis ha påverkat studiens utfall. Jag har dock aktivt 

reflekterat över min egen roll i intervjustituationen och försökt gå in så förutsättningslöst som 

möjligt. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då jag inte intervjuat äldre personer på särskilt boende gällande omsorgspersonalens 

arbetssätt och metoder för att främja trygghet, så skulle äldres perspektiv på detta kunna vara 

ett förslag till vidare studier. Tidigare forskning har presenterat trygghet utifrån äldres 

perspektiv, men inte med betoning på vad omsorgspersonalen konkret gör och borde göra i 

avseende att främja trygghet. Detta skulle enligt mig kunna vara vägledande för utvecklingen 

av omsorgspersonalens arbete och en trygg äldreomsorg. Vidare anser jag att en studie om 

omsorgspersonalens attityder till den egna tryggheten som verktyg för att kunna främja äldres 

trygghet skulle vara av intresse.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Jag studerar socionomprogrammet på Högskolan i Gävle och håller nu på att skriva mitt 

examensarbete i socialt arbete. Det jag ska studera är hur omsorgspersonal på särskilda 

boenden arbetar för att äldre, som beviljats särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453), ska uppleva trygghet i boendet. Jag skulle bli väldigt tacksam om du kan 

tänka dig att delta i min studie. 

 

Du som informant kommer att intervjuas om dina erfarenheter av äldres trygghet på särskilda 

boendet samt om hur du arbetar för att äldre ska uppleva trygghet. Du kommer att vara helt 

anonym i studien. Intervjun kommer att ta cirka 20-30 minuter. Deltagandet är helt frivilligt 

och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. Intervjun 

kommer att spelas in och sedan transkriberas. Materialet samt kontaktuppgifter till dig 

kommer att förvaras så att endast jag kan ta del av det. Materialet kommer endast att användas 

till den här studien och inspelningar och kontaktuppgifter kommer att raderas efter att 

examensarbetet färdigställts. Studien kommer att  publiceras på internet. 

Svara på detta kan du göra via e-post eller telefon. Om du har någon fråga eller fundering så 

ser jag också att du väldigt gärna hör av dig så berättar jag mer. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Cissi Skott, socionomstuderande: xxxxxxxx@student.hig.se, 07X-XXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxxx@student.hig.se


 

  

 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Jag tänkte börja med att ställa några allmänna frågor om trygghet. 

 

Trygghet för äldre på särskilt boende 

 

 Kan du berätta vad trygghet är för dig? 

 

 Vilka tankar har du om äldres trygghet? 

- Vad är trygghet för de äldre?  

- Innebär trygghet för äldre något annat än för yngre och medelålders             

personer? 

 

 Vad är viktigt för att äldre ska kunna känna sig trygga på ett särskilt 

boende? 

- På vilket sätt har du märkt att detta är viktigt? 

- Varför tror du att det är viktigt? 

 

 Vad skapar otrygghet för äldre på särskilt boende? 

- På vilket sätt har du märkt detta? 

- Kan du berätta om varför du tror att det är så? 

 

 Kan du beskriva någon äldre som känner sig trygg? 

 -Varför känner den äldre sig trygg? 

 

 Kan du beskriva någon äldre som ofta känner sig otrygg? 

 -Varför känner den äldre sig otrygg? 

 

 

Omsorgspersonalens arbete samt svårigheter/möjligheter 

 
Jag tänkte fortsätta med några frågor om personalens roll och vad man som 

personal kan göra för att äldre ska känna sig trygga på boendet.  



 

  

 

 

 

 Är äldres trygghet en fråga som diskuteras bland personalen? 

              -Kan du beskriva hur? 

              - I vilka situationer diskuterar ni det?  

              -Varför tror du det kan vara viktigt att diskutera detta?  

 

 Hur tror du man, i egenskap av omsorgspersonal, på bästa sätt kan få 

äldre att känna sig trygga på ett särskilt boende? 

 - Kan du ge något exempel? 

 

 Kan du berätta om vad äldres trygghet har för betydelse för hur du 

arbetar? 

 - Kan du ge något exempel? 

                   - Kan du berätta varför det är så? 

 

 Finns det någonting som du gör i ditt arbete som du tycker är särskilt 

betydelsefullt för äldres trygghet? 

- Hur märker du att det är betydelsefullt? 

 

 Hur tror du det skulle vara om du inte hade äldres trygghet i åtande när du 

arbetar? 

 Kan du berätta om hur du arbetar när du märker att någon av de äldre 

känner sig otrygg? 

 - Kan du berätta om någon sådan specifik situation och om vad du 

gjorde då? 

 

 Upplever du att det finns några svårigheter med att få äldre att känna sig 

trygga på boendet? 

- Kan du berätta om en situation där du upplevde att det var svårt? 

 

 Är det något annat som jag inte frågat om, som du kommer att tänka på eller 

skulle vilja tillägga när det gäller äldres trygghet på boendet? 


