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Abstract 

As life-expectancy rises in the demographic structure of Sweden, the population of 

elderly citizens steadily increases. To meet the increasing demand of elderly care, new 

knowledge about how we will grant our elderly good quality care is needed as changes 

and improvements in public health care becomes increasingly of importance. This study 

have primary focus on residental care homes in Sweden. Using mixed-methods 

consisting of data collection using qualitative and quantitative observations, the purpose 

of this study is to examine and describe the interactions between caregivers and 

caretakers using a theoretical framework based on social resource theory and a model of 

interpersonal resource exchange. The primary research question of this study is to 

examine which interpersonal resources is exchanged between caregivers and caretakers. 

The results reported a wide range of resource exchange between caregivers and 

caretakers in the residental care home context. The analysis demonstrated two 

complimentary theoretical dimensions in which different types of resource exchanges 

takes place, a social oriented dimension and a task oriented dimension. This 

conceptualization allows for a better understanding of the existing resource exchanges 

that constitutes the caregiver-caretaker interaction as certain exchanges requires 

different prerequisities. Quantitative findings from observations supported this 

theoretical development, showing that exchanges of social oriented and task oriented 

resources did not occur concurrently. Conclusively, the analysis presented in this study 

can provide health care providers, institutions and organizations a better understanding 

for these different conditions of exchange. Ensuring continuity between caretakers and 

caregivers enables long-term and cultivated relationships, thus making socio-

dimensional exchanges more likely. Social resource theory is potentially useful for 

understanding interactions between caregivers and caretakers in the residental care 

home context. 

Keywords: social resource theory, residental care homes, elderly, interpersonal 
exchange. 
 



 

Sammanfattning 

Allteftersom livslängden ökar i Sveriges demografiska struktur höjs andelen äldre i 

befolkningen vilket skapar en ökad efterfrågan av äldreomsorg. För att möta denna 

efterfrågan krävs ny kunskap, förändringar och förbättringar om hur vi i framtiden kan 

garantera våra äldre god vårdkvalitet. Genom att använda en mixed-methods design 

bestående utav datainsamling från kvalitativa och kvantitativa observationer är denna 

studies syfte att undersöka och beskriva interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare 

utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på social resursteori och en modell för 

interpersonellt resursutbyte. Studiens primära forskningsfråga är att undersöka vilka 

interpersonella resurser som utbyts mellan vårdgivare och vårdtagare. Studiens resultat 

rapporterar att ett brett spektrum av resurser utbyts mellan aktörerna och analysen 

presenterar två komplimenterande teoretiska dimensioner i vilka olika typer av 

resursutbyten sker, en socialt orienterad dimension och en uppgiftsorienterad 

dimension. Denna begreppsbildning möjliggör för en bättre förståelse av de befintliga 

resursutbyten som utgör interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare då olika 

resursutbyten kräver olika förutsättningar eller förkunskaper. De kvantitativa resultaten 

gav stöd till denna teoretiska utveckling som visar att utbyte av socialt orienterade och 

uppgiftsorienterade resurser inte skedde samtidigt. Slutaktligen kan analysen i denna 

studie ge vårdgivare, institutioner och organisationer en bättre förståelse för villkoren de 

olika resursutbytena kräver. Att säkerställa kontinuiteten mellan vårdtagare och 

vårdgivare möjliggör för långsiktiga och kultiverade relationer, vilket gör socio-

dimensionella utbyten mer sannolikare. Social resursteori är potentiellt användbar för att 

förstå interaktionen mellan vårdgivare och vårtagare i vårdsammanhang. 

Nyckelord: social resursteori, vårdhem, äldrevård, interpersonellt utbyte.
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1. INTRODUKTION  

1.1. Inledning 

Sveriges befolknings medellivslängd ökar och detta faktum leder till konsekvenser för 

befolkningens åldersstruktur. Den ökade medellivslängden medför en ökad tillväxt av 

äldre invånare. År 2060 beräknas antalet invånare över 65 år i Sverige vara 2,7 miljoner 

eller 25 % av befolkningen. Behåller landet dagens pensionsålder skulle detta innebära 

att var fjärde svensk skulle vara pensionsmottagare om drygt 50 år (Statistiska 

centralbyrån, 2009). Förutom att medföra en ökad försörjningsbörda för den arbetande 

delen av befolkningen i framtiden kommer det krävas förändringar och förbättringar av 

äldrevården. I media riktas det idag konstant kritik mot äldrevården i Sverige. Örstadius 

(2011) rapporterade om det utbredda missnöjet i äldrevården som uppmärksammades 

när Socialstyrelsen fick in anmälningar om missförhållanden i äldrevården motsvarande 

varannan dag under två år. Över hälften av dessa anmälningar var brister i bemanning 

relaterat till lågt antal vårdgivare i förhållande till vårdtagare.  

En prisma vilken vi igenom ofta betraktar problematiken kring äldreomsorgen är den 

politiska. Sedan 2008 har det skett politiska förändringar inom den svenska 

äldreomsorgen. Bland annat utfärdades av riksdagen 2008 lagen om valfrihetssystem 

(LOV SFS 2008:962) vilken trädde i kraft januari 2009, som innebar att privata aktörer 

och organisationer nu kunde erbjuda tjänster inom vård och omsorg som förut endast 

kommuner och landsting bistod med (Sveriges kommuner och landsting, 2014). Detta 

föranledde att ekonomiska incitament inom äldrevården uppmärksammades. Sveriges 

Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen (2013) presenterade gemensamt 

jämförelser mellan kommuner och län i rapporten Öppna Jämförelser. Rapporten var 

den fjärde i sitt slag och belyste indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen 

av äldre och gav en god förklaring till vad som kännetecknar god kvalitet i äldrevården. 

Den säger desto mindre om hur kvalitet uppnås. Genom att använda och applicera social 

resursteori, vilken beskriver relationer mellan människor utifrån utbyten av materiella 

och psykologiska resurser (Foa et al., 1993), kan interaktionen mellan vårdgivare och 
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vårdtagare beskrivas och möjligtvis förstås. En explorativ studie utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv kan därför bidra till ny kunskap inom området.  

1.2. Syfte och problemformulering 

Undersökningens syfte är att undersöka hur bemötande mellan vårdgivare och 

vårdtagare kan beskrivas utifrån Foa’s (1971) resursteoretiska ramverk. Social 

resursteori är användbart i den meningen att den erbjuder ett sätt att undersöka 

interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare samt förstå relationen mellan dessa och 

följaktligen beskriva denna i termer av utbyten av faktiska resurser. Studien ämnar att 

utifrån vårdgivares perspektiv observera vad som sker i det dagliga omsorgsarbetet och 

därefter identifiera faktiska utbyten utav resurser utifrån Foa’s (1971) formulerade 

resursklasser. Studiens huvudsakliga forskningsfråga är att undersöka vilka resurser 

som utbyts i interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare, och sedermera testa 

användbarheten av Foa’s (1971) resursteoretiska modell för att beskriva interaktionen 

mellan vårdgivare och vårdtagare i svensk äldreomsorg. 

2. TEORI 

2.1. Social resursteori 
Människor är beroende av varandra och resurser som är avgörande för vårt 

välbefinnande. Dessa resurser är psykologiska och materiella vilka utbyts via 

interpersonellt beteende (Foa, 1971). Olika discipliner har försökt att kartlägga detta 

utbyte där främst utbytet av pengar, varor, fysiskt arbete och information tidigare varit 

utav intresse. Sociologer har sedermera försökt att inkludera ytterligare resurser av mer 

subtil karaktär såsom utbytet av affektion, attraktion, tillgivenhet, respekt och status 

(Foa, 1971). En social resurs definieras som alla ting, materiella eller symboliska, vilka 

kan bli föremål för transaktion i en interpersonell situation (Foa et al., 1993). 

Sociologer och socialpsykologer som såg varje interpersonellt beteende som en 

handling för utbyte karaktäriserat av vinst och förlust har försökt att brygga ekonomiska 

och icke-ekonomiska utbyten vilket resulterade i social utbytesteori. Problemet med att 

brygga ekonomiska och icke-ekonomiska resurser i föremål för interpersonellt utbyte är 
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att dessa olika typer utav resurser skiljer sig åt på en avgörande punkt. Information kan 

exempelvis ges utan att individen som ger förlorar informationen ifråga. Likväl förlorar 

inte individer i termer av mängd av kärlek när denna ges till en annan människa. Pengar 

och varor är dock av den mest konkreta form en icke-bestående resurs. Det betyder att 

individer förlorar i den mängd de ger (Foa, 1971). Olika typer utav resurser följer olika 

regler för utbyte (Foa et al., 1993). 

För att vidare konceptuellt kartlägga alla olika typer utav resurser i vilka följer olika 

regler för interpersonella utbyten utvecklade Foa (1971) en teori för att belysa ordning 

över denna mångfaldighet. Foa introducerar ett klassifikationssystem för resurser i syfte 

att gruppera och särskilja på ett sätt som speglar beteenden som associeras med dessa 

(Foa, 1971). Ett sådant system möjliggör för prediktioner av vilka resurser som delar 

likheter i regler, huruvida resurser värderas och i vilken mån de kan utbytas mot 

varandra. Foa’s (1971) klassifikationssystem för resurser bygger på två koordinater, 

från universalism till partikularism och från symbolism till konkretion. Konkretion 

handlar om i vilken grad resurser speglat i konkret beteende härleds till konkreta objekt 

eller en fysisk performativ aktivitet som involverar användandet av kroppen. Beteenden 

som är av mer symbolisk karaktär innefattar exempelvis språk, kroppshållning, gester 

och ansiktsuttryck. En signifikant skillnad med dessa resurser är betydelsen av vem som 

erbjuder dessa (Foa, 1971). Om en främling exempelvis skulle ge bort en summa pengar 

spelar det mindre roll om personen som tar emot pengarna har någon relation eller 

överhuvudtaget känner personen. Resursen, i det här fallet pengar, behåller fortfarande 

sitt värde. Skulle en främling istället yttra en handling av kärlek, exempelvis ge en kram 

har resursen inte samma typ av värde som om individen skulle få en kram av sin 

partner. Mycket sannolikt skulle individen som får en kram utav en främling istället 

uppleva obehag.  
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2.1.1. Gruppering av resursklasser 

Figur 1. Resursmodell enligt Foa (1971). 

Foa (1971) grupperar interpersonella resurser utifrån följande sex klasser: status, kärlek, 

information, tjänster, varor och pengar. Kärlek definieras som uttryck av affektion, 

värme eller tröst. Status definieras som uttryck av en värderande bedömning vilken 

förmedlar anseende eller högaktning. Information inkluderar råd, åsikter, instruktioner 

eller upplysningar men exkluderar beteenden som kan klassificeras som kärlek eller 

status. Med pengar menas vilken typ av valuta eller medel som har ett standardmått av 

utbytesvärde. Varor är handgripliga produkter, material eller objekt. Tjänster involverar 

aktiviteter som påverkar kroppen eller tillhörigheter av en individ och konstituerar ofta 

arbete åt någon annan (Foa, 1971). 

Resursklasserna är organiserade utifrån attributen grad av konkretion gentemot 

symbolism och grad partikularism gentemot universalism vilket illustreras i Figur 1. 

Resursklassen kärlek är den mest partikularistiska av alla sex interpersonella 



 
 

 
 

7 

resursklasser vilket placerar den på den yttersta koordinaten av det partikularistiska 

attributet. Den minst partikulariska resursklassen pengar är således placerad på den 

motsatta extremen. Pengar återhåller sitt värde oavsett relationens karakteristik mellan 

givaren och mottagaren. Tjänster och status är mindre partikularistiska än kärlek men 

mer partikularistiska än varor och information vilka är mer universalistiska. 

Konkretionsattributet varierar från grad av konkretion till symbolik och innefattar 

formen eller typen av uttryckets karaktäristik av resurser. Vissa beteenden är mer 

konkreta i den meningen att de exempelvis involverar en fysisk handling eller 

involverar kroppslig aktivitet. Andra beteenden och uttryck är mer symboliska. Ett 

leende eller ansiktsuttryck är en symbolisk handling snarare än konkret (Foa, 1971). 

Tjänster och varor involverar ett utbyte av handgripliga objekt eller kräver en fysisk 

aktivitet vilket är högst konkreta. Tjänster och varor som resursklasser är således 

konkreta. Beteenden som klassas som status eller information utbytes symboliskt medan 

både pengar och kärlek utbytes ur konkreta och symboliska former vilket placerar båda 

resursklasserna på en intermediär position i graden av konkretion (Foa, 1971).  

2.1.2. Resursegenskaper och utbytesförhållanden 

Kazemi & Törnblom (2012) har formulerat tankar och tillägg rörande Foa’s 

ursprungliga resursklasser och dess mening. Nya utbytesregler har framkommit utifrån 

Foa’s teori vilka härrör hur egenskaper eller variabler skiljer resursklasser från varandra 

på ett systematiskt vis. Somliga resursklasser delar fler likheter med vissa än med andra 

(Kazemi & Törnblom, 2012). 

Förhållandet mellan att ge bort en resurs till en annan person och att ge bort en resurs 

till sig själv ter sig positivt för kärlek men blir negativt närmare dess motsats pengar. 

Förhållandet hänger samman med uppfattningen att självacceptans är avgörande för att 

kunna ge kärlek till sig själv och andra. Utbytet av resursen pengar kräver tillskillnad 

från kärlek att någon vinner och att någon förlorar (Foa, 1971). Kazemi och Törnblom 

(2012) menar att tjänster som partikularistisk resurs inte existerar innan den utförs, den 

produceras i samma stund som den ges. Tjänster är i det avseendet ett undantagsfall. 

Information kan ges utan att givaren förlorar eller vinner information, särskilda typer 
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utav information minskar inte i mängd när den ges men dess värde för givaren kan 

minska eller gå förlorad (Kazemi & Törnblom, 2012). 

Individer besitter vanligtvis en grad av ambivalens när de ger kärlek. Att ge kärlek 

eliminerar inte närvaron av jämlöpande fientlighet eller likaså tas inte kärlek bort i term 

av resurs. Att ge och att ta pengar sker sannolikt inte i samma handling (Foa, 1971). 

Ju närmare två resurser är i förhållande till varandra i Foa’s (1971) struktur av resurser 

desto mer sannolikt är det att dessa utbyts mot varandra. Att återgälda en resurs mot en 

identisk eller liknande resurs är mer sannolikt för partikularistiska resurser än 

universella, exempelvis resurser i närhet till kärlek kommer sannolikt att utbytas mot 

samma typ av resurs. När en resurs inte finns tillgänglig för utbyte är sannolikheten 

högre att den istället utbyts mot en mindre partikularistisk resurs än en av mer 

partikularistiskt slag (Kazemi & Törnblom, 2012). 

Pengar som resurs kräver ingen etablerad interpersonell relation för att utbyten skall 

kunna äga rum, överföras eller att lagras för framtida utbyten. Resursen kan också 

överföras genom en tredje part. Till skillnad från pengar är det svårt att särskilja kärlek 

från den interpersonella relationen. Utan att ge avkall på förlust kan den inte behållas 

under lång tid utan något faktiskt utbyte och den kan inte heller förmedlas genom en 

tredje part på samma sätt som pengar (Foa, 1971). 

Pengar kan med fördel överföras under kort tid medan kärlek kräver tid och kan inte 

påskyndas (Foa, 1971). 

Utbyte av kärlek kan ses i skenet av en långsiktig investering som kräver ett visst mått 

av fördröjning innan någon belöning kan erhållas. Den kräver tid och kultivering över 

flera möten. Utbytet av pengar mot en annan resurs kan göras vid ett initialt möte och 

kräver inte samma vördnad (Foa, 1971).  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1. Tidigare forskning om social resursteori 
Koeniger-Donohue (1995) undersökte sjuksköterskors interaktioner med kvinnliga 

besökare i medelåldern inom primärvården för att fastställa resursutbytesteorins 

empiriska grund.  Undersökningen bestod av inspelningar av före och efter-intervjuer 

med deltagarna, inspelningar av hela besöken mellan sjuksköterska och klient samt 

fältanteckningar av klientbesöken inspelade av forskaren. Inspelningarna 

transkriberades och referenser till resurser av deltagarna identifierades. Studien 

inkluderade två kvinnliga sjuksköterskor med specialisering inom kvinnorelaterad vård 

samt åtta kvinnliga medelåldersklienter i separata privata vårdmottagningar i en 

nordamerikansk delstat (Koeniger-Donohue, 1995). 

Studien identifierade olika utbyten utav resurser under besöken. De mest framträdande 

var varor så som läkemedel, tjänster så som fysiska undersökningar och remiss, 

förstärkning av positiva och goda hälsovanor, stöd, bekräftelse, tillit och självutlämning. 

Vidare hade sjuksköterskans kvalitéer en avgörande roll i utbytet vid alla möten. 

Sjuksköterskeutbytet skiljer sig i den mån vikt läggs vid olika typer av resurser, från 

strikt instrumentellt-orienterade till utbyte utifrån självbestämmanderätt. De skiljer sig 

också mellan överensstämmande förväntningar av utbytet antingen i termer av 

instrumentell eller personlig-orientering till förhandlade utbyten i vilka icke-

överensstämmande förväntningar behandlas till att gemensamt nå fram vid acceptabla 

utbyten (Koeniger-Donohue, 1995).  

Byrd (2006) diskuterade i sin artikel användbarheten av Foa’s typologier för att förstå 

interaktionen vårdtagare-vårdgivare och presenterade en analys för att utveckla en 

utbytesteori med ett omvårdnadsfokus. Artikeln bygger på en tidigare kvalitativ 

fältundersökning av sjuksköterskors hembesök hos nyblivna mödrar. 53 hembesök 

observerades, tre vårdtagare intervjuades innan besök, dokument och uppgifter 

granskades. Fältanteckningarna granskades för att identifiera utbyten utifrån Foa’s 

typologi och resursklasser kärlek, status, tjänster, information, varor och pengar. När 

identifierade utbyten inte passade någon teoretisk kategori skapades nya termer. 
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Studiens resultat rapporterade att vårdgivarna gav resurser inom resursklasserna 

information, status, tjänster och varor. Byrd rapporterar att det sociala 

utbytesperspektivet var användbart för att kategorisera resurser, specificera och 

upptäcka nya resurskategorier, förstå omvårdnadsstrategier för att initiera och uppehålla 

relationen mellan vårdgivare och vårdtagare (Byrd, 2006).  

3.2. Tidigare forskning om brukarorientering  

3.2.1. Utifrån vårdtagares perspektiv 

Kjellgren och Kiessling (2004) undersökte i en kvalitativ undersökning utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv hur patienter upplever de kan påverka sin situation som 

vårdtagare. De fann i sina intervjuer tre teman med väsentlig relevans för vår studie: 

Behov av samtal, behov av kontinuitet i kontakt med vårdpersonal och behov av 

kontroll.  

Med behov av samtal avses möjligheten att få kommunicera med vårdpersonal om sin 

situation, sjukdom eller behandling. Möjligheten att kommunicera och att få uttrycka 

sig upplevdes ha stor betydelse för upplevelsen av delaktighet. Detta tema fokuserar på 

kunskapsutbytet mellan vårdpersonal och patient. Samtal med läkare värderades som en 

högre kunskapskälla och medicinsk information hjälpte vårdtagaren att förstå processen 

bättre och därmed känna sig mer delaktig i den. Information från operatör värdesattes 

högre än information från annan läkare. Förutom information var lyssnade en viktig 

komponent i samtalen. Genom att lyssna till patient kunde vårdpersonal bekräfta att de 

uppfattat den kunskap patienterna gav vårdpersonalen (Kjellgren & Kiessling, 2004). 

Patienter upplevde det viktigt att kunna känna igen personal. Igenkännande ökade 

trygghet vilket gynnade samarbetet och ökade upplevelser av delaktighet. Behovet av 

att känna kontinuitet med vårdpersonal uttrycktes också vid bristande kontinuitet genom 

upplevelsen av tvivel på att vårdpersonalen hade all eller tillräcklig kunskap om 

patienten (Kjellgren & Kiessling, 2004). 

Behovet av kontroll upplevdes av patienterna både när de upplevde en vilja att kunna 

påverka när olika procedurer genomfördes men också som en nödvändighet att bevaka 
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att dessa procedurer genomfördes när det skulle. Just nödvändigheten av kontroll 

upplevdes både positivt och negativt då energikrävningen av att utöva kontroll till viss 

del höll respondenter aktiva genom krävandet av engagemang och ansvarstagande vilket 

innebar högre delaktighet. Upplevd delaktighet var beroende av vårdtagarens 

hälsotillstånd och energitillgång (Kjellgren & Kiessling, 2004).  

Eldh, Ekman och Ehnfors (2008) genomförde en kvantitativ studie för att undersöka om 

det går att skildra icke-delaktighet bland patienter. Genom en enkätundersökning 

delades totalt 900 frågeformulär ut till nio lokala akutsjukhus både till besökare och 

inlagda varav 362 svarade. Författarna fann att bristande information som att inte bli 

försedd med lämplig information och bristande erkännande som i att inte bli lyssnad på, 

eller att personal förbiser individuella behov var signifikanta aspekter av icke-

delaktighet (Eldh et al., 2008).              

3.2.2. Utifrån vårdgivares perspektiv  

Sahlsten, Larsson och Lindencrona (2005) genomförde en kvalitativ studie med fokus 

på Svenskregistrerade sjuksköterskors åsikter om hinder i patienters delaktighet i sin 

omvårdnad samt framlyfta informanternas perspektiv. Data insamlades genom 

intervjuer med sju fokusgrupper bestående av 31 registrerade sjuksköterskor från fem 

olika sjukhus. Intervjuerna spelades in och analyserades utifrån grundad teori.  

De fann i intervjuerna tre teman: kompetens, påverkan från signifikanta andra och 

organisation och arbetsmiljö med totalt sju underteman.  

Temat kompetens baseras på två underteman varav första benämns brist på insikt. 

Undertemat beskriver bland annat bristen på förståelsen för att patientens delaktighet 

kräver avsiktlig och planerad interaktion mellan sköterska och patient. Det handlar 

också om tillkortakommanden med att vinna tillit i byggandet av relationen mellan 

parterna (Sahlsten et. al, 2005). Andra undertemat brist på kunskap handlar om bristen 

på teoretisk eller praktisk kunskap som krävs för att möjliggöra patientens delaktighet. 

Denna brist kan också leda till att patienter upplever osäkerhet (Sahlsten et al., 2005). 

Det andra temat påverkan från signifikanta andra innehåller ett undertema och illustrerar 

hur signifikanta andra, till exempel släktingar, till vårdtagaren kan påverka patientens 
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delaktighet. Detta kan te sig som att de närstående tar över denna delaktighet i beslut 

om hur omvårdnad ska ske och att fokus fråntas patienten i önskemål och delaktighet. 

Detta kan övergå till undertemat paternalistisk attityd, där de närståendes beslut inte 

överensstämmer med patientens och konflikt mellan dem uppstår (Sahlsten et al., 2005). 

4. AVGRÄNSNING 

Då denna studie har ett resursteoretiskt fokus undersöks inte faktorer som aktörers 

uppsåt, resonerande, eftertankar eller bakomliggande motivation till observerade 

handlingar och beteenden. Undersöks gör de beteendemönster som faktiskt inträffar, 

inte orsaker, tankar eller känslor kring dem. Vårdkvalitet som sådan mäts inte, utan 

snarare handlingarna och beteenden som kan utgöra den. 

Med den teoretiska utgångspunkten i social resursteori är det av väsentlighet att 

avgränsa vilket område eller fält som undersöks eftersom särskilda utbyten regleras 

enligt lag inom vissa fält vilka kan urskilja sig gentemot andra. Studien är möjlig att 

tillämpa för att beskriva interaktionen inom andra vårdinstanser där den givande 

aktören, i detta fall vårdgivare, måste förhålla sig till regler och direktiv inom sjukhus, 

hemtjänst eller andra särskilda boenden. Studien behandlar enbart den observerbara 

interaktionen inom svensk äldreomsorg. 

Med begreppet tjänster avses i den här studien Foa’s (1971) definition vilken endast 

behandlar en tjänst som en fysisk och instrumentell handling som involverar kroppen.  

5. METOD 

5.1. Val av metod 

5.1.1 Strukturerad observation 

Strukturerade observationer användes vid insamling utav data. Deltagarna i studien 

observerades under ett arbetspass vid varje tillfälle, vid sammanlagt fyra 

observationstillfällen. Observationerna bygger på förbestämda observationsscheman där 

deltagarnas beteenden och handlingar systematiskt registrerades (Bryman, 2011). 
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Registrering av beteenden och handlingar skedde strategiskt vid händelser, när något 

skedde noterades detta vid aktuellt tillfälle eller vid nära anslutning av tillfället 

(Bryman, 2011). 

5.1.2. Kvantitativ och kvalitativ data 

En kombination av kvantitativ och kvalitativ data kan tillföra en mer fullständig analys 

av studiens frågeställning (Creswell & Plano Clark, 2007). En triangulär design 

användes i den här studien för att direkt jämföra kvantitativa statistiska resultat med 

kvalitativa fynd. Syftet med en triangulär design är att insamla olika men 

komplimenterande data av samma företeelse (Creswell & Plano Clark, 2007).  

Studiens kvalitativa och kvantitativa fynd kommer att presenteras i två separata 

delstudier, studie 1 och studie 2, men kommer analyseras komplementerande. Eftersom 

den bakomliggande metoden mellan dessa studier skiljer sig åt epistemologiskt delas för 

ytterligare klarhet dessa med fördel in i två delstudier. De eventuella frekvenser och 

samband som presenteras i den kvantitativa delstudien, studie 2, kan stärka eller 

problematisera de kvalitativa fynd som presenteras i den kvalitativa delstudien, studie 1. 

Båda delstudierna syftar till att undersöka samma företeelse utifrån samma teoretiska 

ramverk och med ökad bredd av data kan en mer fullständig analys presenteras. 

5.2. Empiriska instrument 

5.2.1. Kvalitativt observationsschema 

Ett observationsschema konstruerades för att systematiskt registrera olika beteenden och 

handlingar. Observationsschemat innefattade olika indikatorbaserade kategorier där 

registrering av konkreta beteenden, handlingar och utbytt information möjliggjordes. 

Kategorierna var disponerade och benämnda på följande vis: eventuell förkunskap, 

uppgiftsorientering, socio-orientering, engagemang, påverkan, respekt, förmedlad 

information, kroppsspråk, individ-anpassning, resultat och nöjdhet samt eventuell 

efterkunskap.  Utöver dessa kategorier registrerades även vilken typ av situation, var, 

vilka som interagerade samt tid vid observationstillfälle. Registrering i detta 

observationsschema skedde i beskrivande och exemplifierande form. 
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5.2.2. Kvantitativt observationsschema 

Ett kvantitativt observationsschema konstruerades utifrån föregående kvalitativa modell 

för att möjliggöra klassificering av interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare 

utifrån flertalet indikatorer. Observationsschemat bestod av flertalet skalor anslutna till 

en specifik kategori: uppgiftsorientering, socio-orientering, engagemang, kroppsspråk, 

respekt, värme samt misstro-tilltro.  

Uppgiftsorientering härrör i vilken grad en registrerad situation eller händelse utmärks 

som centraliserad kring arbetsuppgifter och fysiska aktiviteter, där 1 bedöms som låg 

och 5 som hög. Hög grad av uppgiftsorientering innebar att situationen eller händelsen 

var centraliserad kring utförandet av arbetsuppgifter. Socio-orientering härrör i vilken 

grad en registrerad situation eller händelse utmärks som centraliserad kring sociala och 

icke-materiella utbyten mellan vårdtagare och vårdgivare. Engagemang härrör i vilken 

grad vårdgivaren engagerar sig för vårdtagaren bortom arbetsuppgifter där 1 bedöms 

som lågt engagemang och 5 som högt. Kroppsspråk härrör i vilken grad vårdgivarens 

kroppsspråk är stängt eller öppet, där 1 bedöms som stängt och 5 som öppet. Respekt 

härrör i vilken grad interaktionen mellan vårdgivaren och vårdtagaren bedöms som 

jämlik, där 1 bedöms som ojämlik och 5 som jämlik. Värme härrör i vilken utsträckning 

interaktionen bedöms som formell eller informell, där 1 bedöms som formell och 5 

bedöms som informell. Misstro-tilltro härrör grad av optimism, där 1 bedöms som låg 

och 5 bedöms som hög. 

Graderingen skedde utifrån en 1 till 5 skala vid samtliga variabler och registrerades utav 

observatör. Ytterligare information som situation, interaktion (vem eller vilka) samt 

plats och tid registrerades även. 

5.3. Urval 
Studien genomfördes på ett äldreboende och ett serviceboende i en västsvensk stad. 

Båda organisationerna styrs i kommunal regi. Äldreboendet bestod i separata 

avdelningar där varje avdelning hade vårdtagare med varierade vårdbehov. 

Serviceboendet var inte uppdelat i separata avdelningar. Personalen vid serviceboendet 

utgick ifrån ett gemensamt rum och arbetade i huvudsak i vårdtagarnas lägenheter. 
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Personalen vid äldreboendet arbetade mer varierat mellan vårdtagarnas egna lägenheter 

och de gemensamma allrum i vilka mycket tid spenderades under dagarna tillsammans 

med vårdtagarna.  

Urvalet av deltagare skedde enligt ett målinriktat urval där deltagarna i studien var av 

intresse för studiens formulerade forskningsfråga (Bryman, 2011). Deltagarna i den här 

studien var undersköterskor som arbetar inom äldreomsorg med varierad erfarenhet 

inom yrket. 139 kvalitativa och 139 kvantitativa observationer registrerades. Totalt 

registrerades 278 observationer under åtta observationstillfällen disponerade under fyra 

dagar. 

5.4. Tillvägagångssätt  
Totalt 139 kvalitativa och 139 kvantitativa observationer av interaktioner mellan 

vårdgivare och vårdtagare registrerades. De deltagande undersköterskorna skuggades 

under ett arbetspass, från tidig morgon till eftermiddag, av en medföljande observatör 

vid respektive observationstillfälle. Flera deltagande vårdgivare tillkom och bortföll 

under varje tillfälle beroende på vårdtagarnas behov. De registrerade observationerna 

varierade i tid beroende på situationen eller momentets karaktär. De åtta separata 

observationstillfällena pågick mellan klockan 07.00 till 17.00 under fyra dagar, två 

dagar disponerades vid serviceboendet och två dagar vid äldreboendet. Ingen ersättning 

delades ut till deltagarna i studien. 

5.5. Etiska överväganden 

Denna undersökning är en delstudie i samarbete med Högskolan i Skövde och 

Göteborgs universitet tillsammans med ass. prof. psyk. Ali Kazemi, prof. företagsek. 

Stefan Tengblad och Petri Kajonius som genom ett FAS (Forte)-finansierat projekt har 

fått uppgiften att undersöka kvalitet inom svensk äldreomsorg. 

Initialt etablerades kontakt med kommunal förvaltning i ett tidigt skede där studiens idé 

och syfte presenterades. Efter samtycke från ansvarig förvaltning etablerades även 

kontakt med chefer för respektive boende. Först efter godkännande från respektive 

chefer på de två boenden som deltar i studien etablerades kontakt med deltagarna. 

Studiens syfte och tillvägagångsätt presenterades för alla deltagare i studien, 
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information tilldelas om deltagandets frivillighet, möjlighet till att när som helst avbryta 

deltagande och att samtycke är en förutsättning för deltagande. De deltagande 

vårdtagarna i studien tillfrågades av vårdpersonal om medgivande för deltagande och 

hade full möjlighet att avbryta sitt deltagande. Information om studiens syfte delgavs 

vårdtagare genom vårdpersonal och enhetschef. Deltagarna informeras också om 

säkerställandes av konfidentialitet, att inga riktiga namn registreras eller används och att 

information som utelämnas inte kommer att kunna härledas till individ eller 

organisation. Information om nyttjandekravet, vilket innebär att den information som 

samlas in endast används för forskningsändamålet, delgavs deltagarna (Bryman, 2011: 

se även Vetenskapsrådet, 2002). All information rörande studiens syfte och etiska 

riktlinjer delgavs deltagarna muntligt genom presentationstillfälle innan varje 

observationstillfälle.  

5.6. Validitet och reliabilitet 

Validitet i kvalitativ och kvantitativ forskning avser ur ett bredare avseende huruvida en 

metod undersöker vad den är avsedd att undersöka (Bryman, 2011). Intern validitet 

härrör vid att det ska finnas en god överrensstämmelse mellan observationer och 

teoretiska idéer, slutsatser och begrepp. Extern validitet härrör i vilken utsträckning 

studiens resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 

2011). För att stärka validiteten i den här studien valdes två separata boenden ut och 

observationer utfördes vid åtta separata tillfällen. Studiens deltagare varierade mellan de 

olika tillfällena. För varje separat observationstillfälle observerades nya vårdgivare. På 

grund av studiens begränsade omfattning kan studiens resultat inte generaliseras till att 

beskriva den svenska äldreomsorgen som helhet.  

Reliabilitet vid strukturerade observationer innebär kongruens mellan olika forskare 

inom studiens tolkningar och bedömningar av vad som observeras och hörs (Bryman, 

2011). Genom att innan observation kartlägga innebörden av begrepp och hur de bör 

bedömas samt klassificeras kan tolkningsutrymmet reduceras. Detta sker genom 

strukturerade observationsscheman, detaljerade förklaringar av begrepp och kategorier 

samt en gemensam överenskommelse observatörer emellan. De två observatörerna 

registrerade samtliga observationer separat, vilket betyder att observatörerna aldrig 
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registrerade samma situation eller interaktion mellan vårdgivare och vårdtagare. Detta 

ställer ytterligare krav på överrensstämmelsegraden utav skattningar och registrering av 

handlingar och beteenden. För att kontrollera för att observatörerna registrerade utifrån 

samma begreppsliga innebörd utfördes två pilotstudier.  

5.6.1. Pilotstudie 

Två pilotstudier utfördes på respektive boende vid två olika tillfällen under totalt åtta 

timmar, för att kontrollera för överrensstämmelsegrad. Dessa tillfällen gav 

observatörerna möjlighet att samråda över eventuella skillnader i skattningar och 

registreringar innan studien utfördes.  

Pilotobservationerna utfördes tillskillnad från huvudstudien tillsammans av 

observatörerna, i en pågående dialog delades tankar kring hur observationer skattades 

och om eventuell vidareutveckling av observationsscheman. Utöver syftet att stärka den 

interna reliabiliteten visade sig pilotstudierna även vara värdefull ur ett rent praktiskt 

perspektiv eftersom de förberedde studiens deltagare för observatörernas närvaro och 

information bland deltagarna kring studien kunde nå ut innan den faktiska studien 

inleddes. Risken för eventuella reaktiva effekter kunde då minimeras (Bryman, 2011).   

5.7. Val av analysmetod 

En explorativ tematisk ansats med färdigställda resurskategorier utifrån Foa’s (1971) 

typologi användes vid analys av data. En tematisk analys av data insamlad med 

kvalitativt observationsschema genomfördes och triangulerades med data från 

kvantitativ observation.  

För att analysera data insamlad med kvantitativt observationsschema tillämpades 

bivariat analys för att studera eventuella samband eller samvariationer (Djurfeldt et al., 

2010). Pearsons r för korrelationskoefficienten samt Pearsons Chi-Squared för 

frekvensanalys tillämpades vid analys av kvantitativ data från observation.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

6.1. Studie 1 – Kvalitativ studie 

6.1.1. Serviceboendet 

Vårdgivarna som observerades under fyra arbetspass på det utvalda servicehuset 

startade sin dag tidigt med ett gemensamt möte tillsammans med all personal och under 

morgonmötet säkerställs att alla vet vilka vårdtagare de har ansvar för under dagen. 

Särskilda scheman används för att veta hur och var vårdgivarna ska använda sin tid och 

för varje enskild vårdtagare finns det en biståndsbedömning som reglerar hur mycket 

tid, vilka uppgifter och sysslor vårdgivarna ska utföra hos vårdtagaren. För varje enskilt 

moment finns avsatt tidsram som biståndsbedömare har fastställt och som vårdgivarna 

ska följa. Vårdtagarna bor enskilt i varsin lägenhet och de vårdtagare som har möjlighet 

kan äta tillsammans med andra vårdtagare i den gemensamma matsalen. 

Fritidsaktiviteter anordnas i ett gemensamt sällskapsrum. Där arbetar en särskild 

personal som bistår med hjälp och assistans till de besökande vårdtagarna och ansvarar 

även för eventuell underhållning. 

Dagens första timmar går vårdgivarna runt till olika vårdtagare och hjälper dessa med 

att komma upp ur sängen. Beroende på den enskilde vårdtagarens biståndsbedömning 

bistår vårdgivaren med den hjälp som denne behöver. Ett besök där vårdgivaren 

assisterade vårdtagaren med att komma upp och göra sig redo för dagen hade en 

återkommande struktur där vårdgivaren först hälsar på vårdtagaren och frågar ”Har du 

sovit gott?” samt ”Är du hungrig?” och fortsätter sedan med de uppgifter vårdtagaren 

fått bistånd för. Dessa uppgifter varierar enligt biståndsbedömning, men under 

morgontimmarna bestod dessa främst av hjälp med toalettbesök, dusch, påklädnad, 

förberedning utav frukost och läkemedelsutgivning. Under de första besöken för dagen 

är det många som behöver assistans och vårdgivarna har många besök inplanerade, 

därför är varje minut hos vårdtagaren värdefull. Det sociala utbytet mellan vårdtagaren 

och vårdgivaren kretsar kring de vårdmoment som utförs för stunden, diskurs utanför 

dessa ramar sker nästintill uteslutande om inte vårdtagaren själv initierar en diskussion 

med vårdgivaren. 
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Vårdgivarna utstrålade värme och öppenhet genom att berätta om sig själva och frågade 

om vårdtagarens intressen samt engagerade sig för vårdtagarens anhöriga och om hur 

dessa mådde. Fysisk närhet och kontakt var framträdande för de möten där antalet 

schemalagda uppgifter var färre. En vårdgivare lade ofta en hand på vårdtagarnas axel 

eller strök vårdtagarna ömsint över huvud eller hand.  

Vårdgivarnas värme och närhet kan exemplifieras utifrån ett besök hos en vårdtagare 

som behövde hjälp med matning. Vårdgivaren satt bredvid vårdtagaren med armen runt 

vårdtagarens rygg och med handen på axeln. Varje sked lyftes varsamt, avvaktande och 

svarande. Tyst och stilla inväntade vårdgivaren vårdtagares varje rörelse och yttring.  

Vårdgivarnas arbetsuppgifter efter morgontimmarna bestod i att återbesöka de brukare 

som besökts under morgonen. De huvudsakliga momenten var att diska efter 

vårdtagarnas frukost samt assistera vid toalettbesök och hjälpa de vårdtagare som 

önskade att sova till sängen. Vårdtagare möts vid de allra kortaste besök med ett leende, 

värme och en utstrålad öppenhet och vårdgivarna fortsatte sedan att utföra schemalagda 

uppgifter. 

Vem som gör vad spelar roll. Vid ett besök där vårdtagaren skulle gå upp och göras 

iordning blev vårdtagaren upprörd eftersom vårdgivaren glömt vårdtagarens 

morgonrutin. Vårdtagaren var van vid att först använda toalettrullstolen innan hon sätter 

sig i den vanliga och önskade givetvis att få göra detta även vid detta tillfälle. 

Vårdgivaren förklarade att missförståendet berodde på att vårdgivaren sällan har 

vårdtagaren på sitt schema vilket resulterade i att vårdtagarens specifika rutin fallit i 

glömska. Exemplet belyser på vilket sätt vissa moment kan vara direkt beroende till 

vem som utför dem och i det här fallet är vårdtagarens nöjdhet beroende av att 

vårdgivaren har förkunskaper om vårdtagarens egna specifika behov och önskningar. 

Vårdgivarna fortsatte tidig förmiddag med att hämta upp vårdtagare från den 

gemensamma matsalen för att leda tillbaka till respektive vårdtagares lägenhet. 

Eftermiddagens timmar ägnades åt att besöka vårdtagare, dela ut läkemedel, assistera 

vid toalettbesök, linda om sår och servera fika samt social tid. Social tid innebar att 

vårdtagaren hade utlagd tid för att sitta ner och tala med vårdgivaren. Den sociala tiden 
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var ett tillfälle för både vårdtagaren och vårdgivaren att med god tid kunna tala med 

varandra och vårdtagaren valde själv hur den tiden skulle disponeras. 

6.1.2. Äldreboendet 

Vårdgivarna på det utvalda äldreboendet vilka observerades under fyra arbetspass vid 

fyra olika avdelningar startade dagen med ett gemensamt möte på respektive avdelning 

tillsammans med samtliga personal för dagen. Under mötet informerar nattpersonal om 

förändringar i vårdtagares tillstånd eller annan viktig information. På varje avdelning 

finns ett gemensamt kök och vardagsrum, vårdtagarna bor i egna lägenheter men den 

centrala punkten där de flesta vårdtagare möter vårdgivarna och andra vårdtagare, äter 

och får sällskap är vid avdelningarnas kök. 

Vårdgivarna fortsatte morgonen med att hjälpa vårdtagare upp och göra sig redo för 

dagen. Några vårdtagare behövde hjälp med att duscha och med påklädnad. Uppgifterna 

vårdgivarna utförde varierade i hög grad beroende på vårdtagarens egen förmåga. 

Vårdgivarna förberedde och delade ut läkemedel och assisterade vid behov till de 

vårdtagare som behövde assistans. Omsorgsarbetet vårdgivarna utför är i stor 

utsträckning anpassad efter individuella förutsättningar.  En vårdtagare behövde 

exempelvis mindre assistans under morgonbesöket, under det besöket var vårdgivaren 

ett socialt stöd och kunde hjälpa till efter vårdtagarens egen vilja. Vårdgivaren ställde 

frågor till vårdtagaren som ”Ska jag hjälpa dig med håret?” och ”Är det lagom varmt? 

Jag hjälper dig” under dusch. En annan vårdtagare hade mer behov och var mer 

beroende av vårdgivarna eftersom vårdtagaren hade begränsad rörelseförmåga och svårt 

att uttrycka sig. Följaktligen skedde moment mer utifrån tidigare etablerad rutin istället 

för det tidigare exemplet mer undersökande och avkännande förhållningssätt.  

På avdelningarna serverades gemensamma måltider där merparten utav avdelningens 

vårdtagare samlades. De vårdtagare som inte önskade att träffa andra vårdtagare 

serverades frukost inne i respektive lägenhet. En majoritet utav vårdtagarna spenderade 

större delen utav dagen ute tillsammans vid det gemensamma utrymmet.  

Vårdgivarna mötte vårdtagarna med värme och ett öppet kroppsspråk, leenden och 

fysisk kontakt var framträdande i interaktionen. Vårdgivarna satte sig vid flera tillfällen 
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bredvid vårdtagare och kramade om eller lade en hand på vårdtagarens axel. Vid ett av 

morgonbesöken väcktes vårdtagaren med försiktiga klappar och smekningar vid kind 

vilket exemplifierar den ömsinthet som vårdgivarna visade vårdtagarna.  

Under dagens timmar assisterade vårdgivarna vårdtagarna med olika aktiviteter. Vissa 

vårdtagare hjälptes ner till den gemensamma samlingslokalen där vid ett tillfälle 

exempelvis hölls en gudstjänst och vid ett annat visade film. Under en lugn förmiddag 

delade en vårdgivare och en vårdtagare på ansvaret för att baka en sockerkaka. 

Vårdgivaren hjälpte till att utföra de praktiska momenten som exempelvis att hålla i 

elvispen och hämta ingredienser medan vårdtagaren instruerade vilka ingredienser och 

hur kakan skulle bakas. Interaktionen präglades av mycket skratt och glädje. Händelsen 

satte avtryck i den bemärkelsen att vårdtagaren talade om den under större delen utav 

dagen, aktiviteten var mycket uppskattad.  

6.1.3. Resursutbyte från vårdgivare till vårdtagare 

Genom att tillämpa social resursteori och använda Foa’s (1971) gruppering av 

resursklasser identifieras nedan de resursutbyten som observerades vid fyra olika 

observationstillfällen. Nedan i Tabell 1 presenteras exempel på observerade och 

identifierade handlingar och beteenden. 
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Tabell 1. Exempel ur observation 

Resursklass Indikatorer Exempel, observerad handling eller beteende 

Kärlek Affektion Ger brukare en kram 

 Värme Ler 

Skratt 
 Beröring Lägger handen om vårdtagares axel 

Vilar huvudet mot brukare axel 

 Tröst Frågar vårdtagren om det gör ont, lägger handen 

om och vidrör brukares huvud 

Status Anseende ”Jösses vad bra, nu blir du fin du!” 

”Alla kommer till dig, du är så populär”. 

 Högaktning ”Det är du som bestämmer ifall du vill ha!” 

”Ska jag .. åt dig?” 

Tjänster Fysisk påverkan 

Kroppen 

Hjälper brukare upp ur sängen 

Sätter på stödstrumpor på vårdtagare 

 Fysisk påverkan 

Tillhörigheter 

Diskar vårdtagares tallrik och mugg 

Överlämnar post 

Information Råd ”Ja men ju mer du tränar desto bättre går det” 

”Vi har ju pratat om det här förut. Du måste äta!” 

 Åsikter ”Nu får det vara bra” 

 Instruktioner ”Då lyfter du bara såhär” 

”Nu ska du få en supp utav mig, så du får komma 

på rygg här lite” 

”Nu ska du ställa dig upp min vän!” 

 Upplysningar ”Nu är jag här med lite piller”  

”Jag tar fram ett par rena sockor till dig.” 

Varor Handbegripliga 

objekt 

Haklapp 

Filt 

 Produkter Läkemedel 

Kompresser 
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Kärlek 

Resursen kärlek utbytes i interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare i samtliga 

registrerade observationer genom specifika och återkommande handlingar och 

beteenden. De mest förekommande handlingarna vilka klassas som kärlek som 

vårdgivare utförde var beröring, tröst, värme och affektion. 

Vårdgivarna lade exempelvis en hand på vårdtagares rygg, strök handen över deras 

huvud och genom håret, smekte deras kind och kramade om brukarna. Dessa beteenden 

konstituerar också värme men förekommande i interaktionen mellan vårdgivarare och 

vårdtagare var också beteenden som inte involverade fysisk närhet men som 

konstituerade värme genom ansiktsuttryck, tonläge och tal vilka var leenden, lättsamhet 

och skratt som konkret manifesterade värme i interaktionens mest förekommande form. 

Vårdgivarna gav vårdtagarna tröst exempelvis genom att bekräfta deras upplevelse av 

smärta eller obehag och i särskilda fall återge och tillhandahålla information till 

vårdtagaren för att minska osäkerhet. Affektion manifesterades i interaktionen främst 

utav kramar och omfamnande.  

Status 

Status som resurs utbyts i interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare i konkreta 

handlingar och beteenden som syftar till att förmedla anseende eller högaktning (Foa, 

1971). I interaktionen konstitueras status exempelvis genom komplimanger. 

Komplimangerna som gavs härrörde ofta tillhörigheter eller vårdtagaren själv, 

exempelvis ”Vilken fin dam!”, ”Vad fin du blev i håret!” är komplimanger som avser att 

förmedla anseende åt vårdtagaren och komplimanger som exempelvis ”Har du din nya 

kofta? Härlig färg på den! Den är jättefin.” förmedlar anseende åt vårdtagarens 

tillhörigheter och sedermera vårdtagaren själv.  

Respekt konstitueras i interaktionen genom handlingar som åberopar vårdtagarens 

initiativ, delaktighet och tillåtelse. Vårdgivarna gav exempelvis vårdtagarna i olika 

situationer möjlighet att ta ställning till olika alternativ vilka härrörde beslut om vad 

vårdtagarna önskade att äta till frukost, vilka kläder vårdtagaren önskade ha på sig eller 
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om vårdtagaren önskade att ta en promenad eller inte. Vårdgivarna knackade vid besök 

på vårdtagarens lägenhetsdörr i syfta att låta vårdtagaren bestämma om denne ville ha 

besök vilket konstituerar respekt för vårdtagarens personliga utrymme och hem. 

Tjänster 

Resursklassen tjänster involverar aktiviteter som påverkar kroppen eller tillhörigheter av 

en individ och konstituerar ofta arbete åt någon annan (Foa, 1971). I interaktionen 

mellan vårdgivare och vårdtagare i det observerade omsorgsarbetet är tjänster den mest 

förekommande och utväxlade resursen. Vårdgivarnas arbetsuppgifter består till stor del i 

fysisk assistans och hjälp med aktiviteter vårdtagaren själv inte har möjlighet att utföra, 

dessa arbetsuppgifter konstituerar i huvudsak resursutbytet utav tjänster. Vårdgivarna 

gav under samtliga observerade tillfällen olika tjänster, exempelvis bestod dessa tjänster 

av förberedning och servering utav olika typer utav livsmedel, lyft samt hjälp med 

transport och ledning, sängbäddning samt disk och städhjälp. Andra tjänster av 

omvårdande karaktär som gavs var hjälp med dusch och hygien, toalettbesök, 

påklädnad, omlindning utav ben och sår, förberedelse av läkemedel, matning, assistans 

vid rehabiliterande träning, hämtning och hantering av vårdtagares tillhörigheter och 

sophantering.  

Servering av mat kan klassas som ett utbyte utav varor men eftersom vårdtagaren själv 

äger rätten till i det här fallet den mat som serveras bör den betraktas som vårdtagarens 

egen tillhörighet, sedermera ses utbytes som en utväxling av tjänst istället för vara 

eftersom vårdgivaren inte ger resursen ur sin egen eller organisationens ägo. Resursen 

som utbyts är istället själva handlingen av att fysiskt hantera och transportera, vilken 

utkräver vårdgivarens involverande utav den egna kroppen. 

Information 

Vårdgivarna gav i interaktionen med vårdtagaren olika typer utav information 

innefattande råd, åsikter, instruktioner och upplysningar (Foa, 1971). Den mest 

förekommande typen utav information var instruktioner och upplysningar.   
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Vårdgivarna gav vid många besök upplysning rörande när vårdgivaren träffar 

vårdtagaren igen och bestod i en uppskattad tid. Andra upplysningar vårdgivarna gav 

var exempelvis beskrivande information i nära anknytning till moment som förberedde 

vårdtagaren på vad som härnäst skulle hända. Andra upplysningar vårdgivarna gav var 

vilken dag det var, vädret, klockslag, dagens meny, planerade aktiviteter, programtablå 

för tv, vilken film som visas på kvällen och personliga aktiviteter planerade för enskilda 

vårdtagare. 

Instruktioner gavs av vårdgivarna som ”Sätt dig på sängen så kommer jag med 

mediciner” och ”Jag sätter dig här så hämtar jag lite kläder” vilka syftar till att härleda 

vad vårdtagaren bör göra härnäst.  

Vid direkt vårdande och behandlande moment, exempelvis vid disponering utav 

läkemedel instruerade vårdgivarna hur vårdtagaren bör göra: ”Nu ska du få en supp utav 

mig, så du får komma på rygg här lite” och ”Du måste svälja den där”.  

Råd gavs av vårdgivare vid få tillfällen och härrörde vårdtagarens välbefinnande. Vid 

ett besök gav vårdgivaren rådet att vårdtagaren borde uppsöka läkare för hennes besvär 

och obehag. Vid ett annat tillfälle uppmuntrade vårdgivare en vårdtagare till att 

promenera mera eftersom vårdtagaren ansåg att avståndet till lägenheten var för långt: 

”Ja men ju mer du tränar desto bättre går det”.  

Varor 

Resursen varor innefattar handbegripliga faktiska objekt, material eller produkter. De 

observerade varorna i resursutbytet var mat och livsmedel, drycker, hygienartiklar som 

exempelvis blöjor, tvättlappar, haklappar, kompresser, läkemedel och tidningar. 

Pengar 

Inget faktiskt handväxlande av pengar observerades under samtliga 

observationstillfällen.  
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6.1.4. Introducering av två dimensioner: uppgiftsorientering och socio-orientering 

Med utgångspunkt från Foa’s (1971) resursteoretiska modell av sex olika resursklasser 

och dimensionerna partikularism och konkretion kan vi konceptualisera och introducera 

ytterligare två dimensioner: uppgiftsorientering och socio-orientering, för att ytterligare 

förstå omsorgsarbetet inom äldreomsorg utifrån social resursteori.  

Foa (1971) grupperar resursklasserna kärlek, status, tjänster, information, varor och 

pengar utifrån de två dimensionerna partikularism och konkretion. Eftersom inget 

faktiskt utbyte utav pengar kunde observervers i omsorgsarbetet utesluts följaktligen 

denna resursklass ur följande analys. Genom att konceptualisera ytterligare två 

dimensioner, uppgiftsorientering och socio-orientering möjligörs ytterligare förståelse 

för hur utbytet av resurser sker och hur en sådan uppdelning kan bidra till förståelse för 

hur äldres nöjdhet kan bibehållas. I nedan presenterad Figur 2 illustreras uppdelningen 

utav resursklasser i respektive dimension för vidare konceptuell klarhet. 

 
Figur 2. Resursmodell för indelning av dimensioner socio och uppgiftsorientering. 
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Inom dimensionen uppgiftsorientering infaller resursklasserna tjänster, varor och 

information. Tjänster är delvis partikularistiska i den mån att vårdgivare ibland måste ha 

kännedom om hur vårdtagaren vill ha en tjänst utförd. I tidigare presenterat exempel 

från observation där vårdgivaren glömde vårdtagarens vardagliga morgonrutin belyser 

att tjänster ibland kräver innehavande förkunskaper eller kännedom om vårdtagaren av 

den givande agenten. Sådan förkunskap kan inom olika organisationer vara 

dokumenterad vilket betyder att tjänstens grad av partikularism blir lägre eftersom all 

personal kan ta del utav sådan förkunskap. I det presenterade exemplet var inte sådan 

förkunskap tillgänglig hos vårdgivaren vilket gav upphov till ett missförstånd. Tjänster 

består inom det observerade omsorgsarbetet till stor del utav specificerade 

arbetsuppgifter, vilka bestämts utav kommunal biståndsbedömning för den enskilda 

vårdtagaren och laginstans, vilket sålunda gör resursklassen uppgiftsorienterad men 

behåller sin höga position som en partikularistisk och konkret resurs.  

Utbytet av varor inom det observerade omsorgsarbetet infaller under dimensionen 

uppgiftsorientering. Varor är en högst konkret resurs och ett utbyte utav en vara kräver, 

liksom pengar, ingen tidigare etablerad relation mellan den givande agenten och 

mottagaren (Foa, 1971). Resursen varor infaller under dimensionen uppgiftsorientering 

då vårdtagaren, likt tjänster, är berättigade särskilda handbegripliga ting och många av 

de observerade utbytena utav varor är nödvändiga för vårdtagarens välbefinnande, hälsa 

och vård. Vårdgivarna är på så vis enligt arbetsuppgifter och Hälso & sjukvårdslagen 

(1982:763) skyldiga att bistå med eller tillgängliggöra en stor majoritet de observerade 

resurser av denna typ, vilket sålunda gör resursklassen varor inom det observerade 

omsorgsarbetet uppgiftsorienterad och infaller sedermera under dimensionen 

uppgiftsorientering.  

Resursklassen information är belägen nära gränsen mellan dimensionerna 

uppgiftsorientering och socio-orientering eftersom information kan delges oavsett 

vilken agent som ger den förutsatt att den givande agenten har tillgång till, besitter eller 

tillgodogör sig informationen som ges. Utifrån mottagarens perspektiv har dock vem 

som ger informationen betydelse. Informationens värde stiger eller minskar beroende på 

vilken förkunskap mottagaren har om den givande agenten. Sådan förkunskap kan 
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innefatta vilken kompetens, yrkestitel eller organisationsbefattning den givande agenten 

besitter. Vid ett besök hos en vårdtagare som upplevt ett kraftigt blodsockerfall 

behandlades samma information och råd rörande vårdtagarens hälsa given från både 

vårdgivare och deltagande ansvarig sjuksköterska annorlunda där sjuksköterskans råd 

beaktades i högre utsträckning än vårdgivarens. Exemplet belyser hur samma typ av 

information värderas olika beroende på vem som ger den.  

Information är en viktig komponent i omsorgsarbetet. Eldh, Ekman och Ehnfors (2008) 

fann i sin undersökning att bristande information och att inte bli försedd med lämplig 

information var en signifikant aspekt av icke-delaktighet bland vårdtagare. Information 

som resurs och delgivning av information bör därför ses som en grundläggande uppgift 

inom omsorgsarbetet, följaktligen är även vårdtagaren berättigad särskild information 

enligt lag (Hälso & sjukvårdslagen 1982:763). Således infaller resursklassen 

information under dimensionen uppgiftsorientering.  

Inom dimensionen socio-orientering infaller resursklasserna kärlek och status vilka 

enligt Foa (1971) är högst partikularistiska resurser. Kärlek är den mest partikularistiska 

interpersonella resursklassen och status är belägen nära under. Foa menar att utbyte av 

kärlek kan ses som en långsiktig investering som kräver ett visst mått av fördröjning 

innan någon belöning kan erhållas. Den kräver tid och kultivering över flera möten 

(Foa, 1971). Status som närmaste resursklass har en nära relation till resursklassen 

kärlek då inte tillgängligheten av kärlek för utbyte existerar är sannolikheten högre att 

den istället utbyts mot en mindre partikularistisk resurs än en av mer partikularistiskt 

slag (Kazemi & Törnblom, 2012), således blir ett utbyte av status närmast tillgängligt. 

Utbytet av kärlek och status i omsorgsarbetet är beroende av vem som ger resursen. 

Kjellgren & Kiessling (2004) fann i sin studie att vårdtagare upplevde att kontinuitet av 

personal i omsorgsarbetet var viktigt vilket ökade vårdtagarens upplevda trygghet. 

Studien belyser hur omsorgsarbetet i viss utmärkelse ter sig partikularistiskt och genom 

att se omsorgsarbetet utifrån faktiska utbyten av resurser och den uppdelning av socio-

orienterade och uppgiftsorienterade utbyten förstå vikten av de båda dimensionerna i det 

observerade omsorgsarbetet.  
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6.1.5. Dimensionerna socio och uppgiftsorientering - implikationer ur ett 

organisatoriskt perspektiv 

Utifrån kunskapen om att vårdtagare efterlyser kontinuitet i omsorgsarbetet (Kjellgren 

& Kiessling, 2004) och att särskilda utbyten av resurser i omsorgsarbetet är högst 

beroende av vilka som ger dessa kan vi anta att en avgörande faktor i skapandet av god 

omsorg är beroende utav både socio och uppgifts-dimensionen. Utbyten inom socio-

dimensionen förutsätter förkunskap och kännedom om vårdgivaren medan utbyten inom 

uppgifts-dimensionen inte är lika beroende av vårdtagarens kännedom om vårdgivaren 

som ger resurser inom denna dimension. Ur ett organisatoriskt perspektiv är rotation av 

personal fördelaktigt, det möjliggör för flexibilitet och gör organisationen mindre sårbar 

inför förändringar av personalstyrkan. Hög rotation innebär för vårdtagaren en förlust 

av kontinuitet och möjligheten att etablera en relation med vårdgivarna minskar. 

Sedermera riskerar interaktion mellan vårdgivare och vårdtagare en förlust av 

resursutbyten inom socio-dimensionen.  

Biståndsbedömningen innebär att organisationen i förväg planerar vad vårdtagaren har 

rätt till för hjälp och i vilken utsträckning. Genomförandet av biståndsfördelningen 

skiljer sig mellan organisationer. Personalen vid det servicehus som deltog i studien 

arbetade utifrån arbetsscheman som reglerade hur lång tid vårdtagaren hade vårdgivaren 

till sitt förfogande vid varje biståndsbedömt moment. Dessa specificerade moment 

bestod till huvudsak av utbyten inom den konceptualiserade uppgifts-dimensionen, med 

undantag för den sociala tid som vissa vårdtagare erhållit bistånd till. Detaljerad 

biståndsbedömning och arbetsscheman tillgodoser med fördel organisationens behov av 

att flera olika vårdgivare kan arbeta med samma vårdtagare men en potentiell risk med 

dessa är att vårdtagarens möjlighet till att etablera och kultivera en relation med flera 

vårdgivare minskar.  

6.2. Studie 2 – Kvantitativ studie 

6.2.1. Statistisk presentation 
 

Variabeln uppgiftsorientering innefattar de skattade beteenden och handlingar som 

härrör arbetsuppgifter och som tillräknas inom dimensionen uppgiftsorientering. Dessa 
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beteenden och handlingar var observerade utbyten utav tjänster, varor och information. 

Variabeln socio-orientering innefattar handlingar och beteenden som härrör 

resursutbyten inom dimensionen socio-orientering. Dessa beteenden och handlingar var 

observerade utbyten utav kärlek och status. Variablerna uppgiftsorientering (M = 3.83, 

SD = 1.13) och socio-orientering (M = 3.86, SD = 1.15) var under samtliga 139 

observerade situationer lika framträdande.  

De uppskattade variablerna respekt, engagemang och misstro-tilltro innefattar 

observerade beteenden och handlingar som härrör resursklassen status. Mest 

framträdande i interaktionen var respekt (M = 3.99, SD = 0.89) följt av misstro-tilltro 

(M = 3.88, SD = 0.95) och minst framträdande var engagemang (M = 2.93, SD = 1.23). 

Variablerna kroppsspråk och värme innefattar observerade beteenden och handlingar 

som härrör resursklassen kärlek. Mest framträdande för resursklassen kärlek var värme 

(M = 3.75, SD = 0.94) följt av kroppsspråk (M = 3.65, SD = 0.95). Den uppskattade 

variabeln infokvalitet innefattar observerade beteenden och handlingar som härrör 

resursklassen information (M = 3.29, SD = 1.09).  

För att utforska relationen mellan uppskattad uppgiftsorientering och uppskattad socio-

orientering användes Pearsons korrelations koefficient. Det fanns ett starkt, negativt 

samband mellan uppskattad uppgiftsorientering och uppskattad socio-orientering, r = -

0.37, n = 139, p < 0.01, med högre uppskattad uppgiftsorientering associerad med 

mindre uppskattad socio-orientering. 

För att utforska relationen mellan uppskattad socio-orientering och de uppskattade 

variablerna respekt, engagemang, värme, kroppsspråk och misstro-tilltro användes 

Pearsons korrelations koefficient vilket presenteras nedan i Tabell 2. Den starkaste 

relationen mellan uppskattad socio-orientering och de uppskattade variablerna var 

mellan uppskattad socio-orientering och uppskattad värme, vilken påvisade ett mycket 

starkt positivt samband. Variabeln som påvisade minst samband med uppskattad socio-

orientering var variabeln misstro-tilltro. 

För att utforska relationen mellan uppskattad uppgiftsorientering och de uppskattade 

variablerna respekt, engagemang, värme, kroppsspråk och misstro-tilltro användes 
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Pearsons korrelations koefficient, resultatet för respektive variabel presenterad nedan i 

Tabell 2. Den starkaste relationen mellan uppgiftsorientering och de uppskattade 

variablerna var mellan uppskattad uppgiftsorientering och variabeln respekt, vilken 

påvisade ett starkt negativt samband. Variabeln som påvisade minst samband med 

uppskattad uppgiftsorientering var variabeln kroppsspråk, vilken påvisade ett starkt 

negativt samband. 

Tabell 2. Pearsons korrelations koeffecient mellan uppskattad socio-orientering, 

uppgiftsorientering och uppskattade variabler 

 Kroppsspråk Respekt Engagemang Värme Misstro-

tilltro 

Socio-orientering 0.47 ** 0.23 ** 0.52 ** 0.59 ** 0.19 * 

Uppgiftsorientering -0.23 ** -0.34 ** -0.10 -0.32 ** -0.28 ** 

** p < 0.01, * p < 0.05 

6.2.2. Slutsats 
 

Utifrån den statistiska analys som utfördes på de uppskattade variablerna kan vi anta att 

det finns goda skäl till en uppdelning av socio-orienterade och uppgiftsorienterade 

resursutbyten. De beteenden och handlingar som i omsorgsarbetet involverade ett utbyte 

utav de partikularistiska resurserna kärlek och status utbyttes i lägre utsträckning i de 

situationer där uppgiftsorienteringen var högre. Situationer där utbytet av tjänster och 

information samt varor var framträdande. Samtliga uppskattade variabler inom 

dimensionen socio-orientering, kroppsspråk, respekt, engagemang och värme påvisade 

ett starkt samband med uppskattad socio-orientering. Följaktligen finns det rimliga skäl 

för att introducera dimensionerna socio-orientering och uppgiftsorientering till en 

modell för socialt resursutbyte inom det observerade omsorgsarbetet.  
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7. DISKUSSION 
Den här studien syftade till att undersöka omsorgsarbetet utifrån ett resursteoretiskt 

ramverk och att identifiera vilka resurser som utbyts mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Baserat på Foa’s (1971) resursteori och typologi för resursklasser kunde olika former 

utav resursutbyten som sker inom omsorgsarbetet identifieras. Vårdgivarna gav resurser 

inom kategorierna kärlek, status, information, tjänster och varor. Utbyten av pengar 

förekom inte i den observerade interaktionen. För att ytterligare förstå omsorgsarbetet 

och det resursutbytet som sker mellan vårdgivare och vårdtagare introducerades 

ytterligare två dimensioner till Foa’s (1971) ursprungliga modell: socio-orientering och 

uppgiftsorientering. Denna konceptuella indelning av resursklasser testades i den 

kvantitativa delstudien som utfördes vilken påvisade ett starkt negativt samband mellan 

uppskattad socio-orientering och uppgiftsorientering. Utbyten inom dessa dimensioner 

sker således inte samtidigt. I Figur 2 illustreras den teoretiska vidareutvecklingen av 

Foa’s (1971) resursmodell i vilken två nya dimensioner introducerats som föreslås i 

denna studie för att vidare beskriva omsorgsarbetet utifrån social resursteori. 

7.1. Användbarheten av social resursteori och Foa’s typologi 

För att förstå och beskriva interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare är social 

resursteori ett användbart verktyg. Byrd (2006) rapporterade att det sociala 

utbytesperspektivet var användbart för att kategorisera resurser, specificera och 

upptäcka nya resurskategorier, förstå omvårdnadsstrategier för att initiera och uppehålla 

relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Byrd beskriver att Foa’s resursteoretiska 

ramverk och typologi är användbar för att förstå interaktioner mellan vårdgivare och 

vårdtagare (Byrd, 2006). Även Koeniger-Donohue (1995) rapporterade att ett 

resursteoretiskt ramverk var användbart för att fånga de resursutbyten som äger rum 

mellan sjuksköterskor och klienter. I den här studien har Foa’s (1971) typologi använts 

för att identifiera och systematiskt kategorisera resursutbyten mellan vårdgivare och 

vårdtagare. Utbyten av kärlek, status, information, tjänster och varor var resursklasser 

som kunde identifieras utifrån Foa’s (1971) typologi. Resursklassen pengar var den 

enda typen utav resurser som inte kunde identifieras, sedermera fyller denna kategori 
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ingen funktion för att beskriva interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare inom 

svensk äldreomsorg. Pengar är dock en förutsättning för interaktionen mellan 

vårdgivare och vårdtagare, men utbytet sker genom en tredje part och fördröjt vilket gör 

utbytet av pengar svårt att observera. Den här studien ponerar att utvecklingen av Foa’s 

(1971) resursmodell och den dimensionella indelning som presenterats (se Figur 2) är 

användbar för att förstå interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare. Den kan 

appliceras exempelvis av kommuner vid upprättandet av riktlinjer, utbildning och vid 

personalrekrytering. Foa’s (1971) teori bör därför inte glömmas bort i modern 

äldrevårdsforskning eftersom den funnit nya tillämpningsområden, och inte bara kan 

vara värdefull för att beskriva generell interpersonell interaktion som den initialt var 

menad för. Senare resursteoretiker har funnit användning för teorin och ytterligare 

utvecklat dess typologi vilket vittnar om dess relevans än idag. En omsorgsinriktad 

resursteorietisk modell kan med fördel bli föremål för teoretisk vidareutveckling.  

7.3. Relevans och implikationer  

Studiens kvalitativa och kvantitativa fynd kan bidra till att förstå interaktionen mellan 

vårdgivare och vårdtagare, vilka resurser som denna utgör och under vilka 

förutsättningar utbyten sker. Utbyten inom dimensionen socio-orientering förutsätter 

exempelvis varierande grad av förkunskap om vårdtagare och en etablerad relation. 

Tidigare forskning om brukarorienterad omsorg beskriver kontinuitet som avgörande 

för vårdtagarens deltagande i sin egen vård (Kjellgren & Kiessling, 2004). De 

kvalitativa fynd tidigare presenterade i denna studie vittnar om att särskilda 

resursutbyten är beroende av kontinuitet, att vissa utbyten förutsätter att den givande 

och mottagande agenten har kultiverat en relation över tid. Varor är en högst konkret 

resurs och ett utbyte utav en vara kräver ingen tidigare etablerad relation mellan den 

givande agenten och mottagaren. Vilken vårdgivare som ställer in läkemedel i 

läkemedelsskåpet är inte lika viktigt som vem det är som ger ett leende eller ger 

vårdtagaren en komplimang. Information är en grundläggande del i omsorgsarbetet, 

men delgivning av information och dess värde kan variera beroende på vem som delger 

denna. Exempelvis kan en sjuksköterskas synpunkter värderas högre än en 

undersköterskas. Status utbytes främst i form av komplimanger och handlingar som 
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syftade till att förmedla anseende och högaktning. Dessa är symboliska och till skillnad 

från varor är dessa icke-handbegripliga eller fysiska ting. Utbyten av status är mer 

beroende utav att vårdgivaren och vårdtagaren känner varandra än ett utbyte utav 

tjänster i omsorgskontexten. Tjänster konstituerades till stor del utav arbetsuppgifter 

förutbestämda enligt biståndsbedömning och lag. Tjänstens grad av partikularism är mer 

beroende utav att vårdgivaren har kännedom om rutiner och biståndsbedömning snarare 

än om vårdtagaren som person. Kärlek konstituerades i interaktionen i fysisk närhet, 

affektion, värme och tröst. En kram från en vårdgivare innebär en fysisk handling vilket 

kan konstitueras som en tjänst. Men det huvudsakliga syftet med att ge en kram är inte 

att lägga armarna runt en annan person utan huvudsyftet är att påvisa affektion. Sådana 

beteenden och handlingar är högst beroende utav att det finns en etablerad relation 

mellan vårdgivaren och vårdtagaren. Implikationerna av denna studie och dess 

kvalitativa och kvantitativa fynd kan bidra till organisationers förståelse för att 

vårdtagare eftersträvar kontinuitet. Om vårdtagaren och vårdgivaren har kännedom om 

varandra möjliggörs utbyten inom socio-dimensionen, utbyten utav status och kärlek. 

Fortsatt forskning inom området skulle kunna bidra till ökad förståelse för 

omsorgsarbetets natur och dess olika förutsättningar. Social resursteori och dess bidrag 

kan användas för att beskriva interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare och 

utifrån en stark teoretisk ram kan en mer omfattande modell bidra till ny kunskap. En 

sådan modell skulle kunna appliceras inom flera områden i den offentliga vården.  

7.4. Begränsningar och utmaningar 
Studiens metodologiska ansats, insamling av data genom strukturerade observationen är 

inom tidigare forskning om social resursteori ovanlig men var högst användbar och gör 

studien unik i sitt slag. Koeniger-Donohue (1995) undersökte exempelvis resursutbytet 

mellan primärvårds sjuksköterskor och klienter genom att analysera transkriberingar av 

intervjuer och inspelade besök. Genom att samla in både kvalitativt beskrivande data 

och kvantitativ mätbar data möjliggjordes en bredare analys av omsorgsarbetet utifrån 

en resursteoretisk ram. Kvantitativ data stärkte den föreslagna tesen om att en 

konceptuell uppdelning utav resursklasser var rimlig att genomföra. Eftersom 

observationerna utfördes utav två observatörer var en initial pilotstudie nödvändig att 
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genomföra med syftet att kontrollera för att observatörerna registrerade utifrån samma 

begreppsliga innebörd och de starka samband som uppmättes påvisar att observatörerna 

utfört mätningar utifrån samma specificerade krav och indikatorer. 

Användandet utav observation erbjuder vissa fördelar och utmaningar. En fördel är att 

observatören kan få en direkt anblick av det studerade fenomenet. En av utmaningarna 

är hur objektiv data kan erhållas. Risken för att de tolkningar som görs färgas av 

observatörernas egna subjektiva föreställningar är mycket svår att eliminera. Det finns 

också en risk för att vissa fenomen inte kan förklaras genom observation utan kräver 

andra sätt att undersökas genom. I den här studien var utbytet av pengar inte 

observerbart, vilket inte betyder att förekomsten utav monetära resurser inte existerar i 

den studerade kontexten. Sådana utbyten kräver andra metoder för att undersökas vilket 

denna studie ej tagit i beaktning. Fortsatta studier inom området skulle med fördel 

kunna använda en kombination av observationer och intervjuer för att kunna identifiera 

utbyten ur båda riktningarna från den givande agenten och mottagaren. Denna studie har 

endast kunnat identifiera utbyten utifrån den givande agentens riktning.  

En potentiell fara vid observation kan vara observatörens påverkan på studiens 

deltagare. I den här studien skulle en sådan påverkan kunna vara att vårdgivarna 

misstänkte att syftet för observatörens närvaro var att bedöma vårdgivaren som person 

eller dennes arbetsinsats och sedermera förändra sitt beteende. För att minska en sådan 

eventuell påverkan försäkrades vårdgivarna vid den gemensamma presentation som 

ägde rum innan varje observation att syftet med studien inte var att bedöma 

vårdgivarnas arbetsinsats. Eventuell påverkanseffekt är dock alltid svår att utesluta vid 

observationer, det finns möjlighet att vårdgivarna anpassat sitt beteende på något vis 

eller till en viss utsträckning men en eventuell effekt bedöms inte påverka studiens 

ursprungliga syfte. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 
SITUATION (vad? 
var?) 
INTERAKTION 
(vilka?)      
Tid (när?)                        

 

Förkunskap (känslor, 
förväntningar, tankar 
från medarbetare) 

 

Taskorientation 
(noggrann) 

 

Socio-orientation 
(omsorgsfull) 

 

Engagemang/ 
Bemötande (varm, 
informell) 

 

Påverkan (öppenhet, 
utbyte) 

 

Respekt (jämlikhet, 
makt) 

 

Förmedlad information   

Personcentrering 
/brukarorientering 

 

Nöjdhet (resultat)  

Efterkunskap (känslor, 
tankar, kommentarer 
från medarbetare) 

 

Värt att notera  



 
 

 
 

Bilaga 2 
Situation / 
Handling 

  Interaktion 
(vem, till?) 

  Plats / Tid 

Task-
orientering 

Socio-
orientering 

Engageman
g 

Tidstillgån
g 

Kroppsspråk 
(stängd-
öppen) 

Bekräftelse Påverkan (stängd-
öppen) 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

 

Respekt 
ojämlik-
jämlik 

Varm 
(formell-
informell) 

Misstro – 
tilltro 
(optimism) 

Information
skvalitet 

Individ-
anpassning 

Nöjdhet  
(resultat) 

 

 

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 

 

 

 

 
 
 


