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ABSTRAKT 

 

Syftet med denna studie är att utifrån Karaseks och Theorells krav- kontroll och stödmodell 
undersöka vilken form av psykosocialt arbete som kontaktmannaskapet i särskilda boenden 
utgör för omvårdnadspersonalen. Ytterligare ett syfte är att undersöka om handledning har 
någon inverkan på hur omvårdnadspersonalen skattat krav, kontroll och socialt stöd i sam-
band med kontaktmannaskapet. Undersökningen har genomförts med kvantitativ metod i 
form av enkätfrågor, ställda till omvårdnadspersonal som arbetar som kontaktmän i särskilda 
boenden. Totalt har 61 kontaktmän från tre särskilda boenden i Stockholmsområdet deltagit i 
undersökningen, och av dem har 54 kontaktmän svarat på enkätens samtliga 30 frågor. Studi-
en visar att den psykosociala arbetsformen för kontaktmannaskapet i undersökningsenheterna 
skattades vara ett lågstressarbete, vilket innebär att kraven ansågs vara låga och kontrollen 
hög. Handledningen har inte visats ha någon större inverkan på hur omvårdnadspersonalen 
skattade krav, kontroll och socialt stöd i samband med kontaktmannaskapet. Kontaktmannas-
kapet i äldreomsorgen har i tidigare studier visat sig vara vagt och otydligt utformat.  Detta 
har inte bekräftats i denna studie då kontaktmannaskapet för de tre undersökningsenheterna 
övervägande uppfattades vara klart och tydligt formulerat. 
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Inledning 
De grundläggande värdena och principerna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 
är; självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Ett sätt att öka förutsättningarna för 
att dessa värden och principer skall förverkligas i de äldre omsorgstagarnas vardag, är enligt 
Söderström (2002) genom att arbetet organiseras i mindre arbetslag med väl fungerande kon-
taktmannaskap (Söderström, 2002, s.50). Mitt intresse för kontaktmannaskap i äldreomsorgen 
väcktes under min anställningstid på ett äldreboende, där personalen i organisationens alla 
hierarkiska nivåer, även de som inte var kontaktmän påtalade att de hade ”problem med anhö-
riga”. Kontaktmannaskap är inte något helt nytt, utan har sedan en längre tid använts i den 
somatiska vården och i den psykiatriska sjukvården. Inom äldreomsorgen är dock kontakt-
mannaskapet en relativt ny och outforskad arbetsmetod, som blir allt vanligare både i hem-
tjänsten och i särskilda boenden. Arbetsmetoden är inte lagbunden utan införs som regel ge-
nom ett politiskt beslut på kommunal nivå, men även i form av spontana initiativ i den enskil-
da verksamheten (Lindgren, 2003, s.1). Kontaktmannen kan ses som den sammanbindande 
länken i omsorgsarbetet vars uppgift är att särskilt bevaka den äldres behov, informera och 
besvara anhöriga i frågor som rör omsorgstagaren (Falk, Gustavsson & Richt, 2001, s. 9-10, 
60; Wikström, 2002, sid. 35-36; Kärrman & Mosio, 2004, s. 23-24).  Men eftersom det inte 
finns några enhetliga regler över hur kontaktmannaskapet skall vara utformat, skiftar kon-
taktmannaskapets utformning i de olika verksamheterna. Dessutom visar flera svenska studier 
på att både omvårdnadspersonal, och anhöriga anser att kontaktmannaskapet inom äldreom-
sorgen, är otydligt och vagt formulerat (Falk et al., 2001, s. 9-10; Wikström, 2002, sid. 35-36; 
Kärrman & Mosio, 2004, s. 23-24). Konsekvenserna av ett otydligt och vagt utformat kon-
taktmannaskap, har visat sig kunna bli en ond cirkel där ingen av parterna tar initiativet till 
kontakt. Omvårdnadspersonalen vet inte riktigt vilka arbetsuppgifter som ingår i kontaktman-
naskapet, och vilka förväntningar som finns på dem som kontakmän. Anhöriga är ofta inte 
medvetna om att de blivit tilldelade en kontaktman (Lindgren, 2003, s. 18-23; Kärrman & 
Mosio, 2004, s. 23; Wikström, 2002, s.36). Man skulle kunna säga att kontaktmannaskapets 
otydliga utformning, försvårar uppbyggnaden av ett väl fungerande kontaktmannaskap. Där-
med minskar möjligheten att förverkliga socialtjänstlagens, och hälso- och sjukvårdslagens 
grundläggande värden och principer, om självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet 
för den äldre omsorgstagaren.  

Kontaktmannaskapet i äldreomsorgen är en arbetsmodell som är lika viktigt inom hemtjänsten 
som i särskilda boenden. Synen på kontaktmannaskapet är dessutom lika viktig ur omsorgsta-
garens, anhörigas och omvårdnadspersonalens perspektiv då kontaktmannaskapet kan sägas 
bli till i samspel mellan dessa parter. Denna uppsats kommer dock att fokusera kring hur om-
vårdnadspersonalen i särskilda boenden ser på kontaktmannaskapet som arbetsmetod. Vidare 
kommer Karaseks och Theorells krav- kontroll- och stödmodell(1990) att användas för att 
synliggöra vilken form av psykosocialt arbete kontaktmannaskpet utgör för omvårdnadsper-
sonalen i särskilda boenden. De psykosociala arbetsformerna som framträder vid olika kom-
binationer av krav och kontroll i arbetsmiljön är: passiva respektive aktiva arbeten samt låg- 
och högstressarbeteten.  Modellen ger svar på i vilken mån arbetsmiljön är gynnsam vad det 
gäller utveckling, stimulans och hälsa i arbetet. Modellen lämpar sig att undersöka hur om-
vårdnadspersonalen skattar kontaktmannaskapet som arbetsmetod vilket är viktigt för att kun-
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na vidareutveckla kontaktmannaskapet i äldreomsorgen. De begränsningar som har gjorts i 
uppsatsen beror på vad som varit praktiskt genomförbart inom ramarna för en c-uppsats.  

Bakgrund 

När ädel-reformen genomfördes år 1992 innebar det att kommunerna fick ta över det samlade 
ansvaret för äldreomsorgen. Med det fick kommunerna ansvaret för 31 000 sjukhemsplatser 
och ett arbetsgivaransvar för 70 000 anställda inom sjukhemsvården samt ett betalningsansvar 
för utskrivningsklara patienter inom somatisk sjukvård och geriatrisk vård. Förändringarna 
har inneburit ökade kostnader och organisatoriska utmaningar för kommunerna. Bland annat 
har de boendes omvårdnadsbehov ökat, långvårdsplatserna minskat i antal och under perioden 
1990-1997 minskade antalet platser i geriatriken från 11 000 platser till 4 000 platser. Under 
samma period har även den genomsnittliga vårdtiden i geriatrisk vård minskat från 52 dygn 
till 22 dygn. Vidare har akutsjukvårdens genomströmning av patienter accelererat vilket fått 
konsekvensen att de äldre som idag lämnar sjukhusen oftare haft kvarstående vårdbehov.  
Förändringarna har varit omvälvande vilket har medfört höga krav på den kommunala omsor-
gen och på anhöriga (SOU, 2000:3, s. 167-168). Men samtidigt som antalet äldre och hjälpbe-
hövande ökat visade utvecklingen på att personalsidan följt ett mönster som gått i rakt motsatt 
riktning. Det vill säga att utvecklingen sedan 1990-talet har gått mot att ett allt mindre antal 
personal skall tillgodose allt fler äldres behov. Den allt större arbetsbördan och den i många 
kommuner, spända ekonomiska situationen, har lett till att färre äldre får någon hjälp alls från 
kommunen. Kommunerna har helt enkelt valt att möta de knappa resurserna med att koncent-
rera vård- och omsorgsinsatserna till de allra mest vårdbehövande. Det ökade trycket i äldre-
omsorgen har med andra ord inneburit att personalen fått en mycket högre arbetsbelastning 
och de äldre som blir beviljade kommunal hjälp är allt sjukare samt får sina behov tillgodo-
sedda i allt lägre utsträckning (Falk et al., 2001, s. 9; SOU, 2000:3, s. 167-173; Szebehely, 
1998, s.73). Dessa brister i svensk äldreomsorg har varit hett debatterad i massmedia sedan 
slutet av 1990-talet och förslagen för att få bukt på problematiken har varit många. Bland an-
nat har det rört sig om kompetenshöjande insatser i form av utbildning inom specifika om-
vårdnadsområden, konverteringar av tjänster till sjuksköterska, tillsättande av mer pengar för 
att öka personaltätheten. En annan åtgärd för att möta de äldres behov har varit att särskilda 
boenden i hela landet har infört någon form av kontaktmannaskap (Falk et al., 2001, s. 9). 

Nationell handlingsplan för äldrepolitiken 

I januari år 1997 trädde en lagändring (SoL 3:3§) i kraft som gjorde kvalitetssäkring till ett 
obligatorium för all vårdande verksamhet. ”Den nationella gruppen för kvalitetsutveckling” 
bildades i samarbete mellan socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet och föreningen Sve-
riges socialchefer för att säkra kvaliteten i socialtjänstens verksamheter. Sedan lagen trädde i 
kraft har socialstyrelsen rätt att inspektera all vårdande verksamhet utifrån ett kvalitetssäk-
ringsperspektiv (Norström & Thunved, 2004, s.49-51). Socialtjänstlagens nya kvalitetsbe-
stämmelser och Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom omsorgen av äldre 
och funktionshindrade har fått stort genomslag. Enligt den nationella handlingsplanen för äld-
repolitiken har kommunernas kvalitetsarbete kommit igång bra. Dock saknar många kommu-
ner fortfarande system för att ta tillvara brukarnas och anhörigas synpunkter. Den nationella 
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handlingsplanen visar också att många kommuner aktivt arbetar med att utveckla metoder för 
att förbättra kommunikationen mellan brukarna, förvaltningen och den politiska ledningen. 
Den viktigaste kvalitetsfaktorn i äldreomsorgen är vårdbiträdet/undersköterskan som dagligen 
är närmast den enskilde brukaren och ofta är den som vet mest om brukarens behov, önskemål 
och intressen. För att kunna ge god vård och omsorg krävs att vårdbiträdenas och underskö-
terskornas kunskaper tas tillvara. Flera kommuner arbetar aktivt med att utveckla yrkesroller-
na för vårdbiträden och undersköterskor genom att införa ett tydligt kontaktmannaskap (Soci-
alstyrelsen, 2002, s.102-103).  

Problemformulering 

Syftet med kontaktmannaskapet skall vara att individualisera vården, ge möjlighet till ett ak-
tivt deltagande samt uppföljningsansvar vid vårdplaneringar. I den nationella handlingsplanen 
framgår det att det krävs möjligheter till handledning och tid för reflektion för att detta skall 
lyckas. Fortfarande är det så att flertalet vårdbiträden och undersköterskor saknar handledning 
i att möta äldre människor med stora omvårdnadsbehov. Något som för andra yrkesgrupper är 
en självklarhet för att man skall kunna klara av ett mycket psykiskt påfrestande arbete (Soci-
alstyrelsen, 2002, s.102-103). Arbetsformen med kontaktmän inom äldreomsorgen utforma-
des för att säkra den äldres rätt till vård, service och omsorg, men vilka krav ställer det på 
omvårdnadspersonalen i de särskilda boendena och vilket socialt stöd får de för att klara av 
uppgiften? 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån Karaseks och Theorells krav- kontroll och stödmodell 
undersöka vilken form av psykosocialt arbete som kontaktmannaskapet i särskilda boenden 
utgör för omvårdnadspersonalen. Samt att utröna om handledning i form av utomstående 
handledare har någon inverkan på hur omvårdnadspersonalen skattar krav, kontroll och socialt 
stöd i kontaktmannaskapet.  

Frågeställning 

• Hur skattar omvårdnadspersonalen kontaktmannaskapets fysiska och psykiska krav? 

• Hur skattar omvårdnadspersonalen kontaktmannaskapets stimulans? 

• Hur skattar omvårdnadspersonalen kontaktmannaskapets påverkansmöjligheter? 

• Hur skattar omvårdnadspersonalen det sociala stödet på arbetsplatsen för att kunna hantera 
kontaktmannaskapet?  

• Finns det något samband mellan skattningen av krav, kontroll, stöd och erhållen handled-
ning? 
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Begreppsförklaring 

Kontaktmannaskap 

Med kontaktman avses den person ur arbetsgruppen som har till uppgift att särskilt bevaka 
den äldres rätt till vård, service och omsorg. Arbetsmetoden innebär att ut efter helhetssynen 
värna om den äldres totalsituation vad gäller den äldres fysiska, psykiska, sociala och existen-
tiella behov.  Kontaktmannen bör vara den som känner den äldre bäst och därmed är mest 
lämpad att bevaka och se till att behoven blir tillgodosedda. Arbetsmetoden kan ses som ett 
sätt att organisera omsorgsarbetet och där varje omsorgstagare och anhörig har en speciellt 
utsedd kontaktman. Kontaktmannen är den person som skall vara den sammanhållande länken 
i omsorgsarbetet, samt ha ett planerings- och samordningsansvar som sträcker sig över dyg-
nets alla 24 timmar. När denne är i tjänst gör hon eller han i princip allt omsorgsarbete kring 
sin/sina omsorgstagare. Även för anhöriga och närstående är kontaktmannaskapet av betydel-
se genom att de får en namngiven person som de kan vända sig till vid frågor och problem 
som rör vårdtagaren (Falk et al., 2001, s 12-13, 61,80; Wennström, 1997, s.65-66; Wikström, 
2002, s. 35, ). 

Särskilt boende 

Samlingsbeteckningen ”särskilt boende” infördes i samband med ädel-reformen och avser de 
boendeformer som kommunen ansvarar för, exempelvis servicehus, ålderdomshem, gruppbo-
ende och sjukhem. I många kommuner har utvecklingen under 1990-talet lett till allt flexibla-
re boendeformer, vilket gör det svårt att urskilja de traditionella boendeformerna. Antalet 
platser i särskilda boenden har inte följt den under de senare decennierna motsvarande ök-
ningen av mycket gamla personer i befolkningen. Detta har inneburit att kommunerna har fått 
prioritera dem med de allra största vårdbehoven. Det i sin tur har lett till att de särskilda boen-
dena har genomgått en förskjutning under 1990-talet. Äldre personer som under 1980-talet 
hade ett vårdbehov som motsvarade sjukhemsplats skulle år 1999 inte bli berättigad en plats 
ens på servicehus (Thorslund & Larsson, 2002, s.40-41). 

Psykosocial arbetsform 

När psykosocial arbetsform behandlas i denna studie avses den arbetsform som framträder, 
när arbetskrav och kontroll kombineras i den fyrfältstabell som Karasek och Theorell utveck-
lat för krav- och kontrollmodellen (1990, s.32). Fyrfältstbellen har sedan vidareutvecklats av 
Johnson (1986, s 65, 80-82) då han tillförde modellen socialt stöd. Modellen beskrivs mer i 
detalj på sidan 14 ff. 

Undersökningens avgränsningar  

I denna undersökning kommer kontaktmannaskapet som arbetsmetod i särskilda boenden att 
behandlas ur ett personalperspektiv och den personal som avses är omvårdnadspersonal som 
arbetar som kontaktmän. De två övriga aktörerna i omsorgstriangeln, anhöriga och om-
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sorgstagare lämnas med andra ord därhän i den här undersökningen. Studien har för avsikt att 
ge en bred bild av omvårdnadspersonalens syn på kontaktmannaskapets psykosociala krav, 
och handledningens eventuella inverkan på dessa. I viss mån kommer även arbetsmetodens 
otydliga utformning att behandlas. Kvantitativ metod i form av enkätundersökning kommer 
att användas för att fånga denna bredd. 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt där de teman som indirekt eller direkt berör kon-
taktmannaskapet i äldreomsorgen presenteras. Forskningsöversikten skall ge en slags bak-
grund och förståelse för omfånget av kontaktmannaskapet som arbetsuppgift. Då uppsatsen 
skall behandla de psykosociala kraven som kontaktmannaskapet ställer på omvårdnadsperso-
nalen, kommer de begrepp som är relevanta att definieras och presenteras i det efterföljande 
teoriavsnittet. Därefter följer metodavsnittet som ingående beskriver hur undersökningen har 
gått till, vilket skall möjliggöra replikation. I metodavsnittet förs även ett resonemang kring 
undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  I resultatavsnittet som följer ef-
ter metodavsnittet, redovisas resultatet med hjälp av siffror och tydliga tabeller. Dessa resultat 
analyseras i det efterkommande analysavsnittet med hjälp av det instrument som används i 
Karaseks och Theorells kortversion, samt med hjälp av tidigare forskning. Uppsatsen avslutas 
med en diskussion om de möjliga förklaringarna till resultaten, metodens för- och nackdelar 
samt förslag till fortsatt forskning. 
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Forskningsöversikt 
I detta avsnitt behandlas inledningsvis tillvägagångssättet för forskningsöversikten, och efter-
som kontaktmannaskapet är ett område som är relativt outforskat, presenteras därefter fem 
teman som knyter an till kontaktmannaskapet. Av dessa fem teman, som identifierades i 
forskningsöversikten då de var återkommande i litteraturen, behandlar fyra av dem de mer 
kringliggande faktorerna genom vilka kontaktmannaskapet kan förstås. De teman som utkris-
talliserades var: flytt till särskilt boende, anhörigas känslor, relationen mellan personalen och 
anhöriga, kontaktmannaskap och personalens arbetssituation. Av de fem teman som redovi-
sas är det med andra ord endast ett tema som berör kontaktmannaskapet i äldreomsorgen på 
ett direkt plan, temat kontaktmannaskap. De andra fyra teman berör kontaktmannaskapet mer 
indirekt. Tanken är att dessa teman tillsammans skall ge en inblick i de bakomliggande fakto-
rerna som kan inverka på kontaktmannaskapet i äldreomsorgen.  Avslutningsvis knyts forsk-
ningsöversikten ihop i en sammanfattning av vad som stått i fokus i tidigare forskning, vilka 
forskningsmetoder som använts samt ett resonemang kring de ”luckor” som framkommit i 
forskningsöversikten. 

Alla teman kommer inte att vidare behandlas i uppsatsen utan skall ses som bakgrundsinfor-
mation som är tänkt att underlätta förståelsen för kontaktmannaskapet i äldreomsorgen. 

Tillvägagångssätt 

Sökandet efter litteratur om kontaktmannaskapet påbörjades med en osystematisk sökning av 
orden kontaktmannaskap och kontaktperson i Nationalencyklepedin följt av systematiska 
sökningar i databaserna. Kedjesökningar har följt genom hela sökprocessen i form av genom-
gång av referenslistor i den litteratur som på något sätt berört temat kontaktmannaskap. Nya 
sökord och synonymer på engelska har på så sätt kunnat urskiljas och användas i databaserna. 
Använda databaser är: Libris webbsök, SweMed, Socialstyrelsen, Artikelsök, Social Services 
Abstracts, Applied Social Sciences Index and Abstacts samt Academic Search Elite. Sökning-
ar har även genomförts på Äldrecentrums- och Demensförbundets hemsidor samt på Rixlex. 
De sökord som har använts är: anhörig, relatives, kin, anhörigstöd, kontaktmannaskap, kon-
taktman, kontaktperson, äldreomsorg, äldreboende, elderly care, institutional care, äldre, el-
derly, old people, relation, relationship, interaction, caregivers, personal, staff. Sökorden har 
kombinerats och trunkerats.  

Flytt till särskilt boende 

I Socialstyrelsens undersökning (2000) var flertalet av de anhöriga kvinnor (maka eller dotter) 
som innan flytten till särskilt boende själv tagit det i huvudsakliga ansvaret för vården för den 
äldre. Många upplevde tiden före inflyttningen som mycket fysiskt- och psykiskt påfrestande. 
De stödinsatser som givits i hemmet innan särskilt boende kom på tal ansågs otillräckliga och 
många menade att ytterligare insatser och stöd hade kunnat underlätta situationen i hemmet. 
Vid inflyttningen på särskilt boende upplevde de anhöriga brist på delaktighet och informa-
tion (Nyberg, 2000, sid. 35-37). Det framkom också att många upplevde att flyttningen aktua-
liserades och genomfördes för fort vilket förde med sig oro i både praktisk och emotionell 
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bemärkelse (Falk et al., 2001, sid. 26-27; Nyberg, 2000, sid. 37-38). Svårigheter att lämna 
ifrån sig ansvaret för den äldre och känslan av skuld, sorg, förlust och tvivel var vanligt före-
kommande visar flera undersökningar (Kellett, 1998; Nyberg, 2000, sid. 35-37; Szebehely, 
2005, sid. 210). Falk et al. (2001) kom i sin undersökning fram till att de flesta anhöriga ansåg 
att det var vid själva inflyttningen till det särskilda boendet som grunden för den fortsatta kon-
takten med omvårdnadspersonalen lades (Falk et al., 2001, sid. 44-46). 

Anhörigas osäkerhetskänslor 

Anhöriga uppger i svenska studier att svårigheterna att få adekvat information ger upphov till 
osäkerhetskänslor. Osäkerheten och känslan av att vara ovetandes rör sig om den äldres vård, 
medicinska behandling, generella planer och aktiviteter för den äldre (Hertzberg, 2002 s. 25-
26; Jeppsson Grassman, 2003, s. 107-108). Osäkerheten ger sig också tillkänna när det gäller 
hur de ska bete sig i förhållande till personalen. Stör jag personalen, tar de notis om den in-
formation jag ger, kan jag bidra med något och i så fall är det uppskattat, är exempel på frågor 
som anhöriga brottas med (Jeppsson Grassman, 2003, s. 115). 

Relationen mellan personalen och anhöriga 

Flera svenska studier visar att anhöriga till äldre i särskilt boende, vill ha bättre kontakt med 
personalen och inte bara hälsningsfraser när de kommer och går. Detta visar sig vara ett pro-
blem, eftersom personalen inte vill störa när den äldre har besök, och eftersom de anhöriga 
inte vågar störa personalen i arbetet, en slags ömsesidig respekt (Falk et al., 2001, s. 47; 
Hertzberg, 2002, s. 28-31; Häggström, 2005, s. 21; Jeppsson Grassman, 2003, s. 109-110). 
Rädslan för att upplevas som besvärlig och krävande gör att många anhöriga inte vågar lägga 
sig i, eller ifrågasätta omvårdnadsarbetet. Många anhöriga resignerar och menar att det bara är 
att ”gilla läget”, annars kanske situationen blir ännu värre (Häggström, 2005, s. 21; Socialsty-
relsen, 2005, s. 17). Relationsproblemen mellan anhöriga och personal uppstår med andra ord 
på grund av att de inte vet när de kan förlita sig på varandra, samt på grund av att de inte talar 
om vilka förväntningar de har på varandra (Szebehely, 2005, sid. 211). När man tittar på stöd-
formerna i Sverige för de anhöriga till äldre i särskilda boenden, skiljer de sig från stödfor-
merna för anhöriga till äldre i hemmet. De äldre som bor i särskilda boendeformer antas få 
sina vård- och omsorgsbehov tillgodosedda av personalen och själva boendet kan i sig utgöra 
ett stöd för de anhöriga. Behoven kan också sägas vara mer indirekta och subtila och ett slags 
uttryck för att anhöriga känner delaktighet (Jeppsson Grassman, 2003, sid. 105-110; Szebehe-
ly, 2005, sid. 211). För att underlätta samarbetet mellan personal och anhöriga för vårdtaga-
rens bästa när denne flyttar in i någon särskild boendeform, har Socialstyrelsen arbetat fram 
ett samtalsunderlag. Samtalsunderlaget skall förtydliga anhörigas situation, deras önskemål 
och möjligheter att delta i vårdtagarens vardag (Socialstyrelsen, 2002, sid. 7). Undersökning-
en visar att personalen upplever att det med samtalsunderlaget känns tillåtet att ställa känsliga 
och delikata frågor till de anhöriga. Det är en arbetsuppgift och inte uttryck för nyfikenhet hos 
personalen (Socialstyrelsen, 2002, sid. 10). Utvärderingen av samtalsunderlaget visade att 
samarbetet mellan personalen och anhöriga hade blivit bättre, och att personalen lättare kunde 
förstå de anhörigas situation (Socialstyrelsen, 2002, sid. 20).  
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Kontaktmannaskapet 

Falk et al.(2001) benämner kontaktmannaskapet som en idealisk arbetsmetod att organisera 
arbetet inom äldreomsorgen på, då det anses medföra positiva effekter för så väl omsorgstaga-
re, anhöriga och omsorgspersonal (Falk et al., 2001, s.60-61). Kontaktmannaskapet i äldreom-
sorgen förespråkas även av Werner-Gustafsson (2001) som menar att det med rätt utformning 
blir nyckeln till en god vård och omsorgsform, som når så nära den ideala vården man kan 
komma (Werner-Gustafsson, 2001, s.3). Kontaktmannaskapet bidrar enligt Falk et al., (2001), 
Berggrén (2001) och Wikström (2002) till kontinuitet i relationen till de äldre och deras anhö-
riga, samt till att underlätta en individanpassad omsorg. Dessutom ges personalen möjlighet 
till ett fördjupat ansvarstagande inom olika kompetensområden, där undersköterskor och 
vårdbiträden får ett större mått av självständighet, tydligare arbetsinnehåll samt möjligheten 
att nyttja hela sin kompetens (Falk et al., 2001, s. 61; Berggrén, 2001,s. 5; Wikström, 2002, s. 
35). För att verksamheten skall få till stånd ett välfungerande kontaktmannaskap krävs en 
handlingsplan som Berggrén delar in i fyra punkter. Punkterna består av introduktionssamtal, 
välkomstsamtal, byråkrati och kunskaper som behövs för att vara kontaktman. Vid introduk-
tionssamtalet som helst skall ske innan inflyttningen till det särskilda boendet, handlar det om 
att presentera boendet och kontaktmannen för den äldre och dess anhöriga. Introduktionssam-
talet skall också behandla vart man vänder sig då man är missnöjd med kontaktmannen, vilka 
förväntningar den äldre och de anhöriga har samt hur det kommer att se ut vid själva inflytt-
ningen. Välkomstsamtalet skall genomföras några dagar efter introduktionssamtalet, eller när 
inflyttningen är avklarad och den äldre hunnit installera sig. Vid välkomstsamtalet står den 
äldre i centrum, en levnadsberättelse och en vårdplan upprättas samt att den äldre och dennes 
anhöriga visas runt i lokalerna. Punkten byråkrati behandlar kraven på dokumentation och de 
rutiner som finns för hur boendet gör förändringar i vårdplanen, och hur man exempelvis han-
terar kontanter. De kunskaper som krävs av en kontaktman är bland annat kunskap om de 
vanliga äldresjukdomarna som diabetes, högt blodtryck, astma, hjärt- och kärlsjukdomar samt 
specialkost. Kunskap krävs också om den egna organisationen, äldreomsorgens beslutsvägar, 
överklagan och vart man vänder sig med en förfrågan om eller byte av god man åt den äldre 
(Berggrén, 2001, s.10-12). Hur kontaktmannaskapet utvecklas och fortskrider påverkas också 
av andra faktorer. Betydelsefulla faktorer för kontaktmannaskapet var hur relationen inleds, 
hur personkemin mellan parterna är, och hur mycket tid som kontaktmannen tillbringar hos 
den äldre (Falk et al., 2001, s.51; Lindgren, 2003, s.25). 

Personalens arbetssituation 

Personalen har generellt sett en positiv attityd till de anhöriga, men anser att de är krävande, 
tidsödande och ibland tålamodsprövande. Men trots det anser man i samma svenska studie att 
anhöriga mestadels är resurser för den boendes välmående och som handräckningshjälp. 
(Hertzberg, 2002, del IV sid. 21). Även i en annan svensk studie (2001) anser personalen att 
anhöriga till största del kan ses som resurser (Arbetsrapport, 2: 2001). Personalen i den först-
nämnda studien gör skillnad på anhöriga och anhöriga. Man menar att de yngre anhöriga bätt-
re visste vad de kunde begära av personalen, och de ansågs ha lägre toleransnivå för tillkorta-
kommanden. De äldre anhöriga var mer tacksamma (Hertzberg, 2002, del IV sid. 25). Arbets-
förhållandena inom äldreomsorgen är både fysiskt och psykiskt krävande och arbetsbördan för 
personalen har blivit tyngre. Personalen upplever att äldreomsorgen hotas från flera håll och 
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känslan av att inte räcka till är vanligt förekommande. Bemanningen är låg i relation till den 
fysiska och psykiska spännvidden, och personalen riskerar att utsättas för verbal- och fysisk 
misshandel i sitt dagliga arbete. Den låga personaltätheten medför en stressig arbetsmiljö och 
de ständiga nedskärningarna försvårar möjligheten till arbetsro. Oftast har de sjuksköterskor 
som arbetar inom äldreomsorgen ingen utbildning i geriatrisk vård. Lönerna är låga och statu-
sen lika så (Wreder, 2005; Hertzberg, 2002, s.3).  

Sammanfattning 

Kontaktmannaskapet är ett ämnesområde som är relativt outforskat men omsorgsforskningen 
behandlar många ämnen som knyter an till kontaktmannaskapet som fenomen. De få under-
sökningar som direkt behandlar kontaktmannaskapet i äldreomsorgen har genomförts med 
hjälp av intervjuer som analyserats kvalitativt. Exempelvis har Falk, Gustavsson & Richt 
(2001) undersökt anhörigas syn på kontaktmannaskapet i särskilda boenden. Deras bok skall 
främst ses som en inspirationskälla till kontaktmannaskapet som de anser är en idealisk ar-
betsform att organisera arbetet i äldreomsorgen på. Eftersom de anser att kontaktmannaskapet 
medföra positiva effekter för så väl omsorgstagare, anhöriga och omsorgspersonal. Lundberg 
(2002) har undersökt hur vårdbiträdena upplever sin roll som kontaktmän i hemtjänsten, och 
vilken betydelse de anser att kontaktmannaskapet har för de involverade parterna. I Lundbergs 
studie framkom det att kontaktmannen anser sig ha ett ansvar för den vårdtagaren som hon 
eller han har blivit tilldelad. Kontaktmannen kan ha betydelse för vårdtagarens nätverk i om-
sorgen, genom medling mellan andra involverade parter som till exempel anhöriga, bistånds-
handläggaren, distriktssköterskan och arbetsterapeuten. Det framkom också att personalen 
upplevde att det tog tid att bygga upp en relation mellan den äldre och kontaktmannen. Tid 
som det inte ansågs finnas utrymme för i arbetsschemat. Lindgren (2003) genomförde 28 in-
tervjuer om vad som utmärker kontaktmannaskapet vad avser kommunikationen respektive 
relationen mellan personalen, brukaren och den anhörige. Lindgren fann inga tydliga tecken 
på att relationen mellan den äldre och kontaktmannen skulle vara annorlunda. Det som påver-
kade relationen dem emellan var personkemin och hur mycket tid man tillbringade hos den 
äldre. Kontaktmännen gav en varierande bild av vad de gjorde som kontaktman. Flertalet me-
nade att kontaktmannaskapet gentemot den äldre främst hade en praktisk funktion medan den 
gentemot anhöriga hade en kommunikativ och informativ funktion. Även Wikströms (2002) 
kollegiegranskning för ömsesidigt lärande mellan sjuksköterskor och undersköterskor i äldre-
omsorgen som har genomförts med hjälp av enkäter, intervjuer och observationer har kvalita-
tiv ansats. Undersökningens fokus låg på kontaktmannaskap och delegering inom hemvården. 
I Wikströms studie framkom det stora kunskapsbrister om kontaktmannaskapet över huvud 
taget. Till exempel var det dokument som fanns om kontaktmannaskap dåligt känt och en 
fjärdedel av personalen i undersökningen visste inte om vilka som var kontaktmän. Vidare var 
det bara två av tre som visste om alla vårdtagarna tilldelats en kontaktman. 

I sökandet efter litteratur om kontaktmannaskap har någon kvantitativ undersökning i ämnet 
inte kunnat identifieras. Forskningen i ämnesområdet kontaktmannaskap i äldreomsorgen har 
många luckor och det finns all anledning att fortsätta utforska ämnet.  
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Teoriavsnitt 
I teoriavsnittet beskrivs inledningsvis valet av teori följt av Karaseks och Theorells krav- och 
kontrollmodellen samt dess vidareutveckling. Därefter följer krav- och kontrollmodellens 
fyrfältstabell, som visar hur kombinationen av krav och kontroll mynnar ut i fyra olika former 
av psykosociala arbeten. Dessa fyra olika former av psykosocialt arbete är aktiva arbeten, 
passiva arbeten, högstressarbeten och lågstressarbeten, vilka beskrivs i korthet efter fyrfälts-
tabellen. Därefter presenteras krav- och kontrollmodellens grunddimensioner, krav och kon-
troll lite närmare. Även begreppet socialt stöd som är modellens tredje dimension och senaste 
tillskott presenteras närmare. Teoriavsnittet avrundas med kritik mot teorin och därefter knyts 
teoriavsnittet samman i en sammanfattning. 

Teorival 

Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell används för att undersöka den anställdes 
upplevelser av de krav hon möter i arbetslivet, och hennes möjlighet att hantera och kontrolle-
ra dessa krav. Modellen uttalar sig med andra ord om den psykosociala arbetsmiljön, och det 
mest centrala begreppet inom psykosocial arbetsmiljö är stress. Stress uppstår då den anställ-
de upplever att kraven i arbetsmiljön är högre än kontrollen/beslutsutrymmet. Detta förtydli-
gas i Karaseks och Theorells fyrfältstabell där arbetskrav och kontroll bildar fyra olika former 
av psykosociala arbeten, aktiva arbeten, passiva arbeten, högstressarbeten och lågstressarbe-
ten (Karasek & Theorell, 1990, s.35-36). Men det har visat sig att krav- och kontrollmodellen 
varit ofullständig i sin utformning då även det sociala stödet i arbetsmiljön påverkar de fyra 
olika psykosociala arbetsformerna. Detta framkommer då Jeff Johnson (1986) genom sin 
forskning lyckas sammanföra socialt stöd med Karaseks och Theorells krav- och kontrollmo-
dell. Krav- och kontrollmodellen får med begreppet socialt stöd sin tredje dimension när 
Johnson förenar modellens inriktning på individens egenkontroll av arbetskrav, med den soci-
ala omgivningens betydelse för en hälsosam arbetssituation. Johnson finner med andra ord 
samband mellan socialt stöd och den anställdes upplevelser av kraven i arbetsmiljön. Vidare 
visar Johnson på att socialt stöd kan förebygga stress då det kan öka känslan av kontroll vid 
höga krav i arbetet (Johnson, 1986). Även Söderfeldt & Söderfeldt (1997, s.8-9) anser att so-
cialt stöd kan ha en modererande effekt på höga krav i arbetsmiljö. Begreppen krav och kon-
troll handlar om relationen mellan yttre fysiska och psykiska krav, och de möjligheter till be-
slutsutrymme som människorna får i sin miljö. Det vill säga på vilket sätt människan hanterar 
de yttre kraven (Theorell, 2003, s.17). Socialt stöd påverkar i sin tur samspelet mellan krav 
och kontroll i arbetsmiljön. Därför är krav- och kontrollmodellen tillsammans med socialt 
stöd en intressant teori att använda sig av, i en undersökning av omvårdnadspersonalens ar-
betsuppgift som kontaktman inom äldreomsorgen. Arbetsbelastningen inom äldreomsorgen 
har ökat markant sedan 1990-talet (Falk et al., 2001, s. 9; SOU, 2000:3, s. 167-173; Szebehe-
ly, 1998, s.73) och krav- och kontrollmodellen tillsammans med socialt stöd kan ge svar på 
vilken form av psykosocialt arbete kontaktmannaskapet utgör, samt eventuellt ge indikationer 
på det sociala stödets betydelse. 
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Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell 

Den amerikanske sociologen Robert Karasek utvecklade under 1980-talet krav- och kontroll 
modellen som kritik mot den rådande managementdoktrinen vilken inte tog tillräcklig hänsyn 
till individens hälsa och beteende i arbetets organisering. Karasek var kritisk mot specialise-
ringen som förknippas med Adam Smith´s principer att organisera ekonomin i industrisam-
hället samt teknikutvecklingen vilken innebar att löpandebandsprincipen fick allt större bety-
delse i produktionen. Karasek menar att specialisering leder till att arbetstagaren får ett be-
gränsat inflytande i produktionen. Löpandebandsprincipen leder till monotona krav med 
minskat utrymme för den anställda att använda sina färdigheter (Karasek & Theorell, 1990, s. 
5-6). Robert Karasek har sedan vidareutvecklat krav- och kontrollmodellen, tillsammans med 
svensken Töres Theorell, professor i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet. 
Bland annat har de tillsammans utvecklat den fyrfältstabell som är mest förknippad med krav- 
och kontrollmodellen. I fyrfältstabellen kombineras arbetskrav och kontroll varpå det framträ-
der fyra olika former av psykosociala arbeten, se figur 1 (Karasek & Theorell, 1990, s.32). 

 

 

 

Figur 1, Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell. 

• Aktiva arbeten med höga krav och hög kontroll vilket innebär att personalen får stimulans i 
sin arbetssituation. Personalen ges möjlighet att använda sin kunskap och stimuleras till 
lärande och utveckling vilket gynnar produktiviteten i ett företag. Personalen har möjligheten 
att själv välja lösningar på problem, utvärdera och korrigera. Aktiva arbeten ger en aktiv fri-
tid. En negativ effekt kan vara att personalen på sikt jobbar för mycket och på så sätt riskerar 
sin hälsa (Karasek & Theorell, 1990, s.35-36).    

• Passiva arbeten kännetecknas av låga krav och låg kontroll, vilket innebär att personalen inte 
får använda sin fysiska och psykiska förmåga och inte heller lära sig något nytt. Personalen 
har ingen stimulans i sitt arbete och på sikt kan det vara skadligt för hälsan. Dessa arbeten 
utarmar personalens kunskapsbas och motverkar lärande, motivation och produktiviteten i 
företaget. Aktivitetsnivån under fritiden minskar (Karasek & Theorell, 1990, s.36).     
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• Högstressarbeten medför höga krav, ett styrt arbete och personalen har ingen möjlighet att 
påverka sin arbetssituation. En sådan arbetssituation kan leda till utmattning, oro, depressio-
ner och fysisk ohälsa. Bristen på kontroll kan kännas pressande och stressande för personalen 
vilket i sin tur kan minska motivationen att ta tag i problem och hitta nya lösningar. Hög-
stressarbeten hindrar aktivt lärande, utveckling och är mest ogynnsam för individens hälsa och 
därmed för företagets produktivitet. Den anställde har en passiv fritid (Karasek & Theorell, 
1990, s.36-38).     

• Lågstressarbeten innebär låga krav och hög kontroll. Personalen ges möjlighet att optimalt 
lösa de tänkbara krav som kan uppstå. Karasek menar att lågstressarbeten ger bäst förutsätt-
ningarna för god hälsa hos personalen. Däremot är förutsättningarna för lärande och utveck-
ling begränsade vilket kan vara ogynnsamt för företagets produktivitet. Den anställde är oftast 
aktiv på fritiden (Karasek & Theorell, 1990, s. 31-34). 

Krav 

När Karasek och Theorell talar om arbetskraven menar de, de yttre fysiska och psykiska krav 
som individen ställs inför i sin miljö. Det finns många olika typer av arbetskrav, de kan till 
exempel vara kognitiva, kvalitativa, kvantitativa och emotionella krav (Theorell, 2003, s.17, 
28).  

• Kognitiva krav handlar om hur mycket man måste hålla i huvudet för att klara uppgifterna, 
och hur mycket koncentration och logisk förmåga som uppgiften kräver.  

• Kvalitativa krav handlar om hur svåra uppgifter man har. 

• Kvantitativa krav handlar om hur många moment uppgiften består i. 

• Emotionella krav förekommer i vårdyrken och ofta handlar kraven om att dölja emotioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Förenklat skulle man kunna säga att individen i olika arbetsmiljöer utsätts för olika sorters 
yttre krav och olika yrken ställer olika krav. Enligt Söderfeldt & Söderfeldt (1997) är det ofta 
i yrken där kärnan i arbetsuppgifterna innebär mänskliga relationer som medför känslomässi-
ga och emotionella krav. I människovårdande yrken konfronteras ofta den anställde med kon-
flikten mellan den egna uppfattningen om en bra omvårdnad och den krassa verkligheten.  De 
emotionella kraven i arbetet kan med det förstärkas (Söderfeldt & Söderfeldt, 1997, s. 24-26). 

Kontroll 

När det gäller arbetstagare likställer Theorell (2003) begreppet kontroll med beslutsutrymme 
som i sin tur delas in i kunskapskontroll (stimulans) och påverkansmöjligheter. Påverkans-
möjlighet utgör den omedelbara demokratiaspekten på de anställdas möjlighet att utöva kon-
troll. Om det finns möjligheter att påverka vad som skall göras, när det skall göras och hur det 
skall göras, talar man om goda påverkansmöjligheter. Stimulans avser om den anställda har 
goda möjligheter till kompetensutveckling i form av kontinuerlig handledning, utbildning 
eller någon typ av arbetsrotation. Får de anställda kompetensutveckling har de relativt stora 
möjligheter att ta kontroll över de flesta situationer som uppkommer. Men det handlar också 
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om det finns utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Påverkansmöjligheter och stimulans 
påverkar ömsesidigt varandra, då högre kompetens kan ge större beslutsutrymme och därmed 
stärka den anställdes uppfattning om kontroll. Theorell menar också att kontroll innebär att 
den anställda har möjlighet till inflytande över de regler och den struktur/förutsättningar som 
omger arbetsutförandet på längre sikt (Theorell, 2003, s. 23). 

Stöd 

Socialt stöd som är krav- och kontrollmodellens tredje dimension, binder ihop individens upp-
levelser av arbetsmiljön, med samspelet och de sociala relationer som hon har med andra 
människor i sitt arbete. Socialt stöd handlar till exempel om möjligheten att prata med arbets-
kamrater under raster, fikapauser eller under arbetets gång.  Men även om möjligheten att 
under arbetstid kunna lägga sina arbetsuppgifterna åt sidan för att gå och prata med en kolle-
ga. Socialt stöd handlar också om att interagera med arbetskamrater som en del i arbetet, men 
också att umgås med arbetskamrater utanför arbetstid (Johnson, 1986, s.80-82). Enligt John-
son & Hall (1988) kan socialt stöd generellt motverka stress och stärka individen i arbetssitua-
tionen. Sociala kontakter visade sig också ha en positiv inverkan på personer med aktiva jobb 
då de upplevde sin arbetssituation som mer positiv. Johnson & Hall menar också att en indi-
vids uppfattning av krav/kontroll kan bero på att hon känner sig isolerad eller saknar möjlig-
het till sociala kontakter (Johnsson & Hall, 1988, s.1336-1341). Westlander (1993) tar i sin 
bok upp Brownells och Shumakers tankar om det sociala stödet. De anser att man bör under-
söka andra effekter av det sociala stödet förutom stress. Exempelvis anser de att de omedelba-
ra och långsiktiga effekterna av det sociala stödet vad det gäller självkänsla, självvärdering 
och kompetensupplevelse bör sättas i centrum (Westlander, 1993, s. 53).  

Kritik mot krav- och kontrollmodellen 

Krav- och kontrollmodellen har kritiserats för att främst vara inriktad på industriella miljöer 
och endast gjort urskiljning mellan två grova yrkeskategorier, tjänstemän och arbetare. Där-
med har inget utrymme lämnats för arbete i människovårdande yrke. I människovårdande 
yrken måste klientrelationen tas i beaktande, och även det faktum att det finns en större osä-
kerhet om målet för arbetet. Dessutom är resultaten för det utförda arbetet i människovårdan-
de yrken svåra att mäta. Kritik har även riktats mot att modellen har som mål att generalisera 
antaganden till alla typer av arbeten.  Detta leder till breda tester av modellen med tvärsnitts-
design (Söderfeldt & Söderfeldt, 1997, s.23, 29). Karasek & Theorell kritiseras också för hur 
de använder kontrollbegreppet och Siegrist (1996) menar att kontrollbegreppets i en arbetssi-
tuation kan utgå från tre olika dimensioner. Dimensionerna är: arbetets objektiva struktur vil-
ket medger möjligheten till kontroll, individens egen uppfattning om möjligheten till kontroll 
samt den generella upplevelsen individen har om att kunna/vilja kontrollera viktiga händelser 
i sitt liv. Om inte hänsyn tas till dessa olika dimensioner leder det till bristfälliga undersök-
ningar med otillräcklig förklaring till individers olika beteenden vid brist på kontroll. Siegrist 
menar vidare att de personliga egenskaperna hos individen inte undersöks i tillräcklig ut-
sträckning, resultaten förklaras i stort sett av yttre stimuli (Siegrist, 1996, s.27-39). 
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Sammanfattning 

Kritiken mot Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell visar på brister som kan ha en 
avgörande inverkan på resultatet i denna undersökning. Kritiken om osäkerheten om målen i 
människovårdande yrken har definitivt en stor betydelse då det redan framkommit i tidigare 
studier att kontaktmannaskapet är luddigt och vagt formulerat. Även modellens brist i beak-
tande av klientrelationen samt det faktum att man bortser från individens personliga egenska-
per kan få konsekvenser för denna undersökning. Ett resonemang kring vilken inverkan mo-
dellens brister har haft för resultaten kommer att föras i diskussionsavsnittet.  Trots bristerna 
anser jag att krav- och kontrollmodellen tillsammans med det sociala stödet är en användbar 
modell för studien. Karaseks och Theorells krav- och kontroll modell tar sig an den anställdes 
uppfattning om de krav hon möts av i arbetslivet och hennes möjligheter att hantera och kon-
trollera dessa krav. Krav och kontrollmodellen tillsammans med den tredje dimensionen soci-
alt stöd kan hjälpa till att förklara hur omvårdnadspersonalen hanterar kraven som kontakt-
mannaskapet innebär i en arbetsmiljö med allt högre tempo. Krav- och kontrollmodellen till-
sammans med socialt stöd kan också ge svar på vilken form av psykossocialt arbete som kon-
taktmannaskapet hamnar i för undersökningsgrupperna.  
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Metodavsnitt 
Metodavsnittet inleds med en förklaring till vald metod följt av en beskrivning av populatio-
nen och urvalet. Därefter presenteras undersökningsenheterna följt av en beskrivning av hur 
enkäten utformats och testats. Dessutom beskrivs hur kontakten tagits med undersökningsen-
heterna, och hur datainsamlingsprocessens gått till. Metodavsnittet fortsätter därefter med ett 
resonemang kring de etiska överväganden och möjliga svårigheter som har beaktats under 
studiens genomförande. Därefter följer en beskrivning av undersökningens dataprocess och 
bortfall. Även instrumentet som används vid analysen för undersökningen förklaras i korthet. 
Avslutningsvis diskuteras undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

Metodval 

Med kvantitativ forskningsmetod ges möjligheten att infånga svar från större undersöknings-
grupper. Metoden är väl anpassad för att svara på frågor om hur vanligt förekommande ett 
visst fenomen är. I en undersökning där man vill visa på hur vanligt förekommande ett visst 
fenomen är lämpar sig frågeundersökning i form av exempelvis enkäter (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud, s. 254-255). Kvantitativ metod har valts för denna undersökning då 
förhoppningen är att kunna se tydliga och generaliserbara mönster på kontaktmannaskapet 
som arbetsmetod. En nackdel med att använda kvantitativ metod i denna studie är att de un-
derliggande anledningarna till omvårdnadspersonalens skattningar av kontaktmannaskapet går 
förlorade. Men då tanken snarare är att ta reda på hur kontaktmannaskapet ser ut än att på 
djupet förstå hur det upplevs är kvantitativ metod att föredra. Frågeundersökningen i denna 
undersökning har genomförts med hjälp av enkäter utställda till totalt 61 kontaktmän för om-
sorgstagarna i tre särskilda boenden i Stockholmsområdet. 

Population 

Målpopulationen är omvårdnadspersonalen som arbetar som kontaktmän åt boende från 
Stockholms samtliga särskilda boenden. Men då det inte har varit praktiskt genomförbart att 
undersöka hela målpopulationen har undersökningsgruppen begränsats till en rampopulation 
(Elofsson i Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s.63-65).  Denna rampopulation utgörs av 
omvårdnadspersonal som är kontaktmän till omsorgstagare från tre särskilda boenden, med 
varierande utformning i Stockholmsområdet. Tre särskilda boenden ansågs som ett hanterligt 
antal boenden med tanke på uppsatsens omfång. 

Urval  

Tanken var från början att alla kontaktmän från dessa tre särskilda boenden skulle ingå i un-
dersökningen, så kallade totalundersökningar. Men ganska snart framgick det att det fanns 
flera problem med att genomföra tre totalundersökningar i särskilda boenden inom tidsramar-
na för en c-uppsats. Även att genomföra en enda totalundersökning skulle innebära stora svå-
righeter. Svårigheterna skulle vara att nå alla kontaktmän då omvårdnadspersonalen i de sär-
skilda boendena har schemalagd arbetstid förlagd på veckans alla dagar samt att deras arbets-
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tider indelas i morgon- och kvällspass. Det skulle med andra ord innebära en betydligt längre 
och mer krävande datainsamling, och på grund av dessa svårigheter har ett urval ur rampopu-
lationen gjorts. Urvalet består av de kontaktmän som var i tjänst vid de tre olika undersök-
ningstillfällena som omfattade både förmiddagar och eftermiddagar. Detta urval kan ses som 
ett slumpartat urval då det inte var känt eller fanns några som helst möjligheter att påverka 
vilka kontaktmän som skulle vara i tjänst vid undersökningstillfällena. På boende 3 begränsa-
des urvalet ytterligare då endast kontaktmännen från 4 av 7 avdelningar deltog i undersök-
ningen. Detta berodde på att enhetschefen för de övriga 3 avdelningarna inte var tillgänglig 
vid undersökningstillfället. Urvalet uppgick till 47,7 procent av rampopulationen och uppskat-
tas vara representativt för alla kontaktmän på de tre boendena, gällande fördelningen av kön, 
ålder och utbildning.  

Undersökningsenheterna   

• Boende 1 har fyra avdelningar med plats för 40 boende och är förlagt i en kommun med 
socialdemokratisk majoritet. Samtliga fastanställda vårdbiträden och undersköterskor är kon-
taktmän med undantag för nattpersonal. Totalt har boendet 22 kontaktmän. Boendet drivs i 
privat regi. 

• Boende 2 har sju avdelningar med plats för 80 (exklusive 104 pensionärslägenheter, 9 hos-
piceplatser) boende och är förlagt i en kommun med borgerlig majoritet. I undersökningen 
ingår endast fyra av de sju avdelningarna och dessa fyra avdelningar har plats för 40 boende. 
Samtliga fastanställda vårdbiträden och undersköterskor är kontaktmän med undantag för 
nattpersonal. Totalt har de fyra avdelningarna 28 kontaktmän. Boendet är kommunalt drivet. 

• Boende 3 har sju avdelningar med plats för 129 boende och är förlagt i en kommun med 
socialdemokratisk majoritet. Samtliga fastanställda vårdbiträden och undersköterskor är kon-
takmän med undantag för nattpersonal. Totalt har boendet 78 kontaktmän. Boendet drivs i 
privat regi. 

Samtliga verksamheter hade fått information från kommunen om att kontaktmannaskap skall 
användas som arbetsmetod dock utan riktlinjer för hur det skall utföras. Alla tre undersök-
ningsenheterna hade skriftlig information om vem som var kontaktman för vem, samt kon-
taktmannens uppgifter. Det kunde vara i form av dokumentationspärmar som omvårdnadsper-
sonalen handhade eller i form av skriftlig information på insidan av den boendes dörr. Ingen 
av kommunerna hade däremot någon tydlig information gentemot kommuninvånarna om att 
de använder sig av kontaktmannaskap i äldreomsorgen. 

Enkätens utformning 

Ambitionen var att använda Karaseks och Theorells testade kortversion av krav- kontroll- och 
stödmodellen i undersökningen. Efter att kortversionen erhållits via mailkontakt med Töres 
Theorell på Karolinska Institutet visade det sig att kortversionen inte var gångbar fullt ut. Av 
de 17 frågorna var det totalt 15 som ingick i den testade kortversion kunde användas direkt i 
enkäten. De två övriga frågorna från kortversionen fick däremot omformuleras för att passa in 
till kontaktmannaskapet men utgör ändå frågor om arbetsuppgiftens krav. Frågorna handlade 
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från början om arbetet krävde att man arbetade fort och om man arbetade mycket hårt. De 
gjordes nu om till om arbetet var fysiskt och psykiskt krävande. Enkäten kom i sin slutliga 
utformning att består av 30 standardiserade och strukturerade frågor med slutna svarsalterna-
tiv (se bilaga A s.43 ff). Fråga 1-7 berör bakgrundsvariabler som kön, ålder, yrke med mera 
och fråga 8-10 kontaktmannaskapets införande. Vidare fokuserade fråga 11-15  på krav, fråga 
16-23 och 24-30 på kontroll respektive socialt stöd.  

Även om enkäten till största del är utformad efter Karaseks och Theorells testade kortversion 
har enkätens utformning behövts testas. Detta för att få svar på om enkäten konstruerats på ett 
sätt som är begripligt för respondenterna och hur väl enkätens frågor kan appliceras på kon-
taktmannaskapet. Första testet genomfördes genom att ett vårdbiträde utanför undersökningen 
besvarade enkäten, för att sedan komma med kommentarer på enkätens utformning. Enkäten 
fick på så sätt ytterligare ett svarsalternativ på frågan om handledningen hjälper till att hantera 
det egna kontaktmannaskapet (fråga 18). Efter att fråga 18 fått ytterligare ett svarsalternativ 
testades enkäten på nytt av ett annat vårdbiträde utanför undersökningen. Denna gång före-
kom det inga förändringar av enkätens utformning, dock framgick det att frågorna var något 
svåra att förstå.  

Kontakten med de särskilda boendena 

Kontakten med de tre enhetscheferna togs via mail ett par veckor innan det tilltänkta under-
sökningstillfället. Mailet innehöll en kort presentation av undersökningen samt en förfrågan 
om de önskade delta i undersökningen (se bilaga. C s. 52 ff ). Valet att maila förfrågan gjor-
des med den avsikten att enhetscheferna i lugn och ro skulle kunna komma fram till om de 
ville delta eller inte. Ett av mailen vidarebefordrades dock till en utvecklingssamordnare som 
istället för enhetschefen skulle ta ställning till om de skulle vara med i undersökningen då 
denna var insatt i kontaktmannaskapsfrågor. Då de båda enhetscheferna och utvecklingssam-
ordnaren hade besvarat första mailet och godkänt undersökningen, kontaktades de igen när det 
var dags att boka tid för undersökningen. Två av dem kontaktades via mail och en via telefon 
efter önskemål. Tid för datainsamlingen bokades med enhetscheferna och utvecklingssamord-
naren under samma vecka men vid olika tidpunkter på dagen. Ingen kontakt togs med om-
vårdnadspersonalen istället ombads cheferna att vid behov informera sin personal om under-
sökningen utan att vidare beröra vilket ämne som den skulle omfatta.  Det var ett medvetet val 
att inte ge omvårdnadspersonalen möjlighet att i förväg diskutera kontaktmannaskapet med 
sina kollegor då detta skulle kunna ge allt för samstämmiga svar. Detta skulle förstöra syftet 
som var att få omvårdnadspersonalens individuella skattning av kontaktmannaskapet. Endast 
vid ett boende hade omvårdnadspersonalen fått information i förväg om att en undersökning 
skulle genomföras på deras arbetsplats. 

Datainsamlingen 

• Datainsamlingen vid boende 1 genomfördes en eftermiddag med assistans av en klasskamrat 
till mig. Klasskamraten arbetar emellanåt extra på boendet och kunde därmed hjälpa till med 
att hitta i lokalerna samt presentation på avdelningarna. Omvårdnadspersonalen hade inte in-
formerats i förväg om undersökningen utan tillfrågades personligen vid undersökningstillfäl-
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let. Omvårdnadspersonalen befann sig vid tiden för undersökningen i olika delar av lokalerna, 
sysselsatta med omsorgsarbete och kunde på så sätt tillfrågas någorlunda enskilt. Enkäterna 
delades ut personligen, avdelning för avdelning, till 13 kontaktmän. Då boendet inte var så 
stort gick vi mellan de fyra avdelningarna för att besvara frågor och samla in ifyllda enkäter. 
Totalt samlades 12 fullständigt ifyllda enkäter in. Bortfallet bestod av 1 enkät där samtliga 
frågor inte hade besvarats. 

• Datainsamlingen vid boende 2 genomfördes en eftermiddag på ett boende där jag personli-
gen kände enhetschefen och några av respondenterna på en av de fyra avdelningarna. Här 
följde enhetschefen mig runt på de olika avdelningarna för presentation. Omvårdnadspersona-
len hade inte informerats i förväg om undersökningen utan tillfrågades personligen vid under-
sökningstillfället. Då omvårdnadspersonalen var någorlunda samlad tillfrågades de flesta om 
att besvara enkäten samtidigt. Enkäterna delades ut personligen och några fyllde också i den 
sittandes tillsammans och en del diskuterade svarsalternativen med sina arbetskamrater. Enkä-
ten delades ut till 16 kontaktmän. Svaren inväntades på avdelningarna i största mån men några 
enkäter fick inhämtas då undersökningarna var genomförda på de övriga avdelningarna. To-
talt samlades 13 fullständigt ifyllda enkäter in. Bortfallet bestod av 2 enkäter som man inte 
hade hunnit fylla i och 1 enkät där samtliga frågor inte hade besvarats. 

• Datainsamlingen vid boende 3 genomfördes en förmiddag tillsammans med utvecklings-
samordnaren, som guidade mig runt och presenterade mig på de olika avdelningarna. På bo-
ende 3 visste omvårdnadspersonalen om att en undersökning skulle genomföras men inte vad 
den skulle handla om. Kontaktmännen som var fullt upptagna med morgon omsorg tillfråga-
des i enskildhet om de kunde besvara enkäten. Förfrågan gjordes till största del av utveck-
lingssamordnaren medan enkäterna delades ut gemensamt. Då boendet var stort började vi 
med att dela ut enkäterna på alla sju avdelningarna för att sedan gå tillbaka där vi börjat för att 
hämta in de ifyllda enkäterna. Några fick vi återkomma till då de inte hunnit fylla i enkäten. 
Enkäten delades ut till 32 kontaktmän och det var endast vid boende 3 som det inte fanns någ-
ra möjligheter för respondenterna att ställa frågor om enkäten. Totalt samlades 29 fullständigt 
i fyllda enkäter in. Bortfallet bestod av 2 enkäter som man inte hade hunnit fylla i och 1 enkät 
där samtliga frågor inte hade besvarats. 

Etiska överväganden  

Samtliga respondenter fick med enkäten (se bilaga A s. 42 ff) ett följebrev med information 
om den projektansvariges namn, studiens innehåll och syfte, publicering, frivilligt deltagande, 
konfidentiell hantering av studiematerialet (Humanistisk- samhällsvetenskapliga rådet, 1999). 
Samtliga respondenter blev tillfrågande om de ville delta i enkätundersökningen och gavs då 
möjligheten att avböja. Detta kan dock diskuteras då det kan vara svårt att säga nej vid en 
personlig förfrågan. Vid de tillfällen där respondenterna suttit i grupper när de tillfrågats kan 
grupptrycket påverkat omvårdnadspersonalen att delta i undersökningen. Det faktum att che-
fen och utvecklingssamordnaren var med vid två av undersökningstillfällena har troligen på-
verkat omvårdnadspersonalen att delta och kanske också på vilket sätt enkäten besvarats. De 
åtgärder som tagits för att garantera respondenterna konfidentiell hantering har varit att enkä-
terna vid insamlingen lagts i en hög med svarssidan nedåt. Vidare har inga personuppgifter 
inhämtats, äldreboendena kommer inte att nämnas vid namn och inte heller kommunerna. En 
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svårighet skulle kunna vara att skydda de manliga respondenternas identitet då de var väldigt 
få, men problemet försvinner då varken boende eller kommun nämns i den färdiga uppsatsen. 
Däremot har enkäterna kodats med en bokstav som visar vilket boende och en siffra som iden-
titetsnummer. Detta för att det ska vara möjligt att urskilja vilken enkät svaret tillhör vid even-
tuella fel i datasetet. 

Möjliga svårigheter 

En möjlig svårighet är att enkäterna besvarades under arbetstid då stressiga omständigheter 
kan medföra att frågorna upplevs som svåra att förstå och/eller ta ställning till. Det kan vara 
orsaken till att 3 enkäter var ofullständigt ifyllda men det kan också bero på att man egentli-
gen inte velat delta i undersökningen. Stressen kan också ha påverkat resultaten i de fullstän-
digt ifyllda enkäterna men på vilket sätt är svårt att avgöra. Vid ett av undersökningstillfällena 
upplevdes stressen högre än vid de två övriga undersökningstillfällena, vilket kan ha berott på 
att undersökningen gjordes under morgonen. Samtidigt som stressen kan ha påverkat resulta-
ten är det ändå en fördel att undersökningarna genomförts vid olika tidpunkter på dagen. Då 
man annars kanske skulle ha missat att få in svar från de grupper som i regel arbetar förmid-
dagar, exempelvis ensamstående mammor. En annan möjlig svårighet var att omvårdnadsper-
sonalen som är kontaktmän skulle vara sjuka vid undersökningstillfällena och därmed ge bort-
fall. Några av den ordinarie omvårdnadspersonalen var sjuka men högst ett par stycken vid 
varje undersökningsenhet och därmed inte i den omfattningen att det utgjorde något problem 
för undersökningen. Då urvalet består av den omvårdnadspersonal som arbetar vid undersök-
ningstillfällena har de som varit sjuka inte räknats som bortfall. Ytterligare en svårighet var att 
enkäterna inte skulle störa den dagliga verksamheten. Detta visade sig i att fyra kontaktmän 
inte kunde fylla i sin enkät på grund av att de var upptagna med omvårdnadsarbete. Eventuellt 
kan det ha varit en svårighet med den personliga anknytningen som fanns till ett av de boen-
dena som ingick i undersökningen, vilket diskuteras vidare under validitet och reliabilitet.  

Dataprocessen 

De enkäter som inte besvarats på samtliga frågor sorterades bort som bortfall, medan de enkä-
ter som var fullständigt ifyllda kodades med en bokstav och en siffra. Bokstaven skulle repre-
sentera det särskilda boendet och hjälpa till och hålla isär enkäterna i fall det skulle visa sig 
vara intressant att jämföra de olika boendena/kommunerna. Siffran utgör enkätens identitets-
nummer som gör det möjligt att urskilja enkäten vid eventuella fel. Det kodade materialet 
fördes sedan in i statistikprogrammet SPSS version 11.  

Bortfall  

En strategi för att minimera bortfallet har varit att personligen närvara vid utdelningen och 
insamlingen av enkäterna, för att då kunna besvara frågor och reda ut eventuella missförstånd. 
Trots detta har undersökningen fått ett visst bortfall. Av totalt 61 respondenter har 54 stycken 
svarat på samtliga frågor i enkäten vilket ger ett totalbortfall på 7 enkäter (11,5 procent). Bort-
fallet var relativt jämt fördelat på de tre särskilda boendena (1,3,3). Bortfallet berodde på att 
enkätens samtliga frågor inte hade besvarats i tre fall, och att respondenterna inte haft tid att 
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fylla i enkäten i fyra fall. Positivt var att ingen av respondenterna avböjde att delta i under-
sökningen, och att de som inte hade tid att fylla i enkäten var få. Bortfallet hade med all sä-
kerhet varit större om undersökningen skett utan personlig närvaro.  

Tabell 1 visar lite närmare hur bortfallet såg ut för de tre undersökningsenheterna. 

Tabell 1:Bortfall med hänseende till boendenas totalt anställda kontaktmän och antal utdelade enkäter 

Under-
söknings        
enheter 

Totalt 
anställd 
kontakt-
män (n) 

Utdelade 
enkäter 
(n)                                          

Utdelade 
enkäter*  
%                                            

Insamlade 
enkäter 
(n) 

Bortfall 
inte 
hunnit  
(n) 

Bortfall ej 
besvarat 
samtliga 
frågor (n) 

Totalt 
bort-
fall 
(n) 

Bortfall  

    % 

Boende 1       22     13     59       12      1     1          8 

Boende 2       28     16     57      13       2      1     3    19  

Boende 3       78      32     41       29       2      1     3     9  

Totalt     128      61     48       54       4      3     7      12 

* Utdelade enkäter i procent avser till hur stor del av de totalt anställda kontaktmännen som enkäten delats ut.  

Tabell 1 visar att boende 2 hade det största bortfallet på 19 procent medan boende 1 hade det 
minsta bortfallet på 8 procent. Flest antal kontaktmän hade boende 3 och det var också boende 
3 som besvarade flest enkäter. 

Instrument 

Det mätinstrument som kommer att användas vid analysen är det prövade poängbaserade mät-
instrumentet som Karasek och Theorell konstruerat för krav-, kontroll och stödmodellens 
kortversion (se bilaga B s. 49 ff). Frågorna är indelade i de tre ämnena, krav, kontroll och so-
cialt stöd som vardera består av ett visst antal frågor. Frågorna poängsätts med 1-4 poäng per 
fråga och räknas sedan samman ämnesvis.  Den sammanräknade summan utgör poängsätt-
ningen för ämnet. Exempelvis kan kravfrågornas (fråga 11-15) sammanlagda poäng, då de är 
fem till antalet, ligga mellan 5-20 poäng. En låg poängsumma som för krav ligger mellan 5-12 
poäng innebär en lågt skattad kravnivå medan en hög poängsumma mellan 13-20 poäng inne-
bär att kravnivån skattats högt. Indelningen för en låg respektive en hög skattning skiljer sig 
poängmässigt då alla ämnen har olika många frågor. Max och minimum presenteras vid varje 
tabell. 

Validitet och reliabilitet  

Begreppen validitet och reliabilitet härstammar från samhällsvetenskaperna och används för 
att verifiera kunskap. Validitet avser att man mäter det som man avsåg att mäta och reliabilitet 
avser hur pass tillförlitlig informationen som inhämtats är (Kvale, 1997, s.207-209). Enligt 
Halvorsen (1992) härrör sig validiteten och reliabiliteten till den teoretiska förankringen, ope-
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rationaliseringen av denna och datainsamlingen (Halvorsen, 1992, s. 43). I denna undersök-
ning har datainsamlingen inhämtats med hjälp av en teoretisk förankrad och tidigare testad 
enkät och man kan ur den aspekten säga att validiteten ter sig hög.  Dock har teorin kritiserats 
för att inte ta tillräcklig hänsyn till individens personliga egenskaper eller de klientrelationer 
som följer med människovårdande yrken.  Teorin anses av kritikerna främst vara inriktad på 
industriella miljöer och ge förklaringar till yttre stimuli. Ur den aspekten kan teorins operatio-
nalisering tyckas ge en sämre validitet. Något som också kan sänka validiteten är att två frå-
gor ur ursprungsenkäten omformulerats för att bättre stämma överens med frågeställningen. 
För att minimera den risken har enkäten testats vid två tillfällen, efter omformuleringen som 
en ytterligare försäkran om frågornas relevans. Dessutom kan förbiseendet av handledningens 
omfång, fokus på kontaktmannaskapet samt om de som ej erhöll handledning skulle önska 
handledning, minska validiteten något då den skulle kunna ha inverkan på resultaten. Validi-
teten kan ha påverkats från bias av personerna som genomförde undersökningarna beroende 
på hur omvårdnadspersonalen kände för personen. Chefen, utvecklingssamordnaren, min 
klasskamrat och jag själv kan ha påverkat omvårdnadspersonalen att svara i en viss riktning. 
Exempelvis kan omvårdnadspersonalen känna en oro för att chefen skall få reda på hur de har 
svarat, och därmed svara mer positivt än vad som är fallet. Det är ingenting som tyder på att 
det är så men det är viktigt att fundera över.  

Ett sätt att studera reliabiliteten kan vara genom att jämföra resultat ifrån flera undersöknings-
enheter vilket också har gjorts i denna undersökning.  En faktor som kan ge sämre reliabilitet 
är att det alltid finns risk för inmatningfel i datasetet men ingenting tyder på att datasetet skul-
le innehålla några fel.  Dessutom har kontaktmannaskapets otydliga utformning också ha in-
neburit att omvårdnadspersonalen haft olika definitioner av vad de svarade på.  

Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten innebär att resultaten är applicerbara vilket innebär att man kan uttala sig 
om studiens hela population utifrån det undersökta urvalet (Kvale, 1997, s.207-209). För att 
uppnå representativitet i kvantitativ metod skall urvalet göras slumpmässigt (Elofsson i Lars-
son et al., 2005, s. 64). I denna undersökning har inte urvalet varit slumpmässigt på så vis att 
en slumptalstabell eller slumptalsgenerator har används. Dock bör urvalet ses som slumpartat 
då vilka av kontaktmännen som arbetade vid datainsamlingarna inte var känt eller möjligt att 
påverka.  Det har varit ett medvetet val att inte upprätta några listor över personalen för att 
försäkra respondenterna om konfidentiallitet. En annan faktor som ökar möjligheten till gene-
raliserbarhet är att undersökningarna gjorts vid olika tidpunkter på dagen. Vilket innebär att 
undersökningen även omfattar de kontaktmän som endast arbetar förmiddagar, exempelvis 
ensamstående mammor. Det faktum att det är 48 procent av rampopulationen har deltagit 
samt att de tre boenden visat liknande resultat bidrar till en möjlig generalisering av resultaten 
till rampopulationen. 
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Resultat 
I resultatavsnittet presenteras resultaten vilka sedan analyseras i analysavsnittet. Resultatav-
snittet kommer att utgå ifrån de resultat som är relevanta för undersökningens frågeställning-
ar. Det vill säga om hur omvårdnadspersonalen skattar kontaktmannaskapet som arbetsmetod 
utifrån Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell och om handledning har någon 
inverkan på skattningen. Då tidigare studier visat på att kontaktmannaskapet uppfattats som 
otydligt och vagt formulerat, kommer detta också att beaktas i resultaten. Resultaten presente-
ras i form av tabeller och stapeldiagram. Inledningsvis presenteras respondenterna, följt av 
hur respondenterna skattat om de fått tydliga instruktioner om vilka arbetsuppgifter som ingår 
i kontaktmannaskapet, samt fördelningen mellan fysiska och psykiska krav. Därefter följer 
presentationer av hur stor andel som får handledning, hur respondenterna har skattat kontakt-
mannaskapets krav och kontroll, samt sociala stöd. Tabellerna visar hur skattningarna förde-
lats mellan de respondenter som erhåller handledning och de som inte erhåller någon hand-
ledning.  

Respondenternas bakgrund 

I tabell 2 har undersökningens tre respondentgrupper slagits samman för att åskådliggöra kon-
taktmännens fördelning gällande kön, ålder och yrke. Tabellen visar också fördelningen över 
kontaktmännens arbetstider i hel- respektive halvtid, sedan hur länge de haft sin nuvarande 
anställning samt den totala anställningstiden inom äldreomsorgen. 

Tabell 2: Respondenternas fördelning till antal och procent gällande kön, ålder, yrke, arbetstid, nuvarande an-
ställning i år samt total anställningstid inom äldreomsorgen. Antal och andel (%). 
 n % 
Kön 
            Man  
            Kvinna 

 
5 
49 

 
9 
91 

Ålder 
            20-40 år 
            41 – över 60 år 

 
25 
29 

 
46 
54 

Yrke 
            Vårdbiträde 
            Undersköterska 

 
26 
28 

 
48 
52 

Arbetstid 
             Heltid 
             Deltid 

 
28 
26 

 
52 
48 

Nuvarande anställning i år 
              < 6 år 
              6-9 år 
              > 9 år 

 
30 
10 
14 

 
56 
19 
26 

Total anställningstid 
              1-9 år 
              > 9 år 

 
22 
32 

 
41 
59 

Totalt  54 100 % 
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Tabellen visar att kontaktmännen i de särskilda boendena till största del består av kvinnor, 
varav drygt hälften är över 40 år. Majoriteten av kontaktmännen har arbetat inom äldreomsor-
gen i mer än 9 år men i mindre än 6 år på sin nuvarande arbetsplats. Kontaktmännens fördel-
ning vad gäller yrke och arbetstid var relativt jämt fördelad vilket innebär att kontaktmännen i 
stort sett lika ofta arbetade heltid eller deltid som vårdbiträden eller undersköterskor. 

Tydliga instruktioner om vilka arbetsuppgifter som ingår i kontaktmannaskapet 

I tabell 3 presenteras omvårdnadspersonalens syn på i vilken omfattning de erhållit tydliga 
instruktioner om vilka arbetsuppgifter som ingår i kontaktmannaskapet. Dels presenteras sva-
ren för de tre olika undersökningsenheterna var för sig och dels sammanslaget. 

Tabell 3: Kontaktmännens skattning om de erhållit tydliga instruktioner om vad som ingår i kontaktmannaskapet 

Tydliga instruktioner om vilka 
arbetsuppgifter som ingår 

Boende 1  

        n 

Boende 2 

        n 

Boende 3 

        n 

   Totalt  

                           

    % 

Ja helt och hållet         7        10        21       38     70 

Ja till största del         4         3         6       13     24 

Nej inte helt           2        2      4 

Nej inte alls         1          1      2 

Totalt        12        13        29       54    100 

Tabellen visar att majoriteten av kontaktmännen vid samtliga undersökningsenheter ansåg sig 
ha erhållit tydliga instruktioner som helt och hållet talat om vilka arbetsuppgifter som ingår i 
kontaktmannaskapet. De respondenter som helt och hållet anser sig fått tydliga instruktioner 
uppgår tillsammans med de respondenter, som till största del ansåg sig ha fått tydliga instruk-
tioner till över 90 procent. Det är endast vid boende 1 som en av respondenterna inte alls an-
såg sig ha fått tydliga instruktioner. Vid boende 3 var det 2 av respondenterna som inte helt 
ansåg sig ha fått tydliga instruktioner. Respondenterna vid boende 2 var de som till störst del 
helt och hållet ansåg sig ha fått tydliga instruktioner. 

Fysiska och psykiska arbetskrav 

Figur 2 visar hur omvårdnadspersonalen vid undersökningsenheterna tillsammans skattade 
fysiska respektive psykiska krav i samband med kontaktmannaskapet. 
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Figur 2: Omvårdnadspersonalens skattning av fysiska och psykiska krav i samband med kontaktmannaskapet. 

Av figuren kan man utläsa att omvårdnadspersonalen skattar de fysiska och psykiska kraven i 
kontaktmannaskapet i stort sett likvärdigt.  Mer än hälften av omvårdnadspersonalen ansåg att 
kontaktmannaskapet ibland var fysiskt krävande. De som ansåg att kontaktmannaskapet 
ibland och ofta var fysiskt krävande utgjorde tillsammans 66 procent. Ytterst få ansåg att kon-
taktmannaskapet aldrig var fysiskt krävande. När det gäller de psykiska kraven framgår det 
att mer än hälften av omvårdnadspersonalen ansåg att kontaktmannaskapet ibland var psy-
kiskt krävande. De som ansåg att kontaktmannaskapet ibland och ofta var psykiskt krävande 
utgjordes tillsammans av 69 procent och därmed är de psykiska kraven något större än de fy-
siska kraven. Endast en av respondenterna ansåg att kontaktmannaskapet aldrig var psykiskt 
krävande. Vid en jämförelse framkom det att de som erhöll handledning skattade både fysiska 
och psykiska krav något högre än dem som inte erhöll någon handledning (resultaten redovi-
sas ej). Vid jämförelse mellan de olika boendena, yrken och ålder var det däremot ingen större 
skillnad (resultaten redovisas ej).  

Handledning vid undersökningsenheterna 

I tabell 4 visas i vilken utsträckning man får handledning i de tre undersökningsenheterna.  

Tabell 4:Förekomsten av handledning totalt samt i de tre boendena. Antal totalt och efter boende. 
 Erhåller handledning 

n              (%) 
Erhåller ej handledning 

n             (%) 
Totalt 

n 

Boende 1 8              (67) 4             (33) 12 

Boende 2 6              (46) 7             (54) 13 

Boende 3 18            (62) 11           (38) 29 

Totalt 32            (59) 22           (41) 54 

Chi-testet visar inget signifikant samband mellan boendena och handledning (P = 0,524). 
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Av tabellen framgår att inte någon av de tre undersökningsenheterna har introducerat hand-
ledning för all omvårdnadspersonal på arbetsplatsen. Kontaktmännen i boende 2 har handled-
ning i lägre utsträckning än snittet för de tre särskilda boendena tillsammans. Totalt är det 
ungefär 60 procent av kontaktmännen som erhåller handledning.  

Arbetskraven i kontaktmannaskapet 

I tabell 5 visas hur man upplever kravnivån i samband med kontaktmannaskapet, för omvård-
nadspersonal med handledning respektive utan handledning.  

Tabell 5: Omvårdnadspersonalens skattning av arbetskraven i kontaktmannaskapet, totalt samt efter handled-
ning eller ej.  Poängsättning för krav 5-20 poäng (se instrument bilaga B s. 49 ff). Låga krav: 5-12 poäng, höga 
krav: 13-20 poäng. Antal och andel (%). 

Handledning Låg kravnivå 

 n                      ( %) 

Hög kravnivå 

 n                      (%) 

Totalt 

n 

Med handledning 16                      (50) 16                     (50) 32 

Utan handledning 15                      (68) 7                      (32) 22 

Totalt 31                      (57) 23                     (43) 54 

Chi-testet visar inget signifikant samband mellan skattad arbetskravnivå och handledning (P = 0,184). 

Av tabellen kan man utläsa att hälften av omvårdnadspersonalen med handledning skattade 
arbetskraven i samband med kontaktmannaskapet till en låg arbetskravnivå och den andra 
hälften till en hög arbetskravnivå. Av de respondenter som inte erhöll handledning ansåg näs-
tan 70 procent att arbetskravnivån var låg. Vid en jämförelse mellan boendena visade det sig 
att boende 2 hade skattat arbetskravnivån hög i något högre utsträckning än snittet(resultaten 
redovisas ej). Vid en jämförelse mellan boende, ålder, yrke, anställningstid på sin nuvarande 
arbetsplats och totalt visade det sig inte ha någon större inverkan på den skattade arbetskrav-
nivån (resultaten redovisas ej). Totalt skattade en majoritet av alla respondenter arbetskraven i 
samband med kontaktmannaskapet lågt. 

Kontroll i kontaktmannaskapet 

Då kontroll indelas i begreppen stimulans och påverkansmöjlighet kommer den skattade kon-
trollen i samband med kontaktmannaskapet att presenteras i separata tabeller. I tabell 6 visas 
hur omvårdnadspersonalen med handledning respektive utan handledning skattar stimulansni-
vån i kontaktmannaskapet. Stimulans är den beroende variabeln medan handledning är den 
oberoende, eftersom tanken är att undersöka om handledningen har någon inverkan på hur 
respondenterna skattar stimulansen. 
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Tabell 6: Omvårdnadspersonalens skattning av stimulans i kontaktmannaskapet, totalt samt efter handledning 
eller ej. Poängsättning för stimulans 4-16 poäng (se instrument bilaga B s.50 ff). Låga stimulans: 4-9 poäng, 
hög stimulans: 10-16 poäng.   

Handledning Låg stimulans 

 n                   ( %) 

Hög stimulans 

n                      (%) 

Totalt 

n 

Med handledning         3                   (9) 29                    (91) 32 

Utan handledning  5                   (23) 17                     (77) 22 

   Totalt  8                   (15) 46                     (85) 54 

Chi-testet visar inget signifikant samband mellan skattad stimulans och handledning (P= 0,175). 

Tabellen visar att den övervägande majoriteten av omvårdnadspersonalen ansåg att stimu-
lansnivån i samband med kontaktmannaskapet var hög. Ett fåtal respondenter ansåg att stimu-
lansnivån var låg och av dessa respondenter var det några fler som inte erhöll någon handled-
ning. Vid en jämförelse visade sig däremot respondenternas ålder, yrke, anställningstid på den 
nuvarande arbetsplatsen och totalt inte ha någon större inverkan på resultatet (resultaten redo-
visas ej). 

 

I tabell 7 visas hur omvårdnadspersonalen med handledning, respektive utan handledning 
skattar påverkansmöjligheten i kontaktmannaskapet. Påverkansmöjligheten är den beroende 
variabeln medan handledning är den oberoende, då tanken är att undersöka om handledningen 
har någon inverkan på hur respondenterna skattar sin påverkansmöjlighet. 

Tabell 7: Omvårdnadspersonalens skattning av påverkansmöjlighet i kontaktmannaskapet, totalt samt efter 
handledning eller ej. Poängsättning för påverkansmöjlighet 2-8 poäng (se instrument bilaga B s.50 ff). Låg på-
verkansmöjlighet: 2-4 poäng, hög påverkansmöjlighet: 5-8 poäng. 

Handledning   Låg påverkansmöjlighet 

    n                     ( %) 

    Hög påverkansmöjlighet 

    n                      (%) 

        Totalt  

            n             

Med handledning           4                     (13)     28                    (88)            32            

Utan handledning           3                     (14)     19                    (86)            22            

Totalt      7                     (13)     47                    (87)            54            

Chi-testet visar inget signifikant samband mellan skattad påverkansmöjlighet och handledning (P= 0,903). 

Tabellen visar att den övervägande majoriteten av omvårdnadspersonalen ansåg att de hade 
hög påverkansmöjlighet i samband med kontaktmannaskapet. Detta oavsett om man hade 
handledning eller ej. Endast ett fåtal ansåg att de hade låg påverkansmöjlighet och av dessa 
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var det procentuellt något fler som inte erhöll handledning. Påverkansmöjligheten har inte 
nämnvärt skiljt sig åt i de olika boendena eller vad det gäller respondenternas ålder, yrke, an-
ställningstid på den nuvarande arbetsplatsen och totalt (resultaten redovisas ej). 

Socialt stöd i kontaktmannaskapet 

I tabell 8 visas omvårdnadspersonalens skattning av det sociala stödet i samband med kon-
taktmannaskapet. Socialt stöd är den beroende variabeln, den variabel som påverkas medan 
handledning är den oberoende variabeln, den som påverkar. 

Tabell 8: Omvårdnadspersonalens skattning av socialt stöd i samband med kontaktmannaskapet, totalt samt 
efter handledning. Poängsättning för socialt stöd 6-24 poäng (se instrument bilaga B s. 51 ff). Lågt stöd: 6-14 
poäng, högt stöd: 15-24 poäng. 

Handledning   Lågt socialt stöd 

    n                      ( %) 

    Högt socialt stöd 

     n                     (%) 

        Totalt  

            n              

Med handledning           1                       (3)     31                    (97)            32            

Utan handledning                                   22                   (100)            22            

Totalt      1                       (2)     53                    (98)            54            

Tabellen visar att det sociala stödet i samband med kontaktmannaskapet skattas högt av såväl 
respondenterna med som utan handledning. Det sociala stödet skattas högt av 98 procent av 
respondenterna och endast en av samtliga respondenterna, en som erhöll handledning, skatta-
de det sociala stödet lågt.  
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Analys 
Analysen kommer att tolkas utifrån Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell 
och utifrån tidigare forskning. Detta eftersom syftet är att med hjälp av modellen undersöka 
vilken form av psykosocialt arbete, som kontaktmannaskapet i särskilda boenden utgör för 
omvårdnadspersonalen. Tolkningarna i analysdelen skall ses som möjliga förklaringar utan 
anspråk på att vara de enda eller det ”rätta” sättet att tolka resultaten på. Strukturen för analy-
sen kommer att följa undersökningens frågeställningar.  

• Hur skattar omvårdnadspersonalen kontaktmannaskapets fysiska och psykiska krav? 

• Hur skattar omvårdnadspersonalen kontaktmannaskapets stimulans? 

• Hur skattar omvårdnadspersonalen kontaktmannaskapets påverkansmöjligheter? 

• Hur skattar omvårdnadspersonalen det sociala stödet på arbetsplatsen för att kunna hantera 
kontaktmannaskapet?  

• Finns det något samband mellan skattningen av krav, kontroll, stöd och erhållen handled-
ning? 

Dock kommer några ord sägas om kontaktmannaskapets utformning då det är av vikt för för-
ståelsen av den fortsatta analysen. 

Kontaktmannaskapets utformning 

Söderfeldt & Söderfeldt (1997) menar att rollen i människovårdande yrken ofta är oklar, vil-
ket enligt tidigare studier visats gälla även för kontaktmannaskapet i äldreomsorgen (Söder-
feldt & Söderfeldt, 1997, s. 21-32). Otydligheten i kontaktmannaskapets utformning har påta-
lats av såväl omvårdnadspersonal, anhöriga och omsorgstagare (Falk et al., 2001, s. 9-10; 
Wikström, 2002, sid. 35-36; Kärrman & Mosio, 2004, s. 23-24; Lindgren, 2003, s.20-21).  I 
denna studie visar sig dock resultaten strida mot tidigare undersökningsresultat, då närmare 95 
procent av alla respondenter ansåg sig helt och hållet eller till största del ha fått tydliga in-
struktioner om vilka arbetsuppgifter som ingår i kontaktmannaskapet. Därmed skulle man 
kunna säga att målet med arbetsmetoden är tydligt definierade i de tre undersökningsenheter-
na.  En möjlig förklaring till att kontaktmannaskapet till största del ansågs vara tydligt kan 
vara att många av respondenterna har lång erfarenhet av omsorgsarbete, med vilken det följer 
en viss säkerhet i rollen som professionell kontaktman. Denna mångåriga erfarenhet kan även 
ge trygghet och kunskap till övriga kollegor i arbetsgruppen, ”ringar på vattnet”.  

Fysiska och psykiska krav i kontaktmannaskapet 

Alla människor ställs i olika utsträckning inför yttre fysiska och psykiska krav i sin arbetsmil-
jö. Arbetskraven kan exempelvis vara kognitiva, kvalitativa, kvantitativa och emotionella. 
Emotionella och känslomässiga krav har visat sig förekommer i vårdyrken då grunden i ar-
betsuppgifterna är mänskliga relationer (Theorell, 2003, s.28; Söderfeldt & Söderfeldt, 1997, 
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s. 24-26). Fridberg (2004) kom i sin studie fram till att de mest framträdande kraven för om-
vårdnadspersonalen i hemtjänsten var de emotionella kraven och de kvantitativa kraven, det 
vill säga många arbetsuppgifter som skall utföras inom en begränsad tid (Fridberg, 2004, 
s.32). I denna studie har det visat sig att omvårdnadspersonalen skattat kontaktmannaskapets 
fysiska och psykiska krav ungefär likvärdigt.  Cirka 54 procent ansåg att kontaktmannaskapet 
ibland var både fysiskt och psykiskt krävande. Resultaten stämmer med andra ord överens 
med det som Fridberg (2004) kommit fram till gällande arbetskrav inom hemtjänsten där fy-
siska och psykiska krav också värderas likvärdigt. Anledningen till att de fysiska och psykiska 
kraven värderas likvärdigt skulle kunna förklaras av det som Lindgren (2003) kommer fram 
till i sin studie, vad gäller kontaktmännens arbetsuppgifter. I Lindgrens studie menade om-
vårdnadspersonalen att arbetsuppgifterna i kontaktmannaskapet rörde sig om såväl praktiska 
sysslor som kontakter med anhöriga och myndigheter (Lindgren, 2003, s. 18). Vilket skulle 
kunna översättas till fysiska och psykiska krav.  

Omsorgsarbetet inom äldreomsorgen har enligt tidigare studier påverkats av de stora föränd-
ringarna och nedskärningarna under 1990-talet, bland annat har det ökade trycket inneburit en 
allt högre arbetsbelastning (Falk et al., 2001, s. 9; SOU, 2000:3, s. 167-173; Szebehely, 1998, 
s.73). Att arbetsbelastningen skulle vara hög är inget som bekräftats gälla för kontaktmannas-
kapet i undersökningsenheterna, där den totala kravnivån skattats lågt av majoriteten. En möj-
lig förklaring till att kraven skattas lågt kan vara, att kontaktmannaskapet har skiljts ur från 
det praktiskt tunga omsorgsarbetet. En annan orsak skulle kunna vara att det sociala stödet har 
haft en modererande effekt på arbetskraven, vilket Söderfeldt & Söderfeldt (1997) beskriver 
som en av de positiva effekter som det sociala stödet kan medföra på arbetsmiljön (Söderfeldt 
& Söderfeldt, 1997, s.8-9). 

Stimulans och påverkansmöjligheter i kontaktmannaskapet 

Stimulans handlar om individens möjligheter till omväxling, lära sig nya saker och få hand-
ledning i sitt arbete samt att få lov att använda sig av sin kunskap i arbetet. Kontrollen bör 
handla om kontrollen över det egna arbetet, vilket kan vara en svårighet i vårdyrken där kli-
entrelationen och omsorgstagarens vilja är det centrala (Söderfeldt & Söderfeldt, 1997, s. 29).  
Enligt Socialstyrelsen i Falk et al (2001) ger kontaktmannaskapet personalen möjlighet till ett 
fördjupat ansvarstagande inom sitt kompetensområde, och därmed en möjlighet att använda 
hela sin kompetens. Arbetsledningen får genom kontaktmannaskapet en stödjande och hand-
ledande funktion. Med dessa förändrade roller läggs också grunden till ”den lärande organisa-
tionen” – en organisation där personalen kontinuerligt utvecklar sin kompetens genom prak-
tiskt handlande i en arbetsgemenskap (Falk et al., 2001, s.11). I denna studie visade det sig att 
85 procent ansåg att kontaktmannaskapet var stimulerande vilket tyder på att respondenterna 
anser sig utvecklas och lära nya saker. Även de som inte erhöll någon handledning har skattat 
stimulansen högt, om även inte i samma utsträckning som dem med handledning. Det skulle 
kunna vara så att de respondenter som inte har någon handledning istället har en stödjande 
och handledande chef eller arbetsgrupp som kompenserar detta. Vilket i så fall skulle stämma 
överens med det som Falk et al (2001) beskriver som den lärande organisationen. 
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Påverkansmöjligheten handlar om individens möjligheter att i sitt arbete påverka vad som 
skall göras, när det skall göras och hur det skall göras (Theorell, 2003, s. 23). I vårdyrken är 
påverkansmöjligheten för personalen ofta svår då arbetet omfattas av klientens behov och 
önskemål. Detta torde bero på den relativa friheten kombinerat med osäkerheten över effekti-
viteten i teknologierna samt oklarheten i målen för arbetet, vilket ger en rolloklarhet (Söder-
feldt & Söderfeldt, 1997, s. 32). Enligt Falk et al (2001) innebär kontaktmannaskapet en ut-
ökad självständighet, ett fördjupat inflytande över de egna arbetsvillkoren samt till bättre 
överblick. Påverkansmöjligheterna i undersökningsenheterna har i denna studie visats vara 
höga för såväl respondenter med som utan handledning. Vilket innebär att det inte fanns några 
svårigheter med påverkansmöjligheten i kontaktmannaskapets arbetsuppgifter som Söderfeldt 
& Söderfeldt (1997) menade var vanligt för personal i vårdyrken (Söderfeldt & Söderfeldt, 
1997, s. 32). Istället kan Falks et al (2001) teori om kontaktmannaskapets ökade självständig-
het och inflytande över de egna arbetsvillkoren var en möjlig förklaring till att respondenterna 
upplever en hög påverkansmöjlighet. En annan möjlig orsak till att respondenterna inte upp-
lever några svårigheter med påverkansmöjligheten kan vara att det sociala stödet har gett en 
ökad känsla av kontroll. Viket är en av de effekter som Johnson (1986) menar att det sociala 
stödet kan medföra på arbetsmiljön (Johnson, 1986). 

Socialt stöd i kontaktmannaskapet 

Socialt stöd i arbetet är de relationer som individen har med andra människor i sin arbetsmil-
jö. Socialt stöd anses ha en motverkande effekt på stress samt ha en positiv inverkan på per-
soner med aktiva jobb (Johnsson & Hall, 1988, s.1336-1341). Behovet av socialt stöd i 
vårdyrken är stort då det ofta är mycket psykiskt påfrestande att möta människor med svåra 
sjukdomar och stora hjälpbehov. Enligt Fribergs (2004) undersökning upplevs det sociala 
stödet bland hemtjänstpersonalen vara bra när det gäller stöd att utföra själva arbetsuppgiften, 
information och viss praktisk hjälp. Däremot anser personalen att det sociala stödet är bristfäl-
ligt när det gäller social gemenskap/tillhörighet mellan arbetskamrater och till arbetsledare, 
samt när det gäller arbetets organisering och målsättning (Friberg, 2004, s.38).  I denna under-
sökning har det sociala stödet inte differentierats på samma sätt som i Fribergs (2004) under-
sökning, men resultaten visar på att kontaktmännen med övervägande majoritet skattade det 
sociala stödet högt. Endast en av respondenterna angav att det sociala stödet var lågt. Vilket 
tyder på att de brister som framkommit i Fridbergs (2004) undersökning inte överensstämmer 
med resultaten för denna undersökning. En möjlig förklaring till att respondenterna i under-
sökningen skattat det sociala stödet högt kan vara att kontaktmännen är en ganska homogen 
grupp av kvinnor med lång erfarenhet inom äldreomsorgen. Det i sin tur ger kontaktmännen 
en möjlighet att stötta varandra inom arbetsgruppen. 

Handledningens betydelse 

Enligt Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell är handledning en form av kon-
troll som benämns stimulans. Handledningens betydelse för hur respondenterna skattat krav, 
kontroll och socialt stöd antogs vara intressant att undersöka då handledning anses vara vik-
tigt för att lyckas med kontaktmannaskapet. Handledning av utomstående handledare är gene-
rellt viktigt för att klara av arbeten som innebär stora psykiskt påfrestningar. Men fortfarande 
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är det så att flertalet vårdbiträden och undersköterskor saknar handledning i att möta mycket 
sjuka äldre människor med stora omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2002, s.102-103, Falk et 
al., 2001, s.87-88). Detta visade sig inte stämma för respondenterna i denna studie då cirka 60 
procent av den totala rampopulationen erhöll handledning. Resultatet kan dock diskuteras, då 
endast 46 procent av respondenterna vid boende 2 erhöll handledning, vilket bekräftar tidigare 
studier. Av de tre undersökningsenheterna är det inget boende som ger handledning till samt-
liga kontaktmän. Varför det är på det viset beror troligtvis på flera orsaker. En del av kon-
taktmännen kanske har arbetat så länge att de hunnit med ett par vändor med handledning, 
och att de därför tillfälligtvis inte har någon. Det kan också vara så att handledning endast ges 
då det efterfrågas av personalen själva. Ibland kan det säkert vara en resursfråga då handled-
ningen skall ske på arbetstid, vilket eventuellt medför att extra personal måste tas in för att 
klara av omsorgsarbetet under handledningstillfällena. Andra tänkbara anledningar kan vara 
att personalen inte känner att handledningen ger något, vilket kan bero på svårigheter med 
kontinuiteten eftersom handledningen kan infalla på den anställdes lediga dag. Falk et al 
(2001) menar att de som inte erhåller handledning ofta får nöja sig med informellt stöd av 
arbetskamraterna, och att de säkert många gånger ger mycket god hjälp till sin kollega (Falk 
et al., 2001, s. 88). Undersökningen kan vara en bekräftelse på dessa tankebanor då det sociala 
stödet skattades högt av alla respondenter, utom en som erhöll handledning. Den höga skatt-
ningen av det sociala stödet kan vara en orsak till att handledningen inte haft någon större 
positiv betydelse för hur respondenterna skattat krav, kontroll och socialt stöd. Däremot har 
arbetskraven skattats högt av 50 procent av dem som erhöll handledning jämfört med 32 pro-
cent av dem som inte erhöll handledning. Vad detta beror på är svårt att säga men en möjlig 
förklaring kan vara att kontaktmännen som erhöll handledning, mer än dem utan handledning, 
hade uppmärksammat kontaktmannaskapets arbetsuppgifter.  

Kontaktmannaskapets psykosociala arbetsform 

Syftet med studien var att utifrån Karaseks och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell ta 
reda på vilken form av psykosocialt arbete som kontaktmannaskapet utgör för omvårdnads-
personalen i särskilda boenden. För att göra detta överskådligt kommer denna tolkning av 
resultaten att visas i den modell som Johnson (1986) har vidareutvecklat ifrån Karaseks och 
Theorells fyrfältstabell. I tabellen kombineras arbetskrav, kontroll och socialt stöd, varpå det 
framträder fyra olika former av psykosociala arbeten. Figur 7 visar vilken form av psykosoci-
alt arbete som kontaktmannaskapet utgör för omvårdnadspersonalen. 
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Figur 7: Kontaktmannaskapets psykosociala arbetsform. 

 

Av figuren framgår det att kontaktmannaskapet för de tre undersökningsenheterna har skattats 
till den psykosociala arbetsformen lågstressarbeten. Poängresultaten för krav, kontroll och 
socialt stöd i kontaktmannaskapet har indelats i höga poängresultat respektive låga poängre-
sultat som därefter lagts in i Johnsons modell (Johnson, 1986, s. 65). Poängresultaten för kon-
taktmannaskap utmynnade för majoriteten av respondenterna till den psykosociala arbetsfor-
men lågstressarbeten, vilket innebär låga krav och hög kontroll. Lågstressarbeten känneteck-
nas av att personalen ges möjlighet att optimalt lösa de tänkbara krav som kan uppstå. Kara-
sek menar att lågstressarbeten ger bästa förutsättningarna för god hälsa hos personalen. Där-
emot är förutsättningarna för lärande och utveckling begränsade vilket kan vara ogynnsamt 
för företagets produktivitet (Karasek & Theorell, 1990, s.31-34). Socialt stöd påverkar sam-
spelet mellan krav och kontroll i arbetsmiljön, och enligt Johnson (1986) kan det sociala stö-
det förebygga stress (Johnson, 1986). En möjlig förklaring till att kontaktmannaskapet utgörs 
av ett lågstressarbete för de tre undersökningsenheterna, kan bero på den mångåriga erfaren-
het och kompetens som majoriteten av kontaktmännen besitter. Vilket i sin tur kan medföra 
en säkerhet i yrkesrollen, en professionalism. 
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Diskussion 
Studiens övergripande problem var vilka krav som kontaktmannaskapet ställer på omvård-
nadspersonalen, samt vilket socialt stöd de erhåller för att hantera uppgiften. Syftet med stu-
dien var att utifrån Karaseks och Theorells krav- kontroll och stödmodell, undersöka vilken 
form av psykosocialt arbete som kontaktmannaskapet i särskilda boenden utgör för omvård-
nadspersonalen. Dessutom skulle handledningens inverkan på omvårdnadspersonalens skatt-
ning av krav, kontroll och socialt stöd i kontaktmannaskapet utrönas. Undersökningen har 
besvarat samtliga frågor vilket har gjort att kontaktmannaskapet i de tre undersökningsenhe-
terna mynnat ut i den psykosociala arbetsformen ”lågstressarbeten”.  

Resultatet är intressant då det skiljer sig från vad tidigare studier kommit fram till vad det 
gäller omsorgsarbetenas arbetskrav. Möjliga förklaringar till varför kraven skattats lågt för 
kontaktmannskapet har tagits upp i analysdelen, men min fundering är om resultatet kan bero 
på att Karaseks och Theorells mätinstrument främst är inriktat på industriella miljöer. Teorin 
har kritiserats för att inte beakta klientrelationen samt den större osäkerheten om målet för 
arbetet i människovårdande yrken (Söderfeldt & Söderfeldt, 1997, s. 23, 29). Enkäten har 
bortsett från frågan om motstridiga krav i arbetet, inte omfattats av några frågor som rör de 
psykiska kraven vilket är en brist i undersökningen. Denna brist kan vara orsaken till under-
sökningens dubbelbottnade resultat.  

Arbetskraven för kontaktmannaskapet har skattats vara låga samtidigt som de psykiska och 
fysiska kraven skattats likvärdigt, vilket man skulle kunna säga är ett dubbelbottnat resultat. 
Att arbetskraven skattats vara låga tyder på att kontaktmannaskapet skiljts ur från övrigt fy-
siskt omsorgsarbete. Medan det faktum att kontaktmännen skattat fysiska och psykiska krav 
likvärdigt tyder på det motsatta. Hur skall vi då förstå resultaten? 

Kan det handla om att den höga arbetsbelastningen i äldreomsorgen är en myt som har haus-
sats upp genom negativa beskrivningar i media? Eller är förklaringen så enkel, att kontakt-
mannaskapet skiljs ut från det fysiska omsorgsarbetet? Det som talar för det sistnämnda är att 
en mängd tidigare forskning påvisat att omsorgsarbetet har en hög arbetsbelastning. Dock är 
det svårt att med säkerhet säga att det är på det viset eftersom resultaten stretar åt två håll.  

När det kommer till handledningens inverkan på hur respondenterna har skattat krav, kontroll 
och socialt stöd har den inte visats ha någon större inverkan. Möjliga förklaringar till detta har 
det resonerats om i analysavsnittet men här går mina tankar åter till kontaktmännens långa 
erfarenhet i äldreomsorgen. Kan det möjligen vara så att den långa erfarenheten ger en stärkt 
yrkesidentitet och att kontaktmännen med det har möjlighet att ge stöd till varandra inom ar-
betsgruppen och att det är orsaken till att handledningen tycks vara utan inverkan på hur krav, 
kontroll och socialt stöd skattats. Eller är det så att handledningen inte håller måttet? 

Metodens för- och nackdelar 

Kvantitativ metod har inneburit både fördelar och nackdelar för denna undersökning. En för-
del är att det relativt stora urvalet har gett en övergripande inblick i omvårdnadspersonalens 
syn på kontaktmannaskapet som inte hade varit möjlig att infånga med kvalitativ metod. En 
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annan fördel med metoden är att, även om urvalet bara är som Elofsson (2005) benämner det 
slumpartat, resultaten för undersökningen kan generaliseras till hela rampopulationen. Detta 
kan göras eftersom resultaten som gäller för hela undersökningen också stämmer för varje 
undersökningsenhet var för sig (Elofsson i Larsson et al., 2005, 65). En nackdel med kvantita-
tiv metod i undersökningen har varit att det inte har getts några möjligheter att ställa följdfrå-
gor som skulle kunna förklara resultaten på ett djupare plan.   

Teorin har kunnat användas på ett tillfredställande vis och gett svar på hur kraven, kontrollen 
och det sociala stödet skattats i kontaktmannaskapet. En av anledningarna till att teorin har 
kunnat användas tillfredställande är att kontaktmannaskapet inte ansågs vara otydligt i under-
sökningsenheterna. Detta eftersom en kritik som riktats mot modellen är att den inte lämpar 
sig för undersökningar där målen med verksamheten är otydliga (Söderfeldt & Söderfeldt, 
1997, s. 23, 29). Teorin har därmed kunnat påvisa hur omvårdnadspersonalen ansåg att kon-
taktmannaskapet såg ut, i de tre undersökningsenheterna, utan närmare förklaring till varför.  

Förslag till vidare forskning 

Denna undersökning visar på att det finns tydliga dokument samt att tydlig muntlig informa-
tion ges om vilka arbetsuppgifter som ingår i kontaktmannaskapet, vilket kan ge en hög for-
mell kunskap. Undersökningen har med andra ord gett svar på hur den formella kunskapen av 
kontaktmannaskapet ser ut i de tre undersökningsenheterna. Hur implementeringen går till 
rent praktiskt handlar om hur den formella kunskapen omsätts i praktiken det vill säga hur 
kontaktmännen utför sina arbetsuppgifter rent praktiskt.  

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka implementeringen av kontaktmannaskapet i 
särskilda boenden men för det krävs det andra undersökningsmetoder. Det skulle exempelvis 
behövas observationsstudier och fokusgrupper för att ge svar på hur kontaktmännen omsätter 
den formella kunskapen i praktiken. Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning av kontakt-
mannaskapet i äldreomsorgen är ur den äldre omsorgstagarens perspektiv. Lindgren (2003) 
har delvis undersökt de äldres syn på kontaktmannaskapet men det som också behöver lyftas 
fram är hur kontaktmannaskapet fungerar i omsorgstagarens vardag. Ytterligare forskning 
behövs eftersom kontaktmannaskapet inte är lagstadgat och därför ser olika ut i de olika verk-
samheterna. Detta är inte något som är utmärkande för kontaktmannaskapet, utan i männi-
skorvårdande yrken är det generellt sett svårare, att få samstämmighet för en viss uppgift om 
målet är operativt. Det vill säga om målet inte är knutet till någon lag eller förordning (Söder-
feldt & Söderfeldt, 1997, s.11). Kunskapen behövs för att våra politiker skall kunna lagstadga 
kontaktmannaskapet så att den äldre omsorgstagaren får rätt till samma välfungerande kon-
taktmannaskap oavsett var hon/han bor i landet.  
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Bilaga A – Följebrev & enkät 
 

 

Kontaktmän inom äldreomsorgen 

 
Jag heter Marianne Fält och går sista terminen på socionomlinjen vid Stock-
holms Universitet, Institutionen för socialt arbete. Det är dags att avsluta studi-
erna med att skriva en c-uppsats och jag har valt att skriva om kontaktmannas-
kapet inom äldreomsorgen, ur ett personalperspektiv. Tre äldreboenden i Stock-
holmstrakten har valts ut att delta i undersökningen. 

 

Enkäten består av 30 frågor och tar cirka 10-15 minuter att fylla i och jag behö-
ver just att Du som kontaktman besvarar mina frågor. Självklart är det frivilligt 
att delta i undersökningen dock jag är oerhört tacksam om Du väljer att delta. 

 

Era svar kommer att hanteras konfidentiellt och inga namn eller boenden kom-
mer att nämnas i den färdiga c-uppsatsen som är en offentlig handling.  

 

 

  

Tack på förhand! 

Marianne Fält 
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Bilaga B – Mätinstrument 
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Bilaga C – Mailkontakt 

 

 

 

 


