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Abstract 
The purpose of this study is to investigate and describe the nursing staff's responses and 
professional attitudes to users in the municipal geriatric care.  

 
The questions of this study are: 
 

• How are users treated by nursing staff in geriatric care? 
• What is according to the nursing stuff considered to be a good respectively bad 

treatment? 
 

 
Method: Participant observations and interviews have been used as a method to gather 
empirical data. 
Theory: Social responsivitet and communication theory has been used as theories in the 
analyses of the empirical material.    
Results: The result of this study concludes that the nursing staff shows variation in their 
responses and treatment towards the elders. One conclusion is that stress tends to be a stimuli 
and an effecting influence in the nursing staff´s behavior.  
 
Keywords: geriatric care, attitudes, nursing staff, communication, social responsivitet.  
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1. Inledning 

Äldreomsorgen i Sverige har de flesta samhällsmedborgare en uppfattning om. Någon har 

kanske en anhörig som bor på ett särskilt boende och någon annan har kanske varit 

yrkesverksam inom äldreomsorgsarbetet. Somliga har kanske genom medierapportering stiftat 

bekantskap med äldreomsorgens konstruktiva respektive problematiska sidor. Sverige har en 

hög medellivslängd i jämförelse med världens länder vilket innebär att äldre människor över 

80 år är en växande grupp i samhället (Kristensson & Jacobsson 2010. s 15). Vi blir alla äldre 

så ämnet för mitt examensarbete är något som av den anledningen kan komma att beröra oss 

alla, då vi i framtiden kan tillhöra denna växande grupp.  

 

2. Problemformulering 

Bemötande är inget nytt fenomen eftersom riktlinjer för hur vi människor ska behandla 

varandra och agera sedan länge har existerat. Både religiösa och ickereligiösa beteendenormer 

finns i stor mängd.” Buddism, nordisk mytologi och kristendom är för att nämna några. 

Gyllene regeln lyder: ” Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också 

göra för dem." (Bibeln, Matt 7:12) Den här regeln utgörs av relativt övergripande riktlinjer 

som må har antagits av många människor genom historien, men är den tillräcklig som 

vägledning i hur ett bra bemötande ska utageras?  Kanske vill inte du bli bemött på samma 

sätt som jag önskar att bli bemött på och kanske vill inte jag göra samma sak för dig som du 

vill göra för mig.  

Ur en teoretisk synvinkel kan bemötande och interaktion mellan människor förklaras med 

social responsivitet, vilket innebär att människans interaktion utgörs av människans 

benägenhet att svara på olika stimuli som ges av andra människor och situationer i dennes 

omgivning (Asplund 2004. s 14). 

 

Socialtjänstlagens fjärde paragraf är ett exempel på en ickereligiös norm som säger något om 

hur, i detta fall äldre, människor ska bli bemötta. 

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande (värdegrund). 

                                                                                                   Socialtjänstlag (2001:453) 
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I Karlskrona kommun som i uppsatsen används som empiriskt exempel arbetar alla 

verksamma inom äldreförvaltningen efter en framtagen värdegrund. Målet är att 

värdegrundens ledord ska genomsyra verksamheten och bör då även prägla 

omvårdnadspersonalens bemötande i sin yrkesroll. I broschyren för inriktningsmålen står det 

att äldreomsorgen ska utformas efter och utgå ifrån Socialtjänstlag (2001:453), Hälso- och 

sjukvårdslag (1982:763), samt förvaltningens gemensamma värdegrund (Inriktningsmål för 

äldreomsorgen 2008. s 3). Värdegrunden lyder: 

Vår gemensamma värdegrund för äldreomsorgen i Karlskrona kommun utgår ifrån mötet och 

samspelet mellan människor. Det handlar om människosyn. Varje människa är unik. 

Alla människor har lika värde utifrån sin egen person och inte utifrån sina funktioner, 

religion, etnisk tillhörighet, ålder eller kön. 

Varje möte är unikt. Mötet och samspelet mellan människor ska präglas av respekt, värme 

och lyhördhet. Varje uppdrag är viktigt. 

Alla uppdrag, utifrån situationen, ska utföras på bästa sätt. Vi lyckas genom samarbete. 

Vi delar med oss. Vi lär av varandra. Vi är prestigelösa. 

Alla har vi, enskilt och gemensamt, ansvar hela vägen. 

 

Ovan har olika riktlinjer exemplifierats för hur människor kan bemöta varandra, vissa av 

föredömena är övergripande och världsomfattande medan vissa är lokala och personliga som 

är knutna till Karlskrona som empiriskt exempel. Är det möjligt för dessa externa och interna 

normer att samverka i äldreomsorgsarbetet och i bemötandet av brukarna?   

 

Ett exempel på problematiskt bemötande av de äldre på ett särskilt boende ges i följande 

lokaltidningsreportage: 

 

”Gamla som nekas efterrätt när de inte äter upp maten. Personal som möter de gamla med 

arrogans, hot och skrik. Vårdtagare som stoppas i säng på eftermiddagen och som får ligga i 

kisseblöjor till nästa morgon.”           

                                                                                                                (Sydöstran 090221) 
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Denna artikel publicerades på Sydöstrans webbtidning som är en av Blekinges främsta 

lokaltidningar. Dessa exempel visar på ett bristande bemötande inom äldreomsorgen. Artikeln 

lyfter fram och beskriver allvarliga tillfällen då omvårdnadspersonalens bemötande har brustit 

och konsekvensen av personalens agerande har blivit en Lex Sarah-anmälan (Sydöstran 

090221). 

 

Men forskning kring bemötandet inom äldreomsorgen tyder på en rak motsats. I 

Kvalitetsbarometern 2006 som jag senare redovisar i kapitel 3.2, beskrivs en annan version av 

bemötandet mot brukare inom äldreomsorgen. I rapporten har Karlskrona har varit en av flera 

kommuner som utvärderat brukares upplevelser om äldreomsorgen. Brukarna i 

Kvalitetsbarometern anser generellt att de blir bemötta på ett värdigt och respektfullt sätt. De 

exempel som anges i artikeln i problemformuleringen kan inte anses vara vetenskapliga 

eftersom de är skrivna av en journalist och inte en forskare. Forskningen i kvalitetsbarometern 

kan ha en svag validitet och reliabilitet.  Min studie är ett inlägg i debatten om bemötande och 

ytterligare en beskrivande version av begreppet.  

 

2.1 Syfte  

Syftet är att undersöka och beskriva omvårdnadspersonals bemötande och sociala 

responsivitet mot brukare på ett särskilt boende inom äldreomsorgen. 

 

2.2 Frågeställning  

• Hur bemöts brukare av omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen? 

• Vad anser omvårdnadspersonalen vara ett bra respektive dåligt bemötande i deras 

arbete med brukare? 

• Finns det något utmärkande stimuli som påverkar omvårdnadspersonalens sociala 

responsivitet med brukarna? 
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3. Centrala begrepp 

Under följande rubriker förklaras begrepp som är centralt väsentliga för uppsatsens olika 

avsnitt. 

Teoretiska begrepp 

Social responsivitet 

Social responsivitet innebär människans benägenhet att svara på olika stimuli i sin sociala 

omgivning (Asplund 2004. s 29). 

 

Övriga begrepp 

Bemötande 

Bemötande som begrepp kan spontant tänkas relativt abstrakt och svårdefinierat. Därför har 

jag valt att presentera olika versioner för att förklara begreppet som jag funnit i diverse 

facklitteratur då det är dessa definitioner som lärs ut inom olika professioner som sedan 

således bör appliceras i yrkena.  I läroboken Vård och omsorg som riktar sig till 

gymnasieskolans omvårdnadsprogram beskrivs bemötande genom människosyn. Vi behandlar 

människor efter vår människosyn som baseras på samhällets normer (Bucht- Kring & 

Sandqvist 2008. s 52). I en lärobok som riktar sig till bland annat socionomstudenter förklaras 

att ett bra bemötande bör präglas av följande ord: respekt, vänlighet, tillit, jämlikhet, empati 

som uppmärksamhet, empati som medkänsla, stöd, uppmuntran, tröst, konfrontation, kritik, 

humor och lätthet (Blennberger 2007. s 228). De är i dessa definitioner som jag gör mitt 

avstamp gällande bemötande i denna uppsats. 

 

Brukare 

Med brukare som använt begrepp menar jag de individer som enligt Socialtjänstlagen 

beviljats bistånd och plats på särskilt boende inom kommunal äldreomsorg.  

 

Omvårdnadspersonal  

Med omvårdnadspersonal menar jag vårdbiträden och undersköterskor som arbetar inom 

äldreomsorgen.  
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Demenssjukdom 

”deme´ns, dementia, omfattande försämring av kognitiva funktioner (intellekt, minne och 

personlighet) orsakad av sjukdom eller skada i hjärnan.” (Hemsida för Nationalencyklopedin) 

4. Tidigare forskning 
Forskningen som presenteras i följande avsnitt avser att ge en bild åt begreppet bemötande 

och även en bild utifrån både omvårdnadspersonals perspektiv såväl som brukarens 

perspektiv. Genom tidigare forskning önskar jag att knyta an till min inledande 

problemformulering och styrka min teoretiska utgångspunkt om att bemötande är något 

viktigt som bör belysas mer. Forskningen nedan är även viktigt eftersom den utgör ytterligare 

en beskrivning av äldreomsorgen som jag problematiserade kring i problemformuleringen.  

 

4.1 Insamling av litteratur 

För att samla material i form av litteratur har jag i första ledet tagit hjälp av avhandlingar som 

berör äldreomsorg och bemötande som ämne för att finna användbar litteratur. För att hitta 

vetenskapliga artiklar har jag i huvudsak använt mig av databaserna på Linneuniversitetets 

bibliotek. Artiklarna som jag använt i uppsatsen har jag funnit genom att nyttja Sociological 

Abstracts och PubMed som databaser. Sökorden som jag har använt är; geriatric care, elder, 

attitudes och communcation.  Tidigare forskning som omfattar Karlskrona som empiriskt 

exempel har jag funnit genom Karlskrona kommuns hemsida. Litteratur i bokform har utgjorts 

av relevant kurslitteratur men även litteratur jag funnit på Linneuniversitetets bibliotek och 

Karlskrona stadsbibliotek.  

 

4.2 Bemötande inom människovårdande yrken 
Croona (2003) skriver i sin avhandling om hur bemötande lärs ut i olika 

professionsutbildningar. Enligt författaren är sjuksköterskearbetet det äldsta inom olika 

vårdande professioner och således varit föremål för studien. Croona har genomfört en 

kvalitativ studie och intervjuat 10 sjuksköterskestudenter, 6 lärare och 5 kliniska handledare. 

Det empiriska materialet har sedan analyserats med bland annat Mead´s teori om språkets 

betydande roll i interaktion med andra människor i sociala situationer.  Ett av studiens 

forskningsresultat var att studenterna redan innan de påbörjat sin professionsutbildning hade 
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en uppfattning om begreppet bemötande. Denna uppfattning och lärandet om hur man i ett 

möte bemöter någon etiskt riktigt hade studenterna erhållit genom tidigare livserfarenheter 

som beskrevs som en progressiv utveckling genom livet. Croona menar att lärandet om 

bemötandet i det mänskliga mötet börjar tidigt och kan kopplas till uppväxten och relationer i 

barndomen.  

Holm (2009) menar att det inte räcker att vara snäll för att utföra ett professionellt bemötande 

inom människovårdande yrken.  Forskningen omfattar en kvalitativ studie där Holm 

genomfört deltagande observationer inom två fält. För att samla empiriskt material följde hon 

40 läkare inom hälso-sjukvården samt 11 behandlingsassistenter på LVM-hem. Den teoretiska 

utgångspunkten för studien var psykodynamisk, då Holm menar att människan sätt att agera 

sker på olika nivåer så som; medveten och omedveten, primitiv och mogen, känslomässig och 

rationell (Holm 2009. S 20). Holms resultat utgörs av resonemang kring till exempel 

kommunikation och respons. Kommunikation som inte får respons av respektive part dör ut, 

vilket Holm synliggör i ett exempel i en kommunikation mellan läkare och patient. Läkarens 

bemötande och sätt att kommunicera är grundläggande för hur interaktioner ser ut, då läkaren 

är den som ställer frågor till patienten och på så sätt styr om konversationen ska fortlöpa eller 

ej (Holm 2009. S 85) 

 

4.3 Omvårdnadspersonals bemötande 

SoS-rapport 1997:17 Värdigt bemötande – går det att lära? 

Syftet i rapporten SoS 1997:17 var att undersöka om omvårdnadspersonal genom sin 

utbildning försetts med verktyg för att kunna ge brukare inom äldreomsorgen ett värdigt 

bemötande. Vidare var syfte att undersöka om omvårdnadspersonalen själva ansåg sig bemöta 

brukarna på ett värdigt sätt. Det användes en kvalitativ metod och för att samla in information 

genomföres halvstrukturerade intervjuer, därför att de intervjuade i största möjliga mån skulle 

kunna beskriva sina upplevelser så ingående som möjligt. Informanterna bestod av 33 

arbetsledare och biståndshandläggare samt 46 undersköterskor och vårdbiträden. 

 

Resultatet i denna studie visade på brister i bemötandet vilket personalen hänvisade till 

tidsbrist som bidragande faktor och främsta anledning. Även förklarade 

omvårdnadspersonalen att ett ej värdigt bemötande kunde bero på att de saknade kompetens 
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att möta brukare med viss problematik, såsom demens, svår ångest och aggressivitet. 

Rapporten visar på att det finns ett bristande bemötande inom äldreomsorgen som enligt 

resultatet både väcker en resursfråga och en kompentensfråga.  

 

4.4 Bemötande enligt brukare 

Kvalitetsbarometern 1998, 1999, 2002, 2004 och 2005  
1995 tog FoU-enheten i Blekinge län initiativet att i form av ett kunskapsprojekt utveckla en 

forskningsmetod för att undersöka äldres kvalitetsupplevelse beträffande omsorg och vård. 

Syftet är att belysa äldres upplevelser kring kvalitén inom vård och omsorg. 

Forskningsmetoden är kvantitativ och studien har utformats som en enkätundersökning. I 

rapporten beskrivs det att vissa brukare har fått ta hjälp av till exempel en anhörig för att 

kunna delta och svara på frågorna i enkätundersökningen vilket innebär att brukaren kan har 

blivit påverkad i sina svar. Informanterna har antingen varit brukare inom särskilt boende eller 

haft insatser beviljade i form utav hemtjänst.  Utmärkande för forskningsresultaten i de nio 

kommunerna är de genomgående positiva omdömen som beträffar omvårdnadspersonalens 

bemötande. ”Personalen upplevs som ärlig, pålitlig samt att man upplevs bli bemött med 

respekt.” (Kvalitetsbarometern. s 39).  

Den här rapporten som tidigare forskning är viktig för min studie i det avseende att en av 

undersökningarna genomförts inom Karlskrona kommun. Kvalitetsbarometerns resultat visar 

på en rak motsats, i jämförelse med de exempel på bristande bemötande som jag refererade 

till i min problemformulering.  I rapportens diskussion finns det en reflekterande utläggning 

om dessa positiva omdömen som övervägde en negativ kritik. Det förklaras att enkätsvaren 

var av variation och även visade på negativa upplevelser. 

5. Teori 
De teorier som jag har valt referensram för uppsatsen återfinns inom den socialpsykologiska.  

Motivering för teorierna är att jag har studerat mänskligt beteende vilket gör att det adekvat 

med socialpsykologiska teorier som förklaringsmodeller för hur människor agerar i sociala 

sammanhang.  Genom att analysera en datainsamling med vetenskapliga teorier kan det nå en 

ökad och djupare förståelse, samt att teorier bidra till förklaringar om ett ämne (Lundin 2008. 

s 86). 
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5.1 Kommunikationsteori 

Jag anser det som nödvändigt att använda mig av kommunikationsteori, då bemötande i allra 

högsta grad uttrycks i vår kommunikation. Enligt Lishman (1994) är kommunikation något 

som ständigt pågår och kan vara verbal, alltså det vi säger, icke- verbal vilket avser vårt 

kroppsspråk, men även kan vår kommunikation utgöras av tystnad. Om kommunikation ska 

tolkas och värderas bör man ta hänsyn till kontexten där kommunikationen äger rum, eftersom 

olika typer av agerande kan tolkas olika beroende på situationen (Payne 2005. s 250). 

Kommunikationsteorin är lämplig eftersom jag har för avsikt att observera både det verbala 

och icke-verbala bemötandet. Genom kommunikation kan man förmedla olika saker, vilket 

kan innebära att man genom verbal kommunikation uttalar ett budskap och att man genom 

den icke- verbala kommunikationen kan ge det verbala budskapet en förstärkande betoning 

eller till och med motsäga det (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch 2008. s 42). 

 

Kommunikation mellan människor kan beskrivas med olika nivåer av avsiktlighet. Generellt 

baseras den verbala kommunikationen på avsiktlighet medan den icke-verbala ofta är 

oavsiktlig. Den icke- verbala kommunikationen sorteras upp fyra enligt olika kategorier för att 

beskriva avsiktlighet i språket. Emblem är de givna gester som sker i en kommunikation till 

exempel att man nickar istället för att med ord säga ja eller att man pekar på en sak istället för 

att säga var saken finns. Illustrationer är icke-verbala rörelser som används för att förstärka 

ett verbalt budskap, så som att slå näven i bordet.  Känslouttryck även kallat affect displays, 

uttrycks genom mimik och gester men är svåra för den andra parten i konversationen att tolka 

då uttrycket inte alltid överensstämmer med individens verkliga känsla. Den sista graden av 

avsiktlighet är regulatorer som också yttras genom mimik och gester för att reglera och styra 

ett samtal. Exempel på regulatorer är praktiskt taget omärkbara förändringar i tonfallet som 

styr samtalets förlopp och flöde (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch 2008. s 42-43). 

 

5.2 Social responsivitet 
Vidare vald teori för min analys är hämtat från Asplund (2004) som i boken, Det sociala livets 

elementära former, förklarar människors interaktion utifrån begreppet social responsivitet. 

Asplund förklarar responsivitet genom att ställa och besvara följande fråga; ”Varför man i 

skilda tider och kulturer alltid tyckt om att flyga med drakar ”?  Svaret är därför att 

drakflygaren och draken genom respons och stimuli kommunicerar med varandra. Det 

förklaras vidare på följande sätt: drakflygaren gör något som draken responderar på som i sin 
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tur sänder stimuli tillbaka till drakflygaren som responderar på detta.  Kommunikationen 

beskrivs som grundläggande och kan genom två parters responsivitet fortlöpa länge (Asplund 

2004. s 14). 

Finns det en social responsivitet mellan omvårdnadspersonalen och brukaren och är det i så 

fall tänkbart att bemötandet präglas av den?  Vidare förklarar Asplund abstrakt socialitet som 

begrepp. Abstrakt socialitet uppstår då en människa upplever social utbränning. Asplund 

menar att människor som är verksamma genom vissa typer av arbete löper en större risk att 

utveckla detta. Vårdyrket är ett exempel på yrke som kan framkalla denna abstrakta socialitet 

då arbetet anses vara enformigt. Konsekvensen av det här blir att den yrkesverksamma börjar 

se patienterna som samhälleliga ting istället för individer och interaktionen blir likgiltig 

(Asplund 2004. s 173). 

6. Metod 

Som forskare bör man inför sitt metodval reflektera över lämplighet i relation till 

undersökningen. Denscombe förklarar: ”rätt sak på rätt plats” (Denscombe 2009. s 184). 

Således utgörs mitt metodval av kvalitativa metoder som nedan beskrivs mer detaljerat. För 

att genomföra min studie har jag valt metodtriangulering som forskningsstrategi vilket innebär 

att jag använde mer än en teknik för att samla in empiriska data.  En fördel med att använda 

flera datainsamlingstekniker är att de kan fokusera på olika forskningsfrågor (Robson 2002. s 

371). Jag använde mig av deltagande observation för att besvara studiens första frågeställning 

och semistrukturerade intervjuer för att besvara den andra frågeställningen. Studiens tredje 

frågeställning besvaras med empiri som samlats med båda teknikerna.  

 

6.1 Fältstudie 
I vissa undersökningar, till exempel fältstudier, är det befogat att få tillstånd av högre 

positionerade aktörer inom organisationen eller verksamheten där undersökning ska 

genomföras (Denscombe 2009. s 251). Således kontaktande jag äldreförvaltningens 

verksamhetschef som gav samtycke och tillåtelse till min studie. Därefter etablerades min 

kontakt med det särskilda boendet och dess områdeschef. Motivering till dessa kontakter var 

att jag vill försäkra mig om att omvårdnadspersonalens chef och dennes chef gav samtycke till 

min undersökning. Detta eftersom information om verksamheten, personal och brukare som 
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de ansvarar blir tillgängligt för mig. Då jag inte kunde förutspå om min datainsamling skulle 

komma att innefatta känslig information, ville jag göra detta försäkrande.  

Inför mitt tillträde på fältet arrangerades ett möte med boendets ansvariga områdeschef och en 

representant för varje avdelning på boendet. Mötet gav mig möjlighet att presentera mig själv 

och min studie för mitt examensarbete. Jag förklarade i stora drag studiens syfte, och 

metodvalet samt kring etiska principer som studien kunde tänkas innebära. Några dagar efter 

mötet tog områdeschefen kontakt med mig för att berätta vilken specifik avdelning hon 

tilldelat mig för min studie. Viktigt att nämna är att områdeschefen inte motiverade sitt val av 

avdelning, av den anledning att jag inte skulle ha någon förkunskap om fältet som jag ämnade 

observera.  

 

6.2 Urval  

Mitt urval är ett så kallat subjektivt urval vilket innebär att forskaren själv väljer sitt urval som 

avser studien. Detta beror på att forskaren redan i förväg gjort antagandet att detta urval 

kommer att bidra med viktigt informationsmaterial för undersökning, detta baseras på att 

forskaren besitter en viss kännedom om de som studien involverar (Denscombe 2009. s 37). 

Mitt subjektiva urval motiveras på följande sätt; eftersom jag i förväg har kännedom om 

omvårdnadspersonal och deras yrke är avgränsningen för mitt urval i första hand 

omvårdnadspersonal som arbetar inom särskilt boende och inte inom hemtjänst. Grunden för 

min subjektivitet som urvalet påverkas av är min förkunskap om arbetet inom särskilt boende. 

Jag gjorde ett subjektivt val när jag valde Karlskrona kommun där studien genomförts. 

Motivering till det är de skilda beskrivningar som gjorts om äldreomsorgen i Karlskrona 

kommun, då syftar jag på Kvalitetsbarometern som jag redovisar i kapitel två och 

lokaltidningsreportaget i problemformuleringen. Då ambition med studien var att bidra med 

en ytterligare beskrivning användes således ett subjektivt urval när jag bestämde kommunen. 

Det specifika boendet som plats för min studie valde verksamhetschefen för alla särskilda 

boenden i Karlskrona kommun. Motivering till verksamhetschefens urval gavs inte, då jag 

inte ville bli påverkad eller förlora objektivitet i studien samt att inte ville skapa mig en 

förförståelse för den specifika arbetsplatsen. 

 

Fördelen med ett subjektivt urval är den förkunskap som forskaren har vilket bidrar till ett 

ökat fokus på variation och kan även belysa extremfall i undersökningen. Denna typ av urval 
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är mer fördelaktig informativt sett än andra traditionella sannolikhetsurval (Denscombe 2009. 

s 38). Urvalet för informanterna till intervjuerna skedde under observationstillfällena då jag 

enskilt frågade omvårdnadspersonal om det var villiga att bli intervjuade kring bemötande 

som ämne.  Vid sådana val är det nästintill omöjligt att vara slumpmässigt selektiv då en 

undersökning innefattar färre informanter än vid till exempel surveyundersökningar. 

Informanterna kan därför, baserat på olika grader av medvetenhet, valts på grund av att 

personen verka ha något speciellt att tänkas förmedla. (Denscombe 2009. s 251) 

 

För att samla in data till studien intervjuade jag tre personer. Informanterna var 

tillsvidareanställda inom äldreförvaltningen och arbetade på avdelningen där observationerna 

genomfördes. Kravet och inklusionkriteriet från min sida var att intervjupersonerna ska vara 

tillsvidareanställda inom äldreförvaltningen och därför uteslöts vikarier och timanställda från 

intervjuerna. Detta eftersom jag ville ha personer som är vana vid sin yrkesroll och sin 

arbetsplats. En nackdel med avgränsningen och att utesluta vikarier från studiens intervjuer är 

att det kan ha inneburit att jag gått miste om relevant information. Vikarier och timanställda 

har som regel en låg arbetslivserfarenhet vilket kan innebär att de upplever sitt yrke på ett 

annat sätt mot vad en tillsvidareanställd gör. Min förhoppning var att jag genom 

informationen som framkom ur intervjuerna möjliggöra en beskrivning om bemötande från 

omvårdnadspersonalens perspektiv.  

 

6.3 Deltagande observation  

Deltagande observationer som vetenskaplig metod började etableras i början 1900-talet inom 

bland annat den sociologiska traditionen med Chicagoskolan och inom antropologin med 

Boas (Fangen 2005. s 11). Utmärkande för metoden är att insamlingen av data sker genom att 

betrakta människor och deras agerande i deras vardagliga och naturliga miljö (Fangen 2005. s 

29). Metoden används även inom etnometodologi där forskarens centrala fokus ligger på att 

studera människors agerande snarare än att undersöka deras uppfattningar om något (Fangen 

2005. s 19). Robson beskriver detta som en fördel då man som forskare har en direkt närhet 

till informanterna som studeras, eftersom tekniken innebär att forskaren kan se hur någon 

agerar istället för att fråga om någons uppfattningar (Robson 2002. s. 310). Vidare förklarar 

Robson att observation som metod inte är enkel eller helt oproblematisk, då vi inte med 

säkerhet kan veta hur ett beteende hade artat sig om observatören inte varit närvarande 
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(Robson 2002. s 310). Syftet med observationerna är att studera omvårdnadspersonalens i 

deras arbetsmiljö och hur de bemöter brukarna på boendet. Genom observationerna hoppas 

jag på att besvara min första frågeställning; Hur bemöts brukare av omvårdnadspersonal inom 

äldreomsorgen?  

 

6.4 Tillvägagångsätt vid observationerna 

Observationerna har skett på ett särskilt boende inom kommunal äldreomsorg. Vid nio 

tillfällen har jag följt med omvårdnadspersonalen i deras dagliga arbete på avdelningen. 

Observationstillfällena har varat mellan 3-4 timmar och observationsmaterialet 

dokumenterades som skriftliga fältanteckningar. Enligt Denscombe skapar forskaren sig 

rutiner för att skriva ner dessa fältanteckningar snarast möjligt för att undvika risken om att 

viktigt material förloras, eftersom människans minne både är skört och sållande (Denscombe 

2009. s 286). Därav min motivering till de tidsmässigt kortare observationstillfällena. Min 

strategi för att bevara både fokus och för att skriva ner fältanteckningar var att lämna fältet. 

Eftersom jag ville undvika att gå iväg och föra fältanteckning på boendet och på så sätt riskera 

att missa värdefull information och störa fältets naturliga miljö, lämnade jag istället 

avdelningen och skrev ner mina reflektioner, händelser och citat.  

 

Jag i egenskap av observatör positionerade mig främst på boendets gemensamma och 

allmänna utrymmen under till exempel måltider.  Men jag observerade också arbetet som 

skedde inne i brukarnas lägenheter. Av etiska skäl och av respekt till brukarnas personliga 

integritet valde jag att inte var lika deltagande i arbetet inne i brukarnas lägenheter. De flesta 

metoder för forskning medför risker för konfidentialiteten eftersom det oavsiktligt kan 

framkomma information och material. Observation som forskningsmetod innebär en ökad risk 

då det finns en tydligare närhet mellan forskaren och de som ingår i studien (Denscombe 

2009. s 287). Detta tydliggjordes på övriga sätt så som att omvårdnadspersonalen själv sökte 

kontakt med mig för att lyfta eller ventilera upplevelser kring deras yrke, upplevelser som inte 

alltid var relevanta för min studies syfte och frågeställningar. 

 

Deltagande observation som forskningsmetod möjliggör olika roller som forskaren kan välja 

att inta i observationen. Den första är att forskaren är totalt deltagande vilket innebär att 

observatören är dold, då den av naturliga skäl hade kunnat vara en del utav den miljön som 
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studeras. Genom att inta denna roll kan man inte få något samtycke vilket skapar en etisk 

fråga (Denscombe 2009. s 285). Jag vill förtydliga att observatören inte är fysiskt dold utan 

endast observatörens forskarroll är outtalad.  

Den andra möjligheten är att forskaren till största del är dold men samtidigt känd för vissa i 

omgivningen, alltså deltagande i den normala miljön. Den här rollen bevarar den naturliga 

miljön men ger även observatören möjlighet att hålla ett avstånd till gruppen som studeras 

(Denscombe 2009. s 285). Den tredje och sista möjligheten är att forskaren är helt deltagande 

som observatör. Observatören är känd i miljön som studeras vilket gör det möjligt för 

forskaren att få de observerades samtycke för studien. Forskaren betraktar och studerar då 

utförligt händelserna i observationen (Denscombe 2009. s 285).  

Min roll som observatör och student var helt deltagande i den normala miljön. Mitt deltagande 

var öppet känt för omvårdnadspersonalen på boendet men dold för brukarna. Motivering till 

mitt val av observationsroll är att jag ville bevara så mycket som möjligt för av den naturliga 

miljön som jag ämnade studera. 

Eftersom min roll som student förblev dold för brukarna vill jag försäkra mig om att de inte 

kan ta skada av att jag utför mina observationer i deras miljö. Med anledning av denna 

farhåga samtalade jag, boendets områdeschef och teamledare från varje avdelning om 

dilemmat innan mitt tillträde till fältet. Diskussion fördes kring etik kontra mitt syfte, då ett 

etiskt förhållningssätt till fältet eventuellt kunde minska datainsamlingens mängd. 

Teamledarna ansåg att många nya människor ingick i den naturliga miljön på boendet, att det 

då inte borde anses som en stor sak och att jag istället hade kunnat vara en timanställd på 

introduktion. Brukarna är vana vid detta. Brukarna är ofta vana vid en variation av personal, 

eftersom det finns ett antal timanställda och vikarier i omlopp. Det är inget utmärkande med 

nya ansikten och bekantskaper för verksamheten. 

 

Under observationstillfällena växlade jag mellan flera personal för att kunna observera alla i 

arbetslaget och för att på så sätt få en bredd i mitt observationsmaterial. Informanterna gavs 

kodnamn i mina fältanteckningar för underlätta vid bearbetningen av empiriska materialet. 

Men för att säkra konfidentialitetskravet och därmed bevara informanterna anonyma har jag 

valt att till största del ta bort dessa kodnamnen i uppsatsens resultatredovisning. 
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6.5 Semistrukturerade intervjuer  

”Intervjuer är samtal där slutprodukten är ett resultat av intervjuarens och den intervjuades 

samlade ansträngningar” (Kvale 1997. s 8).  

För att besvara min andra frågeställning om vad som anses vara ett bra respektive dåligt 

bemötande använder jag kvalitativa intervjuer som metod. Intervjuerna är av semistrukturerad 

karaktär, vilket innebär att intervjuaren är flexibel men har en struktur då det finns ett ämne 

och frågor som ska besvaras. Fokus ligger på att intervjupersonen ska besvara frågorna så 

utvecklande som möjligt (Denscombe 2009. s 234). Anledningen till att jag valt denna typ av 

intervju är att jag ville få fram så mycket som möjligt om begreppet bemötande. Lämpligt var 

att jag i förväg var klar med vilka frågor som jag vill att intervjupersonerna ska besvara, men 

att de samtidigt ska ges möjligheten att ingående och djupt utveckla sina svar. Därför 

utarbetade jag en intervjuguide som bifogas som bilaga i uppsatsen.  

 

Faktorer som kan ha påverkat min datainsamling genom att använda intervju som metod är till 

exempel den effekt jag som intervjuare kan ha bidragit med under intervjun.  Denscombe 

beskriver intervjuareffekten med faktorer som kön, ålder och etnicitet kan påverka 

intervjupersons benägenhet att svara på frågorna (Denscombe 2009. s 244). Det är även 

relevant och värt att nämna är att det en svårighet för mig att kunna spekulera om den effekt 

jag eventuellt kunnat ha på informanterna.  

 

6.6 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes på avdelningens kontor. Jag ville att platsen för intervjuerna skulle 

finnas på omvårdnadspersonalens arbetsplats, så att informanterna skulle känna sig bekväma 

och hemma i miljön. Även av anledningen att intervjun enbart involverade informantens 

arbete och därför var det lämpligt att intervjun gjordes på arbetsplatsen.  Vidare motivering 

till valet av plats var att jag inte ville lämna arbetsplatsen, med respekt för både verksamheten, 

brukarnas välbefinnande och deras behov av omvårdnadspersonalen, samt att informanten 

skulle vara tillgänglig och lättåtkomlig om förstärkning ute på avdelningen skulle fordras. 

Uppsamling av datamaterialet skedde genom en inspelningsfunktion på min mobiltelefon 

efter att informanterna givit samtycke till detta. 

Tid för intervjuerna avsattes efter lunchen och innan brukarnas obligatoriska eftermiddagsfika 

eftersom det är en relativt lugn tid på avdelningen, då många brukare vilar inne i sina 
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lägenheter. Av den anledningen märkte ingen brukare att jag och informanterna gick iväg och 

för att utföra en intervju.  

Under intervjuerna förde jag mindre anteckningar då det uppstod något som en 

ljudupptagning inte kan märka av, till exempel intervjupersonens kroppsspråk eller något 

annat anmärkningsvärt som var värdefullt för undersökningen. Dessa anteckningar använde 

jag i min utskrivningsprocess genom att skriva in de som kommentarer i anslutning till 

materialet.  Sådana kommentarer bör infogas i en spalt vid sidan om det övriga materialet 

(Denscombe 2004. s 261). 

 

Materialet i form utav ljudinspelningar transkriberades sedan, vilket innebär att man skriver 

ner ljudupptagningen. En sådan process är mycket tidskrävande men emellertid väldigt 

värdefull då materialet till fördel kan analyseras enklare än som ursprungligt ljud (Denscombe 

2004. s 260). Transkriberingen skedde direkt efter intervjun eftersom jag ville ha 

intervjutillfället färskt i mitt minne för att även minnas mina reflektioner och kunna använda 

dessa i studien.  

 

6.7 Validitet och reliabilitet 
Hög validitet innebär att man som forskare har studerat det man avsett att studera. Hög 

reliabilitet uppnås när forskaren har studerat det som avsågs på ett väl sätt (Jacobsson 2008, s 

165). Bevis för en hög validitet och reliabilitet i kvalitativ forskningen har en stor betydelse 

för den kvalitativa forskningens trovärdighet, men det är inte enkelt att bedöma en studies 

tillförlitlighet. Skäl till detta är exempelvis att en kvalitativ undersökning inte kan genomföras 

flera gånger för att nå samma resultat och på så sätt granska och säkra kvalitén (Denscombe 

2009 s. 378-379). 

Mitt tillvägagångsätt för att skapa hög validitet och reliabilitet har skett genom att utforma 

min forskningsprocess på ett korrekt och vetenskapligt sätt med hjälp metodlitteratur, främst 

Denscombe (2009) och Fangen (2005.) Jag har även utformat en observationsguide och 

intervjuguide för att säkerställa att jag verkligen undersöker det som studien avsåg att 

undersöka. De två guiderna bifogas som bilagor i slutet av uppsatsen. Validiteten och 

reliabiliteten har även stärkts genom att jag genomfört studien som en metodtriangulering och 

i och med detta använt två tekniker för den empiriska datainsamlingen.  
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7. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002)  beskriver fyra grundläggande etiska principer för forskning inom 

humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet. Informationskravet innebär att forskaren 

upplyser deltagarna om studiens syfte. Forskaren ska även informera om att deltagandet 

bygger på frivillighet och att deltagarna närsomhelst under studiens gång kan välja att avbryta 

sin medverkan, samt att informationen som framkommer inte ska användas till annat är 

forskningen. Vidare kan man ge deltagarna upplysning om den produktion av ny kunskap som 

de genom sitt deltagande kommer att bidra med (Vetenskapsrådet 2002. s 7). 

Informationskravet blev i min studie specifikt tydligt i samband med intervjuerna då jag 

förklarade för informanterna om detta krav. 

 

Samtycke innebär att deltagandet i en studie är frivilligt och att den medverkande själv 

bestämmer över sin delaktighet. Kravet på inhämtat samtyckte kan variera beroende på 

undersökningens metod och omfattning. I de fall då forskningen kräver en insats av 

deltagaren måste samtycket inhämtas i förväg medan till exempel en enkätundersökning via 

post inte kräver samma sak (Vetenskapsrådet 2002. s 8). Både min observation och 

intervjuerna krävde således att jag inhämtade omvårdnadspersonalens samtycke innan jag 

påbörjade min studie, då min uppsats har sitt fokus denna grupp som aktivt deltagande i 

undersökningen. Vidare förklarar Fangen att informerat samtycke innebär att forskaren ska 

informera de som ingår i observationen om studiens syfte och även vad det kan innebär att 

medverka i den (Fangen 2005. s 205). Jag kan utifrån vetenskapsrådets riktlinjer, 

verksamhetens och personalens bästa inte förutspå några negativa konsekvenser som en 

medverkan kan innebära.  

 

Konfidentialitetskravet betonar att deltagarnas personuppgifter ska förvaras på ett säkert ställe 

så att oberättigade ej kan få tillgång till dessa uppgifter. Kravet innebär även att enskilda 

individer och grupper ska avidentifieras, om studien avser personer som är speciellt utsatta 

blir detta än mer viktigt (Vetenskapsrådet 2002. s 12-13).  

Mina observationer eller intervjuer har inte varit beroende av deltagarnas personuppgifter 

eftersom deras identitet, förutom deras yrkestillhörighet, inte är betydelsefullt för 

undersökningen. Jag har avidentifierat deltagarna genom att i fältanteckningarna och 

intervjuutskrifterna ge informanterna kodnamn. Boendet är även anonymiserat och kan inte 

identifieras i min uppsats. Deltagarna kan således endast härledas till att vara yrkesverksamma 

som antingen vårdbiträde eller undersköterska inom äldreförvaltningen i Karlskrona kommun. 
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Viktigt att upplysa om är att det finns ca 20 särskilda boenden inom den kommunala 

äldreomsorgen i Karlskrona. Antalet är tämligen högt vilket med fördel skyddar både 

informanterna, brukarna och verksamhetens identitet.  

 

Nyttjandekravet innebär att det material som framkommer ur forskningen inte får användas 

för icke vetenskapligt bruk samt att informationen inte får användas som underlag vid 

beslutsfattandet av till exempel vård eller tvångsvård (Vetenskapsrådet 2002. s 14). Med 

anledning av även nyttjandekravet har mitt datamaterial varit oåtkomligt från obehöriga och 

förvarats på ett sätt att enbart jag har haft tillgång till det. 

 

7.1 Förförståelse 
Min förförståelse för äldreomsorgen grundar sig i tidigare arbetslivserfarenheter inom fältet. 

Jag har under fem års tid arbetat som semestervikarie och periodvis även som timanställd som 

vårdbiträde inom särskilt boende i äldreförvaltningen. Förförståelsen som jag för med mig in i 

forskningsprocessen är att jag vet hur omvårdnadspersonalens arbete fungerar och jag har en 

förståelse för arbetsrutiner och behöver därför inte lära mig eller sätta mig in i arbetet för att 

förstå vad som ska omvårdnadspersonalen gör på sin arbetstid. Detta är tidseffektivt både för 

mig och både för verksamheten som jag använt mig av. Ytterligare fördelar med mina tidigare 

erfarenheter inom branschen är att jag vet när omvårdnadspersonalen har det stressigt och 

arbetsbördan är tyngre.  

 

Nackdelar som med min förkunskap är att jag kanske anser vissa rutiner och agerande som 

självklara och därmed inte kritiskt reflekterar över vissa situationer. Vidare förförståelse är 

arbetslivserfarenhet som förskaffat områdeschef inom äldreomsorgen på särskilt boende, med 

anledning av denna erfarenhet har jag förståelse hur ramarna ser ut för verksamheten och 

vilka krav man kan och bör ställa på omvårdnadspersonalen.  

 

Denscombe förklarar följande faktorer som kan påverka forskaren i sin observation. Han 

menar att om det råder tvivel i vad man observerar kan forskaren då tolka med hjälp av 

tidigare erfarenheter och vad den är van vid. Dessa erfarenheter kan även förstärka önskvärda 

saker i observationen och utesluta obehagliga saker som uppstår.  Forskarens känslomässiga 
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sinnesstämning kan även ha effekt på observationen (Denscombe 2009. s 273). Eftersom jag 

har tidigare erfarenheter av yrket som omvårdnadspersonal är detta något som kan komma att 

påverka mig i mina observationer om jag inte håller fokus på mitt syfte. Under 

observationstillfället hade jag min observationsguide i min bakficka, som jag stundtals tog 

och upp och läste igenom. Genom att göra så påmindes jag om studies syfte och anledningen 

till mitt tillträde till fältet.  

 

Min reflektion och kanske även kritik mot min förförståelse är att jag inte bör benämna min 

förkunskap för fältet som förutfattande meningar eller fördomar utan enbart förståelse. Det 

eftersträvade är att med ett ”öppet sinne” tillträda fältet i kombination med att ha lämpligt 

med kunskap om fältet som studien avser (Fangen 2005. s 49). Personliga etiska aspekter för 

mig att överväga var att jag inte ville utföra mina observationer och intervjuer på ett särskilt 

boende där jag själv varit verksam. Jag tror att detta hade gjort studiens tillförlitlighet sårbar 

och även kanske haft en viss inverkan på informanternas benägenhet att svara ärligt på mina 

frågor, samt att det inte skulle kännas bekvämt att observera och intervjua före detta kollegor.  

8. Resultatredovisning 
I detta kapitel presenteras min insamling av empiri. Observationerna har sammanställts för att 

beskriva arbetsdagar inom äldreomsorgen som fält och är uppsorterade efter citat för att 

beskriva olika perioder av arbetsdagarna. Intervjumaterialet presenteras och redovisas utifrån 

olika kategorier som utmynnades ur bearbetningen. 

 

8.1 Deltagande observation 
 

”God morgon, har du sovit gott?”, säger I3 

Personalen samlas i personalrummet för att rapportera relevanta händelser och brukarnas 

tillstånd under helgen som varit. Brukarna namnges ibland med sitt tilltalsnamn och ibland 

med respektive tillhörande lägenhetsnummer. Två personal kollar igenom rapportpärm och 

almanacka och konstaterar vilka insatser som ska utföras under dagen. En brukare har dusch 

och två andra brukare ska ut på schemalagd promenad. En personal säger ” Dom bara ska ut, 

när det är så fint väder, jag älskar att vara ute. Det är viktigt. Lite damm kan vi ta sen” 

Vidare berättar personalen att hon suttit på hos en brukare på sängkanten och småpratat i 
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helgen, brukaren hade enligt personalen uppskattat detta. ”Jag menar bara fem minuter, vi 

hinner” 

Ytterligare två personal ansluter efter en halvtimme för att alla i samlad trupp påbörja 

avdelningens morgonarbete. Personalen väljer bland nycklar som är knutna till varje brukare 

och väljer på så sätt vilka brukare som de ska gå in till och hjälpa först med uppstigning. 

Personalen grupperar sig snabbt två och två och jag följer med två ur arbetslaget. 

Dörrlarmen som är placerade uppe vid dörrlisten slås av, en efter en. Jag går efter. Idag finns 

det en personal från resurspoolen med. Hon har inte varit på boendet på länge och får ofta 

fråga och försäkra sig om hur saker ska vara och gå till. Resurspersonalen berättar att hon 

under arbetsdagar brukar träna mentalt för att minska stress i kontakt med brukare. ”Man ska 

inte bara se lugn ut, man ska vara lugn också” Hon som annars arbetar i resursen berättar att 

hon brukar springa mellan olika brukare. ”Man stressar mellan.”  

 

En personal förklarar kortfattat brukarens hälsotillstånd utanför dennes dörr och knackar 

försiktigt på dörren istället för att använda ringklockan. ”Jag använder inte den där, jag 

tycker inte om den” Personalen öppnar dörren till brukarens hem och säger god morgon och 

frågar om brukaren har sovit gott. Jag stiger in efter och personalen presenterar mig och jag 

tar i hand med brukaren som får förklarat att jag ska vara med här idag och lära mig jobbet 

lite. Brukaren möts av glada tonlägen och mjuka rörelser. Ingen stänger dörren efter oss. Allt 

verkar gå på rutin, när de två personalen bäddar sängen i symmetri tillsammans. Brukaren tas 

upp och leds med hjälpmedel och personalen in på toaletten för att få hjälp med hygien, 

brukaren är halvt påklädd efter en natts sömn. Personalen stänger toalett dörren och jag uteblir 

från det som sker inne på brukarens toalett. Det är tydligt för mig att personalen genom denna 

markering och gest värnar om brukarens identitet.  

Vid sådana intima situationer fokuserar jag på att studera personens röster, tonfall och verbala 

bemötande. Personalen förklarar metodiskt varje steg för brukaren, vad som görs. ”Nu ska vi 

ta på din kofta”.  ”Är du redo, känns det bra?” Personalen är alltid mån om att brukaren ska 

få vara ensam i badrummet och vid själva toalett besöket lämnar personalen och stänger 

dörren efter sig. 
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Är du mätt och belåten?”, säger I4 

Alla brukare ska tas upp och förs till köket och den tillhörande matsalen som består utav två 

bord. Borden är dukade och på ena bordet står det färdiggjorda ost- och korvsmörgåsar och på 

det andra bordet står det en korg med bröd, pålägg och smör framme så att brukarna kan ta 

själva. Genom min förförståelse vet jag att, de som kan bre sin egen smörgås och själva kan 

välja pålägg, de ska få göra det. I bakgrunden spelar en cd-spelare Anita Lindblom och på 

skåpsluckan ovan för spisen finns det tidningsurklipp från tillfällen då personalen på 

avdelningen blivit tilldelade ”dagens ros” av anhöriga till brukare på boendet.  

En brukare ber om att få sätta sig några meter bort vid soffgruppen vid tv:n för att dricka upp 

sitt kaffe och äta en smörgås. En personal frågar brukaren vilken macka hon vill ha och räcker 

fram fatet med de färdiggjorda smörgåsarna.  

Personalen upplevs vana vid att ta hand om nya människor på arbetsplatsen och jag upplever 

de första timmarna på avdelningen som bekanta. Boendet upplever jag som representativt för 

denna typ av verksamhet då jag känner igen mig sedan tidigare arbetslivserfarenhet. 

Gemensamt för all personal är att de förklarar och berättar om brukarnas liv och hälsotillstånd 

men även hur till exempel faxen fungerar på boendet. Det känns lite som en bredvid-gång vid 

en introduktion min första sommar som vikarierande vårdbiträde.  

En efter en återvänder brukarna till sina lägenheter efter frukosten, vissa behöver hjälp medan 

vissa klarar att transportera sig själva. En äldre kvinna med demenssjukdom rullar med sin 

rullstol fram till en urna med dekorerat påskris och börja rycka i grenarna. En av 

personalstyrkan sätter sig på huk bredvid henne och studerar påskriset. Personalen ger 

brukaren tid att titta och känna på påskdekorationen och frågar sedan om brukaren vill till sin 

lägenhet. Ja, säger brukaren och ler. 

 

”Man får drömma men nån gång ska de väl slå in. ”, säger I5 

I väntan på att lunchen ska serveras arbetar personalen med att dokumentera i 

omvårdadspärmar, skriva mat- och inköpslistor och svara på brukares larm.  Varje gång en 

personal ska gå in till en brukare i deras lägenhet knackar de på dörren först. Inga undantag 

har skett. Personalen knackar även hos de som inte är kapabla till att svara eller öppna. ”Man 

får tänka på att det är deras hem vi går in i” säger en personal.  
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Under denna tid vid observationerna sitter jag i dagrummet och det är inte sällan som personal 

enskilt sätter sig vid mig och börja samtala om sitt yrke och sin arbetsplats. En personal sitter 

i soffan vid tv:n och berättar att det generellt är stressigt i arbetet och att det behövs mer 

resurser i arbetet. Jag frågar om jag får citera henne och får tillåtelse då hon säger: ”Man 

förväntar sig att vården ska bli bättre. Det känns hemskt att säga men ibland känns det som 

förvaring, men man vill göra mer och lite till. Jag hoppas att de ska få upp ögonen och ge 

vården mer pengar. Man får drömma men nån gång ska de väl slå in. ” 

 

”Vi har det bra på gamla dar”, säger en brukare. 

Idag ska det serveras påskbord på avdelningen. Matvagnen är sen och brukarna sitter och 

väntar vid de två borden i matsalen. Personalen har påskpyntat och lagt på en gul pappersduk 

på borden. En personal kommer tillbaka från sin rast, redo att börja arbeta men vänder genast 

och hämtar matvagnen som inte har hämtats. Maten kommer och först ska den kalla maten 

serveras och sedan den varma maten. Vid detta tillfälle verkar personalen stressad och matens 

serveras nästan slumpmässigt ut. En brukare sitter och väntar då övriga brukare runt bordet 

börjat äta, då en personal utbrister. ”Förlåt, har jag glömt att ge dig”! Brukaren verkar inte 

upprörd över detta utan tackar när hon servers sin påsktallrik.  

Efter lunchen sitter två brukare kvar vid bordet och en av dom säger; ”Vi har det bra på 

gamla dar.” Den andra brukaren svarar; Ja vi har det bra här och jag är så tacksam. Vi har 

det bra allihopa här och det ska vi vara tacksamma för.” En personal som står en bit bort från 

matsalsbordet vänder sig om till mig och ler.  

 

 

”Jag går in till 34:an”, säger I1 

Brukarna tilltalas med deras namn men två meter bort i köket nämns brukarna oftast med 

deras tillhörande lägenhetsnummer. Genom min förförståelse vet jag att personal ibland 

benämner brukare efter deras lägenhetsnummer för att skydda individens integritet om något 

personligt sägs om denna i andra brukares närvaro. Men vid upprepade tillfällen används 

lägenhetsnumren som tilltalsnamn då personalen talar enskilt och ostört med varandra. 

Brukarnas namn ersättas alltså med smeknamns som; 34:an 75:an, 68:an då personalen 
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rapporterar eller enbart nämner en brukare men viktigt att betona är att brukarna alltid tilltalas 

med deras verkliga namn.  

 

Kommunikation 

En av personalen sitter på huk bredvid en brukare som inte kan tala verbalt. Personalen talar 

verbalt med brukaren och berättar att solen skiner och att det är varmt ute idag. Brukaren 

använder sig av emblem i kommunikationen och nickar som svar tillbaka. Personalen reser 

sig från hukande ställning och lägger händerna på köksbordet där brukaren sitter. Personalen 

säger något roligt som får brukaren att skratta. Brukaren använder en illustration för att 

förstärka sitt skratt och sin känsla då hon viftar ut med händerna mot personalen som också 

skrattar nu.  

 

8.2 Intervjuer 

8.2.1 Omvårdnad som yrke 
Gemensamt för informanterna var att de trivdes med sitt yrke inom äldreomsorgen och de 

uttalade även en yrkesstolthet då de ansåg att deras arbete både var viktigt och betydelsefullt 

för de själva och för samhället i sin helhet. I svaren på frågan om hur informanterna upplever 

sitt yrke går det även att spåra en arbetsglädje. En informant beskriver sitt arbete på följande 

sätt: 

”För mig är det ett givande arbete. Ger mig glädje varje dag och försöker ge glädje till andra 

också.” säger en informant. 

 

8.2.2 Omvårdnadspersonalens definition av bemötande 

Svaren som avser frågan om vad ordet bemötande innebär varierar mellan informanterna och 

svaren är nyanseras på skilda sätt mellan dem vilket visar på olika djup i ordets innebörd.  

En informant tar helt avstånd från bemötande som begrepp då informanten anser ordet som 

alldeles för trivialt och lättvindigt. Informanten förklarar på följande sätt: 

”Ordet bemötande, jag gillar inte ordet bemötande. För mig finns inte ordet bemötande utan 

för mig är det möte. Jag gillar inte det. Möte däremot, varje möte är för mig ett viktigt möte. 
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Man möter människan varje dag. Vi har många möten.  Man har respekt mot varandra. Man 

visar respekt till den man möter.” 

Följande citat visar möjligtvis på en mer ytlig beskrivning utav bemötande då ordet vid ett 

flertal gånger förklaras synonymt med artighet:  

”Bemötande innebär för mig att jag är trevlig mot pensionerna.” 

 

Bra bemötande 
Informanterna gav liknande beskrivningar av vad som utgör ett bra bemötande. Respekt, tillit 

och artighet var nyckelord som framkom ur informanternas redogörelser. Bemötandet är 

enligt två av informanterna något som är bundet av en plikttrogenhet, då de alla i enlighet 

beskriver till exempel artigheten mot brukarna som A och O. Två av informanterna påtalar vid 

ett flertal gånger den stora betydelsen av att man hälsar och säger god morgon till brukarna. 

Vidare förklarar de man ska knacka innan man öppnar dörren till brukarnas lägenheter och 

förklarar att anledningen till detta är att informanterna själva hade uppskattat det. En av 

informanterna menar att ett bra bemötande är att man som personal är lyhörd mot brukarna 

och ta sig tid att lyssna på dem. En informant menar att man genom barnuppfostran lärt sig att 

man ska bemöta äldre människor. ”Det fick man lära sig som barn, att man ska vara trevlig 

och respektera äldre.” 

 

Dåligt bemötande 
”Att man bara stiger in i lägenheten, att man är otrevlig och inte presenterar sig utan bara 

kliver rakt in och inte säger någonting. Då undrar ju dom vad man gör.” Informanterna 

beskriver ett dåligt bemötande med motsatsen till artighet. En av informanterna beskriver att 

stress kan ge sig uttryck i ett dåligt bemötande, till exempel att man låter irriterad eller snäser 

mot brukarna och att man tycker att arbetet är jobbigt att utföra och därför suckar. Vidare 

kännetecken för ett dåligt bemötande som informanterna redogör är att omvårdnadspersonalen 

talar över huvudet på brukaren om saker som inte alltid handlar om arbetet eller brukaren. 
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8.2.3 Påverkande faktorer 

Under följande rubriker redovisas informanternas uppfattningar om hur bemötande kan 

utkristalliseras i arbetet inom äldreomsorgen. Informanternas svar är sorterade i olika teman 

för att tydligt visa vilka faktorer som förekommer och präglar omvårdnadspersonalens sätt att 

bemöta brukare på.  

Informanterna anger främst interna och organisatoriska faktorer som till exempel stress och 

resursbrist som en betydande roll för omvårdnadsarbetet.  

 

Kommunikation 
”För mig är bemötande en tvåvägskommunikation.” Informanten förklarar att yrket inom 

äldreomsorgen kräver alternativa sätt att kommunicera. Eftersom brukarna ofta lever med 

olika typer av diagnoser som ibland inte möjliggör en verbal konversation och 

kommunikation. Informanter använder en brukare med Afasi1 som exempel. Informanten 

förklarar att man genom ögonen kan kommunicera med brukaren och att man med tålamod 

får vänta, ibland väldigt länge, då brukaren verbalt vill uttrycka sig.  Informanten menar att 

man tålmodigt letar efter små gester eller miner i brukarens kommunikation som personalens 

måste tyda för att kunna ha en kommunikation. Dessa gester som brukaren kan använda är till 

exempel emblem som att skaka på huvudet, när en fråga om påtår erbjuds. 

 

Personlighet 
Enligt en informant präglar omvårdnadspersonalens personlighet deras sätt att bemöta 

brukarna på. En annan informant förklarar att så länge man är trevlig har man gjort rätt och att 

man inte ska göra sig till för brukarna. När jag frågar om det finns faktorer som präglar 

informanternas bemötande anser informanten inte det.” Nej det är det inte. Jag är som jag är. 

Ta mig som jag är, jag är inte tillgjord, inte nånting utan jag är jag.” 

Alla informanter hävdar och ger liknande svar om att brukaren är den faktorn som styr 

bemötandet eftersom alla inte kan bemötas lika. En av informanterna använder brukarnas 

personligheter för att statuera ett exempel. ”Man försöker ju rätta sig för alla är ju olika”. 

                                                            
1 Afasi är en sjukdom som påverkar människans språkliga förmågor. En människa med Afasi kan till exempel 
vara intellektuellt frisk men inte kapabel till att verbalt kommunicera. (Afasiförbundets hemsida) 
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Vidare förklarar informanten att man genom arbetslivserfarenhet lär sig att anpassa sig efter 

brukarnas personligheter och diverse diagnoser.  

 

Brukarnas hälsotillstånd 
En informant förklarar att man bemöter brukarna olika beroende av vilket hälsotillstånd den 

enskilde brukaren har. Informanten exemplifierar detta vid måltiderna då brukare med en 

demenssjukdom inte alltid tillfrågas vad eller hur mycket de vill ha att äta. ”För är det en 

dement, så blir dom osäkra när man frågar va. För dom kommer inte ihåg vad dom själva har 

ätit eller vad dom brukar äta.” 

Vidare förklarar informanten att det kanske inte tycks vara rätt att inte tillfråga en brukare 

men att man gör det valet för brukarens bästa. En informant förklarar att man som personal 

inte alltid vet hur en brukare ska bemötas på grund av olika diagnoser. ”Det är inte alltid vi 

vet, men vi gör så gott vi kan.” Informanten menar att man inte har kompetens och kunskap 

för att bemöta brukare med vissa psykiska diagnoser och menar att det borde finnas möjlighet 

att få utbildning i detta. 

 

Humor 
”Det är vårdtagaren som ska stå i centrum, inte vi som personal.” Två av informanterna ger 

beskrivningar om att finns en skämtsam jargong på avdelningen och en av informanterna 

berättar att det inte är ovanligt med att personalen blir tillsagda av brukarna att inte vara så 

högljudda då de skrattar och pratar. ”Det är jättesvårt för det är ju vår arbetsplats och vi 

måste ju också få skoja och prata och i och med att det är ett boende så kan vi ju inte lämna 

dom.” 

Gemensamt för informanterna är den bild de beskriver hur de aktivt försöker införliva 

positivitet för brukarna i deras dagliga arbete. En informant beskriver att den försöker 

”peppa” brukarna och en annan informant förklarar att den försöker locka fram brukares 

gamla minnen som samtalsämnen för att skapa positivitet.  
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Gyllene regeln 
Enligt en informant är egna subjektiva upplevelser en bidragande faktor i sättet att bemöta en 

brukare på. ”En dag om jag kommer till ett boende, så vill jag bli bemött som jag bemöter 

mina vårdtagare.”  

9. Analys och tolkning  
I följande avsnitt redovisas min analys av empirin som samlats in genom deltagande 

observationer och semistrukturerade intervjuer.  Empirin har analyserats med Asplunds teori 

om social responsivitet och kommunikationsteorin. Nedan följer min tolkning och beskrivning 

över hur omvårdnadspersonal bemöter brukare och deras upplevelser kring bemötande inom 

äldreomsorgen.  

 

Kommunikation och responsivitet 

Uppsatsen första frågeställning besvaras med att personalens bemötande styrs av olika stimuli 

som finns på boendet. De tydligaste stimuli är brukarnas personlighet, hälsotillstånd vilket i 

sammanhanget innebär brukarens benägenhet att vara responsiv mot personalen i en 

kommunikation.  I de fall som brukaren var oförmögen att verbalt kommunicera blev delar av 

personalens bemötande präglat av tålamod och nytänkande för att alternativa sätt att 

kommunicera. I min resultatredovisning citerar jag en personal som hävdar att en 

kommunikation med en brukare med en sådan funktionsnedsättning sker genom ögonen och 

att man måste ha tålamod för att tolka brukaren i sitt sätt att kommunicera. I dessa fall 

användas inte sällan gester såsom emblem och illustrationer inom kommunikationsteorin för 

att förstärka budskap i kommunikationen.  

I enlighet med kommunikationsteorin blir det icke- verbala språket värdefullt för brukaren 

och personalen i deras interaktion med varandra. Under observationerna blev det tydligt för 

mig att alla inte delade samma uppfattning, då en personal vid ytterst få tillfällen valde att inte 

hälsa på brukaren. Anledningarna till detta bemötande kan vara flera. Men utifrån Asplunds 

teori kan det bero på att brukaren inte ger personalen något stimuli att respondera på och på så 

sätt är den sociala responsiviteten inte förmögen att fortlöpa. Tankar om hur olika stimuli kan 

synliggöras väcks. Hur kan omvårdnadspersonalens svarsbenägenhet öka i det sociala 

samspelet med en brukare? Vilka stimuli krävs för detta?   
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Stress och resurser 

Stress är även stimuli som omvårdnadspersonalen responderar på som i sin tur är en 

påverkande faktor i sättet som brukaren bemötas på.  Samtliga intervjupersoner förklarar att 

bemötandet brister då personalen upplever stress och tidsbrist. Stimuli av detta slag är av en 

mer organisatorisk form då stressen kan bero på resursbrist inom äldreomsorgen.  Stress som 

påverkade faktor i äldreomsorgsarbetet kan knytas an till tidigare forskning i form av SoS-

rapporten i kapitel 4.3, i vilken omvårdnadspersonalen angav resursbrist och tidspress som 

bidragande faktor för bristande bemötande. För att besvara uppsatsens tredje frågeställning är 

stress ett utmärkande stimuli för omvårdnadspersonalen som anger stress som främsta 

påverkan i bemötandet mot brukarna då det är av problematisk karaktär. 

Informanterna är enliga om att de anpassar sig både verbalt och icke-verbalt i sin 

kommunikation med brukarna eftersom de menar att alla brukare är olika och att man inte kan 

vara på ett gemensamt sätt mot alla. Således anpassar omvårdnadspersonalen till exempel sitt 

verbala språk och ordförråd när de påbörjar en konversation med en brukare. 

 

Subjektivitet 

Som svar på uppsatsens andra frågeställning ger informanterna beskrivningar på ett bra 

respektive dåligt bemötande.  Beskrivningarna är skiftande och olika nivåer är tydliga då ett 

bra bemötande beskrivs utifrån personliga och interna referenser men även utifrån externa 

benämningar som lagtexten i socialtjänstlagen. Ett bra bemötande handlar ibland om att vara 

artig och trevlig, vilket är en relativt subjektiv beskrivning då uppfattningen om vad som 

anses vara ett artigt och trevligt bemötande kan vara varierande beroende på informantens 

referensramar. En av informanterna refererar i sitt resonemang till sin barnuppfostran som 

informanten menar ligger till grund för bemötandet i dennes yrkesroll. Detta resultat är 

jämförbart med forskningsresultat av Croona (2003) som innebär att lärandet om ett gott 

bemötande kan få sin början under uppväxten.  Vidare uppfattningar om bemötande beskrivs 

på en annan nivå, då ett bra bemötande innebär ett fokus på brukaren integritet och 

självbestämmande. Ett bra bemötande kan således innebära mycket och vara subjektivt. 

Subjektiviteten i informanternas beskrivningar gör det problematiskt att skapa en 

övergripande definition av bemötande som begrepp vare sig det är ett bra eller ett dåligt 
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bemötande. En slutsats om i och med detta kan göras är att omvårdnadspersonalen främst 

agerar efter interna normer i sitt äldreomsorgsarbete. 

 

 

 

Rutiner 

Boendet och omvårdnadspersonalens arbetsplats är uppenbart präglat av rutiner som 

tydliggörs i både personalens arbetssätt och deras bemötande mot brukarna på avdelningen.  

Ett fungerande och godkänt bemötande finns då rutiner följs och allt går som planerat under 

arbetsdagen, men när något hindrar eller påverkar arbetsrutinerna skapas det stress som 

återspeglas i personalens sätt att bemöta. Stress skapar snabbare steg i korridoren och kortare 

svar på brukares frågor och det där ”lilla extra” är inte lika tydligt som när arbetsdagen flyter 

på i lugn och ro. För att beskriva på ett annat sätt är konsekvensen av stress ibland ett mindre 

bra bemötande då stressen gör att personalen arbetar möjligtvis arbetar mer på automatik och 

inte kanske har tid att reflektera över deras förhållningsätt i arbetet. 

 

Kompetens och kunskap 

Kompetens och kunskap är något som visade sig ha en betydande roll för hur brukare bemöts 

på boendet. Enligt en informant agerar personalen efter sin förmåga och gör så gott de kan när 

de bemöter brukare med en psykisk diagnos som främst problematiken handlade om. Detta är 

en liknande beskrivning som gjordes i SoS-rapporten 1997:17 i kapitel 4. Slutsatsen i SoS-

rapporten är i enlighet med mitt forskningsresultat, då omvårdnadspersonalen i båda studierna 

menar att ett mindre bra bemötande kunde bero på bristande kunskap om diagnos som 

personalen inte vara vana att arbeta med.  



    

32 
 

10. Avslutning 

Uppsatsens resultat leder fram till en slutsats om att bemötande både är en resursfråga och en 

kompetensfråga. I enlighet med tidigare forskningsresultat utgörs kompetensfrågan av att 

omvårdnadspersonalen inte alltid har kompetens och kunskap att veta hur en brukare ska 

bemötas, om denne brukare har en främmande diagnos. Resursfrågan handlar om den 

tidspress som delar av omvårdnadspersonalen upplever att de arbetar under. Personalen 

arbetar således med att besvara olika tendenser på arbetsplatsen som återspeglas i deras 

arbetssätt och hur de bemöter brukarna inom äldreomsorgen. Definitionen av begreppet 

bemötande är varierande och subjektiva. Gemensamt för både denna studies resultat och 

tidigare forskningsresultat är att personalen anser sig själva göra sitt yttersta för att bemöta 

brukarna på ett värdigt och respektfullt sätt. 

11. Förslag till vidare forskning 

Studiens resultat visade på att stress är en bidragande faktor som spelar en betydande roll i hur 

omvårdnadspersonal bemöter brukare inom äldreomsorgen. Förslag till vidare forskning kan 

därför vara forskning som behandlar stress som problem och konkretiserar olika strategier 

som verksamma inom äldreomsorgen har i sitt arbete. Även vore det intressant att undersöka 

frågan på en organisationsnivå och genomföra en studie som involverar chefer inom 

äldreomsorgen och deras perspektiv kring stressrelaterade faktorer inom fältet.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Observationsguide 

Genom deltagande observationer ska jag samla in datamaterial om hur omvårdnadspersonal 

bemöter brukare inom äldreomsorgen. Observationerna kommer att ske på ett särskilt boende 

inom äldreförvaltningen. Min roll som observatör kommer att vara helt deltagande i den 

normala miljön eftersom jag upplever det som etiskt försvarbart. Min forskarroll i egenskap 

av student ska vara öppet känt för omvårdnadspersonalen på boendet men dold för brukarna. 

Genom att studera den miljön på detta sätt hoppas jag på att bevara den naturliga miljön 

samtidigt som jag får omvårdnadspersonalens samtycke för studien. Eftersom mitt 

forskningssyfte förblir dolt för brukarna vill jag försäkra mig att de inte kan ta skada av att jag 

utför mina observationer i deras miljö. Fokus i observationerna ska ligga på följande punkter: 

 

• Hur är stämningen överlag? 

• Vilket tonfall använder omvårdnadspersonalen brukarna? 

• Hur använder omvårdnadspersonalen sitt kroppsspråk i interaktion med brukarna? 

• Bemöts brukarna olika? I sådant fall varför? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Beräknad tid per intervju är 20 – 30 minuter, tiden kan variera beroende på informanternas 

svar.  För att vara försäkra mig om att datainsamlingen blir relevant kommer följande frågor 

att ligga till grund för intervjuerna.  

• Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 

• Hur upplever du ditt arbete? 

• Vad innebär ordet bemötande för dig? 

• Hur skulle du beskriva ett bra bemötande mot brukare? 

• Hur skulle du beskriva ett dåligt bemötande mot brukare? 

• Hur anser du att bemötandet mot brukare är på din arbetsplats? 

• Finns det enligt dig några faktorer som påverkar ditt sätt att bemöta en brukare på? 

• Har brukarens hälsotillstånd någon betydelse för hur du bemöter en brukare? 

• Anser du att äldreförvaltningens värdegrund präglar omvårdnadspersonalens 

bemötande? 

• Vad anser du är viktigt att tänka på när man bemöter en brukare? 

• Vill du delge några positiva eller negativa erfarenheter om bemötande? 

 


