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Abstrakt 
Bakgrund: Personcentrerad vård innebär att stödja personlighet, prioritera relationer, 

möjliggöra delaktighet i beslutsfattande samt att skapa ett positivt psykosocialt klimat. En 

förutsättning för personcentrerad vård är personcentrerat klimat. För personal kan 

personcentrerat klimat innebära trygghet och säkerhet, vardaglighet och gemenskap. Syfte: Att 

beskriva vård- och omsorgspersonalens uppfattningar av personcentrerat klimat på särskilt 

boende gällande dimensionerna trygghet och säkerhet, vardaglighet och gemenskap. Metod: En 

metodtriangulering genomfördes med en skala för personcentrerat klimat för beskrivning av 

personalens kvantitativa uppfattningar med deskriptiv statistik samt att kvalitativa intervjuer 

genomfördes och analyserades med deduktiv innehållsanalys. Resultat: Många av vård- och 

omsorgspersonalen uppfattade att det fanns ett personcentrerat klimat och mest framträdande 

var att patienterna var i säkra händer, att det var hemtrevligt för patienterna och att det var 

enkelt för patienterna att ta emot besök. Det som uppfattades förekomma i lägre utsträckning 

var att man inte kunde vara sig själv, att det inte fanns ett lugn och att patienterna inte hade 

någon att prata med om de så önskad. De flesta uppfattningar kunde relateras till personalen i 

arbetsgruppen, personal som individer eller till personal som vårdar de boende, men det fanns 

också uppfattningar som kunde relateras till den boende, anhöriga och till omgivningen. 

Slutsats: Många av vård- och omsorgspersonalen uppfattade att det fanns ett personcentrerat 

klimat. Det fanns aspekter som uppfattades som personcentrerat klimat i högre respektive lägre 

utsträckning avseende trygghet och säkerhet, vardaglighet och gemenskap. 

 
Nyckelord: Personcentrerat klimat, PCQ-S, uppfattningar, innehållsanalys, deskriptiv statistik 
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Abstract 

 
Background: Person-centred nursing means to support the personality, prioritize relations, 

enable shared decision-making between the patient and staff as well as creating a positive 

psychosocial climate. A person-centred care requires a person-centred climate. Person-centred 

climate for staff means, safety, everydayness and community. Objective: To describe staffs´ 

perceptions of person-centred climate in residential care, considering dimensions of safety, 

everydayness and community. Method: Methodtriangulation using a person-centred climate 

scale for quantitative descriptive statistics of the staffs´ perceptions, and interviews was 

performed and analysed with deductive content analysis to describe the staffs´ qualitative 

perceptions. Results: Most of the staff were largely united with the perceptions of a person-

centred climate and the highest extend were regarding the patients in safe hands, it felt homely 

even though it was a nursing home and a place where it was easy for the patients to receive 

visitors. Perceptions at lower extend were not being yourself, absence of quiet and that the 

patients didn´t have someone to talk to if they so wish. Most of the staffs´ perceptions were 

related to the staff themselves, in their role as staff in the workgroup, staff as individuals or staff 

as caregivers to the patients, but there were also perceptions related to the patient, relatives and 

environment. Conclusion: Most of the staff perceived a person-centred climate. There were 

aspects perceived as person-centred climate at a higher extend, as well as at a lower extend 

considering safety, everydayness and community. 

 

Keyword: Person-centred climate, PCQ-S, residental staff, perceptions, content 

analysis, descriptive statistics  
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1 Inledning 
Personal inom särskilt boende arbetar på en plats som även är ett hem för de personer 

som av olika anledningar har behov av att bo där. Svenska styrdokument anger att 

vården ska vara god och säker (Socialtjänstlagen [SOL], 2001:453; Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], 1982:763) samt att vård och omsorg för personer med 

demenssjukdom ska utgå från personcentrerad vård (Socialstyrelsen, 2010). 

Personcentrerad vård påtalas även i andra dokument inom vård- och omsorg (Statens 

offentliga utredningar, 2016) och kan vara angeläget för alla människor som är i behov 

av vård (McCance & McCormack, 2013). Egen erfarenhet från arbete samt besök på 

olika avdelningar inom särskilt boende har givit en känsla av att en del avdelningar har 

verkat trevliga med boende, anhöriga och personal som pratar och umgås och på andra 

avdelningar har det varit mer som en institution med långa korridorer där personalen 

skyndar sig fram och där boende personer sitter för sig själva, ropar eller vandrar 

omkring. Det har känts som varje avdelning haft sitt eget ”klimat” och detta har lett till 

reflektioner och funderingar om detta fenomen finns beskrivet och om det är så att 

denna känsla av ”klimat” kan mätas. Om personcentrerat klimat är en förutsättning för 

personcentrerad vård är det värdefullt att undersöka hur klimatet inom särskilt boende 

uppfattas och en början kan vara att undersöka fenomenet utifrån personalens 

perspektiv.  

 

2 Bakgrund  
 

2.1 Särskilt boende 
Särskilt boende är en boendeform för personer med någon form av vård- och 

omsorgsbehov och som har en fysisk, psykisk och/eller intellektuell 

funktionsnedsättning. Antal personer som bor på särskilt boende är ca 88 000 och 

flertalet av dem är över 65 år (Socialstyrelsen, 2016). Ungefär 70 % av personerna som 

bor på särskilt boende beräknas lida av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2012a). 

Särskilt boende kan vara ett gruppboende, äldreboende eller demensboende och är att 

betraktas som likvärdigt med den enskildes hem (Socialstyrelsen, 2011). Det är 

kommunerna som ansvarar för att de personer som bor i särskilt boende får det stöd och 

den vård som de behöver för att de ska kunna få leva ett värdigt liv, känna 

välbefinnande, trygghet och ges möjlighet till meningsfull tillvaro i gemenskap med 

andra. Verksamheten styrs till stora delar av Hälso- och sjukvårdslagen ([HSL], 

1982:763) och av Socialtjänstlagen ([SOL], 2001:453). När sjukvård bedrivs ska det 
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enligt Hälso- och sjukvårdslagen ([HSL], 1998:1660) finnas personal, lokaler och den 

utrustning som behövs för att ge en god och säker vård. Vården ska vara av god kvalitet, 

lättillgänglig, tillgodose kontinuitet och säkerhet i vården, bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan den som 

behöver hälso- och sjukvård och personalen. Enligt Socialtjänstlagen ([SOL], 

2001:453) ska stöd och vård utformas och genomföras tillsammans med den person som 

är i behov av sådana åtgärder och med respekt för personens integritet och 

självbestämmande. 

 

Tillsyn över vård- och omsorg om äldre (Socialstyrelsen, 2012b) visar att det finns 

brister i vård och omsorg på särskilt boende, exempelvis i boendemiljön och då i form 

av delade rum och hygienutrymmen, begränsad rörlighet, låsta dörrar men också att det 

dröjer innan personal kom då personerna som bor där larmar. Schema och rutiner 

planeras utifrån bemanningssituationen och inte med utgångspunkt i den boende 

personens vanor och behov. Det står i kontrast till det som anges av Socialstyrelsen 

(2011) där särskilt boende jämställs med den boendes eget hem och där 

Socialtjänstlagen menar att arbetet ska utgå från respekt för personens integritet och 

självbestämmande.  

 

2.2 Personcentrerad vård  
 
2.2.1 Utveckling 

Ett förhållningssätt till en hjälpsökande människa utifrån att varje person är expert på 

sig själv är utgångspunkt för den terapi som den amerikanska psykologen Carl Rogers 

utvecklar under 1960-talet och som innebar början för den personcentrerade vården. 

(Edvardsson, 2009). I slutet på 1990-talet inför amerikanen Tom Kitwood 

personcentrerad vård i Storbritannien. Synen på personer med demenssjukdom 

förändras då från en biomedicinsk syn till ett personcentrerat synsätt som innebär att 

stödja personen som är dold bakom demenssymtomen (Kitwood, 1997). Från 

Storbritannien sprids Kitwoods sitt arbete vidare till övriga Västeuropa men också 

vidare till både Australien och Nordamerika (Dewing, 2004). I jämförelse med dessa 

länder så har personcentrerad vård ännu inte fått samma spridning i Sverige men på 

senare år har personcentrerad vård lyfts fram i litteraturen (Dudas, Kaczynski & Olsson, 

2014; Edvardsson, 2009) men också av Svensk sjuksköterskeförening (2010) och 

Socialstyrelsen (2010) samt i Vårdhandboken (Hörnsten, 2013). Personcentrerad vård är 
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en av sjuksköterskans kärnkompetenser (McCance & McCormack, 2013). Vid 

Göteborgs universitet finns Centrum för personcentrerad vård (GPCC). GPCC (2016) är 

ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med ett hundratal nationella och internationella 

forskare. Det finns inga identifierade hinder för att införa personcentrerad vård i svensk 

vård- och omsorg och att implementera personcentrerad vård behöver inte kräva en 

mängd extra resurser (Dudas, et.al., 2014).  

  

För att effektivisera sjukvårdens resurser föreslår regeringen ett förändrat arbetssätt med 

utgångspunkt från målgruppens behov snarare än från enskilda diagnoser eller 

specialiteter. För att öka kvalitéten i vården krävs ett förändrat arbetssätt, genom att 

personens behov av vård stöds av teamet i att utföra sin egen vård, i stället för att vara 

ett objekt (Statens Offentliga utredningar, 2016). Sveriges kommuner och landsting 

(2015) arbetar också för att stärka förutsättningarna för en jämlik och god hälso- och 

sjukvård. Detta ska ske genom att främja och utveckla insatser och genom samordning, 

kontinuitet och helhetssyn verka för en mer tillgänglig och personcentrerad vård. Under 

senare år påtalas personcentrerad vård inom hälso- och sjukvård både i landsting och 

inom kommunen (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014; Edvardsson, 2009). Sådan vård 

är även på sikt kostnadseffektiv.  

 

2.2.2 Beskrivning 

Det finns ingen enhetlig definition på vad personcentrerad vård är men ingående och 

viktiga aspekter finns. Sådana aspekter är att använda personens egen berättelse om sina 

erfarenheter och relationer, att se fenomen utifrån personens perspektiv av sin livsvärld 

samt att stödja den individuella personligheten. Vidare innebär personcentrerad vård att 

prioritera relationer, involvera familjemedlemmar och möjliggöra ett partnerskap där 

personal och personen i behov av vård delar beslut som fattas. Det är också av vikt att 

anpassa miljön för att skapa ett positivt socialt klimat (Brooker, 2004; McCormack, 

2004; McCormack & McCance, 2006). Personcentrerad vård är också ett ramverk som 

innehåller fyra viktiga delar; förutsättningar hos personalen, vårdens kontext, 

personcentrerade processer och resultat (McCormack & McCance, 2006). 

Personcentrerad vård är en process som innehåller den vårdbehövande personens 

berättelse, partnerskap mellan personen och personalen och dokumentation av 

vårdprocessen som är tillgänglig för alla inblandade (Ekman, et.al., 2014).  
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En personcentrerad vårdprocess innebär att den vårdbehövande personen kan få fortsätta 

leva livet på samma sätt som tidigare och som en kompetent och självbestämmande 

person. Det innefattar att vara välkommen, meningsfulla aktiviteter, en personlig 

omgivning, att anhöriga är delaktiga och en bra relation med personalen. Flexibilitet och 

kontinuitet är viktigt och personen upplever personalen som tillgängliga, att de har tid 

och förändrar rutiner efter den vårdbehövande personens behov i vårdprocessen 

(Edvardsson, Fetherstonehauge & Nay, 2010a). 

 

2.2.3 Att mäta personcentrerad vård 

En vårdprocess utifrån personcentrerad vård kan mätas med instrument där personal kan 

skatta olika faktorer som anses viktiga för personcentrerad vård. Ett sådant instrument 

är Person-centred Care Assessment Tool (P-CAT) som innehåller frågor, som 

exempelvis om den boendes livshistoria används i vårdplaner (Sjögren, Lindkvist, 

Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2012). Upplevelse av personcentrerad vård ger 

positiva effekter med högre livskvalitet för patienten (Sjögren, Lindkvist, Sandman, 

Zingmark & Edvardsson, 2013; Edvardsson, Petersson, Sjögren, Lindkvist & Sandman, 

2013). Anställda upplever högre tillfredställelse i arbetet då en personcentrerad vård ges 

men stöd i organisationen är viktig (Edvardsson, Fetherstonhaugh, McAuliffe, Nay & 

Chenco, 2011).  

 

2.2.4 Personal och ledarskap 

Det är viktigt att organisationen ger stöd till personalen i deras roll för att nå målet med 

personcentrerad vård. Personal har olika erfarenheter, förmågor och motiv till sitt 

arbete. Personal behöver kompetens, engagemang, social förmåga och självkännedom. 

Viktiga faktorer är att ledaren är tillgänglig, att status och maktskillnader är små, att 

patienter och personal är jämlika, att kommunikationen är öppen och hantering av 

personalens känslor då detta skapar bra förutsättningar för personcentrerad vård 

Kitwood, 1997; McCormack & McCance, 2006). Personalen måste värdesättas som 

personer för att personcentrerad vård ska bli möjlig (Brooker, 2004). Det innebär att 

utgå från en värdegrund och förhållningssätt gentemot den vårdbehövande personen, 

men även gentemot dennes närstående, arbetskamrater och överordnade. För de 

anställdas del innebär det att deras reflektion om situationer och deras idéer identifieras 

som en styrka och medarbetarnas resurs frigörs till fördel för vårdprocessen. Alltså bör 

relationen mellan anställda och chef utgå från ett personcentrerat ledarskap där 

medarbetarens upplevelser och behov är i fokus (Ekman, et.al., 2014).  
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Backman, Sjögren, Lindkvist, Lövheim och Edvardsson (2016) presenterade en 

interaktionsmodell där ledarskap, personcentrerad vård och psykosocialt klimat är 

faktorer som interagerar med varandra som förutsättningar för personcentrerad vård 

(Figur 1). Det finns samband mellan ledarskap och personcentrerad vård, 

personcentrerad vård och psykosocialt klimat samt ledarskap och psykosocialt klimat. 

Det finns även en indirekt effekt på ledarskap och psykosocialt klimat via 

personcentrerad vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Interaktionsmodell mellan ledarskap, personcentrerad vård och psykosocialt klimat, efter egen 

tolkning av Backman, Sjögren, Lindkvist, Lövheim & Edvardsson, 2016, s 771.  

 

2.3 Personcentrerat klimat 

Psykosocialt klimat är en förutsättning för personcentrerad vård (Backman, et al., 2016; 

Brooker, 2004; McCormack & McCance, 2006). Det är av betydelse att patienter känner 

sig välkomna, att omgivningen är igenkännande, att patientens sociala relationer värnas 

om, att patienten upplever gästvänlighet, trygghet och säkerhet (Edvardsson, Sandman 

& Holritz-Rasmussen, 2005; Rasmussen & Edvardsson, 2007). Personcentrerat klimat 

bygger på att stödja personligheten och ge välbefinnande i vårdandet (Edvardsson, 

Sandman & Rasmussen, 2008). Vid mätandet av personalens upplevelse av 

personcentrerat klimat kan Person-centred Climate Questionaire-Staff version, PCQ-S, 

användas. Instrumentet innehåller tre dimensioner; Trygghet och säkerhet, Vardaglighet 

och Gemenskap (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2009) och instrumentet kan ses 

som hjälpmedel för att utveckla förutsättningar för personcentrerad vård.  

 

Dimensionen trygghet och säkerhet handlar om att vara välkommen, att vara sedd, att 

vara sig själv, att patienterna är i säkra händer och att det talas ett språk som patienterna 

förstår. Dimensionen vardaglighet handlar om att det kan vara hemtrevligt för 

Ledarskap 

Personcentrerad 

vård 

Psykosocialt 

 klimat  
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patienterna trots institution, att det finns något vackert att vila ögonen på, att det finns 

ett lugn, att skingra tankarna och att det är rent och snyggt. Dimensionen gemenskap 

handlar om att det är enkelt för patienterna att hålla kontakt med nära och kära, enkelt 

för patienterna att ta emot besök, enkelt för patienterna att prata med personalen och att 

patienterna har någon att prata med om de så önskar (Edvardsson, et.al., 2009). 

 

Det finns ett samband mellan upplevelse av att vården är personcentrerad och samtidig 

upplevelse av ett personcentrerat klimat hos personer med demens (Sjögren, Lindkvist, 

Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2014). Vid studien jämfördes samband mellan det 

tidigare beskrivna instrumentet P-CAT och ett instrument för patienters upplevelse av 

personcentrerat klimat. Personcentrerat klimat ger också en högre tillfredställelse i livet 

för patienter inom äldreomsorgen enligt Yoon, Roberts, Grau & Edvardsson (2015) 

samt ökar deltagande i vardagliga aktiviteter (Bergland, Hofoss, Kirkevold, Vassbѳ & 

Edvardsson, 2014).  

 

Sjuksköterskor på svenska sjukhus upplever högre tillfredställelse med egna arbetet och 

med den givna vården om det finns ett personcentrerat klimat (Lehuluante, Nilsson & 

Edvardsson, 2012; Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2014). 

 

2.4 Omvårdnadsteori 
 
2.4.1 Jean Watson 

I omvårdnadsteoretikern Jean Watsons, teori om mänsklig omsorg, finns ett särskilt 

fokus på omsorg om människor, där även personalen omsorg om sig själva är viktigt för 

att kunna skapa omsorg och en helande miljö för patienter och andra (Ylikangas, 2012). 

Watson menar att omvårdnad är en kombination av humanism och vetenskap och den 

utgår från att vi som människor står i relation till varandra och att omvårdnad sprids från 

individen, samhället, världen och universum (Watson, 1979; Watson, 2016). Watsons 

anger grundläggande värden, Caritas, som ska levas och förverkligas genom 

Caritasprocesser. De tio Caritasprocesserna handlar om att kvarhålla humanistiska och 

altruistiska värden, att ha medveten närvaro och hedra den subjektiva livsvärlden. 

Vidare ska sjuksköterskan utveckla och kvarhålla kärlek- och tillitsfulla relationer, 

tillåta uttryck av positiva och negativa känslor och utveckla problemlösning i 

vårdprocesser och använda sitt artisteri. Fortsättningsvis ska att sjuksköterskan engagera 

sig i transpersonell undervisning och lärande, bilda en läkande miljö, ge assistans med 

basala behov och vara öppen för livets mysterier (Watson, 2016).  
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2.4.2 Användbarhet av Watsons Caritasprocesser 

Watson anger att sjuksköterskan ska kvarhålla humanistiska och altruistiska värden där 

hen visar vänlighet och medkänsla med sig själv och andra samt då hen tillåter uttryck 

av positiva och negativa känslor (Watson, 2016). I personcentrerat klimat finns aspekter 

som att vara välkommen, sedd och att vara sig själv (jfr. Edvardsson, et. al., 2009).  

Sjuksköterskan ska kvarhålla kärlek och tillitsfulla vårdrelationer (Watson, 2016). I 

personcentrerat klimat påtalas vikten av att det är enkelt för patienten att prata med 

personalen eller någon annan om de så önskar (jfr. Edvardsson, et. al., 2009). 

Fortsättningsvis nämner Watson att sjuksköterskan ska använda sitt artisteri i 

vårdprocesser, engagera sig i transpersonell undervisning och lärande, bilda en läkande 

miljö, ge assistans med basala behov och vara öppen för livets mysterier (Watson, 

2016). I personcentrerat klimat finns aspekter som att patienterna är i säkra händer, att 

det är rent och snyggt, hemtrevligt, lugnt, vackert samt ger möjlighet att skingra 

tankarna (jfr. Edvardsson, et. al., 2009). Watson anger att patienten ska få assistans med 

basala behov (Watson, 2016). Personcentrarat klimat nämner gemenskap och att det ska 

vara enkelt att hålla kontakt med nära och kära och ta emot besök (jfr. Edvardsson, et. 

al., 2009). I text av Watson benämns ofta sjuksköterskans förhållningssätt men i det 

självständiga arbetet så anser författaren till det självständiga arbetet att det även kan 

gälla även vård- och omsorgspersonal. 

 

3 Problemformulering 
 

Tillsyn inom äldreomsorgens verksamhet visar att det finns brister och att rutiner 

planeras utifrån bemanningssituationen och inte med utgångspunkt i den boende 

personens vanor och behov. Det är i motsats till den personcentrerad vård som 

exempelvis Socialstyrelsen påtalar är viktig för att stärka personligheten, prioriterar 

relationer och involverar familjemedlemmar. Det finns samband mellan personcentrerad 

vård, personcentrerat klimat och ledarskap. Det är av betydelse att personalen stöds och 

värdesätts i sitt arbete. Ett personcentrerat klimat där personalen känner trygghet och 

säkerhet, vardaglighet och gemenskap, inverkar på personalens arbetstillfredsställelse, 

socialt stöd och samvetsstress. Studien ska förhoppningsvis öka kunskapen om hur 

vård- och omsorgspersonal uppfattar personcentrerat klimat på de enheter där de arbetar 

då detta är en förutsättning för personcentrerad vård. 
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4 Syfte 
 

Syftet är att beskriva vård- och omsorgspersonalens uppfattningar av personcentrerat 

klimat på särskilt boende.  

 

5 Metod 
 

Metoden som användes var en kvantitativ enkätundersökning med en skala för 

personcentrerat klimat samt kvalitativa intervjuer som analyserades med kvalitativ 

deduktiv innehållsanalys. 

 

För att beskriva vård- och omsorgspersonalens uppfattningar av personcentrerat klimat 

har metodtriangulering använts (jfr. Polit & Tatano-Beck, 2012). Detta valdes för att 

först skapa en kollektiv beskrivning av personalens kvantitativa uppfattningar som var 

utgångspunkt för de senare intervjuerna, för att dessa skulle utgå från uppfattningar 

utifrån en kollektiv nivå. Det självständiga arbetet inriktar sig på människors 

uppfattningar (eng. perceptions) (Richardson, 1999). Analysen som har använts är 

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012). Genom 

användande av flera intervjupersoner kan en variation av företeelsen nås. Intervjuaren 

stimulerar berättandet hos en intervjuperson och blir samtidigt medskapare till 

intervjutexten (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2012). 

 

5.1 Urval 

Studien omfattade två särskilda boenden i sydöstra Sverige med 2 respektive 4 

avdelningar och en dagverksamhet. Samtliga som vård- och omsorgspersonal, med 

tillsvidareanställning eller tidsbegränsat vikariat, som tjänstgjorde under studiens period 

tillfrågades att delta i enkätsökningen. De beskrivna särskilda boendena valdes då dessa 

var lätt tillgängliga för forskaren. Urvalet till intervjuerna utgjordes av att ovanstående 

personal själva fick anmälan sitt intresse för att också delta i en intervju. Antal 

intervjuer var inte i förväg bestämt. Alla som önskade delta i en intervju inkluderades.  

 

5.2 Deltagare 
Deltagarna var 74 vård- och omsorgspersonal. De flesta av deltagarna var i åldern 38-57 

år, arbetade deltid och hade en fast anställning. Den vanligaste förekommande 

yrkesrollen var undersköterska med arbetstid dag och kväll. Deltagarnas år i nuvarande 
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yrkesroll hade en jämn spridning men flest hade arbetat 0-20 år på den aktuella 

arbetsplatsen. Demografiska uppgifter för deltagarna finns i tabell 1. Personal som 

deltog vid intervju, utgjordes av fem kvinnor med en varierande ålder mellan 36-64 år 

och de hade arbetat i 0-22 år på de särskilda boendena. De var representerade från både 

de två boendena och både dag och nattpersonal och flera olika avdelningar ingick.  

 

Tabell 1. Deskriptiv demografisk data för deltagarna i studien.  

Frågor Svarsalternativ Antal och 

procent 

Ålder 18-37 år   

38-57 år 

58 år eller mer 

14 (26,9) 

28 (53,9) 

10 (19,2) 

Yrkesroll Undersköterska/Undersköterska/Skötare 

Vårdbiträde/Omsorgspersonal 

45 (86,5) 

7 (13,4) 

Anställning/typ Fast anställd 

Vikarie 

47 (90,4) 

5 (9,6) 

Arbetstid Dag/Kväll 

Natt, kombination dag/natt 

44 (84,6) 

8 (15,4) 

Anställning/ 

Omfattning 

Heltid 

Deltid 

8 (15,4) 

44 (84,6) 

År nuvarande 

yrkesroll 

0-10 år 

11-20 år 

21-30 år 

31 år eller mer 

12 (23) 

13 (25) 

14 (26,9) 

13 (25) 

År nuvarande 

arbetsplats 

(internt 

bortfall= 1) 

0-10 år 

11-20 år 

21-30 år 

31 år eller mer 

19 (36,6) 

17 (32,7) 

8 (15,4) 

7 (7) 

 

5.3 Information och samtycke 

Skriftlig information om studien gavs till områdeschefen som därefter gav muntligt 

tillstånd att genomföra studien. Enkäten delades ut i samband med personalmöten. 

Information om studien och författarens planerade besök publicerades på 

avdelningarnas websida. Vid enkätutdelandet gavs muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte, metod, frivilligt deltagande samt om rutiner för insamling samt hur 

studiens material hanteras och behandlas.  
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5.4 Studiens empiriska undersökning 
 
5.4.1 Enkät 

För att samla in data om hur vård- och omsorgspersonalen uppfattade vårdklimatet så 

användes en skala, Person-centred Climate Questionaire-Staff version, PCQ-S, (Bilaga 

A) som är skapad av Edvardsson, et.al. (2009) och har utvecklats i Sverige under det 

senaste decenniet. PCQ-S innehåller 14 strukturerade påståenden om personcentrerat 

klimat där påstående 1-5 handlar om upplevelse av trygghet och säkerhet, påstående 6-

10 handlar om upplevelse av omgivningen utifrån vardaglighet, och påstående 11-14 

handlar om klimat av gemenskap och sociala relationer. I påstående 1-3 användes ordet 

”man” och en kontakt togs med en av konstruktörerna till skalan (D. Edvardsson, 

personlig kommunikation 160921) och därefter förtydligades i instruktionerna till 

personalen med att ”man” innebär den allmänna känslan på avdelningen. Påståendena 

graderades på en 6-gradig Lickertskala avseende i vilken utsträckning de instämde med 

påståendena eller inte med följande gradering; 1. Nej, tar helt avstånd till 6. Ja, helt 

enig. Varje deltagares resultat avlästes som poäng. Förutom datainsamling av PCQ-S i 

det aktuella självständiga arbetet så ställdes också semistrukturerade frågor om 

demografiska uppgifter som exempelvis ålder, yrke och år i yrket. PCQ-S och frågor om 

demografisk data benämnas som ”enkäten” i metoddelen. 

 

Skalan PCQ-S rekommenderas för användning inom sjukhus och äldreomsorg då 

instrumentets interna validitet, mätt med total varians, har bedömts god (Edvardsson, et 

al., 2009; Edvardsson, Koch & Nay, 2010b; Bergland, Kirkevold & Edvardsson, 2012; 

Vrbnjak, Pahor, Povalej-Brẑan, Edvardsson & Pajkihar, 2017). Konstruktion och 

innehållsvaliditet har också testats för PCQ-S. En slutsats var att validitet som 

exempelvis kriterievaliditet behövde stärkas med flera studier (Edvardsson, et, al., 2009; 

Edvardsson, et.al, 2010b). Sådana studier har senare genomförts i viss omfattning där 

resultatet har visat att PCQ-S samvarierar med upplevelse av att ge en personcentrerad 

vård (Sjögren, et.al., 2014), personalens tillfredställelse med sitt arbete och given vård 

(Lehulante, et.al., 2012), personcentrerad vård, psykosocialt klimat och ledarskap 

(Backman, et.al., 2016) och hur olika poängintervaller av PCQ-S skalans totala poäng, 

relaterar till skalor som mäter arbetstillfredsställelse, socialt stöd och samvetsstress hos 

personalen (Edvardsson, Sjögren, Lindkvist, Taylor, Edvardsson & Sandman, 2015).  

 

Skalan PCQ-S reliabilitet mätt med test- retest, dvs. i vilken omfattning ett instrument 

kan åstadkomma liknande resultat vid två olika mättillfällen, och det har bedömts som 
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tillfredställande. Skalan bedöms inte heller innehålla några överflödiga påståenden 

(Edvardsson, et al., 2009; Edvardsson et al., 2010b; Bergland, et.al., 2012; Edvardsson, 

et al., 2015; Vrbnjak, et.al., 2017). Tidigare studier av PCQ-S har påtalat begränsningar 

avseende generaliserbarhet på grund av ett icke-slumpmässigt urval (Edvardsson, et al., 

2010b; Edvardsson, et al., 2015) samt behov av att studera PCQ-S i andra urval eller 

kontexter (Edvardsson, et al., 2009; Edvardsson, et al., 2010b). En slutsats som 

framkommit i de två ovan nämnda studierna var att instrumentet behöver stärkas även 

avseende reliabilitet. 

 
5.4.2 Intervju 

En intervjuguide skapades med halvstrukturerade frågor för de 14 olika resultaten av 

personalgruppens svar på PCQ-S (Bilaga B). De halvstrukturerade frågorna var 

formulerade som ”Vad tänker du när du ser resultatet?” och ”Hur tror du att 

vårdklimatet är för de som helt instämmer med påståendet?” Följdfrågorna anpassades 

efter den riktning som intervjun tog. De kunde exempelvis vara frågor som ”Vad tror du 

att det handlar om för situationer?” eller ”Vad tror du att de uppfattar?”. På slutet 

ställdes frågor om uppfattningen av resultatet i stort och om de 14 påståendena ansågs 

relevanta för att beskriva vårdklimat eller om något saknades eller var överflödigt. 

  

5.5 Datainsamling 
 
5.5.1 Enkät 

Enkäten delades ut i kuvert som markerades med datum för studiens insamlingsperiod. 

Ifyllda enkäter lämnades i avsedd insamlingslåda som fanns i personalrum. Efter 1-2 

veckor skickade områdeschefen ut en påminnelse på websidan. Syftet med påminnelse 

var att undvika att personal som önskade delta i studien av misstag skulle glömma att 

lämna in enkäten. Totalt delades 74 enkäter ut vid 11 olika tillfällen och data insamlades 

under 37 dagar under hösten 2016. 

 

5.5.2 Intervjusituationen 

Samtliga intervjuer genomfördes av författaren. Intervjuerna genomfördes på olika 

platser som valdes av intervjupersonerna för att de skulle känna sig bekväma. Innan 

intervjun startade informerade intervjuaren att svaren på enkäten skulle presenteras i 

form av ett dokument med stapeldiagram för resultatet från enkätens 14 påståenden. 

Alla intervjuer utgick från samma intervjuguide. Intervjuernas längd varierade mellan 
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35 -60 minuter. Intervjuerna spelades in med diktafon och fördes över till dator som 

ljudfil för att slutligen sparas på ett USB-minne. 

 

5.6 Analysmetoden 
Insamlad data utgjordes av enkätsvar och intervjutext och har analyserats med 

deskriptiv statistik respektive enligt Statistics i SPSS 23 samt kvalitativa innehållsanalys 

utifrån manifest innehåll (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

 

De fem intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren. Intervjutexten bestod av 

15-21 sidor text med dubbelt radavstånd för varje intervju. Texten från fråga 15-17 togs 

bort innan analysen började då den inte svarade specifikt till någon av studiens 

dimensioner utan mer handlade om en allmän känsla av det totala resultatet.  

 

Analysen inleddes med att texterna lästes upprepade gånger för att få en uppfattning om 

helheten. De meningsbärande enheterna markerades från intervjutexten och därefter 

kondenserades de meningsbärande och gavs en kod. Sedan har likheter och skillnader 

identifierats, vilket har skapat 2-3 subkategorier i de förutbestämda 14 kategorierna som 

ingick i domänerna trygghet och säkerhet, vardaglighet respektive gemenskap. 

 

Ord som eh, mm, skratt, paus, upprepning av ord samt ofullständiga meningar har tagits 

med i den transkriberade texten men tagits bort i analysens meningsenheter.  

 

6 Etiska överväganden 
 

Studien genomfördes inom en verksamhet där författaren är en extern samarbetspartner 

vilket innebar att många inom den aktuella verksamheten kände till författaren och där 

några av personerna hade haft kontakt med författaren i samband med studenter på de 

olika avdelningarna. Av den anledningen så valdes en blankett för självanmälan till 

intervju för att det skulle vara lättare att avböja för de som inte önskade att delta. 

Intervjuguiden utformades för att fokusera på en kollektiv innebörd istället för den 

enskildes. Anonymitet skyddades genom att det inte fanns frågor om känsliga 

demografiska uppgifter i enkäten och insamling av enkäter skedde i personalrum som 

delades med flera avdelningar. Konfidentialitet skyddades genom att intervjupersonerna 

fick välja intervjuplats och genom att namn på personer och avdelningar inte uppges i 

arbetet. En etisk självvärdering (Etikkommittén Sydost, 2016) genomfördes och 

godkändes av handledare. Där framkom att individskyddet värnades om genom att risk 
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och nytta med studien har övervägts, att studiens syfte och upplägg beskrevs i den 

skriftliga informationen, att det tydligt framgår att deltagande är frivilligt och när som 

helst kan avbrytas utan negativa konsekvenser samt att ansvariga personer fanns 

namngivna för deltagarna. Deltagarna har också informerats att det är författaren själv 

som hanterar materialet och om att materialet hanteras och förvaras säkert. Allt material 

förvarades inlåst och kommer att förstöras efter publicering av det särskilda arbetet på 

DiVA. 

  

7 Resultat 
 

Syftet med denna undersökning var att beskriva vård- och omsorgspersonalens 

uppfattningar av personcentrerat klimat på särskilt boende vilket redovisas utifrån 

domänerna trygghet och säkerhet, vardaglighet och gemenskap. Varje domän inleds 

med presentation av resultatet från enkäten. Därefter uttalar sig informanten om 

resultatets innebörd för varje kategori. Exempel på hur analysprocessen har bearbetats 

fram till denna del av resultatet kan ses i tabell 2.  

 

Tabell 2. Exempel på hur analysprocessen har bearbetats till resultat. 

Domän Kategori Subkategori Koder Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Meningsbärande 

enheter 

Trygghet 

och 

säkerhet 

Att vara 

välkommen 

Uppfattningar 

som kunde 

relateras till 

arbetsgruppen 

Bekräftelse Trygg, bekräftad 

och kan vara sig 

själv på arbets-

platsen 

 

det måste ju vara 

perfekt, de känner 

sig väl trygga ..på 

sin arbetsplats.. 

bekräftad och 

känner att man 

vågar vara sig själv  

Vardag-

lighet 

Hemtrevligt 

för patienten 

trots 

institution 

Uppfattningar 

som kunde 

relateras till 

omgivningen 

Personliga 

lokaler 

Eget rum kan vara 

jättehemtrevligt 

och som man haft 

det 

 

sedan har de ju sitt 

rum där man 

verkligen.. de 

anhöriga eller vem 

som får ansvar att 

göra iordning och 

där kan det vara 

jättehemtrevligt 

och där ska de ju 

ha som de har haft 

det    

Gemen-

skap 

Enkelt för 

patienten att 

hålla kontakt 

med nära 

och kära 

 

Uppfattningar 

som kunde 

relateras till den 

boende och 

anhöriga 

Kommuni-

kation/ 

relation 

Håller kontakt via 

telefon och besök 

 

Håller kontakt, 

ringa och prata, det 

går jättebra 
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7.1 Trygghet och säkerhet 

 

Resultatet av fråga 1 till 5 presenteras i tabell 3 och i figur 2. Vanligast var att 

personalen var i stort sätt enig med innehållet i påståendena. Ett fåtal av personalen tog i 

någon omfattning avstånd från påståendena. I sådana fall var svarsalternativet, tar delvis 

avstånd, vanligast. Påståendet om patienterna i säkra händer var det påstående som 

uppfattades som personcentrerat klimat i högst utsträckning. Påståendet att vara sig 

själv uppfattades som personcentrerat klimat i lägst utsträckning.  

 

Tabell 3. Kvantitativ redovisning för Trygghet och säkerhet i personcentrerat klimat.  

Trygghet och säkerhet 

 

mean, SD                        min/max 

Ingående påståenden i Trygghet och säkerhet 

 

Antal                                                      mean, SD          min/max 

24,16  (0,51) 14-30 Att vara välkommen (n=51) 

Att vara sedd (n=50) 

Att vara sig själv (n=51) 

Patienter i säkra händer (n=50) 

Språk som patienterna förstår (n=52) 

4,94 (0,12) 

4,64 (0,13) 

4,63 (0,14) 

4,98 (0,12) 

4,90 (0,11) 

3-6 

2-6 

2-6 

3-6 

3-6 

 

 

 

Figur 2. Antal svar för respektive påstående i Trygghet och säkerhet i personcentrerat klimat. 
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7.1.1 Att känna sig välkommen 

Uppfattningar av att känna sig välkommen som kunde relateras till arbetsgruppen 

innebar bekräftelse och bra samarbete. Det handlade om att avdelningar välkomnade ny 

personal och nya personer kom in i arbetsgruppen, det fanns bra stämning och 

personalen var sedd och kunde vara sig själv i gruppen där man accepterar varandra. 

Överlag så uppfattades resultatet bra. ”Tycker nog att det ett bra resultat…överlag. Vem 

som helst som kommer hit, timvikarier eller om man är tillsvidareanställd, det är någon 

som går bredvid”. Det fanns också bra samarbete där gruppen tillät den personal som 

tog emot nya boende att göra ett bra arbete. Det motsatta innebar bristande bekräftelse 

och bristande samarbete och det handlade om att vissa grupper, som studenter och 

vikarier, var mindre välkomna. Det var också svårt att få sina åsikter hörda och man 

kunde få idéer överkörda. Bristande samarbete nämndes också och det innebar problem 

med fördelning av uppgifter inom arbetsgruppen då nya boende skulle välkomnas. 

 

Uppfattningar av att känna sig välkommen som kunde relateras till individen handlade 

om personliga egenskaper som att vara öppen eller att inte bry sig. Det innebar att det 

var lättare att känna sig välkommen för personal som själva var öppna och pratade med 

andra, medan att inte bry sig handlade om eller personer som inte vara beroende av 

stämningen på avdelningen utan som bara kom för att jobba. Det motsatta handlade om 

personliga egenskaper som osocial eller känslig. ”Personerna som kanske inte uttrycker 

sig eller talar om vad de tycker och tänker, mer tystlåten”. Känsliga personer var mer 

beroende av och kände av dålig stämningen i arbetsgruppen mer än andra.  

 
7.1.2 Att vara sedd 

Uppfattningar av att vara sedd som kunde relateras till arbetsgruppen var bekräftelse 

och mindre grupper. Det innebar att många nya som kom togs omhand på avdelningen, 

kom in och bekräftades av gruppen och att det fanns ett öppet klimat för allas åsikter 

samt respekt och förtroende.”Känner man förtroende för sina arbetskamrater så ..och 

känner sig respekterad så..då känner man ju att man trivs..och då känner man sig sedd 

som person”. Det kunde vara lättare att bli sedd i en mindre grupp än vid stora möten. 

Det motsatta handlade om bristande bekräftelse och bristande samarbete. Det innebar att 

det fanns starka personer i grupper, allas åsikter var inte lika viktiga och det var svårt att 

bli tagen på allvar. Det tog tid för den som var ny att bli accepterad eller så kunde det 

innebära att det fanns personal som inte kom in i arbetsgruppen alls. Det innebar också 

att inte bli bekräftad eller uppskattad för sitt arbete av chef eller arbetsgrupp. ”Fast idén 
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kanske är jättebra men det är inte säkert man blir sedd för det utan det tar ett tag innan 

man blir accepterad i gruppen också..som kompetent”. Bristande samarbete handlade 

om att det uttrycktes negativa tankar om att det var jobbigt när ny personal skulle 

komma.  

 

Uppfattningar av att vara sedd som kunde relateras till individen handlade om 

personliga egenskaper som öppen och trygg. Det innebar att vissa individer hade lätt för 

att skapa kontakt med andra och öppen handlade om att vara trygg i sig själv och sin 

yrkesroll. Det motsatta handlade om individer som var osociala eller känsliga. Det 

innebar att det var svårare att bli sedd för den som var tystlåten och känsliga innebar att 

kvinnor uppfattades mer känsliga för stämningen i gruppen.  

 
7.1.3 Att vara sig själv 

Uppfattningar av att vara sig själv som kunde relateras till arbetsgruppen var bekräftelse 

och samarbete. Det innebar samtala om annat än arbete på sina raster, trivsel och 

trygghet då olika åsikter accepterades. Bra samarbete innebar att varje persons 

kompetens togs tillvara. ”Man känner att man kompletterar varandra även om man är 

olika  i en arbetsgrupp, att man ser det som en tillgång”. Det motsatta handlade om 

bristande bekräftelse vilket innebar att en person inte kunde vara sig själv, kände sig 

annorlunda och kände sig tvingad att anpassade sig till arbetsgruppen.  

 

Uppfattningar av att vara sig själv som kunde relateras till individen innebar att vara 

trygg eller ett val att inte vara sig själva. Det innebar att vara trygg i sig själv men det 

också fanns en osäkerhet om det var ett aktivt val att inte vilja vara som sitt privata jag 

utan att enbart vara i sin yrkesroll. ”Man kommer till arbetet för att arbeta, man kan 

vara en helt annan person privat, man kanske inte vill vara sig själv, det är ju upp till 

var och en”. Det motsatta innebar att personer var känsliga vilket handlade om att 

personliga saker och hur man kände inför dagen, togs med till arbetet.  

 
7.1.4 Patienterna är i säkra händer 

Uppfattningar av att patienterna var i säkra händer som kunde relateras till 

arbetsgruppen var att det fanns bra rutiner och många uppfattade att arbetsgruppen hade 

hög moral, gjorde sitt bästa och att de boende var trygga och säkra och att den planerade 

vården genomfördes enligt rutinerna. Några personer uppfattade att säkerheten på 

avdelningen var högre än vad resultatet angav. Det motsatta handlade om bristande 

rutiner. Bristande rutiner kunde handla om att det fanns många inblandade professioner 
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och att kommunikationen mellan dem brast. Det kunde också handla om brister i 

patientens vård och personalbrist. Personal angav lägre säkerhet om de såg kollegor 

slarva, trots att de själva var noggranna. Det ansågs inte rimligt att vara helt enig med att 

patienterna var i säkra händer. ”Även om man själv är väldigt noga med säkerheten så 

kanske man känner att inte alla är det och då måste man sätta ett sådant val, att man 

tar delvis avstånd”. Uppfattningar av att patienterna var i säkra händer som kunde 

relateras till individen handlade om ansvar vilket innebar att personalen kunde tänka att 

patienten var trygg i en individs händer. Det motsatta innebar brist på ansvar vilket var 

då individer accepterade att incidenser inträffade, som fall och bortglömda läkemedel. 

Det handlade också om att personal som inte var eniga borde meddela ansvarig chef om 

brister. ”Jätteförvånad, om man inte tycker att patienterna är i säkra händer så hoppas 

jag verkligen att man går och pratar med någon chef”.   

 
7.1.5 Pratar ett språk som patienterna förstår 

Uppfattningar av att det pratades ett språk som patienterna förstod kunde relateras till 

personal innebar att personalen delade språk och traditioner med den boende. Det 

handlade om svenskt språk eller att tala svenska utan brytning men det innebar också 

språktraditioner där äldre personal delade de boendes språkkultur och/eller vardagliga 

traditioner vilket skapade förtroende och förståelse. Det motsatt var när personal och 

boende inte delar och språk, traditioner eller då kommunikation inte var utifrån den 

boendes behov. Det innebar att personal saknade svenskt språk eller använde ett 

ungdomligt språk samt att personalen inte hade samma kulturella traditioner som de 

boende, vilket ledde till missförstånd och svårigheter för de boende när de skulle förstå 

instruktioner. ”Många slänger sig med slang de kanske inte förstår de gamla..eller har 

glömt bort”. Personal kunde också glömma hur de skulle kommunicera bäst utifrån den 

boendes behov som med boende som hade en demenssjukdom och det kunde 

förekomma att dumma saker sades då den boende uppfattades tjatig. Personal kunde 

också arbeta på rutin utifrån personalens önskemål utan att lyssna till den boende. Det 

uppfattades inte rimligt att man kunde vara helt enig med att personalen pratade ett 

språk som patienterna förstod. ”Vissa jobbar på rutin om..inte lyssnar på patienterna 

heller..de bara om man säger..kör sitt eget race” 

 

Uppfattningar av att det pratades ett språk som patienterna förstod kunde relateras till de 

boende innebar att det var lättare att prata på ett språk som patienterna förstår om det 

var få personer med demenssjukdom på avdelningen. Personalen uppfattade att personal 
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som var mer eniga med uttalandet var på avdelningar där det bodde mindre antal 

personer med demenssjukdom.  

 
7.1.5.1 Sammanfattning av trygghet och säkerhet 

Det som uppfattades som trygghet och säkerhet i högre utsträckning var att patienterna 

var i säkra händer då det fanns bra rutiner och ansvar i arbetsgruppen. Här framkom 

även att samarbete och bekräftelse i arbetsgruppen, personalen var öppna, trygga, eller 

valde hur de ville vara. Personalen delade språk och traditioner med den boende samt att 

få av de boende hade en demenssjukdom.  

 

Det som uppfattades som trygghet och säkerhet i lägre utsträckning var att man inte 

kunde vara sig själv då det saknades bekräftelse från arbetsgruppen och då personalen 

var känsliga. Det uppfattades att det var bristande samarbete, att personalen var asociala 

samt att det fanns bristande rutiner och ansvar och där personalen inte delade språk och 

tradition eller kommunicerade med de boende utifrån deras behov. 

  

7.2 Vardaglighet 
 

Resultatet av fråga 6 till 10 presenteras i tabell 4 och i figur 3. Vanligast var att 

personalen var delvis enig med innehållet i påståendena. Några av personalen tog i 

någon omfattning avstånd från påståenden, där svarsalternativen, tar delvis avstånd och 

tar nästan helt avstånd, var vanligast. Påståendet om att det var hemtrevligt för 

patienterna trots institution var det som uppfattades som personcentrerat klimat i högst 

utsträckning. Att det finns ett lugn uppfattades som personcentrerat klimat i lägst 

utsträckning. 

 

Tabell 4. Kvantitativ redovisning för Vardaglighet i personcentrerat klimat. 

Vardaglighet 

 

mean,SD   min/max 

Ingående påståenden i Vardaglighet 

 

Antal                                                                               mean, SD        min/max 

20,62 

(0,66) 

11-30 Hemtrevligt för patienterna trots institution (n=52) 

Något vackert att vila ögonen på (n=52) 

Att det finns ett lugn (n=52) 

Att det finns möjlighet att skingra tankarna (n=50) 

Att det är rent och snyggt (n=51) 

4,65 (0,13) 

4,02 (0,17) 

3,85 (0,17) 

3,90 (0,15) 

4,18 (0,15) 

3-6 

1-6 

1-6 

2-6 

2-6 
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Figur.3 Antal svar för respektive ingående påstående om Vardaglighet i personcentrerat klimat. 

 
7.2.1 Hemtrevligt för patienterna trots institution 

Uppfattningar av att det var hemtrevligt för patienterna trots institution och som kunde 

relateras till personalen var pynt och traditioner samt boendes vanor. Det innebar att 

personalen försökte pynta med dukar, gardiner och blommor för att det skulle se 

hemtrevligt ut och för att den boende skulle känna av högtider. ”Som till advent och 

jul..eller midsommar och påsk eller över huvudtaget annars…så det verkligen får 

kännas”. Personalen behandlade den boende som en person genom att tillfråga hur de 

ville ha det, samtalade och skapa delaktighet och visa respekt för integritet. Personalen 

gjorde sitt bästa och det förekom förvåning över att inte fler var mer eniga. Det motsatta 

innebar att personalen arbetade efter personalens rutiner och tog makten från den 

boende. Det handlade om att personalen körde på i sina egna rutiner eller gick in på de 

boendes rum utan att knacka och inte respekterade deras integritet. ”Springer ut och in i 

rummet, de känner att de är påpassade och inte som hemma, om inte personalen 

respekterar att de ska ha ett eget revir” 

 

Uppfattningar av att det var hemtrevligt för patienterna och som kunde relateras till den 

boende innebar att dåligt humör hos den boende som spred dålig stämning. 
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Uppfattningar av att det var hemtrevligt för patienterna och som kunde relateras till 

omgivningen var att det fanns trevliga lokaler och personliga lokaler. Det innebar att 

den boendes eget rum var personligt och fint, mindre avdelningar eller vissa rum 

uppfattades hemtrevliga. ”Deras gemensamma rum där borta där de har TV:n, det är ju 

som ett gammalt vardagsrum, hur mysigt som helst”. Hemtrevliga lokaler uppfattades 

vara en subjektiv upplevelse. Det motsatta var uppfattningar av lokalerna som 

institutionsliknande, opersonliga rum och tillgänglighet. Det handlade om att lokaler 

bestod av korridorer eller hade rum som var små och lokalerna som var svåra att 

påverka. Hemtrevlighet fick vara rimlig i förhållande till att vara lättillgänglig för 

personal och boende. ”Det ska inte vara för mycket heller tycker jag för man ska ju 

kunna få plats och arbeta..det är hemtrevligt så gott som det går att få”. Vissa boende 

hade inte många saker på sitt rum, vilket inte upplevdes som opersonligt. Det fanns 

uttalanden om att det inte kan bli som en hemmiljö där intervjupersonerna inte förstod 

de som hade angett att de var helt eniga. 

 
7.2.2 Något vackert att vila ögonen på 

Uppfattningar av något vackert att vila ögonen på och som kunde relateras till 

personalen var pynt och boendes vanor. Det innebar att personalen försökte pynta med 

vackra föremål men även estetisk uppdukning vid måltider. ”Att maten läggs upp 

fint..vila ögonen på tallriken, inte att det är ihop rört utan att det känns estetiskt 

tilltalande” men också att göra så de boende fick känna sig fina. Personalen kunde 

också vara vackra att se på för de boende. Det motsatta handlade om att personalen 

fokuserade på det negativa och inte uppfattade något vackert. 

 

Uppfattningar av något vackert att vila ögonen på som kunde relateras till omgivningen 

var grönska och årstider och vackra platser och saker. Det innebar att utomhusmiljön 

med träd, blommor och belysning var vacker för de boende. ”De här träden på våren 

och hösten ja det är makalöst så vackert och de säger det de som bor där de tycker att 

det är så fint.  På andra sidan är ju rosenträdgården..så utomhus är ju jättevackert” 

Vackra platser och saker handlade om att det fanns vissa avdelningar eller rum som 

uppfattades mer vackra samt vackra detaljer, som tavlor, som kunde tilltala olika 

personer. Det motsatta handlade om att det var gammalt och slitet i lokaler samt tråkiga 

utomhusvyer och att det inte fanns mycket eller inte fanns något vackert. Det var svårt 

att förstå svarande som var helt eniga utifrån ett helhetsperspektiv. 
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7.2.3 Att det finns ett lugn 

Uppfattningar av att det fanns ett lugn och som kunde relateras till personalen var bra 

bemötande och fokuserad på arbetet. Det innebar ett lugnt och bra bemötande som spred 

sig till de boende vilket gav trygghet och motverkade oro. ”De är inte lugna om inte vi 

är lugna”. Personalen tog sig tid, lät inte oroliga boende ta deras fokus från arbetet och 

mötte upp oro med omvårdnadsåtgärder genom att gå en promenad med patienterna där 

de fick byta miljö eller genom att ändra möblering i matsal om irritation mellan boende 

uppstod. Det motsatta handlade om tidsbrist. Det innebar att personalen stressade och 

hade många arbetsuppgifter och för lite tid med de boende vilket spred oro. 

  

Uppfattningar av att det fanns ett lugn och som kunde relateras till de boende var lugna 

grupper vilket innebar att det var lugnt och fridfullt bland de boende. Det motsatta 

handlade om oroliga grupper och blandade sjukdomar. Det handlade om stora röriga 

avdelningar, avdelningar med olika mycket patienter som upplevdes jobbiga och där 

personer med och utan demenssjukdom fanns samtidigt. ”Det är ju när man blandar 

dementa och icke-dementa, då kan det bli kaos”. Uppfattning av lugn förändrades 

beroende på vilka sjukdomar de boende personerna hade och det kunde skifta om de 

som bodde där hade fysiska sjukdomar eller demenssjukdom. Oro spreds lätt i grupper 

av boende vilket minskade uppfattning av ett lugn.   

 

Uppfattningar av att det fanns ett lugn och som kunde relateras till omgivningen var 

lugna platser och lugna stunder. Det handlade om att vissa avdelningar uppfattades 

lugnare och att det fanns stunder av lugn även om det inte var lugnt överlag. 

 
7.2.4 Att kunna skingra tankarna 

Uppfattningar av att kunna skingra tankarna som kunde relateras till personalen var om 

personalen var fokuserad. Det innebar att personalen släppte sitt privatliv när de började 

arbeta eller inte lät sig distraheras av oro runt omkring när de utförde sitt arbete. Det 

motsatta handlade om att personal som inte fokuserade på sitt arbete vilket innebar att 

personalen lät sig störas av sin mobil och gick ifrån arbetet ofta och uppfattades 

okoncentrerade och då uppfattades skingrad i andra tankar än de som tillhörde arbetet. 

”Att man inte är koncentrerad på sitt arbete om man skingrar tankarna, att det är 

tvärtom” 

 

Uppfattningar av att kunna skingra tankarna som kunde relateras till omgivningen var 

att vara i fred. För de boende innebar det att skingring av tankarna bara kunde ske om de 
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var på sitt rum eller ensamma i en lokal. För personalens del så innebar det att gå ifrån 

situationer på avdelningen och samla krafter i personalrum eller expeditioner. I samband 

med raster kunde personalen skingra tankarna. Det uppfattades viktigt att få stänga in 

sig, ladda om, få tyst och lugnt eller prata av sig en stund. Miljön i personalutrymmen 

kunde upplevas olika bra för att skingra tankarna. ”Det beror ju också på vad man har 

för personalrum..massagestol där man verkligen kunde stänga in sig..med den här 

lugnande musiken..man kunde skingra tankarna”. Det motsatta handlade om stökiga 

miljöer. Det innebar att befinna sig i en stökig miljö på avdelningen med en känsla av 

att vara trött i huvudet. Matsalssituationen uppfattades värst och särskilt svårt för de 

boende som till skillnad från personalen, inte kunde gå därifrån. Ibland kunde även 

personalrummet innebära störande moment och spring som störde personalens skingring 

av tankar från vårdarbetet.  

 
7.2.5 Att det är rent och snyggt 

Uppfattningar av att det var rent och snyggt som kunde relateras till personalen var 

prioritering och fokuserar inte på smuts. Det innebar att personal hann med städning 

eller att städning prioriterades. Städning var ofta viktig för kvinnor och personer som 

var pedanter och älskade att städa och de såg till att den egna avdelningen var fin. Det 

kunde också handla om personal som inte såg smutsen. Det motsatta var tidsbrist och 

ser brister vilket handlade om att personalen inte hann hålla rent och snyggt och det 

kunde uppfattas smutsigt i lokaler. ”Det är en personalfråga faktiskt..de kanske inte 

hinner..då får det stå tillbaka..städning”. 

 

Uppfattningar av att det var rent och snyggt som kunde relateras till den boende var inga 

klagomål och boendes vanor. Det innebar att personalen inte hade uppfattat klagomål 

från boende om renligheten på boendet. Det var även viktigt att möta den boendes 

önskemål där olika vanor fanns avseende hur den boende vill sköta sin hygien och sina 

ägodelar. Rent och snyggt kunde uppfattas olika av de boende. ”Andra kanske inte 

duschar så ofta och tycker inte det är viktigt men vill ha varje sak precis exakt där den 

ska vara..så det är olika vad man menar med rent och snyggt”. Det motsatta var 

klagomål från boende vilket innebar att kommentarer fanns från de boende om smuts, 

exempelvis i matsalen som var en plats där det var extra viktigt att det var rent och 

snyggt.  
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Uppfattningar av att det var rent och snyggt som kunde relateras till omgivningen var 

slitet och svårstädat vilket innebar att personalen kunde torka golven så de såg fina ut 

när det var nystädat men så fort golvet torkade såg det inte rent och snyggt ut längre. 

 
7.2.5.1 Sammanfattning av vardaglighet 

Det som uppfattades som vardaglighet i högre utsträckning var att det var hemtrevligt 

trots att det var ett vård- och omsorgsboende där personalen pyntade och värnade om 

traditioner och boendes vanor och där omgivningen innehöll personliga och trevliga 

lokaler. Här framkom även att bra bemötande, fokus på arbetet och prioriteringar, 

grönska och årstider, vackra platser och saker. Det fanns även lugna stunder och platser 

där man kunde vara ifred och bland de boende fanns det lugna grupper.  

 

Det som uppfattades som vardaglighet i lägre utsträckning var att det saknades ett lugn 

då personalen hade tidsbrist, där grupperna med boende var oroliga eller hade blandade 

sjukdomar. Här framkom även att det var personalens rutiner gällde och att de tog 

makten från de boende, eller hade brist på fokus i arbetet. Omgivningen var 

institutionsliknande, gammal och sliten.   

 

7.3 Gemenskap 
 

Resultatet av fråga 11 till 15 presenteras i tabell 5 och i figur 4. Vanligast var att 

personalen var i stort sätt enig med innehållet i påståendena. Ett fåtal av personalen tog i 

någon omfattning avstånd från påståenden, där svarsalternativet, tar delvis avstånd var 

vanligast. Påståendet om att det var enkelt för patienterna att ta emot besök var det som 

uppfattades som personcentrerat klimat i högst utsträckning. Att det är enkelt för 

patienterna att prata med någon om man önskar uppfattades som personcentrerat i lägst 

utsträckning. 
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Tabell 5. Kvantitativ redovisning för Gemenskap i personcentrerat klimat. 

Gemenskap 

 

mean, SD  min/max 

Ingående påståenden i Gemenskap 

 

Antal                                                                          mean, SD          min/max 

19,97 

(0,45) 

12-24 Enkelt att hålla kontakt med nära och kära (n=49) 

Enkelt att ta emot besök (n=48) 

Enkelt att prata med personalen (n=51) 

Prata med någon om man önskar (n=52) 

5,04 (0,11) 

5,23 (0,13) 

4,94 (0,15) 

4,79 (0,14) 

4-6 

3-6 

1-6 

2-6 

 

 
 
Figur 4. Antal svar för respektive påstående om Gemenskap i personcentrerat klimat. 

 
7.3.1 Enkelt för patienterna att hålla kontakt med nära och kära 

Uppfattningar om att det var enkelt för patienterna att hålla kontakt med nära och kära 

och som kunde relateras till personalen var stöd och kontakt med anhöriga främjar 

möten. Det innebar att personalen gav stöd och hade kontakt med anhöriga där de 

påtalade betydelsen av en god kontakt mellan boende och anhöriga och höll även själva 

en bra kontakt med anhöriga, de förklara och stötta för att relationen med den boende 

skulle bli så bra som möjligt. 

 

 ” att man uppmuntrar den kontakten och stöttar även anhöriga, det är ju svårt många 

gånger när kanske den boende inte känner igen..sin nära och kära eller sina barn och 

då får man försöka kanske trösta den anhöriga också och förklara att de är sjukdomen 

och att det är ändå viktigt att du kommer” 
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Personalen främjade möten genom att hjälpa synskadade att slå telefonnummer, lånade 

ut telefon till de som inte hade någon och försökte göra de anhörigas besök hos den 

boende så bra som möjligt.  

 

Uppfattningar om att det var enkelt för patienterna att hålla kontakt med nära och kära 

som kunde relateras till de boende och anhöriga var relation och kommunikation. Det 

innebar att de boende och de anhöriga träffades eller ringde varandra och kvarhöll sin 

relation och kommunikation med varandra. Det motsatta handlade om att boende var 

utan anhöriga samt kommunikation och relationsproblem. Relation och 

kommunikationsproblem innebar att någon av parterna inte ville träffas, eller så kunde 

den boendes sjukdomssituation innebära kommunikationsproblem som försvårade 

kontakten med nära och kära. Det fanns anhöriga som inte ville komma eller som hade 

lämnat över ansvaret för den boende på personalen i samband med inflyttning. 

Relationsproblemen mellan boende och anhöriga upplevdes finnas redan innan 

inflyttning till boendet och orsaken var oftast inte känd. ”Att det inte är så bra, jag vet 

inte men det finns ju även boenden som inte har så bra kontakt heller med de anhöriga, 

där vet man ju inte vad som hänt heller, det redan är så är de kommer in”  

 

Uppfattningar om att det var enkelt för patienterna att hålla kontakt med nära och kära 

och som kunde relateras till omgivningen var tid och plats för kontakt vilket innebar att 

det fanns platser för att hålla kontakt och att det var fria besökstider. Det uppfattades 

fritt och mycket enkelt att komma på besök och att tillgå olika lokaler.  

 
7.3.2 Enkelt för patienterna att ta emot besök 

Uppfattningar om att det var enkelt för patienterna att ta emot besök och som kunde 

relateras till personal var stöd och kontakt med anhöriga och främjar möten. Stöd och 

kontakt med anhöriga kunde innebära att personalen förklarade att anhöriga var 

välkomna och att deras närvaro var viktig för den boende. Det uppfattades att personal 

som var mer eniga dessutom hade en god kontakt med de anhöriga. Det handlade också 

att personalen ordnade billigt fika och bokade lokaler om behov fanns. 

 

Uppfattningar om att det var enkelt för patienterna att ta emot besök och som kunde 

relateras till de boende och de anhöriga var obekvämt att besöka vilket innebar att 

anhöriga var orolig att störa men också att anhöriga kände sig obekväma att komma och 

se sin anhöriga i en boendemiljö på ett särskilt boende, även om de anhöriga bodde i 
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närheten. ”Då är det ju inte en plats där det är enkelt att ta emot besök..att den kan ju 

känna en så hög tröskel så att den kan inte ta sig hit..den vill inte se mamma eller pappa 

i den här miljön och det är ju sorgligt”  

 

Uppfattningar om att det var enkelt för patienterna att ta emot besök och som kunde 

relateras till omgivningen var tid och plats för kontakt. Det innebar att det fanns platser 

att träffas på. Den boende hade sitt eget rum och så fanns det andra lokaler som kunde 

lånas om behov fanns. Det var enkelt att komma på besök det fanns inte några 

begränsande besökstider utan anhöriga var alltid välkomna. Det uppfattades svårt att 

förstå personal som hade tagit avstånd. ”Att ta emot besök, alltså, det är bara att 

komma och gå till sin mamma, mormor, när man vill, så att på så det är jätteenkelt”. 

Det motsatta handlade om trånga och tråkiga lokaler vilket innebar att avdelningar inte 

hade ändamålsenliga lokaler för att träffas och att lokalerna kändes trånga och tråkiga 

lokaler. 

 
7.3.3 Enkelt för patienterna att prata med personalen 

Uppfattningar om att det var enkelt för patienterna att prata med personalen och som 

kunde relateras till personalen var förtroendefull relation och tid att samtala. Det innebar 

att personalen hade möjlighet att finnas där och sitta ner i lugn och ro och samtala med 

de boende. Förtroendefull relation handlade om att fanns ett klimat där de boende var 

trygga i sina samtal med personalen. ”Att man finns där..eller känner att man finns där 

som personal”. Det motsatta handlade om tidsbrist och inte aktivt lyssnande. Det 

innebar att personalen underbemannad, stressad, de hade svårt att hinna med då det 

fanns många boende som behövde uppmärksamhet och att alla inte fick den 

uppmärksamhet som de behövde. Personalens stress kunde också leda till fel 

prioriteringar då andra uppgifter valdes framför att sätta sig ner med en boende. Stressat 

intryck hos personalen begränsade de boendes benägenhet att inleda samtal. Flera 

intervjupersoner förstod att man inte kunde vara helt enig beroende av tidsbristen men 

samtidigt fann man inte anledning till att ta helt avstånd heller. Andra uppfattade att 

resultatet ändå var bättre än väntat. Avsaknad av aktivt lyssnande innebar att personalen 

inte förstod vad den boende verkligen menade. 

 

Uppfattningar om att det var enkelt för patienterna att prata med personalen och som 

kunde relateras till de boende var att de kunde hitta och larma personal vilket innebar att 

de boende hade möjligheter att nå personalen då personal och boende ofta vistades i 
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samma lokaler, de boende kunde också larma om de behövde personalen eller att de 

boende visste var personalen befann sig. ” Vill de oss något ringer de ju på sitt larm och 

tar kontakt med oss..det är ju aldrig tomt utan finns ju alltid någon”. Det motsatta 

handlade om att det ibland var svårt att hitta personal och svårt vid demenssjukdom. Det 

innebar att det var svårt för boende att hitta personalen i vissa lokaler och att personer 

med demens kunde ha svårt att hantera kontakt med många olika personer bland 

personalen. 

 

7.3.4 Patienterna har någon att prata med om de så önskar 

Uppfattningar om att patienterna har någon att prata med om de så önskar och 

som kunde relateras till personalen var förtroendefull relation, tid att samtala och 

sammanför boende. Det innebar att personalen verkligen lyssnade till vad de boende 

och hade tid och prioriterade de boende framför andra sysslor. Jag tror det kan vara så 

att man prioriterar patienterna mer..än det andra..städ..beställningar..hur man är som 

person…att man tar sig tiden”. Personalen försökte sammanföra likasinnade personer i 

samma ålder eller med gemensamma erfarenheter för gemenskap med varandra vilket 

ofta lyckades relativt bra. Det motsatta handlade om att personalen inte hade tid för 

samtal och undvek svåra samtal. Det innebar att personalen stressade och hade brist på 

tid för att prata med de boende. Personalen förstod att det var svårt att hinna med samtal 

när många uppgifter behövde göras men det uppfattades skrämmande och inte 

acceptabelt att patienterna inte hade någon att prata med även om tiden var knapp. Svåra 

samtal med boende om ouppklarade relationer med anhöriga, eller om önskan att 

samtala med någon som inte fanns längre, samtal om döden och önskan om att dö 

uppfattades kunna leda till en känsla av otillräcklighet hos personalen och samtalet 

undveks eller hölls ytligt. ”De kanske har den här, känner den där stressen, de upplever 

att det är svårt att tillfredsställa de boende innersta önskan av att ha någon..för den de 

önskar att prata med kanske inte finns…så kan det vara”  

 

Uppfattningar om att patienterna har någon att prata med om de så önskar och 

som kunde relateras till de boende var en vilja att prata med en person som inte fanns. 

Det innebar att den boendes samtal med en särskild person inte kunde ersättas med 

samtal med någon annan.  
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7.3.4.1 Sammanfattning av gemenskap 

Det som uppfattades som gemenskap i högre utsträckning var att det var enkelt för 

patienterna att ta emot besök då personalen gav stöd och hade kontakt med anhöriga, 

främjade möten och där det fanns tid och plats för kontakt i omgivningen. Här framkom 

även förtroendefulla relationer, tid att samtala med boende och att personal 

sammanförde boende med liknande erfarenheter. Det fanns kommunikation och relation 

mellan den boende och de anhöriga och den boende kunde hitta och larma personalen.  

 

Det som uppfattades som gemenskap i lägre utsträckning var att patienterna inte hade 

någon att prata med om de så önskade då personalen inte hade tid för samtal, undvek 

svåra samtal eller då den person som den boende ville prata med inte fanns. Här 

framkom även att personalen inte lyssnade och där omgivningen hade trånga och tråkiga 

lokaler och för de boende handlade det om att det kunde vara svårt att hitta personalen 

och särskilt svårt var det för personer med demenssjukdom. 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
 

Studiens metod var en metodtriangulering med en kvantitativ tvärsnittsstudie och 

kvalitativa intervjuer. Styrkor och svagheter i metodens tillvägagångssätt diskuteras i 

nedanstående avsnitt enighet med kvalitetsindikatorer för respektive metod. Sådana 

kvalitetsindikatorer beskrivs av Polit & Tatano-Beck (2012), Kristensson (2014) och av 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2012). 

 
8.1.1 Kvantitativ metod 

Validiteten i denna studie har stärkts genom användande av ett validerat 

mätinstrumentet, PCQ-S som visar på god validitet (Edvardsson, et al., 2009; 

Edvardsson, et al., 2010b; Bergland, et.al., 2012; Vrbnjak, et.al., 2017) även om det 

finns ett behov av fler studier av validitet (Edvardsson, et. al., 2009). Upphovspersonen 

till mätinstrumentet kontaktades för att förtydliga vems perspektiv som formulering 

”man” i fråga 1-3 avsåg. Det gjorde att personalen fick möjlighet att svara utifrån den 

allmänna känslan på avdelningen utifrån en kollektiv uppfattning. Mätinstrumentet 

innehåller formuleringar som där det är oklart vems perspektiv frågorna avser. Ett 

exempel på detta är frågan om ”den plats jag arbetar på upplever jag som en plats där 

det finns ett lugn” där det uppfattas oklart om det är patienten, anhöriga eller 
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personalens perspektiv, eller samtliga dessa perspektiv som efterfrågas. Studier inom 

personcentrerat klimat har genomförts i mindre utsträckning vilket föranleder att den 

begreppsmässiga ramen blev begränsad i denna studie. Det fanns internt och externt 

bortfall i studien. Internt bortfall handlade om att flera svarsalternativ hade valts eller då 

någon fråga inte var besvarad. Det kunde vara relaterat till att påståenden handlade om 

sådant som inte var relevant för verksamheten eller att det var svårt att göra distinktion 

mellan olika svarsalternativ. Externt bortfall handlade om att deltagare antingen valde 

att inte svara eller inte kunde svara av olika anledningar. Studiens svarsfrekvens var 70 

%, och deltagarna i studien hade en variation i ålder och antal år på arbetsplatsen, vilket 

kan ge ökad variation av deltagarnas uppfattningar av personcentrerat klimat. Studien 

var ganska liten, antal kvinnor och män framgick inte och studien genomfördes i ett 

specifikt geografiskt område vilket begränsade generaliserbarheten. Mätinstrumentet 

visar också tillfredställande reliabilitet (Edvardsson, et al., 2009; Edvardsson, et al., 

2010b; Bergland, et.al., 2012; Edvardsson, et al., 2015; Vrbnjak, et.al., 2017) även om 

det finns ett behov av fler studier av reliabilitet (Edvardsson, et al., 2009; Edvardsson, et 

al., 2010). Mätinstrumentets reliabilitet hade betydelse för valet av studiens 

mätinstrument även om studien inte testade reliabilitet.  

 

8.1.2 Kvalitativ metod 

 
8.1.2.1 Tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet har stärkts genom att författaren genomförde alla intervjuerna. 

Det innebar att författaren blev bekant med alla informanternas intervjuer. Det var dock 

en nackdel då författaren var ensam och ovan vid intervjuteknik och hade svårt att veta 

om någon fråga behövde förtydligas. Intervjupersonerna hade olika lång erfarenhet, 

olika ålder samt arbetade på olika avdelningar och tider på dygnet vilket bidrog till att 

området blev belyst utifrån olika uppfattningar. Intervjupersonerna var dock bara fem 

till antalet och det var svårt att bedöma om tillräcklig mängd data utifrån kvalitet och 

djup fanns. Tiden för datainsamling var begränsad vilket gjorde att författaren inte hade 

tid att söka ytterligare personer. Beskrivning av intervjuernas längd och exempel på 

analysprocess har beskrivits. Citat från intervjupersonerna stödde koderna i 

analysprocessen. Analys och tolkning diskuterades delvis under handledning vilket 

ökade tillförlitligheten men en svaghet var att det inte fanns någon annan person som 

analyserade materialet parallellt vilket hade möjliggjort en jämförelse av analyserna. 

Intervjuguiden utgick från resultatet av den tidigare enkätundersökningen vilket 
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påverkade vilka delar av personcentrerat klimat som intervjupersonerna tillfrågades om. 

Det begränsade omfattningen på det undersökta fenomenet och omfattningen på det 

besvarade syftet. En induktiv innehållsanalys kunde genomförts då det inte kan anses att 

personcentrerat klimat är ett väl undersökt fenomen internationellt sett. I 

intervjufrågorna saknades ibland förtydligande om vems perspektiv som efterfrågades 

och då relaterade intervjupersonerna sina svar till personalperspektivet, trots att flera 

områden inte enbart handlade om personalen.  

 
8.1.2.2 Giltighet 

Studiens giltighet har stärkts genom att det fanns en intervjuguide som alla intervjuer 

utgick från, även om olika följdfrågor ställdes till de olika intervjupersonerna. Mellan 

intervjuerna lyssnade intervjuaren igenom varje intervju och det medförde att 

intervjuaren ökade sin förmåga till att lyssna och att vänta in intervjupersonernas svar 

vilket ökade förmågan att ställa motfrågor för att intervjupersonernas beskrivning skulle 

bli så tydlig som möjligt. Därför blev intervjuerna inte exakt lika även om 

intervjuguiden inte ändrades. En svaghet var dock att intervjuguiden visade sig vara 

ganska omfattande och frågornas karaktär liknade varandra. Det förekom att 

intervjupersonerna ofta började besvara frågan innan författaren hann ställa dem. 

Intervjuguiden borde justerats efter första intervjun genom att vissa områden hade 

slagits ihop. Induktiv analys kunde inneburit en fördel då vissa frågor i intervjuguiden 

hade en oklar betydelse, till exempel att vara sig själv och att skingra tankarna. 

Tidigare studier finner inte att sådana oklarheter finns i dimensionerna (Edvardsson, et. 

al, 2009). Det fanns därför en risk att resultatet i det självständiga arbetet inte kunde 

upprepas vid en undersökning i en annan kontext. Sådana oklara betydelser hos frågor 

finns i studier med ett annat mätinstrument, vilket innebar problem med 

intervjupersonernas förmåga att skifta fokus från ett individuellt perspektiv till ett 

bredare perspektiv och där det finns olika innebörder i de mittersta svarsalternativen 

samt där intervjupersonerna finner behov av mer information för att kunna svara på 

vissa frågor (Berthelsen, Hakanen, Kristensen-Søndergård, Lönnblad & Westerlund, 

2016).  

 
8.1.2.3 Överförbarhet 

Studiens överförbarhet har stärkts genom att kontexten och intervjupersonerna beskrevs 

för den verksamhet där studien genomfördes vilket möjliggör viss överförbarhet. En 

svaghet var att intervjupersonerna var bara fem till antalet och studien genomfördes i ett 

begränsat geografiskt område. Det är upp till läsaren att bedöma studiens överförbarhet.    
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8.1.2.4 Verifierbarhet 

Verifierbarhet har stärkts genom att intervjuerna skrevs ut ordagrant och genom att 

läsaren fick tillgång till material och citat som utgjorde en grund för läsarens egen 

bedömning.  Verifierbarheten begränsades av att författaren saknades vana av att 

genomföra kvalitativ analys och rådfrågade handledaren i stor utsträckning.  

  
8.1.2.5 Delaktighet 

Författaren hade en medvetenhet om sin förförståelse och tänkte på vikten av att 

intervjupersonerna uppmuntrades att berätta om sina uppfattningar så att dessa blev 

uttalade i intervjutexten och inte utgjordes av författarens förförståelse. Kunskap om 

kontexten gjorde också att det var lättare att ställa relevanta följdfrågor vilket kunde 

beskrivas som att författarens delaktighet stärkte kvalitetsindikatorn delaktighet. 

Författarens delaktighet inverkade på studien genom att författaren var en extern 

samarbetspartner som verksamhetens handledare hade kontakt med i samband med 

studenters verksamhetsförlagda utbildning. Studien borde ha genomförts i en annan 

kommunal kontext där författaren inte var känd. Eftersom intervjuerna utgick från tre 

förutbestämda dimensioner hade författaren en förförståelse om vilka delar som skulle 

ingå vilket begränsade författarens tankar under såväl insamling som analys av data. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Studiens syfte var att beskriva vård- och omsorgspersonalens uppfattningar av 

personcentrerat klimat på särskilt boende gällande trygghet och säkerhet, vardaglighet 

och gemenskap. Studiens huvudfynd var att många uppfattade att det fanns ett 

personcentrerat klimat, framför allt att patienterna var i säkra händer, att det var 

hemtrevligt för patienterna och att det var enkelt för patienterna att ta emot besök. 

Studiens huvudfynd var också att det kunde vara svårt vara sig själv, att det inte fanns 

ett lugn och att patienterna inte hade någon att prata med om de så önskade.  

 

8.2.1 Trygghet och säkerhet 

Flertalet av personalen uppfattade att patienterna var i säkra händer och att man 

arbetade utifrån ansvar, säkra rutiner och ville den boendes bästa. Det tolkade 

författaren som att personalen oftast arbetade i enighet med Watsons (2016) 

Caritasprocess med att kvarhålla humanistiska och altruistiska värden och ett 

förhållningssätt utifrån en medveten närvaro och en djup tilltro till exempelvis kollegor. 
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Trygghet och säkerhet är viktigt inom vård- och omsorg (Socialtjänstlagen [SOL] 

2001:453; Hälso- och sjukvårdslagen [HSL]) och det ökar välbefinnande hos patienter 

(Yoon, et. al, 2015) men även hos personal genom att de är känner sig bekanta med 

arbetsrutiner, står upp för verksamhetens inriktning och uppfattar varandra som 

kompetenta i arbetet (Edvardsson, et. al, 2005). Backman et al. (2015) beskriver att 

ledarskap är en förutsättning för personcentrerat klimat och personcentrerad vård och 

Kitwood (1997) påtalar att personal behöver kompetens, engagemang och stöttning i sitt 

arbete. Studien som genomfördes bidrog till en ökad förståelse om aspekter som 

personalen uppfattade öka känslan av att patienterna var i säkra händer. Det fanns även 

aspekter som bristande rutiner och ansvar. Utveckling avseende kvalitet i det framtida 

omvårdnadsarbetet kunde vara riktade mot dessa aspekter. 

 

Att vara sig själv kunde vara svårt eftersom åsikter inte bekräftades. Watson (2016) 

påtalar vikten av ett kärleks– och omsorgsfullt sinnelag och att bry sig om varandra 

samt att hedra den subjektiva livsvärlden. Personal inte bygger sina handlingar på 

förutfattade meningar eller egen vinning och varken dömer sig själv eller andra skapar 

goda förutsättningar för detta (Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012). Det tolkades som att 

personalen inte alltid arbetade i enighet med de ovanstående Catitasprocesserna. Studier 

har visat att ett personcentrerat klimat bidrar till ökad tillfredställelse med det egna 

arbetet (Lehulante, et. al, 2012) och det är viktigt att personal inkluderas i arbetsgruppen 

(Edvardsson et.al., 2005). Både Kitwood (1997) och Brooker (2007) beskriver vikten av 

att personal värdesätts i sitt arbete. Studien som genomfördes bidrog till en ökad 

förståelse om aspekter som personalen uppfattade öka känslan av att vara sig själv. Det 

fanns även aspekter som bristande bekräftelse. Utveckling avseende kvalitet i 

omvårdnadsarbetet i framtiden kunde vara riktade mot dessa aspekter för att öka 

personalens uppfattning av trygghet och säkerhet. 

 
8.2.2 Vardaglighet 

Följsamhet i förhållande till de boendes vanor, pynt, traditioner, personliga och trevliga 

lokaler uppfattades som hemtrevlig för patienterna. Watsons Caritasprocess handlar om 

att utveckla och kvarhålla kärlek och tillitsfulla vårdrelationer (Watson, 2016). Det 

innebär att förstå vad patienten verkligen behöver och att skapa delaktighet i vården 

samt att vårdande uppgifter utförs med en följsamhet gentemot patienten utifrån ett 

mänskligt och etiskt ansvar (Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012). Personalen arbetade 

oftast i enighet med den här Caritasprocessen genom att boendes vanor respekterades. I 
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en annan av Caritasprocesserna påtalar Watson vikten av att tillämpa kunskap på ett 

kreativt sätt (Watson, 2016). Det innebär att använda patientens subjektiva kunskap för 

att forma omvårdnaden (Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012) och att anpassa miljön för 

att den ska upplevas personlig samtidigt som den uppfyller krav på komfort, ren, 

estetiskt och är läkande (Watson, 1979). Utformningen stärker trygghet, integritet och 

värdighet (Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012). Detta kunde relateras till att personalen 

uppfattade att lokalerna var personliga, trevliga och de boendes vanor respekterades. 

Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2006) nämner att en vardaglig utformning av 

avdelningen gör att personalen känner sig viktiga men den symboliserar även ett 

vårdande förhållningssätt mot patienterna. Personalen uppfattade inte hemtrevligt 

utifrån personalens uppskattning av miljön utan såg det utifrån patienternas perspektiv. 

Studien som genomfördes bidrog till en ökad förståelse om aspekter som personalen 

uppfattade öka känslan av det var hemtrevligt för patienterna. Det fanns även aspekter 

som uppfattades mindre hemtrevligt och utveckling avseende kvalitet i det framtida 

omvårdnadsarbetet kunde vara riktade mot dessa aspekter. 

 

Många uppfattade att det inte fanns ett lugn på grund av personalens tidsbrist och 

oroliga patientgrupper som bestod av personer med demens blandade med personer som 

hade andra sjukdomar. Det fanns lugn i form av lugna platser och stunder. Watson 

(2016) lyfter fram vikten av att ge utrymme för känslor i sin Caritasprocess där positiva 

och negativa känslor måste ska uttryckas och att andra personer lyssnar till deras 

berättelse. Personalen arbetade inte alltid i enighet med den här Caritasprocessen. 

Personal ska också engagera sig i transpersonell undervisning och lärande (Watson, 

2016). Det innebär att skapa en förståelse för hur patienten förstår sig själv och den 

situation som denne befinner sig i (Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012) och det 

uppfylldes inte alltid. I en tidigare studie framkom att personer med demens reagerar 

med oro och ilska när personalen inte är i samma rum som patienten eller när 

personalen är i samma rum men inte interagerar med patienterna (Edvardsson, Sandman 

& Rasmussen, 2011) och personal som springer omkring och negligerar patienten leder 

till en upplevelse av kaos (Edvardsson, Holritz-Rasmussen & Kohler-Riessman, 2003). 

Edvardsson, et al. (2010a) skriver om vikten av flexibilitet för att kunna prioritera rätt 

och möta unika behov hos patienten. Omvårdnad av personer med demens är 

utmanande men det är av stor vikt att personal arbetar utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt (Edvardsson, et.al., 2010a; Socialstyrelsen, 2010). Personalen behöver 

stöttning i sitt arbete (Kitwood, 1997; Ekman, et. al, 2014) och ledarskap är av 
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betydelse för personalens kompetens och utveckling (Backman, et. al, 2016). Studien 

som genomfördes bidrog till en ökad förståelse om aspekter som personalen uppfattade 

öka känslan av lugn. Det fanns även aspekter som minskade känslan av ett lugn, som då 

många personer hade en demenssjukdom. Utveckling avseende kvalitet i 

omvårdnadsarbetet i framtiden kunde vara riktade mot dessa aspekter för att öka 

personalens uppfattning av vardaglighet. 

 

8.2.3 Gemenskap 

Det var enkelt för patienterna att ta emot besök då det fanns tid och plats för möten och 

personalen gav stöd och hade kontakt med de anhöriga för att främja möten. I 

Caritasprocessen om hänsyn till assistans med basala behov och kvarhålla mänsklig 

värdighet relaterar Watson (2016) till respekten för personliga behov hos människan 

utifrån en helhetssyn då patienten är utelämnas till andra för att få sina behov 

tillgodosedda. Då är det viktigt att patienten känner sig hemmastadd. Behov omfattar 

även att skapa utrymme för socialt samspel med andra (Wiklund-Gustin & Lindvall, 

2012). Personalen uppfattade att det var viktigt att patienterna kunde ta emot besök och 

främjade det i största möjliga utsträckning, och arbetade oftast var i enlighet med den 

här Caritasprocessen. Edvardsson, et al. (2003) påtalar vikten av att anhöriga ges 

valmöjligheter och att de får inta den roll i förhållande till en sjuk anhörig och att 

anhöriga kan fråga personalen utan att de känner sig besvärliga. Personalens kontakt 

med anhöriga som viktiga teammedlemmar är viktig (Edvardsson, et. al., 2010a).  

Studien som genomfördes bidrog till en ökad förståelse om aspekter som personalen 

uppfattade öka känslan av att det var lätt för patienterna att ta emot besök. Det fanns 

några aspekter som minskade uppfattning av att det var enkelt att ta emot besök, som 

trånga och tråkiga lokaler, och utveckling avseende kvalitet i det framtida 

omvårdnadsarbetet kunde vara riktade mot dessa aspekter. 

  

Det kunde vara svårt för patienten att ha något att tala med om de så önskade eftersom 

personalen inte hade tid att samtala och undvek svåra samtal om döden och 

komplicerade relationer. Patienterna önskade ibland prata med en person som inte fanns 

längre. Watsons Caritasprocess om medveten närvaro där tro och hopp möjliggörs är 

viktigt (Watson, 2016). Patienten inte får överges och ställas utanför gemenskapen utan 

inbjudas till delaktighet i mötet med en annan människa på ett djupare plan (Wiklund-

Gustin & Lindvall, 2012). De som inte hade tid för samtal och som undvek svåra samtal 

arbetade inte i enlighet med denna Caritasprocess. Caritasprocessen om att hedra den 
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subjektiva livsvärlden hos sig själv och andra (Watson, 2016) handlar det om att skapa 

en inre dialog med smärtsamma eller glädjande känslor inom sig själv för att utveckla 

tillitsfulla och hjälpande relationer med andra människor (Wiklund-Gustin & Lindvall, 

2012). Personal som uppfattades undvika att samtala om svåra ämnen med patienter i 

studien kanske hade en inre dialog med sig själv i mindre utsträckning. De kanske inte 

heller hade intentioner att hjälpa patienter att nå försoning. Det senare lyfts fram i 

Caritasprocessen om att vara öppen för livets mysterier och det okända samt tillåta 

mirakel (Watson, 2016). Det innebär att hjälpa patienter att försonas med sin 

livssituation eller med andra människor och få dö i frid. Denna förmåga kräver 

kontinuerligt arbete med personalens personliga utveckling (Wiklund-Gustin & 

Lindvall, 2012). Samtal om döden upplevs som en börda för vård- och omsorgspersonal 

och personalen efterfrågar stöd och hjälp med bemötandet av patienter och anhöriga 

(Jennyl & Brunner, 2008). Vård- och omsorgspersonal är antingen tillåtande och 

främjar samtal om döden eller undviker sådana samtal. Det senare beror på att 

personalen inte vet hur de ska hantera samtal om döden (Wadensten, Condén, Wahlund 

& Murray, 2007). Studien som genomfördes bidrog till en ökad förståelse om aspekter 

som personalen uppfattade öka känslan av att patienterna hade någon att prata med om 

de så önskade. Det fanns även aspekter som tidsbrist och där personalen undvek svåra 

samtal. Utveckling avseende kvalitet i omvårdnadsarbetet i framtiden kunde vara 

riktade mot dessa aspekter för att öka personalens uppfattning av gemenskap. 

 

8.3 Slutsats  
 

Många av vård- och omsorgspersonalen uppfattade att det fanns ett personcentrerat 

klimat. Det fanns aspekter som uppfattades som personcentrerat klimat i högre 

respektive lägre utsträckning avseende trygghet och säkerhet, vardaglighet och 

gemenskap. 

 

8.3.1 Kliniska implikationer 

Antagande om det personcentrerade klimatet som förutsättning för personcentrerad vård 

har stärkts genom den följsamhet som framkommit ovan mellan de olika 

Caritasprocesserna (Watson, 2016) och när personalen uppfattade högre förekomst av 

personcentrerat klimat. Det motsatta, dvs. bristande följsamhet till Caritasprocesserna 

relaterade mer till när personalen uppfattade lägre förekomst av personcentrerat klimat. 

Kunskapen som framkom i studien kan öka förståelsen av vad vård- och 
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omsorgspersonal har för uppfattningar avseende trygghet och säkerhet, vardaglighet och 

gemenskap. Det har betydelse för att vidare stötta och förbättra det personcentrerade 

klimatet och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att bedriva den personcentrerade 

vård som SKL (2016) och Socialstyrelsen (2010) framhåller som viktig. Studiens 

resultat kan användas för att belysa områden i verksamheten som kan förbättras, som 

exempelvis mottagande och introduktion av ny personal och samarbetet i arbetsgruppen, 

vilket ytterligare kan öka trygghet och säkerhet. Förbättringar kan också handla om hur 

vardaglighet kan främjas, framför allt uppfattning av att det finns ett lugn, och då inte 

minst med fokus på strategier för att bemöta personer med demenssjukdom, framför allt 

om de bor på avdelningar där de boende har blandade sjukdomar. Vidare kan 

uppfattning av gemenskap öka genom att det skapas förutsättningar för personalen att 

kunna samtala med de patienter som önskar det.  

 
8.3.2 Förslag till fortsatta studier  

Studien visade att många uppfattade att det fanns ett personcentrerat klimat på studiens 

särskilda boenden men att trygghet och säkerhet, vardaglighet och gemenskap 

uppfattades i högre eller lägre utsträckning. Det vore intressant att genomföra en studie 

som inriktar sig på statistiska skillnader mellan olika avdelningar inom den undersökta 

enheten och mellan fler särskilda boenden. Vidare finns ett behov av att fastställa så 

kallade cut-off poäng, som är poängintervaller för varje dimension och deras relation till 

faktorer i personalens arbetsmiljö, som arbetstillfredsställelse, socialt stöd och 

samvetsstress. Idag finns sådana cut-off poäng där uttalanden kan göras om skalans 

totala poäng ligger långt under medelvärde, under medelvärde, över medelvärde eller 

långt över medelvärde (Edvardsson, et. al., 2015). Kognitiva studier kan belysa en 

fördjupad innebörd av personalens tankar i samband med ifyllande av PCQ-S, framför 

allt gällande påståenden som att vara sig själv och att skingra tankarna, då detta visade 

sig oklart i den aktuella studien. Det vore även intressant att göra induktiv 

innehållsanalys om personalens uppfattningar då den begreppsmässiga ramen för 

personcentrerat klimat baseras på studier från ett fåtal forskare.  

  



  
 

37 

9 Referenser 
 

Backman, A., Sjögren, K., Lindkvist, M., Lövheim, H., & Edvardsson, D. (2016). 

Towards person-centredness in aged care-exploring the impact of leadership. Journal of 

Nursing Management, 24, 766–774, doi: 10.1111/jonm.12380 

 

Bergland, Å., Kirkevold, M., & Edvardsson, D. (2012). Psychometric properties of the 

Norweigan Person-centred Climate Questionaire from a nursing home context. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26, 820-828, doi: 10.1111/j.1471-

6712.2012.00979.x  

 

Bergland, Å., Hofoss, D, Kirkevold, M., Vassbø., & Edvardsson, D. (2014). Person-

centred ward climate as experienced by mentally lucid residents in long-term care 

facilities. Journal of Clinical Nursing, 24, 406-414, doi: 10.1111/jocn.12614. 

 

Berthelsen, Hakanen, Kristensen-Søndergård, Lönnblad & Westerlund, (2016). A 

qualitative study of the content validity of the Social Capital Scales in the Copenhagen 

Psychosocial Questionaire. Scandinavian Journal of Work and Organizational 

Psychology, 1, 1–13, doi: http://dx.doi.org/10.16993/sjwop.5 

 

Brooker, D. (2004).  What is person-centred care in dementia? Reviews in Clinical 

Gerontology, 13; 215–222, Doi:10.1017/S095925980400108X 

 

Dewing, J. (2004). Concerns relating to the application of frameworks to promote 

personcentredness in nursing with older people. International Journal of Older People 

Nursing, 13 (3a), 39-44. 

 

Dudas, J., Kacynski, J., & Olsson, L-E. (2014). Implementering av personcentrerad vård 

i slutenvård, I Ekman, I (red) Personcentrering inom hälso- och sjukvård-Från filosofi 

till praktik. Liber AB, Stockholm. 

 

Edvardsson, D. (2009). Personcentrerad omvårdnad- I teori och praktik. 

Studentlitteratur AB, Lund. 

 



  
 

38 

Edvardsson, D., Fetherstonhaugh, D., & Nay, R. (2010a). Promoting a continuation of 

self and normality: person-centred care as described by people with dementia, their 

family members and aged care staff. Journal of Clinical Nursing, 19, 2611-2618, doi:  

10.1111/j.1365-2702.2009.03143.x 

 

Edvardsson, D., Fetherstonhaugh, D., McAuliffe, L., Nay, R., & Chenko, C. (2011). Job 

satisfaction amongst aged care staff: exploring the influence of person-centred care 

provision. International Psychogeriatrics, 23:8, 1205-1212, 

doi:10.1017/S1041610211000159 

 

Edvardsson, D., Holritz-Rasmussen, B., & Kohler-Riessman, C. (2003). Ward 

atmosphere of horror and healing: a comparative analysis of narrative. Health: An 

Interdiciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 7, 377-

396. 

 

Edvardsson, D., Koch, S., & Nay, R. (2010b). Psychometric evaluation of the English 

language Person-centred Climate Questionaire-staff version. Journal of Nursing 

Management. 18, 54-60. doi:10.1111/j.1365-2834.2009.01038.x.  

 

Edvardsson, D., Petersson, L., Sjögren, K., Lindkvist, M., & Sandman, P-O. (2013). 

Everyday activities for people with dementia in residental aged care: associations with 

personcentredness and quality of life. International Journal of Older People Nursing, 9, 

269-276, doi: 10.1111/opn.12030 

 

Edvardsson, D., Sandman, P-O., & Holritz-Rasmussen, B. (2005). Sensing an 

atmosphere of ease: a tentative theory of supportive care settings. Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, 19, 344-353. 

 

Edvardsson, D., Sandman, P-O,. & Rasmussen, B. (2006). Caring or uncaring- 

meanings of being in an oncology environment. Journal of Advanced Nursing. 55 (2), 

188-197. doi: 10.1111/j.1365-2648.2006.03900.x 

 



  
 

39 

Edvardsson, D., Sandman, P-O., & Rasmussen, B. (2008). Swedish language Person-

centred Climate Questionaire-patient version: construction and psychometric evaluation. 

Journal of Advanced Nursing, 63 (3), 302-309, doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04709.x 

 

Edvardsson, D., Sandman, P-O., & Rasmussen, B. (2009). Construction and 

psychometric evaluation of the Swedish language Person-centred Climate Questionaire-

staff version. Journal of Nursing Management, 17(7), 790-5. doi: 10.1111/j.1365-

2834.2009.01005.x. 

 

Edvardsson, D., Sandman, P-O., & Rasmussen, B. (2011). Forecasting the ward 

climate: a study from a dementia care unit. Journal of Clinical Nursing, 21, 1136-1144, 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03720.x 

 

Edvardsson, D,. Sjögren, K., Lindkvist, M., Taylor, M., Edvardsson, K., & Sandman, P-

O. (2015). Person-centred climate questionnaire (PCQ-S): establishing reliability and 

cut-off scores in residential aged care. Journal of Nursing Management, 23, 315-323, 

doi: 10.1111/jonm.12132 

 

Ekman, I., Norberg, A., & Swedberg, C. (2014). Tillämpning av personcentrering inom 

hälso- och sjukvård, I Ekman, I (red) Personcentrering inom hälso- och sjukvård- från 

filosofi till praktik. Liber AB, Stockholm. 

 

Etikkommittén Sydost (2016). Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, 

kliniskt eller motsvarande forskningsprojekt för rådgivande etisk 

bedömning/granskning. Hämtad 16 september 2016 från: 

http://www.bth.se/hal/eksydost.nsf/bilagor/Etisk_egengranskning_pdf/$file/Etisk_egeng

ranskning.pdf 

 

Göteborgs centrum för personcentrerad vård. (2016). Om centrum för personcentrerad 

vård- GPCC. Hämtad 8 November från: http://gpcc.gu.se/ 

 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Hämtad 2 juli 2016 från:  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

http://www.bth.se/hal/eksydost.nsf/bilagor/Etisk_egengranskning_pdf/$file/Etisk_egengranskning.pdf
http://www.bth.se/hal/eksydost.nsf/bilagor/Etisk_egengranskning_pdf/$file/Etisk_egengranskning.pdf


  
 

40 

 

Hälso- och sjukvårdslag (1998:1660). Hämtad 2 juli 2016 från:  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

 

Hörnsten, Å. (2013). Vad innebär personcentrerad vård-översikt. I Vårdhandboken. 

Hämtad 3 juli, 2016 från:  http://www.vardhandboken.se/Texter/Personcentrerad-

vard/Oversikt/  

 

Jennull, B., & Brunner, E. (2008). Death and dying in nursing homes: A Burden for 

Staff? Journal of Applied Gerontology, 2, 166-180. Doi: 10.1177/0733464807312404 

 

Kitwood, T. (1997). Dementia reconsidered-The person comes first. Bell & Bain Ltd., 

Glasgow. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för 

studenter inom hälso- och sjukvård. Natur Kultur Akademi, Stockholm. 

 

Lehuluante, A., Nilsson, A., & Edvardsson, D. (2012). The influence of a person-

centred psychosocial unit climate on satisfaction with care and work. Journal of 

Nursing Management, 20, 319-325. 

 

Lundman, B., & Hällgren-Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 

M., & Höglund-Nielsen, B. (red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Studentlitteratur AB, Lund.  

 

McCance, T., & McCormack, B. (2013). Personcentrerad omvårdnad. I J. Leksell & M. 

Lepp. Sjuksköterskans kärnkompetenser. (P Wadensjö, övers. 1 uppl). Repro AB, 

Stockholm. 

 

McCormack, B. (2004). Person-centredness in gerontological nursing: an overview of 

the literature. International Journal of Older People Nursing in association with 

Journal of Clinical Nursing, 13, 3a, 31-38.  

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Personcentrerad-vard/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Personcentrerad-vard/Oversikt/


  
 

41 

McCormack, B., & McCance, T. (2006). Development of a framework for person-

centred nursing. Journal of Advanced Nursing, 56, 472-479, doi: 10.1111/j.1365-

2648.2006.04042.x 

 

Polit, D., Tatano-Beck T, C. (2012). Nursing research. Generating and Assessing 

Evidence for Nursing Practice. 9.ed. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 

 

Rasmussen, B., & Edvardsson, D. (2007). The influence of environment in palliative 

care: Supporting or hindering experience of 'at homeness'. Contemporary Nurse, 27, 

119-131. 

 

Richardson, J. (1999). The Concepts and Methods of Phenomenographic Research. 

Review of Educational Research, 1, 53-82. 

 

Sjögren, K., Lindkvist, M., Sandman, P-O., Zingmark, K., & Edvardsson, D. (2012). 

Psychometric evaluation of the Swedish version of the Person-centred Care Assessment 

Tool (P-CAT). International Psychogeriatrics, 24, 3, 406-415, doi: 

10.1017/S104161021100202X 

 

Sjögren, K., Lindkvist, M., Sandman, P-O., Zingmark, K., & Edvardsson, D. (2013). 

Person-centredness and its association with resident well-being in dementia care unit. 

Journal of Advanced Nursing, 69 (19), 2196-2206, doi: 10.1111/jan.12085 

 

Sjögren, K., Lindkvist, M., Sandman, P-O, Zingmark, K., & Edvardsson, D. (2014). To 

what extent is the work environment of staff related to person-centred care. 

Journal of Clinical Nursing, 24 (3), 406-415. Doi 10.1017/S104161021100202X 

 

Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Hämtad 3 juli, 2016 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18012/2010-5-1.pdf 

 



  
 

42 

Socialstyrelsen. (2011). Boende i särskilt boende är den enskildes hem. Hämtad 3 juli, 

2016 från  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18227/2011-

1-12.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2012a). Demenssjukdomars samhällskostnader och antal dementa i 

Sverige 2012. Hämtad 3 juli, 2016 från http://www.forskasverige.se/wp-

content/uploads/socialstyrelsen-2014-demenssjukdomars-kostnad.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2012b). Nationell tillsyn visar på brister av vården och omsorgen av 

äldre. Hämtad 3 juli, 2016, från 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012maj/nationelltillsynvisarpabristerivarden 

 

Socialstyrelsen. (2016). Äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 

2015. Hämtad 3 juli, 2016 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20095/2016-3-6.pdf 

 

Socialtjänstlagen (2001:453). Hämtad 16 juni 2016 från: https://lagen.nu/2001:453 

 

Statens Offentliga Utredningar (SOU 2016:2). Hämtad 2 november 2016 från: 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/01/SOU-2016_2_Hela4.pdf 

 

Sveriges kommuner och Landsting (2015) (Dnr 15/2182). Hämtad 30 november 2016 

från: 

http://skl.se/download/18.85439e61506cc4d3a2765a5/1445863105802/Motion+61+Per

soncentrerad+v%C3%A5rd.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010) . Personcentrerad vård. Hämtad 4 juni 2016 från: 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-

om- 

 

Watson, J. (1979). Nursing, The Philosophy and Science of Caring. Little Brown and 

Company (Inc.), USA. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18227/2011-1-12.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18227/2011-1-12.pdf


  
 

43 

Watson, J. (2016). Watson Caring Science Theory- 10 Caritas processes. Hämtad 2 

december från: Hämtadhttps://www.watsoncaringscience.org/jean-bio/caring-science-

theory/10-caritas-processes/ 

https://www.watsoncaringscience.org/jean-bio/caring-science-theory/ 

 

Wadensten, B., Condén, E., Wahlund, L., & Murray, K. (2007). How nursing home 

staff deal with residents who talk about death. International Journal of Older People 

Nursing. 2, 241-259.  

 

Vbrnjak, D., Pahor, D., Povalej-Brẑan, P., Edvardsson, D., & Pajkihar, M. (2017). 

Psychometric testing of the Slovenian Person-centred Climate Questionaire- staff 

version. Journal of Nursing Management, 1-9, doi: 10.1111/jonm.12479. 

  

Wiklund-Gustin, L., & Lindvall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Natur 

och Kultur, Stockholm. 

 

Ylikangas, C. (2012). Miljö-ett vårdvetenskapligt begrepp. I Wiklund Gustin, L., 

Bergbom, I. (red). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Studentlitteratur AB. 

 

Yoon Young, J., Roberts, T., Grau, B., & Edvardsson, D. (2015). Person-centred 

Climate Questionaire-Patient in English: A psychometric evaluation study in long-term 

care settings. Archieves of Gerontology and Geriatrics, 61, 81-87, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2015.03.010.  

 



  
 

1 
 

10 Bilagor 
 

Bilaga A Enkät personcentrerat klimat-personal 

Bilaga B Intervjuguide 

Bilaga C Personalens uppfattningar om trygghet och säkerhet 

Bilaga D Personalens uppfattningar om vardaglighet 

Bilaga E Personalens uppfattningar om gemenskap 



Bilaga A Enkät personcentrerat klimat – personal 

 

 

 

 

Vårdklimatskala 

 (Personal) 

 

 

Instruktion: 

Denna enkät efterfrågar din upplevelse av klimatet vid den avdelning du nu 

arbetar.  

 

Enkäten består av 14 påståenden om klimatet på denna avdelning, och du 

tar ställning till i vilken utsträckning dessa påståenden stämmer överens 

med din upplevelse.  

 

Vänligen sätt ett kryss i rutan för det alternativ som bäst stämmer överens 

med din upplevelse.  

 

Det är viktigt att du tar ställning till alla påståenden, så om du känner dig 

osäker - välj det alternativ som ligger närmast din upplevelse.  

 

I fråga 1-3 uttrycks ordet ”man” och det syftar till den allmänna känslan på 

avdelningen och kan omfatta alla på avdelningen 

 

   



Bilaga A Enkät personcentrerat klimat – personal 

 

 

 

 

 Den plats jag 

arbetar på upplever 

jag som: 

Nej, tar 

helt 

avstånd 

 

 

1 

Nej, tar 

nästan 

helt 

avstånd 

 

2 

Nej, tar 

delvis 

avstånd 

 

 

3 

Ja, delvis 

enig 

 

 

 

4 

Ja, i stort 

sett enig 

 

 

 

5 

Ja, helt 

enig 

 

 

 

6 

1.  En plats där man 

känner sig 

välkommen. 

 

      

2.  En plats där man 

känner sig sedd som 

person. 

      

3.  En plats där man kan 

vara sig själv. 

 

      

4.  En plats där 

patienterna är i säkra 

händer. 

      

5.  En plats där man 

använder ett språk 

som patienterna kan 

förstå. 

      

6.  En plats där det kan 

kännas hemtrevligt 

för patienterna trots 

att de är på 

institution. 

      

7.  En plats där det finns 

något vackert att vila 

ögonen på. 

      

8.  En plats där det finns 

ett lugn. 
      

9.  En plats där det finns 

möjlighet att skingra 

tankarna. 

 

      

10.  En plats där det är 

rent och snyggt. 
      

11.  En plats där det är 

enkelt för patienterna 

att hålla kontakt med 

sina nära och kära. 

 

      

12.  En plats där det är 

enkelt för patienterna 

att ta emot besök. 

      

13.  En plats där det är 

enkelt för patienterna 

att prata med 

personalen. 

 

      

14.  En plats där 

patienterna har någon 

att prata med om de 

så önskar. 

      

Edvardsson, D., Sandman, PO. & Rasmussen, B. (2008). Construction and psychometric evaluation of the Swedish 

language Person-Centred Climate Questionnaire – Patient version. Journal of Nursing Management In review. 



Bilaga B Intervjuguide 

 

 

 

 

 

Exempel ur intervjuguiden som intervjuaren (AA) hade. Samma frågor ställdes för alla 

14 områden. Informanten fick se de 14 tabellerna, en i taget utan någon text. 

 

1) Första frågan var om den plats jag arbetar på upplever jag som en plats där man 

känner sig välkommen. Nedan är resultatet 

 

l 

- Vad tänker du när du ser resultatet?  

- Kan resultatet innebära olika saker beroende på hur frågan ställdes? (Vem som 

avses) 

-Hur tror du vårdklimatet är för de personer som  är helt eniga med påståendet?  

-Hur tror du vårdklimatet är för de andra personerna som helt instämmer helt 

med påståendet i den här frågan?  

  

15) Tycker du att resultatet som har presenterats här ger dig en bild över hur 

vårdklimatet uppfattades? 

 

16) Är det något i resultatet som du saknar för att beskriva vårdklimat? 

 

 

17) Är det något i resultatet som du inte tycker ingår i vårdklimat? 
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Nej, tar
helt

avstånd
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avstånd

Ja, delvis
enig

Ja, i stort
sätt enig

Ja, helt
enig



Bilaga C- Personalens uppfattningar om Trygghet och säkerhet  

 

 

 

 

 

Presentation av domän, kategorier, subkategorier och koder för trygghet och säkerhet. 
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O

social
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Ö
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sociala
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se
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Val att 

inte vara 

sig själv

Subkategori
Subkategori

Subkategori
Subkategori

Subkategori
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Uppfattningar som
 

Uppfattningar som
Uppfattningar som

 
Uppfattningar som

Uppfattningar som
 

Uppfattningar som

kunde relateras
kunde relateras 

kunde relateras
kunde relateras 

kunde relateras
kunde relateras 

till arbetsgruppen
till individen

till arbetsgruppen
till individen

till arbetsgruppen
till individen

Kategori
Kategori

Kategori

Att vara välkom
m

en
Att vara sedd

Att vara sig själv

Dom
än: Personalens uppfattningar om

 trygghet och säkerhet

Kategori
Kategori

Patienterna i säkra händer
Språk som

 patienterna förstår

Subkategori
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Uppfattningar som
 

Uppfattningar som
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till arbetsgruppen
till individen

till personalen
till den boende

Koder
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