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Sammanfattning 

Titel: Bemötande och inflytande inom äldreomsorgen är ju bra, egentligen.  
- en kvalitativ studie om bemötande och inflytande ur ett brukarperspektiv. 
 
Författare: Petra Nilsson och Pär Skog 
 
I denna studie har vi undersökt hur brukare på ett servicehus upplever sin möjlighet till 
inflytande och bemötandet från personalen. Studien har genomförts genom 
fokusgruppsintervjuer med sex deltagare som vi träffade vid fyra tillfällen. Frågor som 
undersöks i studien är: Hur upplever brukarna sin möjlighet till inflytande i omsorgen? Hur 
upplever brukarna bemötandet från personalen? Studien har en kvalitativ ansats och har 
analyserats med hjälp av symbolisk interaktionism med betoning på Självet. Studiens resultat 
visar att i situationer av gott bemötande finns också ett gott inflytande. Begreppen är beroende 
av varandra. Brukarna upplever i stort sett ett bra bemötande från personal. Det som bidrar till 
ett sämre bemötande är situationer av stress eller när brukarnas självbild står på spel. De 
pratade helst inte om tillfällen av sämre bemötande och brukarna valde att fokusera på det 
som var bra för att kunna hantera det dåliga. Brukarna upplevde att de ibland saknade viktig 
information för att kunna ta ett beslut och oftast lämnades beslutanderätten över till 
personalen. 
 
Nyckelord: Brukarperspektiv, bemötande, inflytande, Självet, symbolisk interaktionism. 
 
 
 
 



 

	  

Abstract 

Title: Treatment and influence within elderly care is fine, really. 
- a qualitative study of treatment and influence from a care user perspective. 
 
Authors: Petra Nilsson och Pär Skog 
 
In this study we have investigated how care users in a nursing home experience their 
possibilities for influence and treatment from the staff. The study was conducted through 
focus group interviews with six participants who we met on four occasions. Questions the 
study departs from are: How do users experience their opportunity to influence? How do the 
users experience the treatment from the staff? The study has a qualitative approach and has 
been analyzed by means of symbolic interactionism, with an emphasis on the Self. Our results 
demonstrate that in situations of good treatment there is also a good influence. The two 
concepts are interdependent. Care users generally experience a good treatment from staff. 
What contribute to a poorer treatment are situations of stress or when the users' self-image is 
at stake. They would rather not talk about occasions of inferior treatment and chose to focus 
on what was good to be able to deal with the bad. When it came to influence the users 
sometimes lacked important information needed to make a decision and left decision-making 
over to the staff. 
 
Keywords: Care user perspective, treatment, influence, Self, symbolic interactionism.  
 
 
 
 
 



 

	  

Förord 

Denna studie har skrivits genom ett got sammarbete och båda författarna har tagit gemensamt 
ansvar för samtliga delar.  
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till deltagarna i vår fokusgrupp. Vi vill även tacka 
den enhetschef som gav oss tillträde och var till stor hjälp för oss när vi genomförde studien. 
Ett stort tack vill vi också ge vår handledare, Susanne Brandheim, för goda idéer, stöttning 
och vägledning under vårt uppsatsskrivande. 
Berit Nyqvist Cech för hennes inspiration och kunskaper när det gäller att intervjua brukare i 
fokusgrupp.  
Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till övriga på institutionen för sociala och 
psykologiska studier verksamheten socialt arbete vid Karlstad universitet. 
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1. Inledning 

I vår uppsats undersöker vi hur brukare av hemtjänst på ett servicehus upplever sina 
möjligheter till inflytande, samt hur de upplever sig bemötta av personalen på sitt boende. För 
att genomföra detta väljer vi en kvalitativ ansats. Studien genomförs genom 
fokusgruppsintervjuer med sex deltagare vid fyra tillfällen. Vi vill få en förståelse för hur 
brukare resonerar kring bemötande och inflytande och för att förstå deras resonemang 
använder vi oss av ett interaktionistiskt perspektiv med fokus på George Herbert Meads 
teorier om Självet. Vi använder termen brukare eller deltagare i vår studie när vi refererar till 
de som vi intervjuat eller hur de definieras utifrån användare av insatser inom äldreomsorgen 
och begreppen ska ses som synonyma. 
    Äldreomsorg kan beskrivas som ett möte mellan brukare och personal. Det är inte ett 
förutsättningslöst möte utan sker inom en specifik kontext, där brukaren och personalen har 
begränsade handlingsutrymmen. Brukarna begränsas till viss del då de är mer eller mindre i 
behov av omsorg och hjälp dagligen (Persson & Berg 2008). Personalens är företrädare för 
socialtjänsten och är på så sätt styrda av lagar och riktlinjer. Lagen styr samtliga yrkesgrupper 
inom socialtjänsten, biståndsbedömare, enhetschefer, kuratorer och undersköterskor till att 
eftersträva principerna om att, omsorgen ska bygga på respekt för människans 
självbestämmande och integritet, insatserna ska vara av god kvalitet och ska inriktas på att 
äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL). Dessutom kan andra 
kontextuella faktorer så som tidsbrist och stress hos personalen påverka brukarens möjligheter 
till inflytande (Wikström 2005). 
 En utredning av äldreomsorgen i slutet av 1990-talet visade på brister i uppmärksammande 
av psykiska kränkningar och att pressade arbetsförhållanden, bristande kompetens och 
dokumentation var bakomliggande faktorer till det (SOU 1997:170).  
 Det finns ur forskningssynpunkt begränsad tidigare kunskap om bemötande i 
äldreomsorgen ur vårt perspektiv. Szebehely (2005) beskriver i sin kunskapsöversikt om 
äldreomsorgsforskning att brukarperspektivet många gånger saknas. Vi har dock funnit ett 
antal studier som belyser brukarperspektivet och som utgör grunden i vår uppsats.   
 

1.1. Förförståelse 

Vi har båda erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen och kunde många gånger uppleva en 
tidsbrist och att det kunde påverka bemötandet. Det var ofta mycket att göra och vi hade inte 
alltid tid att stanna och lyssna. Vi kunde även uppleva att brukarnas röster inte blev hörda, att 
det var vanligare att prata med personal eller deras anhöriga när det gällde brukarna. Vi anser 
att bemötandet är en viktig del i mötet mellan brukare och personal, och att brukarnas behov 
av inflytande måste tillgodoses mer. De dagar då bemötande och inflytande fick mer plats i 
arbetet, räckte det långt att bara lyssna eller ge ett leende för att den äldre skulle känna sig 
sedd och tagen på allvar.  
 Vi anser att ett bra bemötande är ett steg mot att få inflytande och kunna få till förändring. 
Om brukarna upplever att personalen respekterar dem och lyssnar till vad de säger kan 
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brukarna känna sig respekterade och få en känsla av inflytande över sin egen omsorg.  Bra 
bemötande och inflytande är alltså beroende av varandra. 
 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett interaktionistiskt perspektiv undersöka hur brukare vid 
ett servicehus resonerar kring sina upplevelser av bemötande från personal och möjligheter till 
inflytande över sin egen situation. Det gör vi genom att svara på följande frågeställningar.  

• Hur upplever brukarna sin möjlighet till inflytande i omsorgen? 
• Hur upplever brukarna bemötandet från personalen? 

1.3. Avgränsningar 

Vi väljer att avgränsa bemötandet och inflytandet till det som sker mellan personal och 
brukare på servicehuset.  
 

1.4. Begreppsdefinitioner 

Nedanstående begrepp används i vår uppsats. I vissa fall använder vi den lexikala betydelsen 
som finns i NE (Nationalencyklopedin), i andra fall socialstyrelsens definitioner eller våra 
egna. 
 
Kommunikation. Med kommunikation avser vi något som överförs mellan två människor i en 
interaktion. Nationalencyklopedin (2014) beskriver att kommunikation tas i uttryck genom 
verbalt språk i form av tal eller skrift men också genom kroppsspråk. 
Socialtjänst. Med socialtjänst avser vi den organisation som arbetar enligt bland annat 
socialtjänstlagen, så som biståndsbedömare, enhetsschef på äldreboende och undersköterskor. 
Servicehus är en boendeform som skiljer sig från ordinär hemtjänst då personalen finns 
tillgänglig dygnet runt i samma byggnad som den äldre bor i. För att få bo på servicehus krävs 
att personen har ett biståndsbedömt behov att bo där och är i behov av hemtjänstinsatser. 
Bemötande. Nationalencyklopedin (2014) beskriver bemötande som att uppträda på ett visst 
sätt mot någon, i vår uppsats är det främst hur bemötandet upplevs som är av vikt.  
Inflytande. Med inflytande avser vi möjlighet att påverka den aktuella situationen man 
befinner sig i, att yttra sin åsikt och bli lyssnad på.  
Deltagare använder vi när vi hänvisar till de som deltagit i våra fokusgruppsintervjuer och 
används synonymt med nedanstående begrepp.  
Brukare är ett samlingsbegrepp över de som får individuellt behovsprövade insatser från 
socialtjänsten, enligt Socialstyrelsen (2013). 
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2. Tidigare forskning 

Vi kommer i detta kapitel beskriva vikten av inflytande och bemötande i äldreomsorgen 
utifrån fyra rubriker; omsorgsrelationen, tydlighet och ramar, inflytande, bevarad värdighet 
och bemötande. Vi vill med hjälp av den tidigare forskning vi funnit förklara hur alla dessa 
delar hänger samman för att ett gott bemötande och inflytande ska vara möjligt.  
 Vi kommer att försöka ge en inblick i hur relationer kan se ut och påverka omsorgen 
mellan personal och brukare. Vi kommer också att ta upp inflytande genom tre olika 
idealtypiska perspektiv som styr hemtjänstorganisationen och jämföra dessa med brukarens 
olika handlingsalternativ vid missnöje över sin omsorgsvård.  
 Då vi undersöker brukares upplevelser av bemötande och inflytande inom äldreomsorgen 
rör vi oss inom omsorgsforskningens områden. Rosmari Eliasson (1995) beskriver det som 
viktigt att både förhålla sig till kunskapen om äldre människors levnadsvillkor, kunskaper och 
erfarenheter, samtidigt som forskningen även bör beakta personalens villkor och 
organiseringen av själva arbetet. Forskningens syfte bör enligt Eliasson vara att förbättra 
verksamheten för att öka tillfredsställelsen både hos personal och brukare. I Marta Szebehelys 
(2005) kunskapsöversikt Äldreomsorgsforskning i norden jämför hon de nordiska ländernas 
omsorgsforskning. Forskningen har i huvudsak berört personalens synvinkel, deras vardag 
och hur organisationen ser ut och upplevs men brukarperspektivet lyser med sin frånvaro, 
fastslår hon. Vi anser i enlighet med Eliasson ovan att det är viktigt att belysa 
omsorgsforskningen med olika perspektiv och utifrån den lucka i omsorgsforskningen som 
Szebehely beskriver anser vi att vår studie bidrar till att fylla den luckan, eftersom vi 
undersöker brukarens perspektiv på omsorgen. 
  

2.2. Omsorgsrelationen 

Bengt Ingvad (2003) beskriver i sin avhandling Omsorg och relationer - om det 
känslomässiga samspelet i hemtjänsten, att det inte bara är omsorgen från personalen som är 
viktig för brukarna, utan också hur personalen förhåller sig till dem i samspelet. Författaren 
menar att hur personalen förhåller sig och beter sig i arbetet med brukarna, påverkar deras 
känslor och tankar. Att om personalen förhåller sig positiv och lyhörd så skapar detta de bästa 
förutsättningarna för en god relation och omsorg, menar han. Ingvad förklararar att eftersom 
personalen tar del av brukarens vardag är det inte ovanligt att relationen får en mer nära och 
privat karaktär för brukaren; att det skapas en form av familjerelation dem emellan. Ingvad 
menar att brukarna inte värderar omsorgen i sig utan relationen till viss personal och många 
gånger kan den positiva attityden vara uttryck för avsaknad av en nära relation och att 
attityden är ett sätt att skydda den relation som finns. En uppbyggnad av tillit och känslan av 
att vara positivt värderad är viktigt för skapandet av en god relation men också för att 
brukaren inte ska frånsäga sig hjälpen eller agera överordnat gentemot personalen (Ingvad 
2003). Författaren menar att när brukarens förväntningar på relationen förverkligas minskar 
risken för konflikter. Marta Szebehely (1995) beskriver i sin avhandling Vardagens 
organisering: om vårdbiträden och gamla i hemtjänsten att en god relation även är ett verktyg 
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i att skapa goda förutsättningar för en god omsorg. Szebehely (1995) menar att brukarna ofta 
väljer att visa upp en positiv attityd om sin omsorgsvård för att underlätta för personalen och 
för att inte vara till besvär.  

2.3. Tydlighet och ramar 

Szebehely (1995) menar att när brukaren är medveten om ramarna för sin hjälp, men ändå 
lämnas utrymme för ett visst inflytande i mötet med personal, ges det goda förutsättningar för 
både gott bemötande och inflytande. Szebehely poängterar att brukare har en vardag som 
behöver organiseras och det innebär att de behöver veta vilka tider personalen kommer, så de 
kan planera in det andra som de vill göra under sin vardag. En viktig poäng som Szebehely 
gör är att det tar tid att lära känna någon och dennes behov, så är det låg personalkontinuitet, 
att det kommer många olika personal som ska hjälpa brukaren, skapar det en otrygghet hos 
brukaren. Westring et al. (2012) menar att den information brukaren får kring sin omsorg, är 
avgörande för hur brukare ska kunna förstå och hantera sin situation. Informationen som ges 
är oftast väldigt omfattande och kräver en viss kunskap när den ska förstås, menar de.  
 Szebehely (1995) beskriver att i en omsorg med låg kontinuitet och med ett lågt utrymme 
för brukaren och personal, riskerar fokus i mötet hamna på vilka sysslor som ska utföras av 
personalen. Om fokus i mötet mellan personal och brukare enbart ligger på vilka sysslor som 
ska utföras, utarbetar brukare strategier, som exempelvis att ge dricks, göra sig anspråkslösa 
eller kontrollera personalen menar Szebehely (1995). 
 

2.4. Inflytande 

Eva Wikström (2005) studerar i sin avhandling Inflytandets paradoxer - möjligheter och 
hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten inflytande utifrån tre idealtypiska 
perspektiv: det sociala, det medicinska och det marknadsekonomiska. Hon menar att det inte 
finns någon entydig definition av begreppet (brukar)inflytande och det lämnar ett stort 
tolkningsutrymme för organisationen. Beroende på perspektiv så organiseras hemtjänsten 
olika och det ger konsekvenser för både brukaren och personalens handlingsutrymme.  
 När det kommer till det medicinska perspektivet är brukarens sjukdom och kroppsliga 
funktioner i fokus och även om brukaren kan ha synpunkter på den medicin som är ordinerad 
är det vanligare att bara anpassa sig efter det som är beslutat av läkaren menar Wikström 
(2005). Insatserna beskrivs som botande eller vårdande och fungerar som ett komplement i 
vardagen snarare än någonting återkommande som brukaren måste lära sig att hantera menar 
hon. Brukaren har alltså inte så mycket inflytande i det medicinska perspektivet utan styrs 
mer av personal, sjuksköterskor och främst läkare.  
 I det sociala perspektivet blir brukarinflytandet mer tydligt. När hemtjänsten organiseras 
utifrån detta perspektiv ges de bästa möjliga förutsättningarna för mötet mellan brukare och 
personal, eftersom det ger utrymme för en öppenhet i relationen som möjliggör dialog mellan 
brukare, personal och organisationen, menar Wikström (2005). En viktig handlingsregel i det 
sociala perspektivet är att personalen möter brukaren i sin situation och bygga upp en relation 
och tillit till varandra. Det ger personalen handlingsutrymmet att handla efter sitt eget 
omdöme medan brukaren får utrymme att påverka och protestera mot den egna vården menar 
Wikström (2005). Den rättsliga bedömningen genom biståndsbeslut finns där men att det ändå 
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ges ett visst flexibelt handlingsutrymme för brukaren i den aktuella situationen som kan ha 
skiftande behov (ibid.).  
 Det marknadsekonomiska perspektivet ser omsorgen som en marknad. Där är brukaren en 
kund som vet vad hon behöver. Organisationen ska vara ekonomiskt effektiv och det uppnås 
genom att bara erbjuda brukaren det som efterfrågas och ingenting annat (Wikström 2005). 
Det viktiga är att få en nöjd kund och personalen fungerar här som säljare, men är utbytbara 
för att säkerställa att brukaren ska kunna välja annan hjälp om denne inte är nöjd med de 
insatser som ges (ibid.). Författaren förklarar att trygghet och självbestämmande eftersträvas 
både i lagstiftning, forskning och i det offentliga men hon understryker att det finns ett glapp 
mellan de politiska intentionerna och praktiken. Om det marknadsekonomiska perspektivet är 
styrande i hemtjänstens utformning, så ger det dåliga förutsättningar för mötet mellan 
personal och brukare. Brukarna kan då uppleva personalen som stressade med bristande 
lyhördhet som följd och brukarna vågar då inte framföra sina önskemål (Wikström 2005).  
 Forskning visar att brukare vill kunna påverka sina hjälpinsatser, men hjälpen är 
tydliggjord i insatser som är mätbara och personalen förväntas att endast utföra de föreskrivna 
uppgifter som finns. Detta leder till att det inte finns utrymme för annat än det som är 
överenskommet och det kan leda till underlåtenhet (Wikström 2005). Detta perspektiv, likt det 
medicinska är mer opersonligt och mindre inriktat på brukarens inflytande. Författaren 
understryker att om hemtjänsten är organiserad utifrån det sociala perspektivet ges personal 
och brukare de bästa förutsättningarna för tillfredsställande möten och omsorg.  
    Tove Persson och Stig Berg (2009) beskriver äldreomsorgen som en produkt som den äldre 
brukar, men när brukaren är missnöjd med sin hemtjänst så blir denne inte alltid tillfrågad, 
alternativt vågar inte berätta om anledningen på grund av att det ofta ska göras till närmaste 
personal. Det blir svårt att se vad det är som behöver förbättras när brukaren inte vågar lämna 
sina synpunkter menar författarna. Även när brukaren är omedveten om sin möjlighet att 
förändra eller välja omsorg, blir dennes möjlighet att påverka omsorgen begränsad (ibid).  
 Persson och Berg (2009) beskriver att det finns tre möjligheter för en brukare som är 
missnöjd med hemtjänsten att visa detta. Första alternativet innebär att brukaren kan välja att 
sluta använda hemtjänsten, vilket är grundtanken med det marknadsekonomiska perspektivet, 
där brukaren vid missnöje har möjlighet att lämna hjälpinsatsen eller likt en kund kan välja 
bland varor. Att lämna klagomål hänger samman med det sociala perspektivet, där brukaren 
känner tillit till sin personal, litar på dem och därmed vågar säga vad denne tycker. Tredje och 
sista alternativet är att acceptera situationen som den är och hänger samman med det 
medicinska perspektivet där brukaren underordnar sig professionell expertis.   
 Persson och Berg (2009) menar att det finns stora problem i de två första alternativen då 
båda ofta lämnar brukaren i ett väldigt utsatt läge. Väljer brukaren att avbryta omsorgen så 
behövs oftast en bra ekonomi för att ha råd med en dyrare omsorg eller liknande. Dessutom är 
brukaren oftast väldigt beroende av hjälpen dagligen vilket försvårar en övergång mellan 
olika omsorgsgivare. Det andra alternativet handlar ofta om att brukaren måste framföra sina 
klagomål till den personal som denne möter varje dag i sin omsorg, vilket kan bli 
problematiskt om brukaren är rädd för att riskera att relationen till personalen ska bli sämre 
(ibid.). Det blir då svårt att se vad det är som behöver förbättras när brukaren inte vågar lämna 
sina synpunkter menar författarna. De betonar vikten av att ha bra kanaler för information så 
att brukarnas åsikter ska komma till rätt person, annars riskerar de att komma bort på vägen. 
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Persson och Berg nämner en problematik med att lämna ett formellt klagomål, då de som tar 
emot klagomål sällan dokumenterar dem - brukarnas synpunkter riskerar då att trivialiseras.  
 En annan informationskanal som även kan tjäna till att skapa ett kollektivt inflytande är 
brukarråd, men Persson och Berg menar att brukarråd sällan ger brukare inflytande över 
omsorgen, eftersom det väldigt sällan hålls brukarråd, det ges bristande information om dem 
och de frågor som diskuteras är oftast av trivialt slag, exempelvis val av gardiner och fika.  
 

2.5. Bevarad värdighet och bemötande 

Patrice Anderberg (2009) beskriver innebörden av begreppet bevarad värdighet och hur livet 
förändras för brukare på äldreboenden. Hon försöker också bredda förståelsen för brukares 
erfarenhet av omsorgen. Om personalen upplever en känsla av tidspress att hinna med arbetet, 
blir inte lyhördheten till brukaren lika tydlig och brukaren känner sig då i vissa avseenden 
kränkt menar Anderberg (2009). Ingvad (2003) visar i sitt resultat att brukare med större 
hjälpbehov var oftare missnöjda med sin hemtjänst och påvisade ofta en otrygghet i sin 
situation. Samtidigt som de upplevdes som besvärliga av personalen.  
 Anderberg (2009) påvisar i sin studie att de äldre ofta ville visa sig vara en goda patienter 
och anpassa sig efter personalens normer för att uppnå en god relation. En bra kommunikation 
mellan brukare och personal kan bidra till upprätthållande av brukarens självbestämmande 
menar hon. Samtalet i sig kan skapa en god omsorgsrelation mellan personal och brukare, där 
brukaren känner sig respekterad, lyssnad på och sedd utifrån sina unika behov(ibid). Finns 
denna kvalifikation mellan brukare och personal så ökar det kvalitén på omsorgen avsevärt 
(Anderberg 2009). Författarens resultat visar även att en viktig aspekt för brukarna för att 
trivas på boendet var goda relationer med personalen men också med sina medboenden. 
Personalens handlande kan påverka brukarens uppfattning om sig själv menar Ingvad (2003). 
Genom att behandla brukarna med respekt ökar deras känsla av värdighet. Om personalen 
påvisar en positiv attityd och lyssnar, ökar chansen att brukaren känner sig positivt värderad 
och även chansen för att den känslomässiga relationen mellan brukare och personal blir 
starkare och mer positiv menar han. 
 

2.6. Sammanfattning  

I detta kapitel har vi redogjort för den tidigare forskning som vi kommer att använda oss av i 
vår uppsats. Vi har tagit upp de väsentliga delar som behövs för ett gott bemötande och 
inflytande i den egna vården. Vi har belyst brukarens möjligheter att klaga, lämna och 
acceptera sin situation men också vilka för- och nackdelar det finns med de olika alternativen. 
Vi har tagit upp de olika perspektiv som ofta styr hemtjänstorganisationen och jämfört dessa 
med brukarens möjligheter. Brukarperspektivet är det perspektiv som genomsyrar hela vår 
uppsats, men vi har ändå tagit hänsyn till personalens perspektiv för att djupare kunna förstå 
relationen dem emellan. I samband med det har vi även tagit upp de eventuella faktorer som 
bidrar till att relationen mellan personal och brukare inte alltid är så bra. Vikten av 
information, tydlighet och ramar och dess koppling till en bra relation, bemötande och 
inflytande. Detta kommer att ha stor betydelse för vår analys, då vi inte bara vill förstå hur 
brukarna upplever sina möjligheter till inflytande och bemötande. Vi vill också se vikten av 
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att brukarinflytandet uppfylls, att de vågar säga ifrån och ha inflytande oavsett relationen till 
personalen.  
 Vi kommer även i vår analys kunna se varför ett gott bemötande och inflytande bör 
eftersträvas i det sociala arbetet. I vår studie kommer vi även syna i vilken utsträckning 
brukare vet vem de ska vända sig till när de behöver klaga. 
Vi har belyst vikten av en positiv attityd och att lyssna, att om personalen uppvisar dessa 
kvalifikationer så ökar chansen att brukaren känner sig positivt värderad och relationen dem 
emellan kan bli bättre.  
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3. Teoretisk referensram 

Nedan presenteras vår teoretiska referensram. Vi kommer i vår analys använda oss av George 
Herbert Meads teori om hur människan i samspel med sin omgivning utvecklar Självet. 
Självet är uppfattningen om sig själv som kan ändras i interaktioner med andra människor. Vi 
väljer att använda teorin för att belysa och analysera hur brukarna uppfattar sin omvärld i 
relation till sig själva och samspelet med personalen i den speciella situation som möten inom 
äldreomsorgen innebär. Vi presenterar även den människosyn som ligger till grund både för 
vår teori och val av metod genom olika exempel. 
 Självet är det centrala i vår uppsats - vi anser att det är självet som bemöts av andra 
människor och det är självet som ges inflytande. Det är viktigt för människan att få uttrycka 
sina behov och önskningar, att forma en självbild som hon kan vara nöjd med och kunna 
fortsätta se sig som en duglig och kompetent individ. 
 Värt att påpeka är att vår metod, symbolisk interaktionism, har sitt ursprung i George 
Herbert Meads tankar kring människans sociala utveckling, som fokuserar på människan som 
en handlande och tänkande organism. Mead (1938) menar att människan har en vilja att 
handla och förverkligas i samspel med sina och andras handlingar. Ett annat sätt att beskriva 
ovanstående är att människans handlingsutrymme i vissa fall är begränsat. Brukare kan 
exempelvis vilja ha inflytande över sina insatser, men kan känna att de saknar kunskap eller 
möjligheter att få det. De kanske istället tolkar och definierar personalen som den som vet 
bäst och därför ska ha tolkningsföreträdet. Ett annat exempel kan vara att brukaren inte vågar 
påpeka bristerna i sin omsorgsvård i rädsla för att uppfattas som en negativ person och inte tas 
på allvar. Ett fokus i symbolisk interaktionism är det sociala och samhandlingar är en specifik 
form av handling i vilken människor anpassar sitt eget handlande till andras. Detta görs 
genom rollövertagande, det vill säga att människan tolkar och försöker förstå vad den andra 
människan gör och vill. Om brukaren tolkar personalen som stressad kan brukaren vilja visa 
sig som en omtänksam person och inte vilja “belasta” personalen med sina problem och visar 
då upp en mer medhjälplig attityd genom att vara tyst. Personalen i sin tur tolkar brukaren 
som passiv och nöjd, vilket gör att brukarens problem inte kommer upp till ytan. 
 Objekt är saker som kan indikeras i människans omvärld, genom att hon ger objektet en 
symbolisk innebörd, en mening. Det är mot dessa symboler och tolkningar som människan 
handlar och inte direkt mot objektet. Objekt har i sin natur ingen mening, utan meningen 
skapas av människan själv i samspel med objektet eller andra människor. Symboler används 
även när mening överförs mellan människor, alltså när hon ska berätta och förklara. Symboler 
har olika innebörder för människor och att ha en gemensam förståelse om dessa är viktigt för 
mänsklig samvaro, för att vi ska kunna förstå varandra och samexistera. 
 För att knyta till exemplet ovan så kan brukarens behov ses som objektet, som brukaren 
kan göra till en symbol, sätta ord på, både för att förstå själv, beskriva men också överföra 
med ord och gester till personalen. För personalen är brukarens behov också ett objekt, men 
som i förhand kan ha definierats som en insats och som personalen vanemässigt utför och när 
personalen upplever brukaren som passiv och nöjd, får personalen aldrig reda på hur brukaren 
ser på sina behov i den aktuella situationen. Personalen upplever objektets mening som 
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gemensam och uppfylld medan brukaren upplever den som ouppfylld och oförstådd. 
Personalen och brukarens definition av objektets mening har alltså olika betydelser i det här 
fallet och stämmer inte överens vilket försvårar deras interaktion. 
 

3.1 Självet 

“We must be others if we are to be ourselves.” - Mead (1926:266) 
Citatet ovan är kanske ett av George Herbert Meads mest kända citat och illustrerar hans 
tankar kring självet och självets utveckling. I kapitlet nedan kommer vi redogöra för Meads 
tankar kring självets sociala uppkomst och kontinuerliga utveckling och dess implikationer 
för mänsklig samvaro. Rollövertagande som begrepp kommer särkilt beskrivas men även två 
idealtyper utifrån Johan Asplunds (1969) uppdelning i symmetri eller asymmetri presenteras 
kommer presenteras. 
 Mead (1962) beskriver människan som en biologisk, psykologisk och social varelse. Den 
biologiska aspekten utgör själva grunden, exempelvis utgör centrala nervsystemet 
kontaktpunkten mellan medvetandet och omvärlden. De psykologiska aspekterna är vårt 
medvetande och Mead beskriver medvetandet som en handling, en inre dialog som innebär att 
indikera, tolka objekt och symboler och ge dem en innebörd. Samtidigt poängterar Mead att 
medvetenhet även är självmedvetenhet. Jag är medveten om något och detta något kan vara 
om mig själv eller andra. Det är vår självmedvetenhet som möjliggör människans sociala 
aspekter. Självmedvetenheten uppstår med andra ord i interaktion med andra och med objekt i 
vår omgivning. Symboler är särskilt viktigt för den sociala samvaron mellan människor. 
Symboler representerar något i människors omgivning. Symbolen kan vara signifikant och har 
då samma innebörd för samtliga människor i en interaktion. En signifikant symbol är med 
andra ord en överensstämmelse som möjliggör samhället, menar Mead. Finns en 
överensstämmelse kan vi sätta oss i andra människors sätt att tänka, handla därefter och 
handla tillsammans. 
 
Självets utveckling 
Mead (1962) beskriver självets utveckling utifrån tre stadier; imitation, lek-, och spelstadiet. 
Under imitationsstadiet imiterar barnet uteslutande personerna i sin omgivnings beteenden 
och börjar tillgodogöra sig ett språk. Språket består av ord och symboler och kan uttrycka och 
överföra mening mellan människor menar Mead. Språket ligger även till grund för vårt 
tänkande, vi tänker mestadels med ord, menar han. När barnet väl tillgodogör sig ett språk, 
börjar barnet ge sig in i lekstadiet. I leken börjar barnet se sig själv utifrån sina föräldrars 
ögon, i så kallat rollövertagande och börjar ta deras roller gentemot sig själv. Rollövertagande 
handlar om att se saker som någon annan ser det och Mead använder ömsom begreppen 
rollövertagande, attitydtagande och perspektivtagande. I uppsatsen använder vi 
fortsättningsvis rollövertagande som övergripande begrepp. Genom rollövertagande gör 
barnet föräldrarnas synsätt till sitt egna och använder dem för att bedöma sig själv och bli 
självmedveten. Självmedvetenheten kan barnet använda för att kontrollera sitt handlande. På 
det här sättet grundläggs människan som en social varelse. När barnet blir äldre träder det in i 
spelstadiet och tar flera roller samtidigt. Mead illustrerar det med baseball. Med det här vill 
Mead visa att det i social samvaro ibland finns regler och människan intar olika posititioner 
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och för att spelet ska fungera måste spelaren se de förväntningar som finns på olika positioner 
ur de andra positionernas perspektiv och göra dem till sina egna för att guida sitt handlande 
med utgångspunkt ur dem. I spelet och i takt med att människan möter olika människor och är 
med om olika situationer utvecklar människan en generaliserad andre, som innebär en slags 
generell bild av hur andra människor ser på världen, som fungerar som en guide för 
människans sätt att handla och se på sig själv. I interaktioner rollövertar människan den 
generaliserade andre. Varje människa utvecklar sin egen generaliserade andre men eftersom 
denne uppstår i samspel med omgivningen utifrån människans unika perspektiv och val, kan 
olika människor som delar en omgivning ha liknande generaliserade andre. 
 Som vi betonade ovan, så sker Självets utveckling i samspel med omgivningen och 
människan reglerar sitt handlande med hjälp av omgivningens perspektiv på den, självets 
uppkomst hänger samman med självmedvetenhet. I och med självmedvetenheten kan 
människan placera in sig själv i sociala situationer. Det betyder att människan blir ett socialt 
objekt för sig själv. Människan kan planera sitt handlande och välja något sätt att handla. Det 
handlar om att identifiera ett mål och att föreställa sig vilka handlingar som kommer att ge ett 
visst resultat. Det innebär att människan kan ta hänsyn till andra människors värderingar, men 
samtidigt stå över dem och vara sig själv. De är inte tvingande utan vägledande, vi är med 
andra ord inte enbart ett objekt som följer impulser eller samhällets normer, utan människan 
kan hantera dem och värdera dem och därför använda sig av dem. 
 
Rollövertagandet, symmetri eller asymmetri 
Rollövertagandet innebär som sagt att människan tar andras sätt att se sig och gör dem till sina 
egna. Hon försöker förutse hur den andre kommer att reagera på hennes handling och detta 
guidar henne. Rollövertagandet kan vara symmetriskt eller asymmetriskt, menar Asplund 
(1969). Symmetriskt innebär att samtliga parter i en interaktion försöker förstå varandra och 
anpassa sig till varandra i relationen. Mead (1962) förankrar det i begreppet sympati. Sympati 
är enligt Mead en omsorgshandling och illustrerar det med interaktionen mellan mor och barn. 
Modern måste kunna känna in hur barnet känner och se barnets behov och handla därefter och 
poängterar att sympati är aktivt och att det kan vara svårt att känna sympati med någon. När 
endast ena parten är lyhörd och förstående och anpassar sig till den andre, så blir 
rollövertagande asymmetriskt, menar Asplund (1969). I ett asymmetriskt rollövertagande 
förvägras den ene människan att bli en människa. Det Asplund beskriver som ett 
asymmetriskt rollövertagande innebär både dåligt inflytande och bemötande - att ses som ett 
objekt och fråntas förmågan att själv handla, veta sitt bästa och bestämma över sig själv i den 
andres ögon. Symmetriskt rollövertagande speciellt med hänseende till sympati som begrepp 
innebär bra bemötande och inflytande, eftersom den andre anstränger sig både att ta in vad 
den andre säger, sätta sig in i situationen och ge utrymme för inflytandet. 
 
Vår valda teori kommer användas i analysen av vårt resultat. Det vi främst undersöker är hur 
brukarna upplever sig bemötta av personalen i olika situationer, samt i vilken utsträckning 
brukarna får utrymme till inflytande, att vara medskapare i sin egen utveckling av sitt unika 
själv och situation. 
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4. Metod 

Vi kommer i nedanstående kapitel i kronologisk ordning redogöra för hur vi gått tillväga när 
vi genomfört vår studie i kapitlet “tillvägagångssätt”. Eftersom fokusgrupp är en relativt 
sällan använd intervjuform, så kommer vi att med utgångspunkt i kurslitteratur introducera 
den, samt beskriva hur vi använt oss av den i vår studie. Avlutningsvis redogör vi för vår 
litteratursökning, beskriver och redogör för hur vi förhåller oss till vetenskapsrådets krav på 
forskningsetik, samt hur vi försäkrat en god tillförlitlighet i studien utifrån Alan Brymans 
definitioner av begreppet. 
 

4.1 Fokusgruppsintervju 

Victoria Wibeck (2010) beskriver fokusgrupp som en gruppinteraktion med syftet att samla in 
data för forskningsändamål knutet till en viss fråga eller ämne. Hon vill särskilja fokusgrupper 
från gruppintervjuer då de kan ha en helt annan karaktär i form av terapi, arbetsgrupper, 
undervisningsgrupper och så vidare, medan fokusgrupper är en forskningsteknik. 
 Ett sätt vilket fokusgrupp skiljer ut sig från ett vanligt gruppsamtal är att det finns en 
gruppledare och Synneve Dahlin-Ivanoff (2011) rekommenderar att forskaren själv tar den 
rollen, då det skapar en ökad kunskap om och en djupare insikt i den data som samlas in och 
forskningsprojektet i helhet. Hon förklarar att deltagarna väljs ut utifrån att de kan bidra med 
viktig kunskap till forskningsämnet. Att få till en diskussion i nya grupper är inte alltid så lätt 
och Wibeck (2010) tipsar om att redan existerande grupper oftast har en trygghet och god 
relation mellan sig och är då mer vana att diskutera ett visst ämne. Det är alltså att föredra att 
hitta en grupp som känner till eller känner varandra sedan tidigare för att skapa de bästa 
möjligheterna till en dialog.   
 Inför första intervjutillfället ska forskaren och samtliga gruppdeltagare presenteras för 
varandra, praktisk information ska ges och sammanhanget ska markeras. Dahlin-Ivanoff 
(2011) menar att till skillnad från enskilda intervjuer där enskilda personer utgör grunden för 
slutsatserna som dras i studien så är fokusgruppsmetoden mer fokuserad på att få en 
heltäckande bild. Tillsammans delas eller skapas ett gemensamt perspektiv eller gemensam 
syn i diskussionen, anser hon. Eftersom deltagare i en fokusgrupp skapar det här 
gemensamma synsättet, kan även en fokusgrupp skapa en lärprocess hos de andra deltagarna, 
menar Wibeck (2010). Det är heller inte ovanligt att det i fokusgrupper sker skiftningar av 
ämnesaspekter, att man diskuterar ett ämne utifrån en ny aspekt eller att det genom en paus 
sker ett ämnesbyte menar hon. På det här sättet genereras en mängd data som kan vara svår att 
få en överblick över och ett viktigt verktyg i fokusgruppsintervjuer är ljudinspelning för att 
ordagrant kunna citera vad deltagarna sagt anser Dahlin-Ivanoff (2011). 
 Wibeck (2010) poängterar att i diskussioner kring komplexa ämnen samlar sig deltagarna 
tidigt till vissa teman. Oavsett om gruppledaren har specifika frågor att utgå ifrån eller inte så 
återkommer deltagarna till dessa teman. Det är viktigt att kunna fånga upp dessa teman, och 
samtidigt hur de belyses på olika sätt under diskussionerna. 
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4.2 Tillvägagångssätt 

Litteratursökning 

I sökandet av aktuella avhandlingar, rapporter och vetenskapliga artiklar inför vårt 
uppsatsskrivande använde vi oss av databaserna Social work abstract, Google scholar och 
Swepub. Då vi ville belysa brukarens perspektiv valde vi sökorden “brukare”, “äldre”, 
“bemötande”, “inflytande” och “omsorg” och dess engelska varianter “care user”, “elderly”, 
“treatment”, “influence” och “care”. Vi har även funnit avhandlingar då de refererats i 
kurslitteratur eller i andra avhandlingar. 

Planering 

Då vi önskade att få en förståelse av människors erfarenheter och upplevelser av ett visst 
fenomen, valde vi en kvalitativ, explorativ ansats med inspiration från symbolisk 
interaktionism. 
 Blumer (1969) beskriver två målsättningar med en explorativ ansats. Den första är att få en 
närhet till och förståelse för ett socialt fält. I vårt fall är det sociala fältet äldreomsorgen. Den 
andra är att i kontakt med fältet få utveckla och skärpa sin frågeställning. Förhållningssättet 
ska vara att under etiskt övervägande använda de medel som kan ge en klarare bild av vad 
som sker i det sociala livet. För oss innebar detta att vi svarat på frågeställningarna genom att 
intervjua brukare och med hänsyn till de forskningsetiska krav som finns. Blumer betonar 
vikten av att få tillgång till det studerade fältets aktörers sätt att se på saker. I vårt fall är 
aktörerena brukare av äldreomsorg. Det är aktörernas tolkningar och definitioner av den 
situation de befinner sig i som avgör hur de handlar eller är beredda att handla, menar Blumer. 
Det är med andra ord viktigt för oss att både kunna få tillgång till och kunna förstå aktörernas 
tolkningar och den situation de befinner sig i. Det är även viktigt att som forskare förhålla sig 
kritisk till och reflektera kring sin egen förståelse och teoretiska tolkningar av det som 
studeras och vara beredd på att ändra dem, påtalar Blumer (1969). Den här delen av 
forskningsprocessen kallar Blumer för inspektion och är en analytisk komplementär del till 
den mer explorativa fasen som Blumer ser som beskrivande. I vår studie behövde vi skapa en 
förståelse för hur brukare tolkat bemötandet från personal och hur de tolkar och ser på sina 
möjligheter till inflytande, det vill säga hur de ser att personalen handlar emot dem, samt hur 
de själva handlar, eller är beredda att handla i en viss situation. Samtidigt har vi förhållit oss 
kritiska till vår egen förståelse och tolkning av brukarna och deras situation och varit beredda 
på att ändra uppfattning. 
 För att kunna svara på vår frågeställning, behövde vi komma i kontakt med brukare med 
dagliga stöd-/hjälpinsatser. Vi planerade att intervjua brukare i grupp, dels ansåg vi att det 
skulle jämna ut maktskillnaderna som kan uppstå mellan intervjuare och informant och dels 
tänkte vi att en grupp skulle stimulera varandra till en djupare diskussion om ämnet. Vi 
träffade Berit Nyqvist Cech som har tidigare erfarenheter av gruppintervjuer med brukare och 
hon tipsade oss om att använda oss av fokusgruppsintervjuer och gav även praktiska tips i hur 
vi på ett lämpligt sätt kunde använda oss av det. Bland annat tog vi fasta på att ha fyra 
återkommande möten med samma deltagare och att gå genom en enhetschef med ansvar för 
ett servicehus för att komma i kontakt med deltagare till vår studie och även eventuellt få tag 
på en plats att genomföra intervjun på. 
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 Vi ville även att de skulle känna sig trygga med platsen som intervjun skulle äga rum på 
och att den skulle vara i närheten av där de bodde för att våra deltagare inte skulle behöva 
resa, dessutom skulle personal finnas i närheten om deltagarna behövde hjälp. Vi planerade 
därför att intervjua brukare på ett servicehus, eftersom ett servicehus är en boendeform och 
oftast finns det grupp- eller konferensrum i anslutning. I forskningstermer, skulle vi 
kontextualisera dem; det vill säga att vi placerar dem i deras sammanhang. Det problematiska 
i begreppet kontextualisering är att det antyder att miljön på något sätt är naturlig för 
deltagarna. Även om platsen är känd för dem, behöver inte situationen vara det. Hade de 
tidigare varit med om fokusgruppsintervjuer, eller liknande situationer, hade det varit en 
annan sak. 
 Eftersom vi ansåg att brukare sällan kom till tals när det gällde forskning, ville vi även 
involvera dem i vår forskning och valde ett öppet upplägg på vår studie. Vi ville att de skulle 
kunna tillföra kunskap och inte bara svara på våra frågor. Att diskussionen skulle kretsa kring 
dem och inte kretsa kring en lapp med olika frågor på, för att på så sätt förhindra att de enbart 
skulle bekräfta vår förförståelse. Vi konstruerade därför en mer öppen intervjuguide bestående 
av olika teman (se bilaga 2). 
 Ett annat kriterium gällde gruppens storlek, att gruppen skulle bestå av mellan fyra till sex 
deltagare för att eventuellt bortfall inte skulle påverka gruppen avsevärt. Deltagarnas ålder 
och kön var ointressant.  
 Gunvor Andersson och Hans Swärd (2008) menar att äldre i behov av omsorg räknas till 
utsatta grupper i samhället. Att prata med utsatta grupper kan många gånger vara känsligt ur 
ett etiskt perspektiv och det kan vara tidskrävande att få till intervjuer. Grindvakter är de man 
måste gå igenom för att få tillgång till de personer som man vill intervjua. Andersson och 
Svärd betonar vikten av grindvakter som skydd så att forskare inte allt för lätt får kontakt med 
utsatta människor. Risken finns att forskning kan kategorisera, moralisera kring och döma 
individerna som undersöks. De menar dock att grindvakterna inte nödvändigtvis alltid vill 
skydda de enskilda individerna utan kan lika mycket vilja skydda organisationen från insyn. I 
vårt fall var servicehusets enhetschef den grindvakt vi behövde kontakta för att komma i 
kontakt med brukarna vi ville ha med i vår fokusgrupp. Vi ser inget större problem med 
grindvakter i vår forskningsstudie då vår avsikt inte var att ifrågasätta organisationen eller 
deltagarna. Enhetschefen satte samman gruppen, men vi har inte sett några tecken på att 
denne skulle valt de mest nöjda eller liknande. 
 

Fokusgruppsintervjuerna 

Nedan beskrivs intervjuerna och vårt övergripande förhållningssätt. Det gör vi för att 
illustrera hur vi förhåller oss till vårt syfte, till deltagarnas utsagor och vår förförståelse, 
genom aktivt lyssnande och komparation. 
    Vi valde att en av oss skulle fungera som gruppledare som skulle se till att gruppens samtal 
flöt på och höll sig någorlunda till ämnet medan den andre antecknade det som sades och 
noterade vilka ämnen som det pratades om för att kunna följa upp. Detta för att gruppledaren 
skulle kunna hålla interaktionen igång och fördela ordet, utan att behöva titta på 
anteckningarna medan den andre kunde flika in vid behov för att ge gruppledaren stöd och 
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visa att vi lyssnade på vad deltagarna sa. Gruppledaren valde mestadels att ställa frågorna som 
till en grupp (ni, inte du), för att ytterligare stimulera för samtal. 
    Vi träffade deltagarna vid fyra tillfällen och inför varje tillfälle gick vi igenom uppsatsens 
syfte och de forskningsetiska krav som finns på oss som forskare. Den första träffen var 
relationsbyggande och sammanhangsmarkerande för att lära känna deltagarna och presentera 
vårt syfte ännu en gång. Träff två och tre var intervjufokuserade medan träff fyra var 
sammanfattande och reflekterade. Intervjutillfällena var i genomsnitt 90 minuter långa. 
Under intervjun presenterade vi ett aktuellt tema för deltagarna, som ibland var bestämt av oss 
i förväg eller hade uppkommit vid ett tidigare tillfälle, vi lät sedan deltagarna diskutera temat. 
Vi uppmuntrade deltagarna att komma med förslag kring teman, men upptäckte att de fann 
det svårt att bestämma något sådant. Efter varje intervjutillfälle rundade vi av mötet med att 
sammanfatta dagens ämne. Deltagarna fick möjligheten att komma med synpunkter och 
förslag till andra ämnen som vi kunde prata om på nästa möte, samt även berätta om något 
varit extra intressant under mötet. Under vårt sista möte med deltagarna sammanfattades 
samtliga mötens resultat och vi diskuterade gemensamt en möjlig analys, för att återkoppla 
och se att vårt resultat stämde överens med vad de sagt. 
    Som genomgripande intervjumetod använde vi oss av aktivt lyssnade. Kvale och Brinkman 
(2014) beskriver aktivt lyssnande som att lyssna till vad som sägs och hur det sägs. Det 
innebär också en ha en öppen attityd till det som framkommer, att ha en känslighet inför 
relationen. Samtidigt som det krävs en insikt i intervjuämnet för att veta vilken kunskap som 
eftersträvas. Det krävs att kunna läsa av vad som sägs, att följa samtalet snarare än 
intervjuguiden (ibid.). 
 Vi styrde samtalet till viss del för att vi skulle hålla oss till studiens syfte och 
frågeställningar, men vi avbröt inte deltagarna när vi kände av att de kommit in på ett 
sidospår, utan lät dem prata klart, då vi inte omedvetet ville fylla i med vad vi trodde 
deltagarna skulle säga och låta vår förförståelse styra. Vi ville se vart det ledde och lät då 
deltagarna styra sin diskussion själva. Därmed blev samtalets flöde ibland viktigare än vår 
styrning av det. Vi fångade upp det de sagt och flikade in det i relation till ämnet. Kände vi att 
de gled ifrån ämnet gav vi dem utrymme till det och följde med i diskussionen och ställde 
sonderande frågor för att de skulle utveckla sitt resonemang. Vid valda tillfällen summerade 
vi det som sagts och anknöt till temat igen. Eftersom deltagarna själva ibland kunde avbryta 
varandras resonemang och skena iväg i ett sidospår, så anknöt vi lite senare till vad den 
inledande deltagaren sagt, om vi kände att deltagaren inte fick slutföra sitt resonemang. 
 För att ytterligare hantera vår förförståelse använde vi komparation. Vi föreställde oss hur 
det skulle vara att göra samma undersökning i en annan grupp, för att försöka hantera vår syn 
på deltagarna i egenskap av brukare. Det underlättade vår möjlighet att kunna komma fram 
till skilda och olika tolkningar, genom att anlägga nya perspektiv på det som studeras och 
framförallt att kunna sätta deltagarnas resonemang i en kontext. Det gjorde att vi kunde se 
deltagarnas erfarenheter i ett annat ljus. Vi kunde se hur deltagarna bemötte varandra och 
hanterade skilda perspektiv på ett annorlunda sätt, än hur vi föreställde oss hur de gjorde i en 
annan grupp. Det gav oss möjlighet att kunna jämföra och därmed nyansera vår tolkning. Det 
tydliggjorde deras sätt att bemöta varandra och påminde oss om att vi behövde ha en tydlig 
kommunikation med dem. När vi tog i åtanke den kontext som en stressad personal och behov 
av hjälp faktiskt utgjorde för dem, blev det lättare att förstå en brukare som inte vågar yttra sin 
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åsikt. Vårt syfte var ju trots allt att förstå och inte att döma. Utifrån Steinar Kvale och Svend 
Brinkmans (2014) intervjuarpositioner har vi främst förhållit oss till deltagaren och 
oponionsbildaren utifrån att vi deltagit i samtalet och försökt hitta gemensamma åsikter i 
deltagarnas åsikter, för att lite senare kunna nyansera dem med andra perspektiv. 

Transkribering 

Transkribering innebär att det inspelade materialet överförs ordagrant till text och vi valde att 
transkribera hälften av intervjuerna var. Under första transkriberingen upptäcktes dock att vi 
transkriberat texten olika. Den ena av oss hade till exempel markerat ut när någon flikat in 
under ett samtal och texten blev svårläst, medan den andre delat upp varje ny röst med en ny 
rad. Vi valde då ett mellanting, både för att göra det mer lättläst och dessutom fånga upp den 
interaktiva aspekten. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver det som ett validitetskriterie, att 
använda vad som lämpar sig bäst för forskningssyftet. 

Analys  

Det är viktigt att forskaren är medveten om sitt tillvägagångssätt och kan beskriva 
analysprocessen anser Wibeck (2010). Dahlin-Ivanoff (2011) menar att det kan vara svårt att 
få en överblick över den mängd data som en fokusgrupp ger och ett viktigt verktyg i 
fokusgruppsintervjuer är ljudinspelning för att ordagrant kunna citera vad deltagarna sagt. 
 Under studiens gång lyssnade vi igenom vårt material för att lättare förstå innebörden av 
materialet i sin helhet och behålla det i sitt sammanhang. Dahlin-Ivanoff menar att det är 
viktigt för forskaren att lyssna på materialet flera gånger för att förstå helheten och sedan 
kunna bryta ner det till identifierande teman. Genom att vi lyssnade på materialet innan alla 
intervjuer var avslutade fick vi en insikt i hur vi skulle fortsätta, lyfta fram mer och eventuellt 
justera hur vi ställde frågorna till deltagarna vid nästa tillfälle. Wibeck (2010) menar att det 
finns en risk med att lyssna igenom materialet innan allting är färdigställt då det kan färga 
forskaren och skapa en annan förförståelse och vridning i forskningen. Vi kan se möjligheten 
i att det kan ha skett men då vi inte justerade frågorna tror vi inte att det påverkat resultatet. 
 Vi tematiserade transkriberingen utifrån de teman som var framträdande och sorterade 
sedan rådatan under dessa. Inledningsvis fann vi återkommande teman i våra diskussioner 
som var kring att vara ”positiv och negativ”, ha “skilda åsikter”, olika former av “inflytande”, 
“det är ju bra”, “bli lyssnad på”. Dahlin-Ivanoff menar att syftet med detta är att teman ska 
motsvara innebörden av rådatan. Det är med andra ord viktigt att teman både ska representera 
vårt material och vara användbara för att kunna förstå det. Våra initiala teman var dock svåra 
att använda, då de inte motsvarade vårt material på ett bra sätt och vi valde då att ändra dem. 
Vilket resulterade i följande teman; ”hur man uppfattar och uppfattas”, ”inflytande genom 
kunskap, i olika situationer och genom brukarråd”, samt ”bemötandet genom olika möten med 
personalen”, och utgör rubrikerna i resultatet. Sista steget som Dahlin-Ivanoff tar upp är att 
sammanfatta kategorierna som växt fram och kombinera det med tolkningen av rådatan för att 
innebörden ska bli framträdande. Genom att vi jämförde vårt resultat med den tidigare 
forskningen och använde vår teoretiska referensram till att analysera materialet, kunde vi 
förstå innebörden av vårt material och skapa ett resultat. 
    Jens Rennstam och David Wästerfors (2011) menar att det finns fördel med att vara kunnig 
inom den teori som man använder sig av i sin studie men å andra sidan kan det låsa forskaren, 
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då en specialiserad forskare inom en viss teori riskerar att enbart se det som tidigare har setts. 
Genom att använda oss av både teori och tidigare forskning, minimerade vi risken för en 
entydig tolkning av resultatet, dessutom anser vi att valen av forskning och teori gav oss 
möjlighet att nyansera vårt resultat och lyfta det istället för att bli en återberättelse av utsagor. 
Teorin och forskningen hjälpte oss med andra ord att se resultatet i ett annat ljus. 
 

4.3. Urval 

Fokusgruppen bestod av sex kvinnor och vi har valt att döpa om deltagarna för att skydda 
deras identitet. Eftersom det inte är av vikt vem som säger vad utan vad som sägs, kommer vi 
i uppsatsen att benämna dem som D1, D2, D3 och så vidare beroende på hur många deltagare 
som medverkar i diskussionen. Deltagarna bor på ett servicehus i en mellanstor stad i Sverige 
och samtliga har hjälpinsatser i form av hemtjänst. De kommer från olika delar av Sverige och 
de har bott på boendet olika länge. Vi kom i kontakt med dem genom enhetschefen för det 
servicehus som de bor på. Telefonnummer till enhetschefen fick vi tag på genom den aktuella 
kommunens hemsida. Att låta enhetschefen bestämma vilka som deltog i studien kan ses som 
ett bekvämlighetsurval, då vi valde första bästa grupp. Bekvämlighetsurval innebär att man 
väljer de som för tillfället är tillgängliga, enligt Alan Bryman (2011). 
 Vetenskapsrådet (2002) tar upp vikten av anonymitet och frivillighet i intervjuer. Om 
brukarna i vår studie valdes ut av enhetschefen kan det ha påverkat intervjuerna negativt. Vi 
kan inte helt utesluta att deltagarna utifrån en beroendeställning inte vågade säga vad de 
tyckte utifrån oro att det skulle komma fram till personalen. Under vårt samtal med deltagarna 
framfördes det kritik mot personalen, samtidigt som det också talades gott om dem och i vissa 
fall försvarade de personalen när någon tyckte de uppträtt illa, och vi kan inte med all 
säkerhet veta att de inte pratat med personal om vad andra deltagare i studien sagt. 
Under vårt sista intervjutillfälle hade vi ett bortfall men vi anser inte att det har påverkat 
studiens resultat. 
 

4.4 Tillförlitlighet 

Det finns fyra delkriterier i tillförlitlighet; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 
möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011).   
 
Trovärdighet 
Det är svårt att få samma resultat två gånger i en intervju och borde därför bedömas utifrån 
sin trovärdighet snarare än reliabilitet menar Ingvad (2005). Bryman (2011) beskriver 
trovärdighet som hur troliga resultaten som man kommer fram till är. För att säkerställa 
trovärdigheten i vår studie har vi utgått ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska krav (2002) 
samt att vi har återberättat resultatet för deltagarna för att säkerställa att vi uppfattat resultatet 
på rätt sätt, något som Bryman (2011) beskriver som respondentvalidering. Ahrne och 
Svensson (2011) menar dock att fältet som undersökts inte behöver hålla med eller tycka om 
resultatet som presenteras, huvudsyftet är snarare att de som undersökts i studien kan känna 
igen eller relatera till det som forskaren har kommit fram till. Författarna menar också att 
respondentvalidering många gånger kan ge ny data som kan berika och sätta den i nytt ljus.   
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Överförbarhet 
Kvalitativa resultat har ofta ett fokus på det som sticker ut i sammanhanget, man fångar upp 
meningen hos det som studeras eller betydelsen av det som undersöks (Bryman 2011). I vårt 
fall handlar det om att vi fångat upp hur brukare resonerar kring vad bemötande och 
inflytande har för betydelse för dem i deras vardag. Att kunna överföra ett resultat innebär att 
man fångat något essentiellt som kan överföras till andra miljöer, alltså att vi kan överföra 
resultatet till andra brukare.  
 Vi kan inte med största säkerhet säga att vi skulle få fram exakt samma resultat med en 
annan brukargrupp, då alla människor är unika och har olika erfarenheter och synsätt.  I vissa 
fall finns det likheter mellan vårt resultat och resultaten i tidigare forskning, så en rimlig 
tolkning är att det kan finnas återkommande mönster i äldreomsorgen. 
 
Pålitlighet 
Pålitlighet handlar om att säkerställa att det skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse 
av alla delar i forskningsprocessen menar Bryman (2011). Ett sätt att säkerställa pålitligheten i 
studien är att låta andra ta del av och granska studien under forskningens gång, för att bedöma 
duglighet och kvalitet och hur metoder tillämpas menar författaren. Genom att vår handledare 
tog del av, satte sig in vår studie och godkände uppsatsen alla delar och att vi dessutom 
reodogjort för alla våra val, anser vi oss ha en god pålitlighet i studien. Bryman (2011) menar 
samtidigt på att denna valideringsteknik mycket sällan används, då det är ett väldigt 
omfattande arbete för andra att sätta sig in i då kvalitativa studier innefattar mycket data. 
 
Möjlighet att styrka och konfirmera 
Under våra intervjutillfällen har vi hela tiden försökt att utgå ifrån deltagarnas upplevelser 
genom deras berättelser. Vi har medvetet låtit deltagarna prata fritt för att minska risken att 
vår tolkning skulle styra samtalen. Vi har heller aldrig dömt deltagarna eller stämplat dem 
efter någonting som de sagt eller hur de agerat. Vi har medvetet försökt att inte lägga in 
personliga värderingar och åsikter i samtalen med deltagarna för att inte påverka dem åt det 
ena eller andra hållet. Vi har heller inte svepts med i laddade diskussioner och tagit någons 
parti när deltagarna varit av skilda åsikter. Bryman (2011) beskriver att om det är uppenbart 
att forskaren inte medvetet lagt in personliga värderingar och teorier i undersökningen så är 
studien lättare att styrka och konfirmera. 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp vikten av forskning för samhällets och individernas 
utveckling.  Samhället och dess medlemmar har därför också ett berättigat krav på att 
forskningen berör vettiga frågor samtidigt som den håller en hög kvalitet, som kallas för 
forskningskravet. Individer ska inte heller på något sätt kränkas eller utsättas för fysiska eller 
psykiska skador, vilket Vetenskapsrådet (2002) anser ska uppfyllas genom 
individskyddskravet. Samtidigt måste forskningskravet och individskyddskravet ibland vägas 
mot varandra i forskningen, då ingen av dem är absoluta, enligt Vetenskapsrådet (2002). 
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 Individskyddskravet är uppdelat i fyra delar, som forskaren måste ta hänsyn till i sin 
forskning. 
 Första delen är informationskravet, som innebär att forskaren ska informera deltagaren om 
deras roll i forskningen samt villkoren som gäller för studiens genomförande. Det uppfylldes 
genom att vi skickade ut ett välkomstbrev (se bilaga 1) innan påbörjad intervju med 
information om uppsatsen och studiens syfte och att deltagande var frivilligt. För att vara 
extra noggranna att de förstod informerade vi dem även på plats vid samtliga intervjutillfällen. 
 Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke från deltagaren att delta i 
forskningen, de ska ha möjlighet att bestämma om hur länge de vill delta samt kunna avbryta 
sin medverkan utan negativa konsekvenser som följd. Vi fick samtycke från deltagarna att de 
ville delta i studien, vi informerade dem vi samtliga tillfällen om att deltagandet var frivilligt, 
att de när som helst kunde avbryta intervjun samt att de kunde avstå att svara på frågor oavsett 
anledning. 
 Tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att det ska vara omöjligt att identifiera 
personer och enskild organisation. Det uppfylldes genom att vi informerade deltagarna om 
vem som har tillgång till den färdigställda uppsatsen, vi fick även samtycke att samtalen 
spelades in, att vi är de enda som har tillgång till råmaterialet och att informationen de delgav 
oss anonymiserades. Samtidigt bör det påpekas det speciella sammanhang som fokusgruppen 
utgör. Vi har poängterat för deltagarna vårt ansvar och även att de själva är ansvariga för att 
inte röja uppgifter om någon annan deltagare.  
 Fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att insamlad data inte ska användas 
till annat än forskningssyfte. Nyttjanden för kommersiellt bruk eller syften som inte är 
vetenskapligt är förbjudet. Det uppfyllde vi genom att vårt insamlade material endast använts 
till uppsatsen och har därefter raderats. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt resultat och vår analys i relation till tidigare 
forskning och teori. Vi har valt att dela upp resultatet i olika delar för att på bästa sätt belysa 
de olika ämnen som deltagarna har pratat om. I första avsnittet kommer vi att presentera hur 
deltagarna resonerar kring olika sätt att se på världen och att framföra kritik och beröm. 
Därefter förs en diskussion kring hur inflytande skiljer sig i olika situationer och vi väljer att 
jämföra inflytandet mellan det egna hemmet och servicehusets allmänna utrymmen. 
Avslutningsvis beskriver vi deltagarnas möten med personalen för att illustrera bemötandets 
olika förutsättningar bland annat utifrån personalens arbetsbelastning. 
Läshänvisning för citat är enligt följande, enskilda uttalanden i text eller när deltagarna 
återberättar vad någon annan sagt, kommer att ske inom “citattecken”. Dialoger kommer att 
benämnas P för oss och D1, D2, D3 och så vidare för deltagarna. Överlappande uttalanden i 
citaten kommer att märkas ut med understrykningar. 
 

5.1. Vikten av hur man uppfattar och uppfattas 

I detta avsnitt avser vi att förklara hur begreppen positiv och negativ har betydelse för 
deltagarnas oro för att bli sedda på ett visst sätt och kanske inte tas på allvar. Vi kommer att 
jämföra vårt resultat med den tidigare forskningen och illustrera hur självbilden, inflytande 
och bemötande hör ihop. 
 Under första mötet med deltagarna, när vi precis startat inspelningen, frågade en av 
deltagarna “Ska vi vara negativa också?”. I det här fallet menade hon att kunna prata om det 
som upplevs som dåligt i omsorgen. Vi förklarade att vi var ute efter hur de upplevde saker 
oberoende av hur de värderade det. Deltagarna berättade då att det fanns mycket som var bra i 
omsorgen men att vissa saker kunde förbättras, bland annat behövdes det mer personal. Här 
gav de ett konkret exempel på en förbättring - att personalen behövde vara fler och att 
mängden personal var något som påverkade deras syn på omsorgen, samtidigt poängterades 
att mycket var bra i omsorgen. Att nämna saker som var bra, blev återkommande i samtliga 
diskussioner när någonting sattes i dålig dager. Det var viktigt för dem att poängtera att 
någonting sammantaget var bra, eller att de åtminstone hittade någon positiv aspekt i den 
annars negativa situationen. 
    Det fanns två skillnader i begreppen positiv och negativ, bland annat kunde negativ vara en 
beskrivning, en del av någons personlighet eller ett förhållningssätt och inte bara en åsikt 
knutet till en viss sak. Deltagarna menade att det fanns brukare på servicehuset som besatt 
denna egenskap, eller hela tiden såg det negativa i allting. En negativ person beskrevs som 
missnöjd med allting, klagar hela tiden och att sådana människor inte är lätta att umgås med. 
Utifrån det resonemanget antog vi att det inte var önskvärt i gruppen att uppfattas som en 
sådan person, utan istället uppfattas som dess motsats, en positiv person. 
 För att uppfattas av som en positiv person men ändå kunna ge negativ kritik menade 
deltagarna att man inte bara fick påpeka det som var dåligt utan då skulle man också nämna 
det som var bra, för allt var inte dåligt. Vi frågade deltagarna vad som kunde hända om de 
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skulle uppfattas som en negativ person av exempelvis personal, de beskrev då att en negativ 
person inte tas på allvar, för den klagar på småsaker. Deltagarna förklarade att det då blir svårt 
för personalen att veta om det är allvarligt när personen i fråga trycker på larmet. Vi liknade 
det med talessättet “att ropa varg”, vilket deltagarna tyckte var en bra jämförelse. Att ropa 
varg härrör ur en fabel i vilken en pojke skojar med andra bybor och säger att vargen kommer. 
När vargen väl kommer och pojken varnar, är det ingen som tror på eller tar honom på allvar. 
 Att vara och framstå som positiv var viktigt för deltagarna, som gjorde att det var lättare att 
tas på allvar och att man blev någon som andra lyssnade på. Vi upptäckte att det var särskilt 
de som bott på boendet en längre tid som framställdes av andra deltagare som positiva 
individer. 

 
D1: ... du är väldigt positiv och har vart här i fem år 
D2: Jag har vart här länge.   

 
 Har deltagaren bott längre på servicehuset gav det ett annat helhetsintryck av situationen. 
Hon hade varit med om fler möten som hon kunde jämföra med. Vi kunde se skillnader i 
sättet att resonera mellan deltagarna som var nya på servicehuset och de som bott där en 
längre tid. 
 

D1: Vi ser lite olika saker. De flesta [av personalen] är jättebra 
D2: Det ska du väl tala om, inte bara det negativa 
D1: Det gör jag inte heller 
D2: Nej, jag tror dig 
D1: Men man ska vara rak och ärlig, inte bara hålla med. 
D2: Det tycker jag med, man ska säga sina åsikter och inte efteråt. 

 
 I citatet ovan diskuterar två deltagare om upplevelser av situationer med personalen som 
inte varit bra. Här blir det tydligt hur D1, som är ny på boendet menar att det är viktigt att vara 
ärlig och inte bara hålla med. D2 som bott på servicehuset längre instämmer men menar också 
att det är viktigt att vara tydlig med det som är bra. D1 svarar att hon gör det och inte alls bara 
är negativ. Vi kan här återknyta till det vi beskrivit tidigare, vikten av att uppfattas som 
positiv för att bli lyssnad på men ändå kunna prata om det negativa. Att framföra sin åsikt är 
ett sätt att få inflytande i sin situation, eftersom de befinner sig i samspel med andra - och 
exemplet vi presenterat synliggör att beroende på hur deltagarna förväntar sig bli uppfattade 
och värderade av andra i omgivningen är avgörande för inflytandet i situationen.  
 Avgörande för mänsklig samvaro är att vi genom att ta den andres perspektiv (ett 
rollövertagande) kan nå en gemensam förståelse. I det här fallet blir det problematiskt för 
personalen att förstå brukarens syn om brukaren förväntar sig bli negligerad och därför inte 
yttrar sin åsikt. Brukarens handlingsutrymme blir begränsat. Samtidigt som det blir svårt för 
brukaren att våga yttra sin åsikt om personalen inte lyssnar, vilket påvisas i Anderbergs 
(2009) resultat, att brukarna ofta anpassar sig efter personalens normer för att visa sig vara en 
god patient, men att brukarens unika behov då kan glömmas bort. Att framställa sig som och 
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vara positiv var ett förhållningssätt som deltagarna menade att man lärde sig med tiden på 
servicehuset. I samband med detta diskuterade deltagarna hur man förhåller sig till sådant som 
uppfattas som negativt, bland annat när det gällde bemötandet från personal och tryggheten på 
boendet. Det handlade om att se saker ur ett annat perspektiv. I vissa fall var det ett 
helhetsperspektiv de såg saker ur – att kunna jämföra ett möte med personal med andra möten 
eller samtliga möten i sin helhet. Det kunde även vara att se till en annan aspekt, maten 
kanske inte smakade, men de blev mätta.  
 Att utmana sitt perspektiv var ett annat sätt att kunna få en mer positiv syn. Exempelvis 
kunde de haft en upplevelse i samband med flytten till servicehuset, att servicehuset var 
dödens väntrum och att de skulle vara ensamma där och inte ha någon att prata med. Men 
efter att ha utforskat servicehuset och funnit någon att prata med, tänkte de att det inte var så 
farligt. Deltagarna beskrev det som “Man vänjer sig” och det var något som skedde med 
tiden. När de tänkte eller förhöll sig till sin omgivning på det här sättet fick de en trygghet 
som de ansåg var väldigt viktig. Hade de lämnat saker på tvätt och det saknades ett 
klädesplagg när de fick tillbaks den rena tvätten, så tänkte de att “det som inte är stulet 
kommer tillbaka”. Eller en allmän hållning om att allt kommer att lösa sig så småningom, som 
deltagarna beskrev med det värmländska mottot att “Det ordnar sig". Det här positiva 
förhållningssättet som vi redovisat ovan överensstämmer med och kompletterar Ingvads 
(2005) och Szebehelys (1995) resultat, som visade att brukare vill underlätta relationen till 
personal, eller förenkla personalens arbete genom ett positivt förhållningssätt. Samt med 
Anderbergs (2009) resultat om vikten av att trivas på boendet uppfylls genom goda relationer 
med både personal och andra brukare, förhållningssättet fungerar som ett hjälpmedel att 
upprätthålla dessa goda relationer. 
 I ovanstående avsnitt har vi redogjort för den trygghet som deltagarna i vår studie resonerat 
kring att de får i samband med att inta ett positivt perspektiv eller förhållningssätt och 
inställningen att “det ordnar sig” leder till att de blir tryggare i sin situation och kan hantera 
situationer som de upplever som negativa. Även om deltagarna anser att det sker automatiskt 
med tiden, så är det ett perspektiv som de aktivt intar. De väljer att se situationen på det här 
sättet, för att det skapar en trygghet och det underlättar för dem att hantera negativa 
situationer i sin vardag. Vi kan även anta att det underlättar deras interaktioner med 
personalen. Fokuserar de på en tidigare interaktion som varit positiv, kan de hantera en 
negativ. Samtidigt riskerar brukarna att få ett sämre inflytande om de hela tiden måste 
balansera kritik och beröm för att förvänta sig bli sedd som en positiv person, och inte som en 
negativ som bara klagar och inte tas på allvar. 
 

5.2. Inflytande genom kunskap om organisationen 

I nedanstående avsnitt redovisar vi hur brukarnas upplevelse av inflytande beror på i vilken 
utsträckning de känner till äldreomsorgen som organisation. Personer i organisationen har 
olika ansvarsområden och det gäller att vända sig till rätt person i rätt frågor. Det är även 
viktigt för deltagarna att veta vad de har för insatser och vilka aktiviteter som pågår på 
servicehuset. Dessutom problematiserar vi hur detta att tala med rätt person kan ses ur olika 
perspektiv, som den som deltagarna vill prata med och som den som organisationen vill att 
deltagarna ska prata med. 
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 En viktig aspekt för deltagarna i att vänja sig vid saker var att lära sig hur saker och ting 
fungerar på servicehuset. Det gällde allt från information om kommande aktiviteter, 
insatsplanen som beskriver omsorgens utformning, vem som är kontaktperson, 
biståndsbedömare och hur ofta denne kom på besök. Westring et al. (2012) beskriver att det är 
viktigt att brukaren förstår den information som ges, då det bidrar till att brukaren kan förstå 
och hantera sin situation. 
    Deltagarna pratade ofta om att det var många människor involverade i deras vardag och att 
det var svårt att veta vem de skulle vända sig till i olika frågor.  Under samtalet kom både 
kontaktperson och biståndsbedömare upp. Kontaktpersonerna var två personer ur 
personalgruppen som deltagarna fått tilldelade till sig på servicehuset. Biståndsbedömaren var 
den som hade det huvudsakliga ansvaret för deras omsorg och beskrevs som någon som kom 
någon gång om året. Kontaktpersonerna beskrevs av deltagarna som dem de skulle vända sig 
till när de hade synpunkter kring omsorgen och att de inte fick välja vilka dessa skulle vara. 
Organisationen har alltså förväntningar och regler när det gäller till vilka brukarna ska vända 
sig.  
 Deltagarna berättade att det fanns en viss osäkerhet om vilka deras kontaktpersoner var och 
i samtalet kring kontaktpersoner blev det ibland otydligt om det pratades om kontaktpersoner 
eller om personalen i allmänhet. Deltagarna berättar att personalgruppen är stor, att det är 
många olika som jobbar där och att det är svårt att veta vem man ska vända sig till. Även om 
de berättade att personalen skulle behöva vara fler, så var det ändå många i antalet som 
skapade svårigheter i att lära sig alla namn. Här finner vi likheter med Szebehelys (1995) 
resultat, att om det är låg personalkontinuitet i organisationen, att det kommer flera olika 
personal varje gång, kan det skapa en otrygghet hos brukaren, eftersom det tar tid att lära 
känna någon och dennes behov. Deltagarna berättade att de inte alltid var medvetna om vad 
deras omsorg innebar och vilka insatser som ingick i deras omsorg. I samband med detta 
började deltagarna prata om biståndsbedömaren. Biståndsbedömaren beskrevs här som en 
kunnig person i att bedöma deras behov. Deltagarna poängterade att det var 
biståndsbedömaren som hade det huvudsakliga ansvaret för deras omsorg och berättade om 
tillfällen då de mött denne när de var i behov av hjälp som illustreras i citatet nedan. 

... och då kom min biståndsbedömare och sa: “Nu kan du inte ha såhär längre. Det 
går inte”. Men vad då, sa jag. Vad ska jag göra då? Då sa hon såhär: “Jag ska ordna 
så du får de bättre” och så föreslog hon detta servicehus. Jag hade inte en aning om 
detta ställe. 

 
Här berättar en deltagare om biståndsbedömarens möjligheter att hjälpa henne när hon själv 
inte hade någon aning eller koll på vad för hjälp hon hade rätt till. Biståndsbedömaren sågs av 
deltagarna som någon med andra perspektiv och andra kunskaper och kunde därför se saker 
som de själva inte kunde se. I resonemanget ovan var biståndsbedömaren någon som bidrog 
med sin kunskap för att ge deltagaren den omsorg som hon hade rätt till och behövde.
 Deltagarna uttryckte en osäkerhet om vem som var deras biståndsbedömare och en av 
deltagarna nämnde då en pärm som alla på boendet har i sin lägenhet, som förutom 
information om biståndsbedömaren, samlade olika dokument med viktiga telefonnummer, 
insatsplaner, information om biståndsbeslut och så vidare. Deltagarna verkade osäkra på vad 
det var för någon pärm och uttryckte att det var tråkigt att behöva komma ihåg så mycket.
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 Vi kan här se vikten av att rätt information når ut till alla brukare, inte bara i pappersform 
utan också i kommunikation mellan brukare och personal.  
 En annan informationskälla som deltagarna berättade om var servicehusets anslagstavla, 
som samlade information om de kommande och pågående aktiviteterna på servicehuset och 
under samtalet kom det fram att deltagarna som var lite nyare på servicehuset varken visste 
var eller att den fanns. De tyckte att det var synd att de inte vetat om den och upplevde att de 
missat många aktiviteter. Andra deltagare fyllde då i och berättade att fanns en del aktiviteter 
som det inte fanns information om på anslagstavlan. Bland annat tog personal med brukare ut 
på promenader och det skulle man säga till om att man ville vara med på. En del av deltagarna 
visste inte om möjligheten till promenader med personalen och berättade att de kände sig 
bortglömda och började fundera på om personalen bara tog med de brukare som de tyckte om. 
Deltagarna tolkade situationen som att personalen brydde sig mer om vissa brukare än andra. 
Om deltagarna upplever att de värderas olika, kan deras självbild påverkas och de kan känna 
sig mindre värda. Deltagarnas avsaknad av att informationen nått ut till alla kan också 
jämföras med Westring et al. (2012) poäng med vikten av tydlig information för att brukare 
ska kunna hantera sin vardag. Det relaterar dessutom till Szebehelys (1995) slutsats, att när 
brukare är medvetna om ramarna för sin hjälp leder det till ökad tillfredsställelse. Westring et 
al. (2012) beskriver vikten av information för att brukaren ska kunna förstå och hantera sin 
situation. Även om Westrings och Szebehelys resultat anknyter till det som deltagarna 
benämner som pärmen, alltså information kring omsorgen och dess ramar, kan vi ändå hitta 
kopplingar till den mer enklare informationen i form av aktiviteter. Detta då deltagarna som är 
nyare på servicehuset upplevt en saknad av aktiviteter som kan bidra till att hitta en 
meningsfull vardag och på så sätt hantera sin situation. 
 När det gällde deltagarnas möjligheter till inflytande var det något som de får genom att 
känna till saker genom pärmen, eller anslagstavlan, men inflytande innebär också att uttrycka 
sina behov, eller lämna synpunkter genom att interagera med en annan människa. 
Att det handlar först och främst om att interagera med rätt person. Det är effektivare att 
diskutera biståndsbeslut eller få information om det av biståndsbedömaren än någon annan. 
Det är enligt organisationen kontaktpersonen som brukarna ska vända sig till med synpunkter. 
Samtidigt är det när vi människor möter andra människor som vi upplever att vi värderas av 
dem och vi använder denna värdering för att vägleda vårt handlande (Mead 1962). Deltagarna 
upplevde viss personal som trevligare, snällare och lättare att prata med än andra och de 
betonade att man inte kan tycka om alla, eller alltid komma överens.
 Diskussionen ovan tydliggör att hur de kommer uppleva att ge synpunkter, beror på hur 
personen väntas bemöta dem. Deltagarna beskriver dels att de inte vet till vem de ska vända 
sig, de vet att de har en kontaktperson, men det finns en viss förvirring om vem ur 
personalgruppen som är deras kontaktperson. Dessutom upplever de att viss personal är 
lättare att prata med än andra. Vi kan därmed anta att de vänder sig till en person de känner 
sig mer trygga med, än den de egentligen ska prata med, utifrån hur de upplever sig bli 
bemötta i situationen. Ingvad (2005) beskriver vikten av hur personalen förhåller sig till 
brukarna i mötet med dem och i det här fallet kan det inverka på om brukarna vill lämna 
synpunkter, eller ej. Möjligheten att välja sin kontaktperson skulle alltså kunna öka 
möjligheterna till att brukarna lämnar sina synpunkter och kan förhindra det som Persson och 
Berg (2008) påvisar i sin studie att information kan försvinna på vägen om det inte finns bra 
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kanaler för information. Deltagarna berättade att de på grund av osäkerhet över vem dennes 
kontaktperson är, vände sig till personal som de kände sig bekväm med och litar på. I 
jämförelse med Ingvads (2003) resultat, att brukarnas känslor och tankar påverkas av hur 
personalen förhåller sig och beter sig i arbetet, kan vi se att om brukaren upplever att 
kontaktpersonen inte är lyhörd och tillgänglig, ett asymmetriskt rollövertagande, väljer 
brukaren hellre att prata med någon som brukaren känner sig mer bekväm och familjär med, 
där rollövertagandet blir mer symmetriskt. Även om denna person inte är den officiellt 
utsedda person av organisationen för brukaren att prata med. 
 I ovanstående avsnitt har vi problematiserat kunskapen om vart man vill vända sig ur en 
bemötandeaspekt, i relation till vart man ska vända sig enligt organisationen ur en 
effektivitetsaspekt. Det finns olika värderingar bland brukare och organisationen till vart 
deltagarna ska vända sig. Organisationen vill att brukarna ska vända sig till deras 
kontaktpersoner medan brukarna hellre väljer att prata med den personal som de känner sig 
bekväm med. Dessutom är deltagarna osäkra kring vem som är deras kontaktperson bland all 
personal, samt att de inte har en bra relation till denne. 
 Alla deltagare har inte fått ta del av samma information kring aktiviteter på boendet, vilket 
kan försvåra deras situation och relation till personalen, men också uppfattning om sig själva. 
Det krävs en kunskap om organisationen som inte alla deltagarna har och vet deltagarna inte 
var de ska vända sig, eller vad personen i fråga har för organisatoriskt ansvar kan det krävas 
många och onödiga interaktioner för att nå dit man vill. 
 

5.3. Inflytande i olika situationer 

Vi kommer här att ta upp hur deltagarna diskuterat inflytande utifrån olika situationer. Vi vill 
visa hur stort inflytande deltagarna upplever att de har i olika situationer och vi kommer att 
jämföra inflytandet mellan allmänna utrymmen och det egna hemmet. Med allmänna 
utrymmen menar vi de utrymmen som brukarna befinner sig i utanför det egna hemmet men 
inom serviceboendet. Det egna hemmet avser att beskriva brukarens egna boende och 
lägenhet. 
 Deltagarna diskuterade kring en ommöblering som gjorts i matsalen och det fanns delade 
åsikter kring om denna ommöblering var bra eller inte. Det främsta problemet som deltagarna 
upplevde var att det var trångt när de skulle äta och att de inte kunde sitta så många vid 
samma bord. Det var även svårt att ta sig fram med sina rullatorer och rullstolar. En tredje 
aspekt handlade om möjligheten att samsas och komma överens. Deltagarna förklarade att det 
fanns många viljor bland brukarna på boendet och att personalen då fick det svårt att skapa en 
enig bild när brukarna inte hade en gemensam vilja om saker och ting. En del deltagare kunde 
finna en viss fördel med ommöbleringen då det underlättade när man skulle spela 
sällskapsspel, att borden var mer anpassade för samtal. Medan andra inte såg samma fördelar 
och ansåg att det blev grupperingar och att alla inte fick möjlighet att vara med. Ovanstående 
resonemang tydliggör att deltagarna såg på situationen kring ommöbleringen på olika sätt och 
värderade olika aspekter, så utifrån det, skulle det bli en del diskussioner kring en eventuell 
ommöblering. 
    Under samtalet framkom det även att brukarna på boendet inte blivit tillfrågade om 
ommöbleringen, utan att personalen bestämt det efter en storstädning. Deltagarna förklarade 
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att personalen hade ansett att det var svårt för brukarna att kunna prata och höra alla när man 
satt vid ett avlångt bord. Deltagarna var lite skeptiska till det resonemanget, eftersom de inte 
blivit tillfrågade. Det visade sig också senare, när vi diskuterade ommöbleringen vid andra 
tillfällen att det funnits andra motiv för förändringen och att deltagarna hade svårt att förstå 
dem. Motiven handlade om att möbleringen skulle underlätta för brukarna i att inte bli störda 
av andra när de spelade sällskapsspel men också skapa en större gemenskap bland samtliga 
brukare. Deltagarna menade att de ändå blev störda och att möbleringen för deras del inte 
tillförde fler samtal med andra brukare. Här önskade deltagarna att personalen borde 
utvärderat den förändring som ommöbleringen skulle medföra. Deltagarna underströk här att 
de saknade en möjlighet till inflytande i saker som berörde dem i de allmänna utrymmena och 
att personalen inte tagit hänsyn till dem. Här blir det tydligt att personalen bestämmer vilket 
inte stör deltagarna något avsevärt egentligen, det som deltagarna tog åt sig av var att inte bli 
tillfrågade om eller hur de upplevde ommöbleringen. 
 Ett annat exempel på att deltagarna upplevde att personalen ibland tog sig friheter var när 
det gällde en placering av en väggklocka. Då deltagarna i tidigare samtal ansett att de hade 
svårt att samsas, var det i det här fallet annorlunda. Brukarna upplevde placeringen som 
störande, då den placerats så ingen kunde se den. Under en längre period hade ingen vågat 
säga någonting till personalen utan de satt mest och muttrade om det. En av våra deltagare 
fick då nog och sa ifrån.  Till skillnad från andra tillfällen då brukarna på boendet hade svårt 
att komma överens, kunde vi här se att hon istället fick stöd ifrån de andra brukarna som 
upplevde situationen lika. En grupp som tidigare haft svårt att samsas var nu enig och kunde 
tillsammans som grupp få inflytande genom deltagaren. Brukarna hade en gemensam 
definition av situationen och handlade gemensamt och blev då en grupp i den bemärkelsen.  
 I de allmänna utrymmena, där flera brukare oftast vistas hade brukarna ett lägre inflytande 
och de ansåg att det främst beror på att personalen inte tog hänsyn till dem. De förklarade det 
genom att påpeka att de har svårt att samsas och att det är flera personer med olika viljor. 
Nedan kommer vi in på en annan situation som rör den egna servicelägenheten, bostaden där 
de flesta omsorgssysslor sker och där brukaren får stöd kring sin person. Deltagarna berättar 
att de får bestämma mer i det egna hemmet men i diskussionen blir det tydligt att de inte alltid 
får bestämma så mycket som de egentligen vill.  
 

D - På morgonen kommer de och väcker mig och klär på mig och bestämmer vad 
de ska ha på mig för kläder och så där. 
P - Det är du van vid? 
D - Men nej jag är inte van vid det och det är samma visa när de lägger mig 

 
Här beskriver en deltagare hur personalen tar beslut om vad hon ska ha på sig varje dag, hon 
uttrycker en vilja av att få välja själv då hon inte är van vid att andra tar sådana beslut åt 
henne. Hon behövde det inflytandet för att få känna sig självständig. 
Andra deltagare kunde känna igen sig i det hon sa, en del hade själva upplevt det vid enstaka 
tillfällen medan andra upplevde det som mer återkommande. Deltagarna förklarade att de var 
vana vid att sköta saker och ting själva men med ökande ålder behövde de mer stöd. Detta var 
ibland svårt att hantera förklarade deltagarna, att bli beroende av någon annan och att det då 
var viktigt med att få bestämma i det egna hemmet. En viss typ av bemötande blev viktigt i 
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detta exempel, att bli sedd som en inkompetent person som inte ens kunde välja sina egna 
kläder, ett enligt Asplund (1969) asymmetriskt rollövertagande, att ses som ett objekt och inte 
ett självständigt handlade subjekt. Även när det gäller det egna hemmet är inte inflytandet så 
stort som det borde vara. Deltagarna har erfarenheter av när personalen bestämmer kläder 
trots att de är fullt kapabla till att välja själva. Detta kan vara ett invant mönster hos 
personalen, att när en brukare behöver hjälp med val och på klädning så appliceras det på 
andra brukare av ren vana. Kränkningen kan alltså vara omedveten från personalens sida. Vi 
kan här dra kopplingar till vad Wikström (2005) skriver om det marknadsekonomiska 
perspektivet där brukarens behov är tydliggjorda i insatserna och att det sociala perspektivet 
behöver få mer svängrum för att brukarens eget inflytande ska få mer plats i omsorgen. 
 I ovanstående avsnitt har vi beskrivit deltagarnas inflytande inom det egna hemmet och i 
allmänna utrymmen. Det som framkommit är att trots att brukaren borde ha mer inflytande 
över sin omsorg i det egna hemmet, skiljer det sig inte mycket från det begränsade inflytandet 
i de allmänna utrymmena. Personalen tar ofta en överordnad roll över brukarna utan att 
tillfråga dem om besluten. Vi kommer i nästa avsnitt diskutera mer kring inflytande men mer 
om deltagarnas tidigare upplevelser kring det. 
 

5.4. Kollektivt inflytande genom brukarråd 

Nedan redogör vi för deltagarnas upplevelser av kollektivt inflytande, hur de jämför tidigare 
erfarenheter från arbetslivet med deras nuvarande situation på servicehuset. Vi kommer att 
koppla upplevelsen av deras nuvarande situation till deras möjligheter till inflytande och hur 
inflytandet skulle kunna stärkas. 
 Under en diskussion om respekt samtalade deltagarna om hur det var tidigare i deras 
yrkesliv, vad man gjorde när man inte var nöjd med situationen på sin arbetsplats. De kunde 
då ge sina synpunkter till dem som satt i beslutsfattande position, genom en företrädare. Det 
var lite oklart vem denna företrädare var eller hade för formell titel men det var ändå tydligt 
att denna persons uppgift bestod i att framföra arbetarnas åsikter till de som formellt fattade 
besluten. Deltagarna upplevde dock att det oftast inte ledde till någon förändring i arbetet, att 
de inte blivit lyssnade på och att de fick acceptera läget, trots att de varit överens inom 
arbetsgruppen. Deltagarna förklarade att trots frustrationen över att de inte fick igenom det de 
ville, fanns samtidigt insikten om att det inte gick att göra något åt. Det var intressant att få 
höra om deras tidigare erfarenheter när det gällde att bli företrädd med tanke på att de nu 
upplevde att det var svårt att samsas eller nå en gemensam åsikt, speciellt när det gällde 
allmänna utrymmen. De hade olika sätt att se på saker och alla hade inte samma åsikter när 
det gällde exempelvis ommöbleringen som skett. Vi funderade kring om deltagarna skulle 
vara intresserade av ett brukarråd, ett råd bestående av brukare på boendet, där de kollektivt 
kunde få inflytande och även kunde nå en samstämmighet, för att sedan kunna förhandla med 
personal och enhetschef om vad som ska ske på boendet. Brukarna skulle genom detta även få 
information om saker de själva kanske inte kan påverka men ändå få möjlighet att framföra 
sina åsikter och synpunkter. Genom möjligheten att framföra sina åsikter och synpunkter 
menar vi att brukarnas inflytande kan öka, de kunde känna sig mer lyssnade och även 
bemötandet kunde upplevas som bättre. 
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 Vi frågade deltagarna om de kunde tänka sig att vara med i en grupp liknande vår där de 
kunde få dela med sig av sina åsikter och kunna få dem förmedlade till personer som sitter 
högre upp. Brukarråd är tänkt att fungera som en kanal där brukarna får lämna sina åsikter 
och synpunkter om omsorgen men Persson och Berg (2008) påvisar i sitt resultat dock att 
sådana tillfällen sällan ges. Deltagarna berättade om att det hållits ett möte med kommunen 
och att en annan brukare Britta blivit särskilt inkallad till det mötet. Britta var inte med i vår 
fokusgrupp men fick en central roll i olika diskussioner. 

… och då talar hon om vad hon tycker. Hon lade ju fram de här med borden, som 
de ställt fram såhär. 
 

 De berättade att hon kunde prata för sig och hade väldigt stor koll på saker och ting. Hon 
var högre skolad, som deltagarna uttryckte det. Vi frågade om deltagarna kunde tänka sig att 
vara med på mötet med kommunen. 
 

D1:Ja 
D2: Egentligen tycker jag att Britta skulle varit med i det här samtalet 
D1: Nej då hade det bara varit hon som fått prata vet du och då är det bara hon som 
tycker saker hela tiden 
D3: Då hade vi inte fått en syl i vädret 
D1: Och då är de bättre att vi vanliga får komma med 
D3: Jaa 

 
 Deltagarna pratar här om att de ville vara med och i relation till vår grupp ansåg de 
samtidigt att de själva inte skulle kunna få en syl i vädret då Britta skulle ta över talarrollen 
helt. Att deltagarna själva inte skulle fått en chans att prata om hon var med och att det då var 
bättre att hålla Britta utanför vår grupp. Deltagarna uttryckte här att de ville bli tillfrågade, 
men de var oroliga att någon av brukarna i gruppen skulle bli dominant, att alla då inte skulle 
få komma till tals. Här kan vi se bristande information bland brukarna kring vad ett brukarråd 
är och deras möjligheter till ett sådant, vilket också bekräftar Persson och Bergs (2008) 
resultat kring att brukarråd sällan hålls och sällan informeras till brukarna. Om alla inte skulle 
få möjlighet eller våga ta talan så såg deltagarna inte heller vitsen med ett brukarråd. 
Dessutom kom den gamla vanan från arbetslivet fram att även om samtliga brukare på 
boendet är överens så är det inte säkert att beslutsfattarna lyssnar och för åsikterna framåt. 
 När det gäller att bli företrädd så finns det en tillit, bland annat till biståndsbedömaren, att 
biståndsbedömaren kan få till en förändring till exempel i form av en plats på boendet. 
Samtidigt som det fanns en misstro till organisationen, att personalen inte tog deras åsikter på 
allvar. Det fanns brukare på boendet vars åsikt verkade mer värd än andras, att Britta själv 
blivit utsedd till talesman för resterande brukare på servicehuset. Då hon i sitt liv haft en 
viktig position och nu kände dem som satt högre upp och därmed fick sin talan. 
 I ovanstående avsnitt har vi beskrivit deltagarnas upplevelser av inflytande, samt hur de 
relaterar tidigare erfarenheter med deras nuvarande situation på servicehuset. Både i 
arbetslivet och nu hade de svårt att enas och komma överens när det finns många viljor. Trots 
att deras inflytande skulle kunna stärkas genom ett brukarråd kunde de inte se vitsen med det, 
då de inte trodde på att alla kunde få komma till tals och bestämma. Även om alla skulle 
komma överens, såg de utifrån tidigare erfarenheter inte att beslutsfattarna skulle lyssna för 
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det. Möjligtvis kunde de brukare med en starkare röst som Britta, ha en större möjlighet att få 
sin röst hörd. Deltagarna hade en vana och synsätt att de ofta fick finna sig i personalens 
beslut och att de då inte alltid fick något inflytande. 
 

5.5 Mötet med personalen 

I detta avsnitt kommer vi att presentera olika händelser och möten som deltagarna har varit 
med om för att utifrån vår frågeställning förstå deltagarnas upplevelser av bemötande och 
inflytande. Vi kommer även redogöra för hur brukarna upplever den specifika 
omsorgssituationen med personalbrist och hur den påverkar deras möten med personalen. Det 
första vi kommer att presentera är ett exempel på enskilda deltagares berättelser men de ska 
även ses/tolkas utifrån de andra deltagarna också. 

D1: ”Ni gör ingenting annat än klagar och klagar. Jag är så trött på er! Om ni visste 
vad jag är trött på er allihop” 
D2: vem sa det? 
D1: ”ni bara sitter och pratar mat och klagar” 
D3: Det gör vi inte 
D1: ”Den där rätten är det värsta jag vet, så det äter inte jag.” 

 
 Här återger en deltagare hur personal svarat henne när hon klagade på maten som 
serverats. D1 resonerar hela tiden utifrån vad personalen sagt och det är alltså inte hennes 
egna åsikter. De andra deltagarna D2 och D3, visar sig fundersamma och aningen chockade 
över personalens uttalande. D1 berättade om sitt missnöje med hur personalen svarat när hon 
klagat på maten.  
 Vissa deltagare höll med D1, att de alls inte bara klagar. Medan andra tog personalens 
perspektiv och kunde förklara det med att personalen blivit arg. Det fortsatta resonemanget 
från D1:s sida var då att man måste få säga vad man tycker, utan att personalen ska reagera på 
det sättet, vilket andra deltagare kunde hålla med om. Avslutningsvis berättar D1 att hon 
skulle vara mer varsam nästa gång hon pratar med personalen i fråga. Här blir det tydligt att 
deltagarna behöver anpassa sig till personalen. D1 uttrycker att hon lärt sig det efter det som 
hände, medan de andra deltagarna tar personalens perspektiv när de försöker förstå det som 
D1 säger. 
 Diskussionen kring personalens bemötande fortsatte även vid nästa fokusgruppstillfälle, då 
samma deltagare beskrev ett tillfälle då personalen betett sig otrevligt mot en brukare på 
boendet efter att personen i fråga larmat. D1 förklarade att personalen hade uttryckt sig på ett 
ifrågasättande sätt utan att veta varför brukaren larmat. Andra deltagare kunde inte tänka sig 
att personalen varit så otrevlig men perspektivet styrktes då D1 förklarade att en annan 
brukare hade hört samtalet och att det varit otrevligt. D1 uttryckte att oavsett situation borde 
personalen inte ha ifrågasatt situationen utan gått dit direkt och framförallt inte svarat på det 
sättet. 
 I diskussionen berättar deltagaren att personal varit otrevlig mot en person som varit i 
behov av hjälp och nästan antagit att det inte varit något viktigt. Situationer av sådant här slag 
kan förklara en del av deltagarnas rädsla kring att inte tas på allvar av personalen eller varför 
fabeln om pojken och vargen har ett visst sanningsvärde i sammanhanget, personalen 
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uttryckte att brukaren larmat så många gånger att de inte längre såg det som allvarligt. 
Wikström (2005) menar att när det marknadsekonomiska perspektivet är styrande, ger det 
dåliga förutsättningar för mötet mellan personal och brukare. Det kan då uppstå situationer av 
att brukaren upplever personalen som stressad och brukaren vågar inte uttrycka sina åsikter 
eller behov. Persson och Berg (2009) menar att när brukaren inte vågar uttrycka sina åsikter 
till personalen är det svårt att se vad som behövs förbättras eller göras annorlunda. En annan 
förklaring kan vara att personalen är stressad och upplever då larmet som ett påfrestande 
stressmoment. 
 Vi frågade deltagarna om deras upplevelse av personalens arbetsbelastning. Deltagarna 
berättade då om tillfällen när personalen inte gått att prata med på samma sätt då de varit 
stressade. Deltagaren hade velat berätta om någonting, men personalen var mer fokuserad på 
själva insatsen, att ge brukaren medicin och uttryckte hela tiden att de hade bråttom och måste 
gå. Det överensstämmer med Szebehelys (1995) resultat att när det finns personalbrist, 
riskerar fokus i mötet hamna på vilka sysslor som ska utföras av personalen och det riskerar 
att bli ett möte präglat av kontroll istället för gott inflytande och bemötande. Det 
sammanfaller också med det Wikström (2005) refererar till som det medicinska-, eller 
marknadsperspektivet - att det är det kroppsliga och sjuka som är i fokus och brukaren ska 
anpassa sig till läkaren eller personalen i det förra fallet, eller i mätbara insatser i det andra 
fallet med bristande bemötande och inflytande som följd.  
 Ett annat exempel deltagarna tog upp är hur personalbristen påverkat dem på morgonen, de 
kom upp senare ur sängen och frukosten serverades senare än vanligt. De tyckte att det 
behövdes mer personal, så att rutinerna kunde fungera hela tiden, även när personalen blev 
sjuk. Deltagarna var dock överens om att personalen gjorde sitt bästa, att de var få till antalet 
var inte personalens fel och deltagarna förstod att arbetet var stressigt. 

D1: Det är så mycket som händer vet du och de är jäktade och så, vi ska inte skylla 
på personalen, för de har ju mycket att göra och så. 
D2: Ja, de är ju bra egentligen. 

 
 Citatet ovan illustrerar det positiva förhållningssättet och hur det används för att flytta 
skulden till personalbristen. Deltagarna anser att personalen i helhet är bra, och att eventuella 
brister i bemötandet kan förklaras med att personalen är få, har mycket och göra och blir 
därför stressade.  Förhållningssättet möjliggör också en positiv relation till personalen vilket 
kan jämföras med Ingvads (2005) och Szebehelys (1995) resultat kring att äldre uppvisar en 
positiv attityd för att skapa eller behålla en god relation till personalen eller göra sig 
anspråkslösa gentemot dem och med hjälp av förhållningssättet kan deltagarna även se till 
situationer då personalen agerat annorlunda. Som kan illustreras i följande citat. 
 

D1: ... men de har många att ta hand om och alltid händer det något, de kan inte 
bara komma på direkten 
D2: Men ramlar det någon är de snabba 
D1: Ja då är de snabba 
D2: Ja det är de, det var så mycket folk, både pojkar och tjejer 
D3: Jaså? 
D2: och förtvivlade var de innan de fick upp mig, för tänk om man bryter sig. Jag 
blev ledsen den gången och då stannade de och tröstade mig och var underbara. 
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 Deltagarna var överens om att personalen var hjälpsam när det verkligen gällde och de tog 
sig tid att stanna kvar om man var upprörd och ledsen. Det uppstod ibland situationer som var 
av mer allvarlig karaktär och då visade personalen en tydlig lyhördhet genom att de kände av 
och såg om saker och ting inte var som det skulle hos deltagarna och frågade om det. I citatet 
ovan beskrev de personalens antal som en tillgång. De påpekade att personalen var snabb när 
de larmade och att de ofta kom två eller flera vid sådana tillfällen, att när det verkligen gällde 
så fanns personalen tillgänglig. I relation till situationen betonade deltagarna att de i stort sett 
blev bra bemötta, vilket för dem innebar att de blev bemötta med respekt - att personalen såg 
deras behov och tog dem på allvar. Gott bemötande innebar även att det var lätt att prata med 
personalen. Att det ofta uppstod mer lättsamma situationer när det gick att prata om nästan 
vad som helst och att de även kunde skratta tillsammans. I dessa situationer kunde de även 
skratta åt varandra på ett lättsamt sätt, på ett sätt som vänner gör, berättade deltagarna. Vilket 
kan jämföras med Ingvads (2005) resultat att det inte är ovanligt att relationen mellan brukare 
och personal får en mer familjär relation på grund av att personalen tar del av brukarnas 
vardag. 
 Ovanstående avsnitt beskriver olika möten med personalen som deltagarna upplevt. De 
beskriver tillfällen då bemötandet från personalen varit bristfälligt, då deltagare och andra 
brukare upplevt personalen som nästan kylig och ointresserade av att hjälpa dem. Men också 
om tillfällen då personalen verkligen ställt upp och visat sig tillgängliga, när det verkligen 
gäller. Man kan utifrån ovanstående konstatera att inflytandet och bemötandet är 
situationsbundet. Under tillfällen då personalen varit stressad har bemötandet varit väldigt 
dåligt och deltagarnas inflytande väldigt litet men under tillfällen då deltagarna känt sig 
ledsna eller ramlat har personalen varit snabba och inte upplevts som lika stressade, har både 
bemötandet och inflytandet blivit bättre för deltagarna. 
    Det är också viktigt att påpeka att under samtliga diskussioner har deltagarna visat en 
förståelse för personalen i de olika situationerna och satt sig in i personalens situation. De 
förstår personalen, deras agerande och anser att det inte är deras fel att situationerna är 
stressiga. 
 
 
 

6. Diskussion 

Vårt syfte med studien var att utifrån ett interaktionistiskt perspektiv undersöka hur brukare 
vid ett servicehus resonerar kring sina upplevelser av bemötande från personal och 
möjligheter till inflytande över sin egen situation, vilket vi gjort genom att svara på följande 
frågeställningar: Hur upplever brukarna sin möjlighet till inflytande i omsorgen? Hur 
upplever brukarna bemötandet från personalen?  
 Vi valde att analysera resultatet med hjälp av en tematisk analys för att lyfta fram det 
viktigaste i resultatet, placera i kategorier/teman för att sedan kunna få svar på vår 
frågeställning. Eftersom begreppen inflytande och bemötande är beroende av varandra, att 
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utan ett bra bemötande finns det heller inget inflytande, har vi valt att besvara 
frågeställningarna enhetligt. 
 Det som framkom i studien var att deltagarna överlag var nöjda med sin omsorg, att de 
hade erfarenheter av både bra och dåligt bemötande från personalen och förklarade att det var 
situationsbundet. De har beskrivit tillfällen av bristfälligt bemötande och inflytande men 
också om tillfällen då personalen har ställt upp och under dessa tillfällen har personalen inte 
varit lika stressade eller åtminstone kunnat sätta sin egen situation åt sidan, då 
rollövertagandet varit symmetriskt mellan parterna. 
 Deltagarna upplevde att en del personal gav ett bättre bemötande än andra och att det ofta 
handlade om personkemi, en bättre relation till viss personal än andra kan innebära att de 
hellre vänder sig till dem än den person som är deras egentliga kontaktperson vilket kan 
påverka deras inflytande då de riskerar att vända sig till fel person. Vilket stämmer överens 
med Ingvads (2005) resultat kring att personal som kontinuerligt tar del av brukarens vardag 
ofta får en mer familjär och betydande relation för brukaren. Kontaktpersonen är utsedd av 
organisationen, och är den person som de ska vända sig till i olika frågor och deltagarna 
menar att de inte alltid vet vem deras kontaktperson är. 
 Szebehely (1995) påvisar i sitt resultat att när brukaren lämnas utrymme för inflytande men 
ändå är medveten om ramarna för sin hjälp, skapar det bästa förutsättningarna för en god 
omsorg men också bemötande och relation mellan personal och brukare. Våra deltagare 
visade här hur det blir om de inte är medvetna om dessa ramar. Deltagarna upplevde att de i 
olika grad fått del av information kring aktiviteter på boendet, vilket kan försvåra deras 
relation till sig själva och personalen eftersom de upplevde att personalen värderade dem 
olika. Vi kunde se inflytande i olika situationer och vi skilde på individuellt och kollektivt 
inflytande. Vi pratade med deltagarna om brukarråd som skulle kunna bidra till att öka deras 
kollektiva inflytande men utifrån deras tidigare erfarenheter kring inflytande och 
bestämmelser i arbetslivet, såg de nu som då svårigheten i att enas och komma överens när 
det fanns många viljor. Att även om alla kom överens, såg de utifrån tidigare erfarenheter inte 
att beslutsfattarna skulle lyssna för det. Möjligtvis skulle brukare med en starkare röst oftare 
få komma till tals och få ett större inflytande, deltagarna själva hade en vana och synsätt att de 
ofta fick finna sig i personalens beslut och att de då inte alltid fick något inflytande. 
 Återkommande i bemötande- och inflytandeaspekten var bristen på det och deltagarna 
påpekade att situationer av dåligt bemötande hängde ihop med hur stressad personalen var i 
den aktuella situationen. Deltagarna förklarade att de inte ansåg att det var personalens fel att 
situationerna blev som de blev, att personalen var få till antalet och ansåg att organisationen 
bar ansvaret över personalens situation. Deltagarna intog ofta ett aktivt rollövertagande 
gentemot personalen och försökte förstå deras handlande utifrån deras situation. Även i 
relation till inflytande i det egna hemmet påvisade deltagarna att personalen var stressad, 
personalen kunde hastigt bestämma vilka kläder brukaren skulle ha trots att brukaren var fullt 
kapabel till att bestämma det själv. När det gällde de allmänna utrymmena handlade det mer 
om att komma överens med en större grupp än enskilt inflytande, de såg mer svårigheter än 
möjligheter att komma överens i en större grupp och valde då aktivt att överlåta inflytandet 
och bestämmanderätten till personalen. 
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 Vårt resultat överensstämmer med Ingvads (2005) och Szebehelys (1995) resultat att 
brukare intar ett postivt förhållningssätt, för att få en positiv relation till personalen eller göra 
sig anspråkslösa för att förenkla personalens arbete. 
 Oavsett vilken diskussion vi hade med deltagarna visade de alltid en förståelse för 
personalen i de olika situationerna och satte sig in i personalens perspektiv. De visade en 
förståelse för personalen och deras agerande. Ett resultat vi inte räknade med i studien var att 
deltagarna påvisade en trygghet som de fick i samband med att inta ett positivt perspektiv 
eller förhållningssätt, ett synsätt om att “det ordnar sig” som ledde till att de blev tryggare i 
sin situation och bättre kunde hantera situationer som de upplevde som negativa. Detta synsätt 
var någonting som de aktivt intog och när de valde att se situationen på det här sättet, skapade 
det både en trygghet för sig själva men det underlättade också för dem att hantera negativa 
situationer i sin vardag. Deltagarna påvisade äve att ett positivt synsätt underlättade deras 
interaktioner med personalen, att när de fokuserade på en tidigare interaktion med till exempel 
personalen som varit positiv, kunde de också hantera en negativ. Vi kan se den asymmetri 
som existerar i situationer och möten mellan personal och brukare till viss del. Det är något 
som skulle kunna beskrivas utifrån Asplunds (1969) begrepp asymmetriskt rollövertagande. 
Brukarna upplevde att de i vissa fall inte tas i åtanke av personalen och det här är något som 
de delvis förklarade utifrån att personalen var stressad, samtidigt som att de ändå ansåg att 
personalen kunde agera annorlunda trots sin stress. 
 Mycket av vårt resultat överensstämmer med resultaten i tidigare forskning, så en rimlig 
tolkning är att det kan finnas återkommande mönster i äldreomsorgen och att mycket behöver 
förbättras när det gäller brukarnas möjligheter till inflytande men också personalens 
bemötande. 

6.1. Slutsatser 

Utifrån deltagarnas resonemang om att tillit och personkemi är viktigt, anser vi att det är 
viktigt för dem att själva få välja sina kontaktpersoner, att får de möjlighet att välja sin 
kontaktperson blir inflytandet större. Vi håller med Szebehelys (1995) resultat att genom 
inflytande i sin egen omsorgsvård, skapar det både bättre relationer men också bemötande 
mellan personal och brukare. Samtidigt som organisationen får sitt krav uppfyllt om att 
brukarna ska ha kontaktpersoner att vända sig till. Vi menar att det är lättare att lämna 
synpunkter till någon som vi genom ett rollövertagande förväntar oss bli bra bemötta av, det 
vill säga någon som vi förväntar ska lyssna på oss och ta oss på allvar. I situationer där 
brukarna upplever att de hela tiden måste balansera kritik och beröm för att förvänta sig bli 
sedd som en positiv person, och inte som en negativ som bara klagar och inte tas på allvar, 
kommer brukarna ha lägre inflytande. 
 Eftersom organisationen vill komma tillrätta med brister och hålla god kvalitet i omsorgen, 
anser vi även att om brukarna hela tiden balanserar kritik och beröm, eller intar ett positivt 
förhållningssätt och bortser från det negativa, kan det bli svårt att komma tillrätta med 
bristerna. Detta kan vara en ytterligare förklaring till varför brister sällan uppmärksammas i 
äldreomsorgen, förutom de faktorer som (SOU 1997:170) beskriver, det vill säga pressade 
arbetsförhållanden. 
 För att få inflytande krävs att brukarna får samma och likvärdig information om 
organisationen, att de vet vart de ska vända sig i olika frågor och vilka rättigheter och 
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möjligheter de har. Genom att tala med rätt person kan de också få den rätta och tydliga 
informationen. Det vore till exempel inte lika effektivt att prata med kontaktpersonerna om 
biståndsbeslut som det vore med biståndsbedömaren. 
 Att få kollektivt inflytande var någonting som vi uppfattade kunde vara en svårighet för 
deltagarna. Vi gav förslag om ett brukarråd och de hade svårt att se möjligheten till att ett 
brukarråd skulle fungera, men vi är heller inte övertygade om att de förstod vad det innebar. 
Vi anser att det är viktigt att de får vara med och bestämma, lämna sina synpunkter, få 
information om eventuella förändringar som berör dem och få ge feedback på den samma. 
Detta tror vi skulle kunna uppnås genom ett brukarråd. På så sätt skulle brukarnas inflytande 
öka avsevärt och de skulle heller inte få några överraskningar när personalen till exempel 
möblerat om utan att prata med dem först. Brukarrådet skulle även kunna vara en plats där 
personalen kunde möta brukarna kollektivt. Där personalen ges en chans att besvara 
eventuella frågetecken som brukarna har men också förstå hur brukarna tänker om olika 
beslut. De får även möjlighet att bli mer medvetna om sitt handlande, att inte ta beslut över 
huvudet på brukarna. Brukaren kan då känna sig respekterad och lyssnad på, vilket i sin tur 
skapar en känsla av värdighet och självbestämmande. 
 Med tanke på att deltagarna ansåg att det var roligt att få medverka i vår studie, att få vara 
med och skriva en uppsats som de uttryckte det så tror vi att de vill vara med och påverka 
saker och ting, eller att åtminstone få en inblick. Vi anser att det är när orättvisor påpekas som 
förändring kan ske. När man ser problemet och får eventuella faktorer presenterade för sig 
som man kan skapa en förändring och det vore ett intressant forskningsområde att medverka i 
eller skapa en sådan samtalsgrupp. 
    En fråga som vi ställt oss under vår studie är vad för information som brukarna får i 
samband med att de skrivs in på ett servicehus, samt vart de får sin information om 
organisationen. Utifrån våra deltagares utsagor får vi känslan av att de inte alla gånger får all 
den information som behövs för att de på ett smidigt sätt ska känna sig välkomna till boendet 
och kunna anpassa sig efter sin nya situation. Att veta om och få vara med på aktiviteter eller 
promenader med personal har visat sig ha en stor betydelse för våra deltagare för att de ska 
kunna hantera sin situation på bästa sätt. 
 Deltagarna har vid flertal tillfällen påpekat att personalen är få och att deras arbetssituation 
är påverkad av mycket stress. Frågan vi ställde oss var hur deltagarna skapat sig den 
uppfattningen, är det personalen själva eller är det ett antagande eller en observation som 
brukarna har gjort? Här anser vi att det skulle vara intressant med en observationsstudie på ett 
servicehus, att få reda på hur information kring aktiviteter och organisationen förs vidare på 
boendet mellan personal och brukare. 

 
 
6.2. Metoddiskussion 

När det gäller fokusgrupp som intervjuform, kan vi se fördelarna med gruppinteraktionen, de 
berikade och utvecklade sina resonemang när de blev ifrågasatta eller fick följdfrågor. Den 
aspekten uppfattade vi även som viktig, eftersom den kunde förändra tolkningen av både 
person och åsikt. 
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    Eftersom deltagarna verkade ha upplevt både en frustration och en nytta när någon kommer 
med ett annorlunda perspektiv, så tror vi att mötesplatser mellan olika perspektiv exempelvis i 
form av gruppdiskussioner är bra när det gäller att kunna få till en god miljö för både brukare 
och personal. När vi ser till vad Wibeck (2005) skriver om att använda redan existerande 
grupper, så var det något vi ville av bekvämlighet. Vi tänkte att det på egen hand skulle vara 
svårt att sammansätta en grupp brukare. Vi gick via en enhetschef och bad denne göra det åt 
oss, då vi ville ha deltagare som var trygga med varandra sen tidigare och Wibeck (2005) 
skriver just det att de kan vara vana att prata om ett visst ämne sen tidigare. Vår grupp visade 
sig inte vara van att diskutera våra frågeställningar sedan tidigare och vi tror att det kan ha 
påverkat vårt resultat. Som vi nämnt i resultatet så var det viktigt för deltagarna att ha ett 
positivt förhållningssätt. Det fanns svårigheter för deltagarna att diskutera det som var jobbigt 
och obekvämt men samtidigt var det lättare när man samtidigt nämnde situationer som varit 
bra eller positiva aspekter ur det dåliga. 
 Vi ville i huvudsak ha ett brukarperspektiv i vår studie men skulle vi göra ytterliga studier 
av hemtjänst, skulle vi se till att fler perspektiv var närvarande. Vi kan tänka oss en grupp 
bestående både av brukare, personal och administrativ personal. Men å andra sidan hade 
kanske personalgruppen blivit mer dominant och våra deltagare hade kanske inte vågat berätta 
lika mycket om personalen var med. 
    Vi anser även att vårt resultat skulle likna tidigare forskares resultat inom området om vi 
gjort en större studie med fler grupper. 
    Vi förstår att marknadsekonomiska-, organisations och personalperspektiv är viktiga men 
vi anser samtidigt att brukarens perspektiv borde vara större i forskningen än det är idag. Det 
är av vikt att använda flera perspektiv i en studie men det är minst lika viktigt att 
brukarperspektivet får ett lika stort forskningsutrymme som andra perspektiv. Först då tror vi 
att brukarens åsikter och inflytande kan få den vikt och det spelrum i omsorgen som det borde 
ha. 
    Det är intressant hur deltagarna kunde berätta för oss om sina rädslor kring att framföra 
sina åsikter till andra. Att de tidigare vant sig vid något för att sedan få riva upp gamla sår och 
prata om det som upplevts som jobbigt tidigare. 

6.3. Etisk forskningsdiskussion 

Att använda sig av fokusgrupper kan vara en nackdel då man aldrig kan vara helt anonym i en 
grupp. Att intervjua en grupp brukare på ett boende kan vara problematiskt då man ofta måste 
ta kontakt med ansvarig chef för att få kontakt med intervjupersoner. Att enhetschefen valde 
ut deltagarna i vår fokusgrupp kan ha påverkat känslan av anonymitet och frivillighet hos 
dem, om de till exempel inte vågat säga hela sanningen. Vi fick aldrig känslan av att det var 
så. 
    En annan problematik är att brukare på ett servicehus många gånger är en utsatt och känslig 
grupp. Om deltagarna inte hade känt en tillit till oss som forskare, tror vi inte att deras 
deltagande hade varit lika engagerat och vi hade med sannolikhet haft ett tidigare bortfall i 
studien. 
    Under intervjutillfällena har deltagarna frågat om uppsatsens syfte och vi har försökt att 
göra det tydligt för dem varje gång de frågat. Inför varje tillfälle frågade vi deltagarna om de 
var införstådda med vad det innebar att delta i vår forskningsstudie, vi har även varit noga 



 

35	  
	  

med att trycka på Vetenskapsrådets etiska överväganden. Genom detta är vi övertygade om att 
vi varit tydliga med både informationskravet och samtyckeskravet. Att när de frågade, fick en 
klar bild av vårt syfte med intervjuerna, vad de var till för och att det var frivilligt att delta. 
 Enligt vetenskapsrådet (2004) är det även viktigt att forskningskravet uppfylls, alltså att 
forskningen är nyttigt och användbar. Vi hade kunnat göra en litteraturstudie utifrån andra 
forskares avhandlingar för få ett brukarperspektiv. Dock tror vi inte att vi fått ett lika rikt 
resultat kring bemötande och inflytande. Deltagarna har själva berättat att det var trevligt och 
givande för dem att delta i vår studie. De tyckte att det var intressant att höra vad andra 
tycker, så vi tror att vår forskning inte bara varit nyttig och användbar för oss utan även för 
deltagarna själva. 
    Vi fick en tanke innan vi påbörjade vår studie om att deltagarna vid eventuella missförstånd 
skulle känna en osäkerhet i valet om att delta eller inte, på grund av rädsla om att det de säger 
skulle komma fram till organisationen. Här har konfidentialitets- och nyttjandekravet hjälpt 
oss mycket, då vi informerade deltagarna om att informationen de gett oss inte kommer att 
kunna härledas till dem personligen. Att vi raderat råmaterialet vid färdig framställning samt 
vem som har tillgång till uppsatsen. Dock vet vi inte om deltagarna hållit denna 
konfidentialiteten gentemot varandra men vi var ändå tydliga med det i samband med 
fokusgruppsintervjuerna och vi uppfattade dock att deltagarna var införstådda med alla 
punkter. Vi tror att deltagarna känt sig bekväma med intervjuerna och att vi fått fram ett 
trovärdigt resultat. För att ytterligare stärka ett trovärdigt resultat gick vi igenom resultatet 
tillsammans med deltagarna, hur vi tolkat resultatet och för att se att vi inte tolkat det de sagt 
fel. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Välkomstbrev 

Fokusgruppsträffar 
 
Hej! 
Vi heter Petra Nilsson och Pär Skog och studerar sjätte terminen på socionomprogrammet på 
Karlstad Universitet. 
 
Vi ska skriva en C-uppsats där vi vill undersöka bemötandet inom hemtjänsten och vi vill 
bjuda in dig till att dela med dig av dina erfarenheter. 
Om du är intresserad av att delta, kommer du att vara med i en grupp av 4-6 deltagare och vi 
kommer att träffas vid fyra till fem tillfällen under året, ungefär varannan vecka. 
Vi kommer att besöka ert vårdboende vid dessa tillfällen och intervjuerna beräknas ta ca 1 
timma per gång. Vid första träffen kommer vi att ge ytterligare information om uppsatsens 
syfte och ert deltagande. 
Det som diskuteras kommer endast användas i uppsatsen och materialet kommer inte heller 
att kunna spåras tillbaka till dig som deltagare. Du kan själv välja vilka frågor du vill svara på 
och kan när som helst avbryta intervjun. 
Vi vill gärna spela in intervjun och inspelningarna kommer endast vi att ha tillgång till och 
kommer att raderas när uppsatsen är färdigställd. 
 
Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss. 
Vi vill slutligen tacka för att du visat intresse för vår uppsats. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Petra Nilsson  Pär Skog 
07x-xxx-xxx  07x-xxx-xxx   
 



 

39	  
	  

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 
Reflektion från föregående intervju: 
- har ni haft några funderingar sen förra gången? 
- är det något speciellt ni vill ta upp som vi glömde sist? 
 

• Bemötande 
Hur 
Hur ser ni att ni blir bemötta i dagsläget? 
Vet du vart du kan vända dig för ev. önskemål? 
 

• Bli förstådd/respekterad 
Känner ni att personalen lyssnar på vad ni säger? 
Känner ni att ni tas på allvar av personalen? 
Är det viktigt att få sin röst hörd? 
 

• Inflytande 
Kan ni påverka era insatser, den hjälp som ni får av hemtjänsten? 

 
• Förändring/Att ha en åsikt 

Vad vill ni förändra och varför? 
Ommöbleringen – ni uttryckte att ni önskat att få delta i belsutet 
Hur vill ni förändra det? 
Vem ska göra vad? 
Vem har ansvaret? 
Hur ska vi hantera olika åsikter? 

 
Avslutande reflektion 
- Vad var intressant att prata om idag? 
- Finns det något mer ni vill prata om idag? 
- Finns det något ni vill prata om nästa gång? 
 
 


