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Sammanfattning 

Titel: Upplevelser av bemötande mellan boende och omvårdnadspersonal vid särskilt boende. 

Bakgrund: Hur vi bemöter varandra, själva mötet mellan individer samt hur det påverkar oss 

människor har stor betydelse för hur omvårdnaden i äldreomsorgen upplevs. Socialtjänstlagen 

beskriver hur varje människa har rätt att bli bemött med värdighet, rätt att själv bestämma 

över sitt liv och rätt att få sin integritet bevarad. Tidigare forskning beskriver samtidigt 

upplevelser av brister i omsorgen om äldre personer i särskilt boende. 

Syfte. Att beskriva omvårdnadspersonalens och de boendes upplevelser av bemötande vid 

särskilt boende. 

Metod: En empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats har utförst i en liten kommun i Södra 

Sverige. Deltagare i studien har varit fyra undersköterskor som arbetar i särskilda boenden 

och tre personer äldre än 65 år som har hjälp med aktiviteter i det dagliga livet (ADL) och bor 

i särskilt boende. Intervjuer med öppna frågor utfördes individuellt och analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys.   

Resultat: Det framkom både positiva och negativa upplevelser av bemötandet i omvårdnaden 

från såväl omvårdnadspersonal som de boende. Det var viktigt att personalen satte den äldre i 

centrum, att man lärde känna denne och vilka individuella behov denne hade. Det upplevdes 

även betydelsefullt att bemötandet och omvårdnaden från personalen anpassades efter varje 

enskild individ. Ett gott bemötande kännetecknades av att personalen visade respekt för de 

boende och deras önskemål, lyssnade och var vänliga. Mindre bra bemötande kännetecknades 

av att personalen inte kändes närvarande och omvårdnaden gick på automatik. Personal visade 

bristande respekt genom att ignorera de boende, visa ilska och aggression och uttala sig 

nedsättande om de boende. Oenighet inom arbetsgruppen och bristande organisation 

upplevdes även påverka bemötandet i omvårdnaden.  

Slutsats: Resultatet speglar hur de boende och omvårdnadspersonalen vid särskilt boende 

upplever att det finns brister i bemötandet och att ett ovärdigt bemötande förekommer. Det 

finns ett behov av att förbättra kunskapsnivån gällande personcentrerat förhållningssätt hos 

personalen samt lyfta bemötande till diskussion och reflektera över bemötande med 

äldreomsorgens nationella värdegrund i fokus.    

Nyckelord: Bemötande, upplevelser, omvårdnadspersonal, äldre personer, särskilt boende. 
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Abstract 

Title: Experiences of treatment in caregiving between residents and nursing staff in nursing 

homes. 

Background: The way we treat each other, the meeting between individuals and how it 

effects other people have big impact on how the care of old people is experienced. National 

documents describes how each human being has the right to be treated with respect, the right 

to deside over his or her own life and the right to preserve their integrity. Previous research 

shows simultaneously experiences of inadequacies in the care of the elderly in nursing homes. 

Purpose: The purpose of this study was to describe experiences of treatment in nursing 

homes from the perspective of nursing staff and residents. 

Method: An empirical interview study with a qualitative approach was conducted in a small 

municipality in the southern parts of Sweden. The participants in the study were four enrolled 

nurses and three elderly people over 65 years old needing help with daily activities (ADL) in 

a nursing home. Interviews with open questions were conducted individually and analyzed 

using qualitative content analysis. 

Results: The study showed both positive and negative experiences of treatment from nursing 

staff as well as the residents. It was important that the nursing staff put the elderly in focus 

and got to know the other and his or hers individually needs. It also experienced significant 

that the treatment and care were adapted to every single person. Good treatment was 

characterized by showed respect for the residents and their whishes, to listen and to be 

friendly. Bad treatment was experienced when nursing staff did not feel present and the care 

were performed automatically. Nursing staff showed lack of respect by ignoring the residents, 

by showing anger and be aggressive and to disparage the residents. Disagreement among the 

nusingstaff and lack of organisation were also experienced to exercise influence on the 

treatment in the car of the elderly.     

Conclusion: The result shows how the residents and nursing staff at nursing homes 

experience inadequacies in treatment and that unworthily treatment occurs. There is a need to 

increase the knowledge about a personcentered approach amongst the nursing staff and to 

discuss and reflect up on treatment with the National basic values of the elderlycare in focus. 

Keywords: treatment, experiences, nursing staff, elderly people, nursing home. 
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1 Inledning 
 

Forskarens fokus för denna studie har varit att beskriva hur bemötande upplevs av 

omvårdnadspersonal och de boende vid särskilt boende. Andelen äldre i befolkningen ökar 

idag vilket kan antas medföra ett ökat behov av omsorg samtidigt som det råder brist på 

omvårdnadspersonal som är specialiserad inom äldreomsorgen. Inom äldreomsorgen sker det 

varje dag betydelsefulla möten mellan unika individer, därför blir även varje nytt möte unikt. 

Hur vi bemöter varandra, själva mötet mellan individer samt hur det påverkar oss människor 

har stor betydelse för hur omvårdnaden i äldreomsorgen upplevs, av såväl de äldre som 

omvårdnadspersonalen. En god omvårdnad förväntas genomsyras av en humanistisk 

människosyn där alla människor har lika värde. En god omvårdnad förknippas även med ett 

personcenterat förhållningssätt som bekräftar värdigheteten hos varje individ. Forskaren har 

erfarit att det finns brister i bemötandet vid särskilt boende som kan sammankopplas med ett 

minskat välbefinnande hos de äldre, vilket hade kunnat förhindrats.  

 

”Människan längtar efter kontakt- men framför allt längtar hon efter en genuin dialog. 

Dialogen utgör en del av kärnan i att vara människa… Alla har vi en desperat längtan efter 

att bli ”mötta”- mötta som unika, i vår helhet och sårbarhet. Vi längtar efter genuin 

uppskattning från andra för dem vi är, till och med för att vi är… Det paradoxala är att man 

inte är sig själv fullt ut förrän man blir erkänd som unik av andra… När vi uppskattar andra 

möter vi själva uppskattningen. Vi är ett led i en rad ömsesidiga relationer”. 

      (okänd författare)  

 

1.1 Bakgrund  
1.1.1 Äldreomsorg och styrdokument  inom omvårdnaden för särskilt boende 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är de lagar 

som reglerar äldreomsorgen i Sverige idag och under vilka de särskilda boenden som 

innefattas i denna intervjustudie lyder. De utgör de styrdokument som är grundläggande för 

omvårdnaden. Den 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund som en 

särskild paragraf i socialtjänstlagen, SoL 5 kap, 4§ (Forsman, 2014). Dessa lagar representerar 

en syn som innebär att den äldre människan har rätt att bli bemött med värdighet, har rätt att 

själv bestämma över sitt liv och att få sin integritet bevarad. Människovärde, värdighet och 
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respekt är centrala begrepp inom all hälso-och sjukvård och i synnerhet inom äldreomsorg då 

äldre personer ofta är mer sårbara och beroende av hjälp från professionella aktörer. Varje 

människa är en unik individ med olika behov och äldre personer utgör inget undantag från 

detta. De äldre har levt ett långt liv, under vilket levnadssätt och vanor skapats som ska 

respekteras och tillgodoses i omvårdnaden i största möjliga mån. Det är därför viktigt för 

personalen att lära känna personen, vem den äldre har varit och är som person för att kunna 

bidra till att uppfylla de individuella behoven och önskemålen (Kirkevold, 2010; Slettebo, 

2010). Omvårdnadspersonalen ska anta en holistisk syn för att kunna se sammanhang mellan 

den psykiska och den fysiska hälsan och därefter anpassa omvårdnaden efter den äldre 

personens behov (Taylor, Lillis, LeMone & Lynn, 2008). 

Särskilt boende för äldre innebär ett eget boende där den äldres behov av omsorg och vård ska 

tillgodoses. Den överordnade målsättningen för de särskilda boendeformerna är att 

tillhandahålla en individuellt anpassad och kvalitativt god omsorg och omvårdnad (SFS 

1982:763; SFS 2001:453).  

Ädelreformen (SOU 1990/91) som infördes i Sverige 1992 innebar att kommunerna blev 

skyldiga att inrätta särskilda boendeformer där den äldre ska ha möjlighet att bo kvar livet ut. 

Reformen innefattar även att den omsorg och vård som den äldre erhåller ska bevara 

personens integritet och autonomi. Även Hauge (2010) anser att de särskilda boendeformerna 

ska erbjuda ett bra boende för de personer som har någon form av särskilt boende som sitt 

hem.  

Rollén och Olin Wikman (2008) menar att det finns oroväckande brister i äldreomsorgen som 

bör debatteras och förändras. Författarna konstaterar att förutsättningarna för arbetet har 

ändrats väsentligen men att man ej har anpassat äldreomsorgen i samma takt. Istället ses en 

utvecklingsstagnation vad gäller bemanning, arbetsvillkor, personalens sammansättning och 

utbildningsnivå.   

 

1.1.2 Interaktion och kommunikation 

Alla människor försöker skapa mening och sammanhang i det vi ser och hör. Det är 

individuellt vad vi upplever som meningsfullt och det är därför viktigt att vårdpersonal 

försäkrar sig om att ta reda på vad de äldre uppfattar på olika respektive samma sätt som 

personalen för att komma vidare (Thornquist, 2001). Den interaktiva utformningen av 

relationer och hur dessa är spelar en avgörande roll för kommunikationen mellan personal och 
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de äldre på särskilt boende enligt Forsgren, Skott, Hartelius och Saldert (2016) som menar att 

interaktionen hjälper personalen och de boende att lära känna varandra och om de känner 

varandra kan de ha en meningsfull kommunikation vilket författarna anser verkligen stämmer 

in på kontexten boende på särskilt boende med svårigheter att kommunisera.   

Hur mötet blir mellan två personer avgörs av båda parternas agerande d.v.s. både vårdarens 

agerande såväl som den äldres i detta fall. Det största ansvaret vilar dock på vårdaren då 

denne är i en maktposition gentemot den äldre som befinner sig i beroendeställning och i 

behöv av hjälp och stöd. Ur ett personcentrerat förhållningssätt innebär detta att vårdaren ska 

anpassa sig till den äldre personen och inte tvärtom (Ericsson, 2013). 

Omvårdnad med den enskildes behov och värderingar som utgångspunkt förutsätter att det 

finns en bekräftande relation mellan vårdaren och den äldre. För att interaktionen dem 

emellan ska fungera måste relationen bygga på samarbete, likvärdighet och ömsesidigt 

beroende. En bra interaktion innefattar alltid god öppen kommunikation och ömsesidig 

respekt (Kirkevold, 2010).  

Förmågan att etablera en relation till den äldre präglas av samarbete och att vårdaren använder 

sin kompetens i den äldre personens tjänst, vilket skapar förutsättningar för kvalitet och 

professionalitet i omvårdnaden. Kommunikationen med den äldre utgör en del i denna 

förmåga och basen för kommunikation är lyssnandet. Kontakt skapas redan när vårdaren och 

den äldre möter och hälsar på varandra och den inledande hälsningsprocedurer slår an en 

grundton för mötet och samtalet. Den äldre personen registrerar vårdarens beteende och i 

tankarna kanske han eller hon funderar över vem vårdaren är och vilken kompetens denne 

har- kan jag känna trygghet med vårdaren? (Andersson, 2007). 

Interaktionen mellan personal och de äldre hör enligt Haugan (2014) starkt ihop med känsla 

av meningsfullhet och välbefinnande. Författaren menar att en bra interaktion ökar den äldres 

psykiska och fysiska hälsa, välbefinnande och själsliga funktioner hos de mest sårbara äldre i 

samhället. Attreé (2001) beskriver motsatsen till en bra interaktion och uppger att vårdare som 

visar lite intresse för att lära känna den äldre som individ och att etablera en relation 

förhindrar att de två kan mötas. Suhonen, Valimaki och Leino- Kilpi (2008) anser att det finns 

ett behov av att främja ett personcentrerat förhållningssätt och att utveckla en gemensam 

förståelse för omvårdnad som inte baseras på antaganden. Detta i syfte att förbättra 

interaktionen mellan personal och den äldre, planering, införande och utvärdering av 

omvårdnaden. För att kunna planera en omvårdnad som bemöter den äldres individuella 
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situation och behov menar författarna att personalen mer systematiskt måste visa hänsyn till 

vad de äldre föredrar och önskar. 

Målet med personcentrerad omvårdnad hos personer med demenssjukdom är enligt 

Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) att bekräfta individen i alla aspekter i 

omvårdnaden. Det innefattar att tolka och förstå den boendes upplevelser och dess innebörd. 

Möten mellan människor innehåller alltid berättelser, var och en av alla oss människor bär på 

en egen historia. I varje professionellt samtal som vårdaren för, tar vårdaren och den äldre del 

i varandras historia vilket är en förutsättning för mötet mellan den äldre personen och 

vårdaren. I mötet börjar samtalet. Varje persons ”berättelse” finns närvarande i språk och tal, 

och utgör grunden för det förtroliga samtalets betydelse och kraft. Det förtroliga samtalet 

innebär att den äldre personen och vårdaren ger varandra möjlighet att visa sig för varandra 

genom språket (Crafoord, 2005).  

 

1.1.3 Bemötande  

Bemötande menar Fossum (2007) upplevs som ett relativt abstrakt begrepp innefattande 

många olika dimensioner. Bemötande handlar bland annat om hur samtal utförs, kroppsspråk, 

attityder, närvaro, öppenhet, engagemang, värme, information, uppträdande, information och 

människovärde. Begrepp som vänlighet, hjälpsamhet och artighet rapporteras ofta i studier 

som betydelsefulla och utgör grund för ett respektfullt och gott bemötande. Bemötande 

omfattar även de värderingar och den människosyn vi har (Fossum, 2007). Med en 

humanistisk människosyn som grund möjliggörs utvecklingen av ett gott bemötande 

innefattande integritet, värdighet och respekt för äldres självbestämmande (SOU 1997:51) 

Bemötandeutredningen (SOU 1999:21) belyser ytterligare en aspekt som också har stor 

inverkan på bemötandet och det är de yttre faktorerna inom verksamheten som regler och 

lagar, besparingskrav och begränsade resurser. Tidigare forskning visar faktorer inom 

verksamheter som personalen upplever försvårar deras möjligheter till att utföra en god 

omvårdnad. Dwyer, Andershed, Nordenfelt och Ternestedt (2009) påtalar bristande resurser i 

form av tidsbrist, svårighet att rekrytera kompetent och motiverad personal och 

samarbetsproblem. Författarna belyser vikten av att granska personalens arbetsförhållanden 

för att kunna främja de äldres värdighet. Författarna beskriver även hur personalen upplever 

frustration över bristande stöttning från ledningen och en organisation som gör att de känner 

sig ignorerade och värdelösa. De upplever att de står inför en moralisk konflikt mellan den 
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omvårdnad de utför och den omvårdnad de skulle vilja utföra som ligger på en högre nivå. 

Även Kane och de Vries (2016) beskriver hur personalen känner sig maktlösa p.g.a. 

organisationens utformande med tidsbrist, tung arbetsbörda och utbrändhet hos personalen 

som hinder för att utföra en värdig omvårdnad. Författarna beskriver svårigheten med att ta 

hänsyn till de äldres egenheter och önskemål i den dagliga verksamheten men menar att med 

rätt resurser kan och ska de boendes individuella behov bemötas på ett sådant sätt att 

värdigheten hos de äldre i särskilt boende bevaras.       

Bemötande kan beskrivas som ett uttryck för ett förhållningssätt och en attityd. Bemötandet 

har stor betydelse, i synnerhet om personen som blir bemött är i en utsatt situation och i 

beroendeställning gentemot den professionella aktören. I många fall är det så att den äldre 

personen bara möter några få andra personer i det vardagliga livet, då är bemötandet från den 

professionella aktören av helt avgörande betydelse för den äldre individen (Blennberger, 

2013).  

Socialstyrelsens äldreundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen ? (2015) visar att 

83 procent av de boende sammantaget är nöjda med sitt boende. Den indikator som i 

äldreundersökningen har bäst resultat är andelen boende som upplever att personalen visar 

hänsyn till önskemål och åsikter.  Det har dock skett en försämring i resultatet gällande 

indikatorerna bemötande och trygghet vid särskilt boende under de senaste två åren. 

Tuominen, Leino- Kilpi & Suhonen (2016) rapporterar om hur äldre på särskilt boende 

upplever att de till viss del får behålla sin rättighet att fatta egna beslut över handlingar som 

rör dem själva. Saker de upplever att de själva har möjlighet att bestämma över är deras 

sociala umgänge, hur dags de vill gå och lägga sig och att de får välja egna kläder. Det de 

boende känner att de inte själva kan påverka är att få hjälp när de behöver, de kan inte heller 

påverka när de ska få hjälp med att sköta hygienen som exempelvis att ta en dusch. De boende 

har inte heller möjlighet att påverka kvalitet, storlek och smak på måltiderna.      

Den nationella värdegrunden innebär, enligt Statens offentliga utredning (SOU 2008:51) att 

det måste finnas ett medvetet förhållningssätt inom äldreomsorgen, som visar hänsyn till 

individens välbefinnande i tillvaron och till personens behov av ett värdigt liv. Bemötandet 

ska kännetecknas av hänsyn, empati samt respekt för personens obetingade människovärde. 

Man ska värna särskilt om de sköra personer som har svårt eller inte kan göra sin röst hörd så 

att även de får en vård och omsorg som tillgodoser deras individuella behov.  

Mötet med den äldre och själva dialogprocessen spelar en avgörande roll för 

omvårdnadskvaliteten och förmågan att skapa en relation till den äldre. Vårdarens 
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människosyn och inställningen till personen som möts avgör tillsammans med uppfattningen 

om oss själva hur relationen till den äldre skapas och dialogen genomförs. Ett bemötande som 

präglas av respekt, intresse och acceptans skapar en atmosfär som uppmuntrar den äldre att 

delge vårdaren sin berättelse (Andersson, 2007).  

Papastavrou, Efstathiou och Charlambous (2011) granskar hur personal och de äldre upplever 

ett vårdande bemötande och menar att personalens och de äldres upplevelser gällande vilket 

bemötande som upplevs som vårdande inte stämmer överens. Författarna visar också att 

omvårdnaden inte uppfattades av de äldre på det sätt som personalen avsåg. Papastavrou et al. 

påtalar att personalen inte bedömer de äldres uppfattning av omvårdnad på rätt sätt och att 

omvårdnaden inte överensstämmer med de äldres  önskningar, förväntningar och individuella 

behov. Personalen planerar och uför en omvårdnad som ofta baseras på deras egna 

antaganden.  Goda förutsättningar för att skapa kontakt med den äldre får vårdaren genom att 

bekräfta personen. Det kan vara genom beröring, det kan även vara genom att tala med 

personen och genom att se på varandra. En annan faktor som spelar stor betydelse för 

etablerande av en god kontakt är att vårdaren är närvarande i mötet, att vara nyfiken på och 

öppen inför den äldre personen som vårdaren möter (Enqvist, 2007).   

  

1.2 Teoretisk referensram  
Forskaren knyter an till ett personcentrerat förhållningssätt som teoretisk referensram. Inom 

all vård och omsorg bör det grundläggande förhållningssättet utgå från den enskilda 

människan, ett så kallat personcentrerat förhållningssätt. Detta förhållningssätt innebär att 

vårdaren måste förhålla sig till att varje person är en unik individ i första hand, med en unik 

livsberättelse, värderingar, önskningar, behov, erfarenheter, personlighet, tankar och känslor. 

Ett personcentrerat förhållningssätt innebär att i första hand se den unika individen i mötet 

med en annan person. Grunden till ett personcentrerat förhållningssätt är en humanistisk 

människosyn vilket innebär att varje individ har ett okränkbart värde (Ericsson, 2013). Det 

som är centralt för personcentrerad omvårdnad är enligt Edvardsson (2010) att se personen, 

utgå ifrån den äldres perspektiv, bekräfta den äldres upplevelser samt inkludera personen i 

alla delar av omvårdnaden. Den personcentrerade omvårdnaden skiftar fokus bort från den 

traditionella biomedicinska modellen inom hälso- och sjukvården till en modell som 

välkomnar autonomitet och individuella val för de äldre. Colourides Kogan, Wilber och 

Mosqueda (2016) presenterar de sex mest framträdande områdena inom personcentrerad 

omvårdnad: holistisk omvårdnad, respekt och värde, valmöjlighet, värdighet, 
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självbestämmande och meningsfullhet. Slater (2006) beskriver att en personcetrerad 

omvårdnad innefattar att: främja individens förutsättningar till att fatta egna beslut, bekräfta 

personligheten, respektera individualiteten, synliggöra och bekräfta individens behov och 

styrkor, tillgodose en kompetent omvårdnad baserad på vetenskaplig kunskap, skapa en 

relation mellan personal och den äldre samt bekräfta den äldres livsvärld.   

The American Geriatrics Society Expert Panel on Person-Centered Care (2016) beskriver hur 

en personcentrerad omvårdnad innebär att individens värden och det denne föredrar först 

måste synliggöras och när man gjort det ska sedan alla aspekter av vården styras av detta. Det 

ska även stödja den äldres realistiska hälso- och livsmål. Expert panelen konstaterar att en 

personcentrerad omvårdnad uppnås genom en dynamisk relation mellan individer. Detta 

samarbete innebär ett beslutsfattande i den utsträckning som den äldre önskar.  

Personcentrerad omvårdnad innebär att vårdaren och den äldre är partners och planerar 

omvårdnaden tillsammans. För att känslan av partnerskap ska kunna skapas är förutsättningen 

att vårdaren lyssnar på den äldres berättelse och är lyhörd för den äldres resurser som denne 

presenterar i sin berättelse (Ekman & Norberg, 2013). 

Med den äldres uppfattning gällande sin situation och vilka värden som är meningsfulla som 

utgångspunkt för omvårdnaden måste vårdaren stödja den äldres självbestämmande och 

delaktighet samt utveckla nödvändiga färdigheter för att ha möjlighet att upptäcka vad som är 

betydelsefullt för den enskilde. En viktig förutsättning för utformningen av personcentrerad 

omvårdnad är att vårdaren respekterar och erkänner individens erfarenheter, värderingar och 

kunskaper om den egna hälsan och det egna livet (Kirkevold, 2010).  

I en personcentrerad omvårdnad är det enligt Santamäki Fisher (2010) den äldres 

livsberättelse som utgör navet som driver omvårdnaden. Livsberättelsen är viktig inom 

äldreomsorgen eftersom den förmedlar den äldres förväntningar, drömmar och hopp, vilka 

personalen ska försöka bemöta och handla efter för att uppfylla den äldres behov. För att 

kunna detta behöver personalen försöka se världen ur den äldres perspektiv, vilket fordrar att 

personalen har kunskap om den äldre samt att det finns en nära relation till den äldre. Denna 

kunskap får personalen tillgång till genom att ta del av den äldres livsberättelse.  

En personcentrerad omvårdnad inom äldreomsorgen kräver enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) att det finns en värdegund fastställd och en organisation som 

stödjer personalen att hjälpa de boende. Personalen ska ges möjlighet att hjälpa de boende på 

sådant sätt att de boende kan genomföra det de önskar. Det kan röra sig om att ta sig tid att 
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samtala med den boende om livet innan de flyttade in på boende, önskningar, intressen samt 

ge den boende förutsättningar till att lära sig nya saker. I ett personcentrerat förhållningssätt är 

personalens förhållningssätt och sociala kompetens är avgörande för hur relationen med den 

boende utvecklas. En vilja att lära känna och visa intresse för den boende samt att lyssna på 

innebörden i den äldres berättelse och vara närvarande är viktigt. Genom att personalen visar 

respekt för den äldres integritet, värdighet, självbestämmande och sårbarhet så kan den äldre 

känna hopp, tillit och mening och utveckla en relation med personalen (a.a).      

 

1.3 Problemformulering 

Enligt den nationella värdegrunden ska det finnas ett medvetet förhållningssätt i 

äldreomsorgen som kännetecknas av hänsyn, empati och respekt. Omvårdnadspersonalen bör 

värna särskilt om sköra personer som har svårt att göra sin röst hörd så att även dennes unika 

behov blir tillgodosedda.     

Tidigare forskning inom området har en gemensam uppfattning om att det inom omvårdnaden 

förordas ett personcentrerat förhållningssätt, där den äldres uppfattning gällande sin situation 

ska vara utgångspunkt för omsorgen. Samtidigt påvisar tidigare forskning att det förekommer 

brister i omsorgen om äldre personer i särskilt boende och framför allt upplevs en försämring 

gällande bemötande. De äldre upplever att omvårdnadspersonal visar lite intresse för att lära 

känna dem som individer och att etablera en relation. Personalen anses även visa avsaknad av 

vänlighet, omtanke, empati och medkänsla. Vidare beskriver tidigare forskning hur 

organisation och arbetsförhållanden inverkar på bemötande och omvårdnad från personal i 

äldreomsorgen. Det rapporteras om brister gällande bemötande som orsakas av hög 

arbetsbelastning, tidspress, bristande utbildningsnivå hos personalen och låg bemanning. 

Situationen är komplex och för att nå en djupare förståelse behöver både de äldre boendes och 

personalens perspektiv på bemötande belysas ytterligare för att erhålla kunskap om de 

faktorer som behöver förändras och förbättras i omvårdnaden av de äldre. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva personalens och de boendes upplevelser av bemötande 

vid särskilt boende. 
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2 Metod 

2.1 Design 

Studien är en empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats där innehållet i studien har tolkats 

genom att använda en induktiv analysmetod då all data först samlats in för att därefter 

analyseras och beskrivas så adekvat som möjligt (Hartman, 2004; Priebe & Landström, 2012). 

Kvalitativ design användes för att studera individers levda erfarenheter av ett fenomen i 

fenomenets naturliga kontext, med både informant och forskare som deltagare (Henricson & 

Billhult, 2012). Polit och Beck (2012) anser att kvalitativ metod är lämplig att använda då 

man önskar få en bred och djup förståelse av det område forskaren ämnar studera. Med 

hänsyn till det område forskaren ämnade studera valdes kvalitativ metod för att öka 

förståelsen för hur bemötande mellan omvårdnadspersonal och äldre personer boende vid 

särskilt boende upplevdes.  

Fokus har legat på att försöka förstå och beskriva den äldre personens och 

omvårdnadspersonalens subjektiva upplevelser av bemötande i omvårdnaden (Polit & Beck, 

2012). Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är lämpligt, menar Danielson (2012a) 

då de är beskrivningar för att förstå situationer eller fenomen som forskaren är ute efter, vilket 

i denna studie utgörs av bemötandeaspekten. Intervjuer bygger på vardagslivets samtal, där 

kunskap produceras i interaktionen mellan den intervjuade och intervjuaren (Kvale, & 

Brinkmann, 2014).  

 

2.2 Urvalsprocessen och urval 

2.2.1Urvalsprocessen 

Ett strategiskt urval har använts i studien d.v.s de personer som var lämpliga och intresserade 

av att delge sina upplevelser av bemötande vid särskilt boende valdes ut. Urvalet syftade till 

att få en så varierande och bred beskrivning av upplevelserna av bemötande från både de 

boende och personalen (Polit & Beck, 2012).  

Första åtgärden var att forskaren skickade ett informationsbrev och förfrågan om tillstånd att 

få genomföra intervjustudien inklusive svarstalong (Bilaga 1) till ansvarig verksamhetschef 

och enhetschef på respektive boende. Informationsbrevet innehöll en begäran om ett skriftligt 

informerat samtycke till att studien utförs på respektive boende som skulle returneras till 

forskaren. Då forskaren erhållit skriftligt svar med godkännande till att få utföra studien från 
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verksamhetschef och enhetschef på respektive boende kontaktades enhetscheferna via telefon 

av forskaren. I samråd med forskaren bestämdes att respektive boendes enhetshef skulle välja 

ut och tillfråga två personer som kunde vara aktuella att tillfrågas om att delta i studien. 

Inklusionskriterierna för de boende deltagarna i studien var att de skulle vara äldre än 65 år, 

boende i särskilt boende samt erhålla hjälp med aktiviteter i det dagliga livet (ADL) som 

exempelvis påklädning, sköta hygienen och hjälp vid måltider från omvårdnadspersonal. 

Personen skulle ha god kognitiv förmåga som möjliggjorde att denne kunde förstå syftet med 

studien och kunde beskriva sina upplevelser och erfarenheter av bemötande i omvårdnaden. 

Både män och kvinnor inkluderades men inget krav på jämn fördelning av antalet män eller 

kvinnor angavs av forskaren (Persson & Sundin, 2012). Inklusionskriterierna för 

omvårdnadspersonal som deltog i studien var att de skulle ha undersköterske- eller 

sjukvårdsbiträdes utbildning och arbeta inom omvårdnaden i särskilt boende. Inga 

åldersbegränsningar sattes på deltagare utgörande av omvårdnadspersonal då forskaren ville 

ha ett så brett perspektiv av levda erfarenheter av bemötande som möjligt. Både män och 

kvinnor inkluderades men inget krav på jämn fördelning av antalet män eller kvinnor angavs 

av forskaren (Persson & Sundin, 2012). 

De personer som var utvalda kontaktades muntligt av respektive enhetschef och erhöll kort 

information om syftet med studien samt tillfrågades om de önskade deltaga. Tid och plats för 

att genomföra intervju med forskaren bestämdes samtidigt. Åtta personer tillfrågades och 

samtliga anmälde intresse att deltaga i studien. En person ångrade sig sedan utan ange någon 

särskild orsak och valde därmed att inte deltaga, vilket resulterade i sju deltagare totalt. 

Samtliga deltagare fick muntlig information gällande studien vid ett första tillfälle av 

respektive enhetschef och både muntlig och skriftlig information gällande studien av 

forskaren vid intervjutillfället, då även möjligheten att ställa eventuella frågor angående 

studien gavs.  

 

2.2.2 Urval   

Studien utfördes på fyra särskilda boenden belägna i en liten kommun i södra delen av 

Sverige. De särskilda boendena har kommunal organisationsform och verksamhetens styrs av 

Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och 

äldreomsorgens nationella värdegrund (SOSFS 2012:3). Tre av de särskilda boendena är 

belägna på landsbygden och ett särskilt boende är beläget i centrala tätorten. Samtliga 

särskilda boenden utgörs av lägenheter. Ett av boendena beläget på landsbygden har lägst 
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antal lägenheter och består av tjugosju lägenheter, det är oklart hur många lägenheter som 

utgör demensboende. Boendet har tjugoen personer anställlda som jobbar med omvårdnad. 

Intervjuer med två ur omvårdnadspersonalen utfördes på detta boende. Det boende som är 

beläget i centrala tätorten består av trettiosju lägenheter, varav tjugosju lägenheter som är 

demensboende och en personalstyrka på 44 omvårdnadspersonal. Intervjuer utfördes med två 

ur personalen på boendet. Det andra boendet på landsbygden består av trettioåtta lägenheter, 

varav tio är demensboende. Antalet omvårdnadspersonal är fyrtiotre stycken. En boende 

intervjuades på detta boende. Boendet med högst antal lägenheter är beläget på landsbygden 

och består av sjuttio lägenheter, varav tjugotre lägenheter är demensboende. 

Omvårdnadspersonalen på boendet är sextiotvå till antalet. På detta boende genomfördes 

intervjuer med två äldre boende.      

Deltagare i studien utgörs av totalt sju personer. Tre studiedeltagare, två kvinnor och en man 

är boende i särskilt boende och erhåller hjälp från omvårdnadspersonal med aktiviteter i det 

dagliga livet (ADL). Deltagarnas ålder varierade mellan 83 år upp till 94 år, med en median 

på 85 år. Den tid deltagarna hade bott på boendet varierade mellan 1år och upp till 23 år, med 

en median på 3 år.  

De fyra andra deltagarna i studien utgörs av personal med undersköterskeutbildning som 

arbetar med omvårdnad i särskilt boende. Deltagarnas ålder varierade mellan 28- 63 år, med 

en median på 52 år. De var alla kvinnor och samtliga hade undersköterskeutbildning. Deras 

yrkesverksamma år varierade från 2 år till 41 år, med en median på 21,5 år.  

 

2.3 Datainsamling 

Vald datainsamlingsmetod utgjordes av intervjuer med öppna frågor där varje deltagare 

intervjuades var för sig. Intervjuer utfördes inte med de boende och omvårdnadspersonal från 

samma boende med hänsyn till att ingen deltagare skulle kunna känna sig utpekad eller 

igenkänd. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det inte finns så många standardregler eller 

procedurer för utförandet i den kvalitativa intervjuforskningen, därför fick vissa beslut fattas 

gällande förtydligande frågor under intervjuns gång. En intervjuguide (Bilaga 3) som var 

fastställd i förväg användes dock till datainsamlingen med syfte att garantera att de ställda 

frågorna var samma till samtliga deltagare (Polit & Beck, 2012).  Intervjuguiden utgjordes av 

sex frågor till de boende och sju frågor till personalen. De två första frågorna på guiden för de 

boende och de tre första frågorna på guiden till personalen utgjordes av bakgrundsfrågor med 
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syfte att få en uppfattning om deltagarna. De fyra resterande frågorna var utformade så att de 

skulle kunna besvara syftet i studien och ställdes i samma ordning till samtliga deltagare. Det 

fanns även fem följdfrågor i intervjuguiden som ställdes då det fanns behov av att bekräfta att 

informationen uppfattades korrekt av forskaren eller för att få ytterligare information om 

deltagarens upplevelse. Forskaren hade valt några få öppna frågor som lämnade utrymme för 

spontanitet och möjlighet för deltagaren att reflektera och beskriva sina erfarenheter. Detta 

medförde även spontanitet för forskaren som kunde utforma eventuella följdfrågor efter 

intervjupersonens svar, som kunde ge fördjupade svar på syftet i studien (Kvale & Brinkman). 

Två intervjuer utfördes på varje boende förutom på ett utav boendena där en intervju utfördes. 

Intervjuerna utfördes med en deltagare åt gången. Längden för intervjuerna för de boende 

varierade mellan 32 och 55 minuter och intervjulängden för personalen var mellan 32 och 50 

minuter. Varje intervju inleddes med att forskaren kort presenterade sig själv, dennes 

pågående utbildning och vad studien handlade om. Deltagaren informerades även om att det 

var dennes personliga erfarenheter och upplevelser av bemötande som forskaren önskade få ta 

del av samt hur intervjun skulle gå tillväga. Intervjuer med omvårdnadspersonalen ägde rum i 

en avskild lokal på respektive arbetsplats. Intervjuer med de äldre utfördes i deltagarnas egna 

hem då det kan kännas tryggt för den äldre att vara i sin hemmiljö (Polit & Beck). Att kunna 

genomföra intervjuerna ostört var viktigt, risken var annars att man ”tappar tråden” och att 

kontinuiteten i intervjun då saknas (Tasker, 2000).  

Intervjuerna spelades in med forskarens mobiltelefon, vilket möjliggjorde ett aktivt lyssnande 

och att kunna vara närvarande  i mötet samt för att kunna återge information från intervjun så 

sanningsenligt som möjligt och kunna koncentrera sig på dynamiken och ämnet i intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

2.4 Analysmetod av data  

Antalet studiedeltagare var relativt få och samma frågor ställdes på likadant sätt till samtliga 

deltagare varför forskaren valde att analysera intervjuerna tillsammans i syfte att få större 

styrka i studien. En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

resonemang användes som underlag för att kunna utföra en systematisk analys av de 

transkriberade intervjuerna. De inspelade intervjuerna lyssnades igenom av forskaren flera 

gånger innan de transkriberades så ordagrant som möjligt. Intervjutexterna lästes därefter 

grundligt igenom flera gånger för att forskaren skulle få en överblick och helhet över datan. 
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Den data som inte ansågs vara av betydelse för eller svarade mot syftet i studien plockades 

sedan bort. Den text som blev kvar och som svarade mot syftet i studien blev till 

meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter innebär enligt Graneheim och Lundman 

(2004) ord eller meningar som innehåller aspekter som relaterar till varandra genom deras 

gemensamma innehåll eller kontext. Ur de meningsbärande enheterna klipptes därefter 

meningar ut som sammanställdes i kondenserade enheter utan att förlora den ursprungliga 

kärnan i texten. De kondenserade enheterna markerades därpå med färg efter innehållet i 

texten med ansats att få ett mer lättöverskådligt material. De kondenserade enheterna 

formulerades till koder, vilka förstås genom att relatera till kontexten. Kodningen innebar att 

endast den väsentliga informationen i de meningsbärande enheterna beskrevs kortfattat (a.a.). 

De olika koderna granskades och forskaren tittade efter likheter dem emellan som gjorde att 

de kunde sorteras in i subkategorier och kategorier. En kategori menar Graneheim och 

Lundman (2004) har huvudsakligen en beskrivande funktion och ger uttryck för det manifesta 

innehållet i texten d.v.s. det texten berättar. Under arbetet med analysen använde sig forskaren 

av en process som rörde sig fram och tillbaka mellan delarna och helheten i texterna för att 

söka efter de utsagor som rört ämnet som studien sökte svar på (Graneheim & Lundman, 

2004; Kvale & Brinkmann, 2014).  

Nio subteman framträdde ur det insamlade materialet i takt med att data bearbetades och 

analyserades:  Personen i centrum, Relation och ömsesidighet, Engagemang och 

omtänksamhet, Kompetens och omdöme, Kommunikation, Bristande respekt, Samarbete i 

arbetsgruppen, Bristande struktur och styrning samt Tidspress och stress.  

Med utgångspunkt ur subkategoriernas innehåll kunde slutligen tre övergripande kategorier 

presenteras:  Ett bemötande anpassat efter den enskilda individen, Förhållningssätt speglat i 

värdigt respektive ovärdigt bemötand samt Arbetsförhållandens inverkan på bemötande. 

Utdrag ur analysen ses i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

enheter 

Koder Subkategorier Kategorier 

De är ju 

intresserade av 

mig alltså och hur 

jag känner det och 

Visar intresse för 

den äldre, hur 

denne känner och 

Visar intresse för 

den äldre 

Personen i 

centrum 

Ett bemötande 

anpassat efter den 

enskilda individen 
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hur jag har det (G) har det 

Ja, jag tänker det 

heter ju 

genomförandeplan, 

jag tror de går in 

många och bara 

gör vad det står på 

pappret (A) 

Genomförandeplan,  

gör bara vad det 

står på pappret 

Omvårdnad enligt 

genomförandeplan 

och inget mer 

Engagemang och 

omtänksamhet 

Förhållningssätt 

speglat i värdigt 

respektive ovärdigt 

bemötande 

För lite personal, 

vissa stunder på 

dagen i alla fall, 

sedan är det säkert 

luckor då de inte 

har så mycket men 

i stort sett är det 

det (B) 

För lite personal 

vissa stunder på 

dagen 

För lite personal  

 

Bristande struktur 

och styrning 

Arbetsförhållandens 

inverkan på 

bemötande 

      

 

2.5 Etiska överväganden 

Innan datainsamlingen påbörjades utformade forskaren en etisk ansökan gällande studien som 

sedan skickades till ett etiskt råd som har granskat och godkänt studien som har fått diarie 

nummer SPÄ 2015:30. De etiska övervägandena i studien har genomförts utifrån 

Vetenskapsrådet riktlinjer (2011) vilka innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

nytjandekravet samt konfidentialitetkravet.  

Studiedeltagarna, verksamhetschefen och enhetscheferna erhöll muntlig och skriftlig 

information om innehållet och syftet med studien och hur genomförandet av studien skulle 

ske. Deltagarna informerades om vilket deras bidrag i studien var, att deras deltagande i 

studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta om de så önskade utan att ange 

någon särskild orsak.   

Studiedeltagarna fick därefter bekräfta att han eller hon tagit del av vad studien innebar och 

samtyckte skriftligen till detta. Deltagaren har inte utsatts för påverkan av något slag för att 

fatta ett beslut, det har ej heller förelegat något beroendeförhållande mellan deltagaren och 

forskaren. Det var viktigt att deltagaren uppfattade att det ej medförde några nackdelar som 

exempelvis sämre omvårdnad om han/hon valde att avstå- eller inte fullföljde sitt deltagande. 
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Av hänsyn till detta utfördes inte intervjuer med de boende och personal på samma boende för 

att ingen skulle kunna bli igenkänd eller känna sig utpekad.  

De inspelade intervjuerna fördes över från forskarens mobiltelefon till dator och USB. 

Forskningsmaterialet förvarades inlåst i skåp av forskaren och material som bearbetats i dator 

har varit skyddat av forskarens personliga inloggning på datorn så att ingen annan än 

forskaren kunnat få tillgång till information gällande studien. Datan har endast använts i 

studiesyfte i forskarens examensarbete. Inga personuppgifter eller namn har angets i studien 

då studiedeltagarna istället tilldelades varsin bokstavsbenämning av forskaren som 

exempelvis studiedeltagare A. för att dölja intervjupersonens identitet (Kvale, 2012).  

 

3 Resultat  

Ur analyserna av intervjutexterna framkom det tre övergripande kategorier med tillhörande 

subkategorier, vilka resulterade i nio stycken. De tre övergripande kategorierna med 

tillhörande subkategorier presenteras enligt följande: 

- Ett bemötande anpassat efter den enskilda individen; Personen i centrum och Relation 

och ömsesidighet. 

- Förhållningssätt speglat i värdigt respektive ovärdigt bemötande; Engagemang och 

omtänksamhet, Kompetens och omdöme, Kommunikation, Bristande respekt.  

- Arbetsförhållandens inverkan på bemötande; Samarbete i arbetsgruppen, Bristande 

struktur och styrning, Tidspress och stress.  

 

3.1 Ett bemötande anpassat efter den enskilde individen  

3.1.1 Personen i centrum  

Personalen upplevde att det var mycket viktigt att man satte just den personen man hade 

framför sig i centrum när man bemötte de boende. Bemötandet skulle vara personligt och inte  

någon schablonfras som spelades upp som såg likadan ut oavsett vem man mötte. De boende 

upplevde att deras individuella behov av hjälp till största delen uppmärksammades och 

tillgodosågs av personalen och att de fick den hjälp som var planerad efter var och ens behov. 

Det förekom dock att de äldre blev nekade den hjälp som de bad om.  
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Genomgående upplevdes det viktigt att personalen lärde känna de boende, att personalen såg 

och förstod hur personen var och vilka behov denne hade. En boende kunde vara glad för att 

prata då kanske personalen valde att inte prata så mycket själv utan mest lyssna. En annan 

boende kunde vara lite mer tystlåten då kanske personalen ställde lite mera frågor. 

Personalen uppgav att man hela tiden ändrade sitt bemötande och anpassade det efter hur den 

boende var.  

En uppfattning personalen hade var att det var mycket viktigt att personalen visade 

följsamhet mot den person de hade framför sig och att möta denne i dennes värld på ett lugnt 

sätt och vänta in den äldre. Följsamhet visades även genom att personal och de boende gjorde 

överenskommelser efter de boendes behov vilket ibland kunde innebära extra jobb för 

personalen. Några av de boende upplevde att personal som kom ny lärde känna den äldre fort 

och uppmärksammade dennes rutiner snart därefter. 

 

” Man lär ju sig hurdana de är, hur jag ska ta dem. Den ena kan ju vara så och 

den andre … då får jag ändra lite attityd och bemötande så det är lite … man 

ändrar sig hela tiden, man anpassar sig efter hur den äldre är…”(F) 

”Vi har kommit överens om det att han får röka men inte i sängen, så vill du 

röka får du larma så kommer vi och visst vi får springa där en gång i kvarten 

ibland…”(F)  

 

Det som upplevdes som positivt i bemötandet var att personalen lade märke till hurdan man 

var som person och att de boende blev tillfrågade om hur de ville göra i olika situationer, vad 

de ville ha att äta och hur de mådde. Personalen tilltalade de boende med namn och märkte 

upp saker som var avsedda för de boende med namnet, vilket de boende uppgav kändes bra 

och som en bekräftelse på att de blev sedda. 

 

”Jag tror att det alltid är att få den andre bekräftad, den som man bemöter då 

alltså, att fråga hur hon mår och eller han alltså, vad den vill göra eller vad den 

vill ha att äta till frukost…”(D) 
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” Försök istället att använda namnet för det är väldigt lätt inom äldreomsorgen 

för det är ju så man känner. Man menar väl och … ”godnatt lilla gumman” 

eller så … jag kan väl säga ”god natt Rut, sov så gott…”(E) 

 

3.1.2 Relation och ömsesidighet  

Bra kontakt mellan de boende och omvårdnadspersonalen och förmågan att skapa en relation 

dem emellan påverkade bemötandet och gav känsla av trygghet för de äldre. Ett ömsesidigt 

reflekterande mellan de boende och personalen upplevdes som viktigt och påverkade hur man 

bemötte varandra. Ömsesidighet speglades även genom att personalen visade lyhördhet inför 

de signaler de boende uttryckte via sina handlingar. 

Hur de boende själva var i humöret och bemötte personalen upplevde de äldre inverkade på 

personalens bemötande på så sätt att personalen då bemötte de äldre på samma sätt. Visade de 

äldre irritation mot personalen möttes de själva av irritation och visade man att man tyckte om 

personalen och var positiv fick man samma bemötande tillbaka. Sjukdom hos den äldre kunde 

även vara en faktor som påverkade hur personalen bemötte de äldre. 

 

”Jag tycker så mycket om dem och det känner väl de skulle jag tro…jag 

beundrar dem och jag kan inte tänka mig att de skulle kunna göra någonting 

bättre än de gör…jag tror det enda är att som man vill bli mött så ska man 

bemöta andra, är man positiv och nöjd då får man likadant tillbaka… jag tycker 

nu att jag börjar tappa humöret och då blir man ju lätt själv irriterad och det 

märker ju de också och då blir de ju likadan tillbaka…”(G) 

”Man får prova sig fram ju, och se vad som händer, hur hon reagerar blir det ju 

då. Så det är ju en sådan … där är ju bemötandet a och o, sedan … och hon 

tittar ju på oss hur vi är och ser … det är ju ömsesidigt så att säga…”(D) 

 

Känsla av gemenskap mellan de boende och omvårdnadspersonal skapades då personalen 

utförde aktiviteter som den boende tyckte om tillsammans med den boende. Det kunde vara 

att personalen satte sig ned med de boende för att dricka en kopp kaffe och prata med 

varandra. Andra aktiviteter som utfördes tillsammans som stärkte känslan av ömsesidighet var 

promenader och att sitta och lyssna på musik.  
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3.2 Förhållningssätt speglat i värdigt respektive ovärdigt bemötande  

3.2.1 Engagemang och omtänksamhet  

De positiva upplevelserna gällande personalens engagemang bestod av att de visade intresse 

för de boende, hur de mådde och kände, de engagerade sig även i att lära sig om de sjukdomar 

som de äldre hade. Personalen tog egna initiativ vilket kunde innefatta gångträning med de 

äldre och att anordna gemensamma trevliga händelser för de äldre och personalen, vilket 

upplevdes som positivt eftersom man då samlades och pratade med varandra. Det upplevdes 

även som att personalen ansträngde sig extra för de boende genom att med kreativitet och 

påhittighet försöka nå fram till den boende och försöka hitta förklaringar till den boendes 

beteende i olika situationer.  

 

” Det kopplar kanske inte just då för stunden. Då får man ju kanske prova 

andra … alltså, kanske visa själv hur den ska göra eller få någon annan att visa 

så att jag och den andre kan titta på…”(D) 

” I lördags när det var prinsbröllop och detta så hade vi dukat upp med 

långbord i matsalen och dekaler och blommor och dukar och doningar, sedan 

lät vi det bordet stå kvar till dagen efter för vi tänkte det är lite nytt för dem, de 

ser lite nya ansikten…”(E) 

 

Mindre positiva upplevelser var att initiativ och engagemang saknades från personalen genom 

att de äldre endast fick hjälp enligt det som var planerat och uträknat tidsmässigt och som stod 

i genomförandeplanen.  De boende upplevde även att de fick klara sig mycket själva och att 

de inte blev så uppmärksammade. Personalen brydde sig inte om att påminna de boende när 

det var dags att komma till matsalen för att äta eller andra aktiviteter, vilket de boende 

upplevde som ren nonchalans från personalens sida. De boende uppgav att personalen aldrig 

tog några egna initiativ till att umgås och de önskade att personalen skulle ta mer kontakt och 

visa vilja till samvaro med de boende, det lilla extra saknades. 
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” De har liksom inte blivit påminda då om måltider och många går och lägger 

sig och vilar och de vaknar inte så jag tycker de ska se till att alla kan komma. 

Jag tycker det är en form av nonchalans ska jag säga…”(A) 

” Ja, jag tänker det heter ju genomförandeplan, jag tror de går in många och 

bara gör vad det står på pappret…”(A) 

  

3.2.2 Kompetens och omdöme  

Personalens goda kompetens och omdöme speglades genom att de visade stort tålamod i olika 

situationer som exempelvis vid situationer då personalen inte blev så vänligt bemött av den 

boende. Personalen ansträngde sig då för att inte visa att de kände irritation eller ilska, liksom 

att inte diskutera tillbaka genemot den boende. Andra upplevelser av god kompetens och gott 

omdöme var att personalen visade vänlighet och var pigga och glada. Att de boende hade fått 

ta emot mycket godhet, tålamod och omtänksamhet från personalen gjorde att de kände sig 

bekräftade. 

Om personalen uppträdde lugnt och strukturerat förmedlade det en känsla av trygghet till de 

boende. Det upplevdes även viktigt att personalen fokuserade på arbetet, att inte ta med sig 

sitt privatliv till jobbet. 

 

” Vissa dagar kan det vara jättelätt att ha ett bra bemötande och vissa kan det 

vara tyngre och då kanske jag har haft det lite jobbigare själv. Det känner jag 

att det får man jobba med för det får aldrig synas det man har med sig 

själv…”(E) 

 

En annan positiv upplevelse var att personalen kunde informera de boende kring de 

sjukdomar denne hade, vilket de boende upplevde att de hade god nytta av. Personalens 

omdöme ansågs viktigt för bemötandet, att stanna upp och reflektera över sitt eget bemötande 

i olika situationer och att relatera till sig själv för att kunna visa gott bemötande.  
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”Omdömet är så pass viktigt, det är det och jag ser ju … jag har ju kommit till 

det själv för jag ser ju själv hur jag egentligen har gjort innan. Hur tokigt, hur 

kunde jag göra så?...”(E) 

 

Bristande kompetens visade sig i ett ovärdigt bemötande genom att yngre personal inte visste 

hur de skulle bemöta de boende på rätt sätt vilket gjorde att både personalen och de boende 

kände sig stressade och otrygga. Då de boende kände sig oroliga p.g.a. detta ledde det ibland 

till att de medicinerades i onödan för att personalen inte kunde hantera dem på rätt sätt. 

Tecken på bristande omdöme och kompetens var att personal uppvisade bristande tålamod 

gentemot de boende och att de ibland blev irriterade på de boende eller deras anhöriga då 

personalen upplevde dem som sura och tvära. Personalen lät därför bli att hjälpa den boende 

vilket gjorde att den boende kom i kläm och inte fick sina behov tillgodosedda. Äldre och mer 

erfaren personal upplevde att en del av de yngre i personalen inte hade ett bra bemötande och 

inte uppförde sig rätt gentemot boende som de av någon anledning hade svårt för och därför 

undvek att gå till denne.  

 

”De kan inte sköta dem. Nej, de väntar tills vi kommer så de vet vad vi gör. Det 

är ju hemskt! De är lite yngre och då blir det ju genast mycket jobbigare. Jag 

menar det är ju inte meningen att de ska ha en massa tabletter för att man inte 

kan bemöta dem på rätt sätt…”(C) 

” Ja det är nog dåligt bemötande både från min sida och det … tyvärr. Därför 

undviker jag så mycket som möjligt att gå dit där för jag vet att jag inte gör 

riktigt rätt…”( F) 

 

Bristande reflektion hos personalen kunde göra att omdömet inte bedömdes som gott vilket 

kunde visa sig i att personalen ”tog över” och ”hjälpte” de boende för mycket vilket ledde till 

att de boende inte fick öva sig i aktiviteter i det dagliga livet som exempelvis att bre sin 

smörgås själv. Bristande reflektion kunde även visa sig i sättet som personalen uttryckte sig 

på gentemot de boende genom att personalen stod och pratade med varandra istället för den 

boende under tiden denne fick hjälp med omvårdnaden. Personalen upplevde även att det 

hade blivit slentrian i yrket, att man hade fastnat i gamla vanor gällande bemötande och stress 

som inte var bra.  
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” Så det är nog det att ”nu har han ont lite där vid, nu måste vi vara snälla” 

nej, jag tror många gånger stjälper vi faktiskt tyvärr, med att göra det för då får 

de inte öva sig… de är ju snälla och den här biten men lite för snälla…”(F) 

”Jag tror det är ren tanklöshet att man inte sätter manken till och tänker på hur 

man säger, det tror jag. Jag tror inte någon säger det för att vara elak eller så 

utan det blir bara fel…”(C) 

 

Personalen upplevde att erfarenhet spelade en stor roll för hur man bemötte de äldre, det var 

arbetslivserfarenhet såväl som livserfarenhet som hade betydelse. Yngre personal som 

saknade arbetslivserfarenhet upplevdes som osäkra hur de skulle agera i olika situationer, de 

tog på sig saker de inte behövde och kände oro och rädsla för att misslyckas. Bristande 

arbetslivserfarenhet visade sig även genom att de yngre i personalen och de mer erfarna tänkte 

olika, de yngre saknade ro till att vänta in de äldre och slet och drog i dem. Stor livserfarenhet 

gjorde att en del i personalen hade ett gott bemötande och tyckte om att använda ett bra 

bemötande i sitt yrke. 

 

” Två andra tanter till därinne, som bara skakar på huvudet när de kommer och 

de får inte upp dem…jag har ju lärt mig det under denna tid som jag har jobbat 

att de reagerar väldigt olika, om det kommer in någon rask ung tjej bara och 

sliter såhär och såhär och så kommer vi gamlingar då som har lite mer tid för 

oss, det är jättestor skillnad…”(C) 

” Då har ju jag mitt bagage med mig från mitt liv istället…varit med om mycket 

så den erfarenheten använder jag ju mycket i mitt yrke…”(D)  

 

Det var bra att ha en utbildning ansåg de flesta ur personalen då de menade att hade man 

kunskapen om hur man skulle agera i olika situationer som exempelvis hot och våld som det 

kan vara på ett demensboende, så gjorde det att man kände sig bekväm i situationen och då 

blev även bemötandet bra. Utbildning uppfattades även som positivt då kunskaper om olika 

sjukdomstillstånd gjorde att personalen kunde anpassa sitt bemötande efter olika 

sjukdomstillstånd. Det fanns personal som hade börjat jobba inom yrket utan utbildning och 
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efter att ha utbildat sig upptäckte de hur mycket de hade lärt sig under utbildningen, särskilt 

om bemötande. 

 

” ” Det kan ju komma situationer när de är arga och vill slåss, då är det ju bra 

med en utbildning i ryggen där man vet hur man ska hantera det. För är man 

bekväm i det man ska möta så blir bemötandet oftast ganska så bra…”(D) 

 

Olika sjukdomstillstånd hos de äldre visade sig kunna påverka personalens bemötande. Vid 

demenssjukdom hos de äldre upplevde personalen att det kunde vara svårt att nå fram till de 

äldre och att det var svårt när de äldre var aggressiva, spottade och revs. Andra tillstånd som 

ångest och oro upplevdes också som svårt att hantera vilket speglades i personalens 

bemötande. 

 

”Sedan har det ju med sjukdomsförloppet att göra, jag tänker mycket på 

dementa då det här det kan vara jättejobbigt när de blir dementa, när de blir 

aggressiva. Det kan jag tycka är jätte jobbigt, hur gör jag?...när de både spottar 

och rivs och sparkas och jag ska försöka göra ett bra arbete då är det svårt för 

då kan man ju inte kommunicera riktigt sinsemellan…”(D) 

 

3.2.3 Kommunikation  

De boende upplevde det som att viss personal inte kändes närvarande i sina tankar och inte 

lyssnade när de pratade med dem. Personalen tog inte heller själva initiativ till att samtala 

eftersom de hade så mycket annat i sina tankar. De boende uppgav även att de tyckte 

kommunikationen var bristande både mellan personal och boende såväl som inom 

personalgruppen. Detta visade sig genom att de boende själva ofta fick fråga personalen för 

att få information. Bristande kommunikation i personalgruppen kunde visa sig genom att det 

ofta förekom att flera ur personalen kom till de boende för att uträtta samma sak. En annan 

faktor som ledde till brister i kommunikationen var att de äldre inte kunde ta in informationen 

från personalen.   
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Positiva upplevelser av kommunikation var att de boende visste att personalen alltid svarade 

på larm och kom snabbt till den som larmade. De boende bekräftades även på ett sådant sätt 

att de fick uppmärksamhet och information gällande t.ex. saker som skulle hända på boendet.  

Att alltid presentera sig när man kom in till de boende och informera om vad som skulle ske 

upplevde personalen som extra viktigt i de fall då den boende hade någon demenssjukdom. 

Ett inbjudande kroppsspråk och beröring från personalen samt att en personal i taget tog 

kontakt med den boende var av betydelse för att etablera god kontakt.  

 

” Man känner att de inte, att de liksom inte är med, men det är ju det igen, att 

lyssna. Ibland känner man det att nej, de har tankarna på annat håll. Vad de ska 

göra i nästa steg och vad de ska göra när de kommer hem. Man känner att de 

inte är närvarande liksom…”(A) 

 

Icke verbal kommunikation och att vårda genom kroppsspråk som t.ex. kroppshållning och 

hur man beter sig upplevdes som extra viktigt av personalen, att man kunde kommunicera 

med de boende trots att man inte kunde använda sig av verbal kommunikation. Röstläge och 

ögonkontakt nämndes även ha stor betydelse när man kommunicerade.  

Kommunikationen försvårades i de fall då personalen inte talade bra svenska eftersom de 

boende och deras anhöriga och personalen inte förstod varandra. Det kunde även uppfattas 

som att personalen var arg på de boende i de fall då personalen inte var av svenskt ursprung 

eftersom de talade på ett sätt som kunde uppfattas som att de skällde.   

 

” Vi har ju en som inte pratar svenska och som inte förstår svenska alls, så vårt 

… när vi vårdar henne så, så vårdar vi ju henne bara genom hur vi ser ut och 

hur vi låter på rösten…det är rätt fantastiskt att man kan inte prata verbalt men 

man pratar ändå…”(D) 

” Svårt med dessa utländska tjejer som kommer som inte pratar bra svenska, nu 

har vi en lite äldre som man har jätte svårt att förstå och anhöriga som har 

ringt som vägrar prata med henne några fler gånger för de fattar inte vad hon 

säger och det är också en nackdel för hon förstår inte de boende och de boende 

förstår absolut inte henne…”(C) 
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3.2.4 Bristande respekt  

Ett begrepp personalen upplevde var mycket viktigt i bemötandet var respekt. Ett bra 

bemötande innebar att man visade respekt för de boende, deras erfarenheter, deras önskemål 

och deras hem. Att de boende behandlades som jämlika vuxna och tilltalades med respekt 

med ett ordval som bevarade de äldres integritet hade också stor betydelse. Det upplevdes 

även som viktigt att bemötandet var ärligt och att en dialog fördes med de äldre. Ett annat sätt 

att visa de boende respekt var att personalen satte sig ned på huk bredvid den boende så att 

man var på samma nivå. 

 

” Då blir det ju ännu viktigare för oss att bemöta dem som att det är deras hem 

och att vi respekterar dem när vi går över tröskeln till ditt hem och dina 

önskemål ska vi uppfylla…”(E) 

” Det är vuxna människor och då tycker jag det ska behandlas därefter med, 

sedan att man får se att de behöver mer hjälp och det, det är en annan femma, 

men bemöt dem precis som jag bemöter dig, ja…”(F) 

 

Bristande respekt för den boende kunde upplevas från personalens sida då den äldre hade 

svårighet att sköta avföringen och att äta själv. Yngre personal kunde ibland upplevas som 

respektlösa, bekväma och nonchalanta gentemot de äldre, anhöriga och kollegor och de hade 

inte samma känsla av respekt som den äldre personalen. De yngre i personalen lyssnade inte 

och tog inte in erfarenhet från kollegor utan körde på sitt eget sätt, vilket upplevdes som 

nonchalant.  

Ett annat tecken på bristande respekt för de boende kunde även visa sig genom att personalen 

lovade återkomma till den boende för att hjälpa denne men detta glömdes sedan i regel bort. 

Det gjorde att de boende inte längre räknade med att personalen skulle hålla det som lovades.  

Upplevelser som var mindre bra och som upplevdes kränkande bestod av att de äldre inte 

tillfrågades av personalen om hur de ville ha det utan omvårdnaden utfördes helt automatiskt 

vilket gjorde att det inte alltid blev som de boende ville ha det. De boendes lägenheter 

respekterades inte heller som deras hem då personalen inte alltid knackade på dörren och 
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väntade på att få komma in. Några av de boende uppgav att det endast kändes som rena 

förvaringen av de äldre.  

De boende klandrades av personalen för att de hjälpte andra äldre på boendet, vilket 

upplevdes som en ovilja till att hjälpa och ett svek mot de äldre från personalens sida. De 

boende uppgav även att personalen kunde uttrycka klagomål mot att de hade det rörigt i sina 

lägenheter för att de hade mycket saker omkring sig. Detta gjorde att de boende kände sig 

orättvist behandlade då de uppgav att det är saker de behövde ha i sin närhet.  

 

” Hon säger … hon påpekar fel hos mig… du har så mycket i sängen sade 

hon…då har ju jag min ficklampa och en sådan här tång så när jag behöver ta 

någonting så når jag ju inte…när jag blir orättvist behandlad…jag menar ju 

inte…jag vill ju inte vara stygg, men det är jag ju då när jag är slarvig eller vad 

jag är med uppställt i sängen eller vad det är…men det är ju för att jag inte kan 

gå…det är inte det att jag inte vill men det är ju för att jag inte orkar hålla 

ordning…” (G) 

” När de är här och duschar och städar då brukar jag passa på att prata och 

prata men normalt är det ju ja, vi säger ju faktiskt att det är rena förvaringen 

för vi hämtas och vi lämnas på nolltid…”(A) 

 

Bemötande som också upplevdes som kränkande var då personalen rimmade nedsättande på 

den boendes namn eller gjorde andra kränkande uttalande som förminskade de boende. 

Personal kunde uttala sig negativt och svära över de boende i personalrummet vilket några av  

kollegorna i arbetsgruppen upplevde som bristande respekt för den äldre. Personalen kunde 

även vara elaka och uppvisa ett fruktansvärt bemötande gentemot de boende genom att visa 

ilska, aggressivitet och skrika åt de boende. 

 

” Vet du vad de säger till mig? ”Ville pille”. Han menar de yngre. De rimmar ju 

ofta om man säger så och tror att de är lite roliga…”(C) 

” Man kan höra det här att ”jag hjälper dig att äta för du kladdar så mycket” 

alltså, jag ryser hela jag när jag hör det…”(E)  
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3.3 Arbetsförhållandens inverkan på bemötande  

3.3.1 Samarbete i arbetsgruppen 

Personalen upplevde att stämningen och hur man mådde i arbetsgruppen inverkade på 

omvårdnaden. Det märktes på så sätt att personalen uppvisade ett visst beteende då 

stämningen i arbetsgruppen var bra och ett annat beteende då stämningen var mindre bra. Det 

var även betydelsefullt att samarbetet i arbetsgruppen fungerade och att det var viktigt att 

även försöka bemöta sina kollegor trevligt och inte snäsa åt varandra. Några ur personalen 

upplevde även att det var bra att det kom yngre personal till arbetsgruppen så att personalen 

inte blev så enkelspårig i omvårdnaden utan att de fick lite nya influenser om hur arbetet 

kunde utföras.  

Några negativa faktorer som påverkade bemötandet var att personalen hade olika åsikter 

gällande hur arbetsgruppen skulle jobba och hur man som personal skulle förhålla sig 

gentemot de äldre. Detta gjorde att fokus kom att ligga mer på personalgruppen än på de 

boende. 

 

” Bra när det kommer in lite friska fläktar för det bli väldigt, så har vi alltid 

gjort och ”that`s it!” så jag tycker det är bra med lite yngre och ombytligt 

faktiskt då blir man inte så enkelspårig…”(F) 

” Det beror ju på om vi är sammansvetsade och mår bra i gruppen då visar man 

ju en annan sida. Är man irriterad och man mår … då visar man ju också det 

här taggiga bemötandet ”ja, det kan du gå och göra det!...”(C) 

 

3.3.2 Bristande struktur och styrning  

Bristande organisation och orättvisa inom organisationen skapade irritation hos personalen 

vilket gjorde att personalen upplevde att energin lades på fel saker, att fokus lades på det 

upplevda problemet istället för på omvårdnadsarbetet. Bristande organisation gjorde även att 

inte tillräckligt med tid avsattes t.ex. vid måltider vilket ledde till att situationen blev stressad 

både för personal och de boende.   
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” Egentligen ska det ju vara lugn och ro vid alla måltider och egentligen ska 

personalen ha så mycket tid så man kan sitta ner med dem och äta. Då hade det 

funkat mycket bättre, nu är det en stress och mata en dit och en hit och 

tallrikarna åker dän…”(C) 

 

Andra tecken på brister i organisation var att de boende fick träffa många olika personer ur 

personalen på en och samma dag vilket upplevdes som rörigt av de äldre. Oklarheter kring 

ansvarsfördelningen mellan olika yrkeskategorier kunde göra att de boende inte fick den hjälp 

som de efterfrågade. De boende upplevde även att nya förslag med åtgärder som skulle 

införas endast blev utförda några gånger och inte fullföljdes utan att det ofta rann ut i sanden.  

 

” Då bad jag personalen om det men då sa de det att ”det är ju sjukgymnasten 

som håller i det” de vågade inte … de vågade liksom inte gå ut med 

honom/henne i stolen. Varför det tycker jag är lite konstigt. Men det var väl det 

att det ingick inte i deras men nu … så den står kvar här men sjukgymnasten … 

det är sjukgymnastens sak sa de som ska sköta det och hon var ledig så det kom 

aldrig hit någon…”(D) 

” Det hette ett tag att de skulle i alla fall ett par dagar i veckan … sitta och bara 

samtala och ja, sådan där livsberättelse och så men det blev ju inte mer än en 

gång och sedan var det över. Det kommer liksom ju förslag och sedan är det ett 

par gånger och sedan försvinner det, sedan är det slut med det…”(C) 

 

Att det fanns tillräckligt med personal upplevdes av de boende som viktigt och något som 

värdesattes mycket. Brister vad gällde personalbemanningen var enligt de boende att det 

under dagen skiftade i bemanningen och att det vissa stunder var för lite personal som 

arbetade. De boende upplevde även att personalen var hårt pressad och mycket sjukskrivna, 

detta gjorde att det var många vikarier som arbetade vilket upplevdes som en försämring. 

 

3.3.3 Tidspress och stress  

Brist på tid gjorde att personalen inte tog sig tid till samvaro och att lyssna och samtala med 

de äldre. De boende upplevde det som att den sociala samvaron inte längre fanns och de 
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önskade att det skulle vara mer gemenskap mellan de boende och personalen. Aktiviteter som 

de boende efterfrågade hann personalen inte med att planera, då det saknades tid för detta.  

Andra negativa upplevelser av brist på tid var att personalen alltid hade så bråttom och 

stressade när de hjälpte de boende i omvårdnadsarbetet. Detta ledde till att de boende 

upplevde att de skyndades på av personalen som inte förstod att de behövde mera tid. De 

upplevde även att det var vanligt att personalen glömde göra saker p.g.a. att de alltid hade så 

bråttom.  

  

” Det är ju när de är stressade och kommer in och det ska gå kvickt, då tänker 

jag vänta ni till ni kommer i en sådan situation själva får ni känna hur det känns 

för det förstår de inte att man måste ha igång hjärnan först och sta och sedan 

lungorna, det tycker jag är lite svårt att de inte räknar med att det är så…”(G) 

” Kan du inte ta hand om detta så vi kan sitta och sjunga och det var innan de 

delade upp så att det blev halva. Då sade hon ”det finns inte en minut över för 

sådant, det är helt borta, det har vi inte tid med”…”(A) 

 

4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion  

4.1.1 Design 

Denna studie genomfördes som en empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats. En kvalitativ 

design valdes då forskaren avsåg att få en bred och djup förståelse med syfte att utforskade de 

boende och omvårdnadspersonalens levda erfarenheter av bemötande inom omvårdnaden 

(Polit & Beck, 2012). Avsikten var att få kunskap om bemötande som det upplevdes och 

tolkades men även vilken betydelse bemötande fick för omvårdnaden av de boende och 

omvårdnadspersonalen (Henricson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2012). Denna kunskap kan 

i sin tur resultera i ökad medvetenhet hos personalen och bidra till att identifiera eventuella 

brister i omvårdnaden som bör åtärdas. 

 

4.1.2 Urvalsprocessen och urval 
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Enhetscheferna togs till hjälp i urvalsprocessen som valde ut och tillfrågade de personer som 

svarade mot urvalskriterierna och som kunde tänkas vara intresserade av att delta i studien. 

Detta förfarande kan ha påverkat resultatet av studien på så sätt att de som valdes ut och 

tillfrågades om att delta i studien var deltagare som enbart hade positiva åsikter gällande 

omvårdnaden för att respektive boende skulle få ett bra omdöme. Uppfattningen att det skulle 

vara så i denna studie finns inte då det framkom såväl positiva som negativa aspekter av 

bemötandet i omvårdnaden både hos de boende och hos personalen.  

Det var totalt sju personer som intervjuades, fyra personal och tre boende. Fyra boende hade 

blivit tillfrågade och tackat ja till att delta varav en senare ändrade sig inför intervjun och inte 

längre önskade delta. Detta gjorde att det blev en informant mindre från de boende men då 

den data som framkom var riklig och detaljerad samt svarade på frågeställningarna bedömde 

forskaren att tillräckligt med data inkommit. Graneheim och Lundman (2004) och Polit och 

Beck (2012) menar att om den data som inkommit är tillräcklig för att svara på 

problemformuleringen och är av god kvalitet så är trovärdigheten hög. För att öka styrkan i 

studien då antalet deltagare var relativt litet och det var samma frågor som ställde på likadant 

sätt till samtliga deltagare valde forskaren att hantera intervjuerna från personal och boende 

tillsammans.  

   

4.1.3 Datainsamling 

Valet att använda intervjuer med öppna frågor som datainsamlingsmetod gjordes för att det av 

forskaren ansågs lämpligt ur synpunkt att det var de boende och omvårdnadspersonalens egna 

beskrivningar av upplevelser av bemötande som utforskades och som skulle svara på syftet 

med studien. En intervjuguide användes under intervjuerna som verktyg för att hålla en viss 

struktur genom hela intervjun och säkerställa att den information som framkom svarade mot 

studiens syfte (Danielson, 2012a). Intervjuguiden med de öppna frågorna möjliggjorde att 

forskaren kunde ställa följdfrågor under intervjuerna då det var något som var oklart eller 

behövde utvecklas vidare för att få så fullständig information som möjligt.  

En fördel med att göra individuella intervjuer med deltagare från fyra olika boenden var att 

det täckte större delar geografiskt sett och inkluderade deltagare från boende både på 

landsbygd och i stadsmiljö. En annan anledning till att valet föll på att använda individuella 

intervjuer var att forskaren bedömde det som lämpligt då det var äldre personer som skulle 

intervjuas. Dessa skulle kunna intervjuas i sina egna hem och få gott om tid att fundera över 
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frågorna. Att under intervjun kunna vistas i det egna hemmet i en miljö denne känner till gör 

ofta att den intervjuade kan känna sig trygg och mer avslappnad, vilket har stor betydelse för 

hur intervjun utvecklas enligt Polit och Beck (2012). 

Fokusgruppintervjuer hade kunnat vara ett annat alternativ som datainsmlingsmetod då det är 

en passande metod att använda när det är personens individuella erfarenheter och 

uppfattningar som ska studeras. Andra fördelar med att använda fokusgruppintervjuer hade 

varit att gruppdiskussionerna hade kunnat skapa ett djup och ytterligare en dimension i 

samtalen (Krueger & Casey, 2015). Risken med att använda fokusgruppintervjuer hade varit 

att deltagarna hade blivit påverkade av varandras åsikter och att de inte hade berättat vad de 

själva egentligen upplevde. Det hade även kunnat vara svårt med fokusgruppintervjuer med 

personalen då det förelåg risk att de inte hade vågat berätta om negativa upplevelser de varit 

med om där deras kollegor varit inblandade. Det hade därmed medfört svårigheter att få en 

tillräckligt bred och djup information vilket var av betydelse för studien (Polit & Beck, 2012). 

    

4.1.4 Analysmetod av data  

En induktiv analysmetod valdes då all data först samlades in och med utgångspunkt ur det 

materialet d.v.s. det innehåll som enbart var beskrivande, analyserades datan sedan för att 

försöka finna begrepp och kategorier som kunde beskriva upplevelser av bemötande 

(Danielsson, 2012b; Malterud, 2014).  

Intervjutexterna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanlys enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) resonemang. I det första skedet av analysen fokuserade forskaren på att 

plocka ut den data i intervjuerna som svarade mot syftet i studien. Detta upplevde forskaren 

var en svår balansgång mellan att välja för mycket eller för lite text, vilket Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver på så sätt att trovärdigheten i studien påverkas av hur väl 

kategorierna täcker datan från intervjuerna så att ingen viktig data exkluderas och ingen 

orelevant data tas med. Det innebar att de utplockade meningsbärandeenheterna ibland 

innehöll flera upplevelser som sedan fick brytas ner i flera enheter. Ibland blev de 

meningsbärande enheterna för små och de blev då bara en liten del av datan så att helheten 

saknades och en större enhet fick då hämtas. Mycket tid lades ner på att koda det manifesta 

innehållet d.v.s det texten berättade och gruppera dem i kategorier som återspeglade den 

adekvata informationen i intervjuerna. Forskaren har gått fram och tillbaka mellan de olika 

stegen och fört diskussioner med handledaren under hela analysprocessen för att 
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tillförlitligheten i studien skulle säkerställas. För att stärka trovärdigheten i studien användes 

citat från de transkriberade texterna som bekräftade det som redovisades i resultatet, vilket 

enligt Graneheim och Lundman (2004) är ett utav flera sätt att visa trovärdighet.   

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som med fördel kan användas men som kan vara svår 

att göra om på exakt samma sätt. Strävan hos forskaren har varit att beskriva 

tillvägagångssättet i forskningsprocessen så detaljerat och tydligt som möjligt för att 

underlätta överförbarheten för andra som vill fortsätta forska inom det aktuella området 

(Graneheim & Lundman, 2004). Resultat från studier med kvalitativ innehållsanalys anser 

Danielsson (2012b) har god överförbarhet till liknande kontexter som innefattar bemötande 

mellan den äldre och personalen. Överförbarheten anser forskaren bör vara god även till andra 

kontexter än enbart inom äldreomsorg i särskilt boende.    

 

4.1.5 Förförståelse  

Förförståelsen är enligt Malterud (2014) det bagage av perspektiv, antaganden och 

erfarenheter vi har med oss in i ett forskningsprojekt. Forskarens förförståelse grundar sig på 

dennes yrkesverksamhet inom särskilda boenden. Forskarens förförståelse kring hur 

bemötande uppfattas inom särskilda boenden är att de äldre sällan eller aldrig beklagar sig 

över hur de upplever sig bli bemötta av den personal som ombesörjer omvårdnaden. Vidare är 

forskarens erfarenhet att personal sällan reflekterar över eller diskuterar sitt eget bemötande 

mot de äldre. Denna förförståelse hos forskaren har därmed utgjort en grundläggande 

motivation till att utföra denna studie. Forskaren har försökt att inte låta förförståelsen 

överrösta de nya fakta som framkommit i intervjuerna genom att reflektera över förförståelsen 

under arbetets gång och om de påverkat tolkningen av svaren på något vis. Vid tveksamheter 

om forskaren tolkat deltagarens svar rätt upprepades frågan till den intervjuade för att 

forskaren ville försäkra sig om att inte förförståelsen bidrog till att deltagarens svar 

feltolkades. 

  

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna intervjustudie visar att bemötande mellan de boende och personal vid 

särskilt boende upplevs i såväl positiv som negativ bemärkelse av både de boende och 

omvårdnadspersonalen. Detta speglar även en bild av hur de boende och personalen öskar 
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eller inte önskar att bemötandet i omvårdnaden ska vara. Äldreomsorgens Nationella 

värdegrund (SOSFS 2012:3) beskriver hur personalens omsorg om de äldre ska inriktas så att 

de äldre kan känna välbefinnande och leva ett värdigt liv. Erfarenheter som upplevdes positivt 

av deltagarna var att personalen satte personen man hade framför sig i fokus och att 

personalens bemötande anpassades efter varje enskild individ. Det upplevdes viktigt att 

personalen lär känna de boende och förstår hur personen är och vilka behov denne har. 

Studien pekar dock på att det finns brister i bemötandet inom omvårdnaden från personalens 

sida och att omsorgen inte uppfyller värdegrundens värderingar. Konsekvenserna av detta blir 

att de boende känner sig kränkta, ledsna, att de inte blir sedda och att boendet endast känns 

som en förvaring av de äldre. Det leder även till oenighet inom arbetsgruppen då personalen 

inte arbetar efter samma värderingar i omvårdnaden och fokus kommer att ligga mer på 

missnöje över kollegornas bemötande än på omsorgen om de äldre.   

  

4.2.1 Personcentrerad omvårdnad  

Det framgår av resultatet i studien att de boende upplevde att deras olika behov till största 

delen uppmärksammades och blev tillgodosedda av personalen och att de fick den hjälp som 

var planerad och beskriven i en genomförandeplan. Detta uppskattades av de boende 

samtidigt som de saknade ”det lilla extra” i omvårdnaden som inte står nerskrivet i 

genomförandeplanen. Edvardsson (2010) poängterar att det är viktigt att kontinuerligt 

utvärdera och möta den boendes behov för att möjliggöra utformande och revidering av en 

individuell omvårdnadsplan. Personcentrerad omvårdnad har enligt Ekman et al. (2011) visat 

sig öka överensstämmelsen mellan personalens och patientens uppfattningar gällande 

behandlingsplan, hälsotillstånd och ökad patient nöjdhet. Trots detta så ställs man inför en del 

utmaningar då det gäller implicerandet av en personcenterad omvårdnad i den kliniska 

verksamheten. För att kunna införa personcentrerad omvårdnad föreslår Ekman et al. några 

enkla rutiner. För det första ska personalen ta del av den äldres livsberättelse, detta kommer 

sedan att utgöra en grund för att skapa ett partnerskap med personen. Partnerskapet bidrar i 

sin tur till ett delat beslutsfattande mellan personal och den äldre. En tredje rutin innebär att 

dokumentera i journalen vilket sanktionerar värdet av informationen och bidrar till kontinuitet 

och transparens av partnerskapet mellan personal och den äldre. Aktörer inom hälso- och 

sjukvården, beslutsfattare och forskare arbetar ständigt för att utveckla och implementera nya 

vårdmodeller som i grunden ska förändra sättet på vilket vi tänker om äldreomsorgen och hur 

den utförs. Syftet är att omsorgen ska vara mindre institutionell och uppgiftsorienterad och 
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mer inriktad på att värna om den äldre och relationen mellan personal och de äldre. Crandall, 

White, Schuldheis och Talerico (2007) och Jones (2011) anser att nyckelbegreppet för denna 

kulturförändring är personcentrerad omvårdnad. Författarna menar att hjärtat i den 

personcentrerade omvårdnaden är relationen mellan de boende och den personal som är 

närmast den äldre. Den personcenterade omvårdnaden innebär enligt författarna att personal 

och den boende planerar omvårdnaden tillsammans, omvårdnaden ska utföras på ett sätt så att 

den äldre äras och värdesätts och inte glöms bort i uppgiften att vårda. Tonvikten ligger på 

välbefinnande och livskvalitet som den äldre upplever det. Mc Cormack, Dewing och Mc 

Cance (2011) anser även de att det är viktigt att en personcentrerad omvårdnad utvecklas till 

att bli en grundfilosofi för omvårdnaden. Detta möjliggör att både personal och de boende kan 

känner delaktighet, tillfredsställelse och känsla av välbefinnande. Att omvårdnaden som 

personalen utförde anpassades efter varje individ och satte den äldre i centrum uppfattade 

personalen som ett bra bemötande. Detta visade sig genom att personalen tänkte efter vem det 

var man mötte och att man anpassade sitt bemötande efter det. Edvardsson et al. (2008) 

beskriver hur en personcentrerad omvårdnad till äldre med demenssjukdom innebär att såväl 

omvårdnadens innehåll som den fysiska miljön behöver anpassas efter dennes behov och att 

det ska innefatta ett delat beslutsfattande.  

Travelbee (1971) beskriver på liknande sätt att förutsättningen för att kunna planera och 

genomföra en omvårdnad som motsvarar den äldres behov är att personalen lär känna den 

boende som person och dennes unika behov. Betydelsen av meningsfulla relationer mellan 

personal och den äldre samt dennes närstående framkommer i de Guzman et al. (2009). De 

framhåller att personal som arbetar inom äldreomsorg utvecklar en speciell relation baserad 

på en holistisk omvårdnad som tar hänsyn till det fysiologiska, psykologiska, känslomässiga 

och andliga välbefinnandet hos den äldre personen.  

Studiedeltagarnas upplevelser av god personcenterad omvårdnad styrks genom socialstyrelsen 

(2010) och de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom där det betonas 

att vården ska utgå från vad som är bäst för varje enskild individ d.v.s. en personcentrerad 

omvårdnad. Även Murphy (2007a) framhåller vikten av att stödja självständighet och 

självbestämmanderätt genom en personcentrerad, holistisk omvårdnad. Författaren menar att 

det är viktigt att lära känna personen, att personalen är kunnig och skicklig och att miljön är så 

hemlik som möjligt för att omvårdnaden ska vara av god kvalitet. Zimmerman, Williams, 

Reed, Boustani, Preisser, Heck och Sloane (2005) menar att yngre personal och personal som 

har jobbat i 1-2 år har ett förhållningssätt som är mer personcentrerat än hos personal med 
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längre arbetslivserfarenhet. De upplever dock i jämförelse med personal som har längre 

arbetslivserfarenhet stress i större utsträckning. Författarnas påstående styrker resultatet i 

studien avseende den upplevda stressen som visade att yngre personal med kort 

arbetslivserfarenhet upplevdes av äldre och mer erfaren personal som osäkra, stressade och 

rädda för att göra fel. Författarnas påstående avseende att de yngre har ett mer personcentrerat 

förhållningssätt är dock inte helt enigt med resultatet i denna studie som visade att att de 

yngre i personalen och de med kortare arbetslivserfarenhet inte kunde hantera de boende på 

rätt sätt utan ofta väntade in de äldre och mer erfarna i personalen för att se hur de bemötte 

den boende.    

Vikten av att ha personal som är kunnig och att ha utbildade sjuksköterskor i den patient nära 

omvårdnaden belyser även Salsbury Lyons, Pringle Specht, E. Karlman och L. Maas (2008) 

och Pekkarinen, Elovainio, Sinervo, Finne-Soveri och Noro (2006) som menar att det har stor 

betydelse för hälsa och välbefinnande hos personer boende i särskilt boende. De framhåller 

även att det anställs för få sjuksköterskor vid särskilda boenden vilket resulterar i att de 

boende inte får den goda omvårdnad det innebär med utbildade sjuksköterskor. Detta problem 

belyser även Horn, Buerhaus, Bergström och Smout (2005) som menar att det föreligger ett 

positivt samband mellan för lite patient nära omvårdnadstid av sjuksköterskor och en 

försämring i förmågan att utföra dagliga aktiviteter hos personer vid särskilt boende.    

Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2013) anser att en personcentrerad 

omvårdnad påverkar de boendes förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Horn, 

Buerhaus, Bergström och Smout (2005) beskriver också att en minskad förmåga i att utföra 

aktiviteter i det dagliga livet hos de äldre vid särskilt boende även kan ses då det inte finns 

utbildade sjuksköterskor i personalen. Författarna menar att äldre som bor i särskilda boenden 

som utför personcentrerad omvårdnad har högre livskvalitet och bättre förmåga att utföra 

aktiviteter i det dagliga livet jämfört med de boenden som inte bedriver personcentrerad 

omvårdnad. Detta stödjer personalens uppfattning om att de många gånger ”stjälper” de 

boende istället för hjälper genom att inte ställa krav på, eller låter de boende vara delaktiga 

och själva utföra de dagliga sysslorna efter var och ens förmåga.   

De boende och personalen påtalade även att de äldre ibland nekades den hjälp de efterfrågade 

och att de personliga behoven därmed inte uppfylldes vilket upplevdes som negativt och 

benämndes som dåligt bemötande. Att inte de äldre får sina behov tillgodosedda strider mot 

äldreomsorgens nationella värdegrund (SOSFS 2012:3) gällande rätten till självbestämmande 

och delaktighet, då de äldre så långt det  är möjligt ska kunna välja hur och när hjälp och stöd 
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ska ges. Rökenes och Hanssen (2007) beskriver betydelsen av att känna delaktighet, kontroll 

och självbestämmande för människans hälsa och livskvalitet. Författarna visar hur de äldre 

boende som hade möjlighet att själva bestämma och påverka sin situation fick bättre hälsa, var 

mer positiva, upplevde ett större välbefinnande och använde färre mediciner. Även Li och 

Porock (2014) beskriver aspekten av hur personcentrerad omvårdnad kan påverka de boende 

vid särskilt boende. De visar att personcentrerad omvårdnad har goda effekter på de boendes 

psykologiska välbefinnande och att det har betydande effekt gällande minskade symtom och 

minskad användning av psykofarmaka hos de boende. Edvardsson (2010) menar att en 

personcentrerad omvårdnad medför gynnsamma hälsoeffekter för såväl omvårdnadspersonal 

som de boende. Även Colourides Kogan, Wilber och Mosqueda (2016) anser att de äldre är en 

målgrupp som gynnas starkt av en personcentrerad omvårdnad eftersom det är större 

sannolikhet att de har mer komplexa omvårdnadsbehov som påverkar deras dagliga liv än 

yngre personer. Till personer med någon form av demenssjukdom innebär en personcentrerad 

omvårdnad att såväl omvårdnadens innehåll som den fysiska miljön ska anpassas efter de 

behov personen har och att uppmuntra till medverkan och delaktighet i beslut som rör 

personens omsorg (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008). Tuominen, Leino- Kilpi och 

Suhonen (2016) belyser hur faktorer hos personalen påverkar de äldres förmåga att utföra 

saker efter den egna viljan. De menar att personalens oetiska attityder, lathet, bristande 

intresse och skicklighet kan utgöra ett hinder för den äldres självbestämmande. Författarna 

beskriver även hur de äldre upplever att deras fria vilja respekteras då personalen respekterar 

dem och deras behov samt förstår vikten av att låta de äldre få utöva sin rätt till 

självbestämmande. Författarnas åsikter om hur personalens förhållningssätt inverkar på 

bemötandet mot de boende stärker personalens upplevelser av att det var viktigt att visa 

följsamhet, att vänta in den boende och möta den äldre i dennes värld. Faktorer hos 

personalen som främjar den äldres självbestsämmande är enligt författarna flexibelt beteende, 

positiv attityd och en vilja att hjälpa.     

 

4.2.2 Förhållningssätt speglat i ett värdigt respektive ovärdigt bemötande  

Ett värdigt bemötande upplevde de boende som kände sig bekräftade då personalen lade 

märke till hur de var som person och att de äldre blev tillfrågade om hur de ville göra eller vad 

de önskade i olika situationer. Denna uppfattning delades av personalen som bekräftade de 

äldre genom att man frågade vad de ville ha att äta, vad de önskade göra och hur de mådde 

samtidigt som man tittade på personen man tilltalade. Att tilltala den äldre med dennes namn 
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och att titta på den man pratar med menade personalen var mycket viktigt för att bekräfta de 

äldre. Vikten av att bekräfta den äldre genom att tilltala denne med namn stöds även av Mc 

Cabe (2004) som beskriver att kommunikationen upplevs av patienter som bättre när den är 

mer personcentrerad. Begreppet värdighet och hur det kan visa sig i ett ovärdigt eller värdigt 

bemötandet beskrivs av Nordenfelt (2010) som menar att identitetsvärdigheten kan fråntas oss 

av yttre händelser, sjukdom, ålder och av andra människors handlingar vilket bekräftar 

studiedeltagarnas upplevelser. Gustafsson (2009) beskriver även bekräftelse i mötet mellan 

personal och  de boende som en dynamisk process som positivt förstärker och bevarar den 

äldres självkänsla. Personalens förhållningssätt, handlingar, uttalanden och kroppspråk kan 

bidra till att den boende kan se nya möjligheter till att skapa ett gott liv.  

Känslan av bekräftelse stärktes även av att personalen visade de äldre omtänksamhet, 

vänlighet och tålamod. Personalen uppgav utöver omtänksamhet även att man bekräftade de 

äldre genom att vara observant och visa förståelse för de äldres situation. Att vara observant 

mot de äldre kan visa sig genom att man är lyhörd inför de äldres egna kroppssignaler och 

försöka uppfatta vad den äldre behöver (Jansson & Almberg, 2011).  

Mindre bra upplevelser av hur de äldre bekräftades bestod i att omvårdnaden skedde helt 

automatiskt utan att den äldre tillfrågades och inte heller fick något gehör från personalen då 

de talade med dem. De äldre upplevde det som att boendet endast kändes som en förvaring av 

de äldre. Detta kan påverka identitesvärdigheten negativt på så vis att de äldre avhumaniseras 

enligt Nordenfelt (2010) som menar att yttre händelser eller andra människors handlingar kan 

ta ifrån oss denna form av värdighet. Detta beskriver även Henderson, Van Eps, Pearson, 

James, Henderson och Osborne (2007) som påtalar att några brister i omvårdnaden som 

gjorde att patienter på en medicinsk- och kirurgisk klinik upplevde missnöje var att de kände 

sig avhumaniserade och betraktades som objekt eller behandlades nedvärderande av 

personalen.  

Rökenes och Hanssen (2007) menar att det kan få negativa konsekevenser för de boende om 

personalen utför sina arbetsuppgifter enligt samma schema oavsett vem personalen är hemma 

hos och utan att tala med den boende om hur denne vill ha det. Den äldre blir ett ”det” som 

personalen ägnar sig åt. Denna objektifiering av den boende kan leda till att denne inte känner 

sig sedd och att dennes upplevelser inte är viktiga vilket kan upplevas som en kränkning av 

integriteten. Brist på reflektion beskrev även personalen i studien och menade att bristande 

reflektion och slentrian i yrket gjorde att personalen hade fastnat i gamla vanor gällande 

bemötande vilket personalen upplevde inte var positivt.   
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När man som personal inte fokuserade på den äldre man vårdade utan pratade med sin kollega 

och därmed missade utbytet med den äldre gjorde att man inte bekräftade den äldre, vilket 

upplevdes negativt av både de boende och personalen. Enqvist (2007) beskriver också detta 

problem,  han menar att om personalen inte möter de äldres blick uppstår det ingen kontakt. 

Genom att se på, tala med eller beröra den äldre, bekräftas personen, vilket skapar goda 

förutsättningar för kontakt.   

Mindre bra bemötande upplevde de boende när personalen inte var närvarande i sina tankar, 

att de inte lyssnade på de äldre och inte reflekterade över hur de sade saker eller vad 

personalen gjorde. Crafoord (2005) anser att närvaro har en överordnad funktion och utgör en 

slags grund för lyssnandet. Om personalen inte är mentalt närvarande i samtalet påverkas 

även lyssnandets kvalitet i negativ riktning, därför är närvaro en förutsättning för ett gott 

aktivt lyssnande. Författarens åsikt stärker på så sätt de boendes och personalens uppfattning 

att det var viktigt att fokusera och ha tankarna på arbetet och inte på det som händer i 

privatlivet. Roos (2009) bekräfter studiedeltagarnas upplevelser i sin beskrivning av vad 

arbetet med den nationella värdegrunden (SOU 2008:51) innebär, då det krävs en öppen och 

eftertänksam process som fordrar att personalen tänker igenom sitt eget förhållningssätt.  

OOsterveld- Vlug, Pasman, Van Gennip, Muller, Willems och Onwuteaka- Philipsen (2014) 

menar att värdigheten påverkas av mötet med personalen och för att stödja den äldres 

värdighet bör personal, anhöriga och hela samhället vara mer medvetna om sättet de äldre ses 

på. Författarna stöder studiedeltagarnas upplevelser av mindre bra och ovärdigt bemötande då 

personalen inte lyssnade eller reflekterade över hur de bemötte, tilltalalade och tänkte om de 

boende i särskilt boende. En god omvårdnad upplevde de boende innebär att bli 

uppmärksammad, behandlad med respekt, lyssnad till och tagen på allvar. Ett bra bemötande 

uppgav personalen innefattar att personalen lyssnar, är följsam och försöker möta de äldre i 

deras egen värld. Jonas-Simpson, Mitchell, Fisher, Jones och Linscott  (2003) menar att bli 

lyssnad på är starkt förknippat med värden, omsorg, närhet och relationer med andra. Att bli 

lyssnad på stärker relationen och självkänslan hos den boende. Att personalen tog egna 

initiativ och ansträngde sig för de äldre uppgavs känneteckna ett bra bemötande både av 

personalen såväl som de äldre. Jonas-Simpson (2006) påtalar att en bristande förmåga hos 

personalen i att lyssna på de boende utgör ett betydande hinder för att kunna utföra en god 

omvårdnad. Willman (2010) anser också att även om omvårdnaden är personcentrerad så 

behöver det inte innebära att personalen bemöter de boende med lyhördhet och respekt. 

Deltagarnas positiva upplevelser av att personalen tog egna initiativ, visade lyhördhet och 
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ansträngde sig för att bemöta de boendes önskningar stöds av Forsgren, Skott, Hartelius och 

Saldert (2016) som beskriver att personliga faktorer hos både personal och de boende kan 

påverka kommunikationen. Hos personalen kan en positiv attityd och intresse för att samtala 

med den äldre vara nyckelkomponenter medan det hos de boende kan vara den äldres 

hälsotillstånd, humöret, behov av interaktion och tidigare livserfarenheter.  Deltagarna 

beskrev ett bra engagemang genom att personalen visade intresse för de äldre och att de 

försökte tänka på att bemöta de äldre på ett bra sätt. Genom att lyssna, vara lyhörd och möta 

den boende i dennes värld kan de svara upp till dennes behov och hjälpa till att minska den 

äldres känslor av oro (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg, 2003).     

En gemensam uppfattning hos deltagarna är att det upplevdes som kränkande mot de äldre då 

de tilltalas på ett hemskt sätt och då de tilltalas som barn och inte vuxna vilket upplevs som ett 

förminskade av de äldre. Tadd och Calnan (2010) belyser detta problem och menar att det är 

kränkande och förödmjukande mot de äldre och kan reducera den äldre till ett barns 

beroendeställning. Äldre ogillar att  personalen  kallar dem vid smeknamn, då det signalerar 

att den äldre har mindre makt. Författarna uppger även att personal var medvetna om hur 

viktigt det var att inte vara nedlåtande mot de äldre, exempelvis genom att tilltala dem som 

barn eftersom de äldre då behandlas som barn (a.a). Denna uppfattning delas av Le May 

(2006) som beskriver att användande av ett språk som är nedlåtande eller att personalen talar 

med ett förenklat språk som när man talar till ett barn upplevs som att personalen tänker att de 

äldre är mindre intelligenta om de inte förstår vad personalen säger vilket upplevs kränkande 

av den äldre.   

Respekt upplevdes av personalen som en mycket viktig del i bemötandet, att man visade 

respekt för de äldre, deras erfarenheter och hem. Enligt Nordenfelt (2010) kan äldre 

människor tillskrivas en speciell meritvärdighet baserad på den visdom de äldre besitter som 

ett resultat från alla deras erfarenheter i livet. De äldre ska behandlas som jämlika vuxna och 

tilltalas med respekt för att bevara sin integritet. Detta stärker deltagarnas uppfattning av att 

en ärlig dialog fordrades mellan de boende och personalen för att det skulle uppfattas som 

postitivt bemötande. Bolmsjö, Sandman och Andersson (2006) stöder dessa uppfattningar och 

beskriver på liknande sätt att en önskan hos både personal och de boende är att bli 

respekterad. Författarna beskriver att de boende har en önskan om att bli sedd, hörd, 

uppmärksammad och få den hjälp de behöver. Trots det var respekten bristande mellan de 

boende och personal och personalen emellan vilket gjorde att det uppstod problem med 
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kommunikationen och ömsesidigheten. Författarna beskriver det som att vistas i samma miljö 

men utan att kunna mötas, med andra ord, de talade inte samma ”språk”. 

Faktorer som av personalen upplevdes påverka bemötandet negativt var att yngre personal 

saknade respekt och uppträdde nonchalant mot de äldre och sina kollegor. Forsman (2014) 

anser att det är människans värderingar som utgör grunden för förhållningssättet mot sina 

medmänniskor vilket kan vara en förklaring till varför bemötandet från personalen upplevdes 

ovärdigt. De boendes upplevelser av hur personalens värderingar och bemötande är 

sammankopplade var att de som passade bra till att arbeta med omvårdnad var de som hade 

ett speciellt förhållningssätt. Det som poängterades av de boende som den allra viktigaste 

faktorn för hur man bemöter andra människor är hur individen själv är som människa och 

vilka värderingar personen har.  

Personliga förutsättningar hos personalen kunde visa sig genom ett uppträdande som 

upplevdes som negativt då personalen inte var snäll utan uttryckte ilska och skrek på de äldre 

samt saknade tålamod. Detta uppträdande menar Bengtsson (2005) kan bero på svåra 

förhållanden, såväl på arbetet som i hemmet som kan leda till känslomässiga problem och 

som ett ytterligare led i detta påverka personalens hälsa och beteende. Författaren (Bengtsson, 

2005) betonar att det är viktigt att personalen aldrig låter ilskan gå ut över de äldre, en 

uppfattning som delades av personalen i studien. De menade att man fick anta ett 

professionellt förhållningssätt genom att inte visa ilska eller irritation mot de äldre, inte heller 

gå i dispyt med de äldre. Rökenes och Hanssen (2007) beskriver hur personal som förlöjligar, 

sårar, förolämpar, kränker eller ignorerar de äldre begår övergrepp. De boende som utsätts för 

denna typ av övergrepp slutar att anförtro sig till personalen men kanske ändå tvingas stanna 

kvar i relationen till personalen som de upplever obehaglig. Andra personliga förutsättningar 

hos personalen som påverkar bemötandet var enligt deltagarna erfarenhet, det var såväl 

arbetslivserfarenhet som livserfarenhet, även personalens utbildning ansågs ha positiv 

inverkan på bemötandet.          

Personalen upplevde ibland även att de var för snälla och utförde saker utan att låta den äldre 

medverka trots att de äldre kunde klara sysslorna själva vilket upplevdes som omdömeslöst 

och kränkande av den äldres integritet av personalen. Enligt Forsman (2014) signalerar ett 

sådant bemötande från personalen sida att oberoende och självständighet hos den äldre inte är 

viktigt, att den äldre bara är en arbetsuppgift, vilket kan ge den äldre en känsla av att inte 

klara av någonting.  
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Hur de äldre bemötte personalen påverkade också personalens bemötande, på så sätt att de 

äldre bemöttes av personalen på samma sätt som de äldre bemötte personalen. Sjukdom hos 

de äldre upplevdes av studiedeltagarna som en faktor som påverkade personalens bemötande 

på ett sätt som innebar att de fick anpassa sig efter den sjukdom personen hade. Det kunde 

vara olika former av kognitiva nedsättningar eller personer med demens. Demenssjukdom är 

vanligt hos de äldre, vilket innebär stora utmaningar i omvårdnaden och kräver särskilda 

kunskaper hos personalen för att omvårdnadsarbetet ska vara av god kvalitet (Jansson & 

Almberg, 2011). Eide och Eide (2009) bekräftar personalens uppfattning om att att det vilar 

ett särskilt relationsetiskt ansvar på personalen då man arbetar med äldre med kognitiva 

nedsättningar och att det är viktigt att personalen utgår från de äldres uppmärksamhetsfokus.  

Deltagarna i studien belyste vikten av ett ärligt möte och att personalen och de äldre kunde 

skapa kontakt och lära känna varandra, vilket gav känsla av trygghet. Denna uppfattning stöds 

av Mc Cabe (2004) som menar att en öppen och ärlig relation från personalens sida värdesätts 

av de äldre och gör att de utvecklar en speciell relation med den personal som upplevdes som 

mest genuin och ärlig. Även Westin och Danielsson (2007) påvisar att de äldre upplever att de 

möten som har en äkta och ärlig interaktion är de möten som blir meningsfulla och där de ses 

som en unik individ. Vikten av att etablera en relation, att kunna mötas är i enlighet med vad 

Travelbee (1971) beskriver som den mellanmänskliga relationen. Det innebär att den äldre 

och personalen verkligen ser varandra och kan förhålla sig till varandra som två unika 

individer. Fredriksson och Eriksson (2003) menar att då personalen inte känner sig redo att ta 

ansvar för relationen med patienten leder det till lidande hos patienten eftersom de då 

upplever att deras personlighet, autonomi och värdighet blir kränkt vilket stöder de boendes 

känsla av att omvårdnaden sker helt på automatik och att de känner attt de inte får något gehör 

från personalen. Forsman (2014) bekräftar att det är i mötet, samspelet med andra människor 

som man märker människors värdegrund, människosyn och att det är olika hur väl medvetna 

vi är om värdegrunden. Värdegrunden är extra viktig inom omsorgsarbetet med äldre menar 

författaren eftersom de äldre står i en beroendeställning gentemot personal och organisation 

(a.a.). Roos (2009) beskriver på liknande sätt att det är genom relationer som de äldre och 

personalen lär känna varandra, vilket krävs för att omvårdnaden ska bli god. Det innebär att 

om inte personalen har kompetens eller intresse av att bygga upp en god relation blir heller 

inte omvårdnaden bra. Detta beskriver Palacios-Cena, Losa-Iglesias, Gómez-Calero, Cachón-

Pérez, Brea-Rivero och Fernándes-de-las-Penas, (2014) på liknande sätt och menar att trots att 

de boende upplever att de interagerar med personalen så behöver det inte nödvändigtvis leda 
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till en mer meningsfull relation med denne. Trots det så har de boende ett behov av att bygga 

en relation med personalen eftersom de utgör en så stor del i deras värld.   

En faktor som nämndes av de boende var att det kändes tryggt då man hade lyckats skapa en 

bra kontakt med personalen. Trygghet beskrivs av Käcker (2011) som den viktigaste faktorn 

för att kunna kommunicera, vilket bekräftar studiedeltagarnas  uppfattning om vikten av att 

etablera en bra kontakt och att kunna skapa en trygg och harmonisk miljö. Vikten av en 

harminisk miljö beskriver även Andersson, Pettersson och Sidenvall (2007). Att känna 

trygghet och att personalen är snäll och kompetent menar författarna gör att de äldre är nöjda 

med deras särskilda boende. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 

beskriver även de att personalen ska skapa tillit och trygghet i omvårdnaden. Det kan dock 

upplevas svårt att veta om de kan skapa det till personer där kommunikationen inte fungerar 

som exempelvis hos personer med demenssjukdom då den äldres uttryck för sin oro och 

rädsla kan vara svåra att tolka. Den mellanmänskliga relationen mellan personal och de 

boende beskrivs även av Forsgren, Skott, Hartelius och Saldert (2016) som menar att den är 

en grundläggande faktor för att nå kommunikativ interaktion.  

De boende upplevde det positivt då personalen tog egna initiativ som att anordna trevliga 

evenemang då be boende och personal kunde umgås. Mindre positiva upplevelser från de 

boende är att de får klara sig mycket själva och att personalen inte tar mera kontakt och visar 

vilja till att umgås. Personalens vilja till att ta initiativ beskriver Berglund och Kirkevold 

(2008) på ett sätt som stöder de boendes upplevelser. De menar att en viktig faktor när en 

relation ska etableras mellan de boende och personal är i hur stor utsträckning personalen är 

villig att involvera sig. Detta stärker deltagarnas upplevelser av att en känsla av gemenskap 

skapades då personalen tog initiativ till att utföra aktiviteter som den boende tyckte om 

tillsammans, som exempelvis att dricka en kopp kaffe tillsammans och prata en stund. 

Effekterna av det sociala klimatet som deltagarna upplever bekräftas av Edvardsson, Sandman 

och Rasmussen (2005). Författarna beskriver hur ett positivt socialt klimat är betydelsefullt 

och skapar en  lugnande atmosfär som ger trygghet och välbefinnande för de boende. Det 

positiva klimatet kan kännetecknas av lugn, igenkännande miljö, kompetens, värme, 

välkomnande, viljan att hjälpa, vardaglighet och inkluderande. Detta styrker de boendes 

upplevelser av personalens goda omdöme och kompetens då personalen alltid visade 

vänlighet, tålamod och omtänksamhet som gjorde att de kände sig bekräftade. Att 

förväntningarna på miljön uppfylls är en bidragande faktor till en lugnande miljö vilket 

underlättar känslan av att bli sedd och omhändertagen hos de boende (a.a.). De boendes 
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känsla av att de blir bekräftade då personalen är vänliga och glada styrks av Mc Cabe (2004) 

som beskriver att självkänslan hos den äldre förbättras genom att personalen är vänlig och 

visar humor. Personalen upplevs även som mer tillgänglig av de äldre när personalen är 

vänliga och glada.  

Den icke- verbala kommunikationen upplevdes hos personalen i denna studie som en mycket 

viktig del i bemötandet. Faktorer som ögonkontakt, beröring och kroppsspråk gjorde att man 

kände att kommunikationen ändå fungerade trots att man inte kunde tala med varandra. Le 

may (2006) bekräftar dessa upplevelser och menar att en förutsättning för att personalen ska 

kunna föra en framgångsrik kommunikation bör de överväga att använda alternativa former 

av kommunikation som exempelvis genom att gestikulera, använda kroppsspråk och 

ljudinspelningar. Jansson och Almberg (2011) bekräftar detta och menar att kommunikation 

innebär att byta budskap med varandra och att cirka 65 procent av kommunikationen utgörs 

av kroppsspråket. Kroppsspråket kan bestå av ansiktsuttryck, hållning, gester och avstånd 

vilket bekräftar studiedeltagarnas upplevelser av hur viktig det icke- verbala språket är och 

personalen bör vara medveten om de signaler man sänder ut, det man sänder ut kan man få 

tillbaka. Personalen i studien upplevde att kommunikationen försvårades då personalen inte 

talade så bra svenska. Det kunde även uppfattas som att personalen var arg på den boende då 

de talade på ett sätt som kunde uppfattas som att de skällde. Hur personalen tonläge kan 

påverka hur bemötande uppfattas beskriver även Mc Cabe (2004) som belyser det i negativ 

bemärkelse då de äldre upplevde att tonfallet hos personalen avslöjade att personen ville vara 

auktoritär, vilket inte upplevdes som hjälpfullt för de äldre.  

Även Käcker (2011) beskriver en kommunikationsmodell som bekräftar studiedeltagarnas 

upplevelser av att den icke- verbala kommunikationen är en mycket viktig del i bemötandet.  

Författaren menar att kommunikationen är en interaktion mellan vårdaren och den äldre där 

båda parterna reagerar på- och anpassar sig efter varandras beteenden. 

 

4.2.3 Arbetsförhållandens inverkan på bemötande  

Studiens resultat visar att det inte alltid fanns en stödjande miljö och samarbetet och hur man 

mådde i arbetsgruppen hos studiedeltagarna speglades i bemötandet både i positiv och negativ 

bemärkelse genom att man uppvisade ett visst beteende. Vaismoradi, Wang, Turunen och 

Bondas (2015) påvisar hur organisationen i verksamheten kan förhindra de äldres förmåga till 

självbestämmande och menar att det är en svår balansgång mellan att låta den äldres behov 



 

43 

råda och den kollektiva dimensionen inom verksamheten. Prentice och Black (2007) beskriver 

även de organisatoriska faktorers betydelse och hur en stödjande arbetsmiljö vid särskilt 

boende möjliggör för personalen att utföra det de värderar högst d.v.s. vårda de boende. De 

beskriver en stödjande miljö i form av möjligheteten att utvecklas professionellt, flexibel 

arbetstid och stöttande kollegor. Carlsson, Rämgård, Bolmsjö och Bengtsson (2014) beskriver 

hur personalen attraheras av att arbeta inom äldreomesorgen eftersom yrkesrollen bygger på 

autonomitet och personcentrering. De organisatoriska faktorer inom äldreomsorgen som av 

författarna beskrivs som viktiga för personalen är  möjligheten att utveckla långvariga 

relationer, professionell autonomitet och möjligheten att utföra en holistisk omvårdnad. 

Bengtsson (2005) styrker studiedeltagarnas uppfattning då han beskriver hur ett arbetsklimat 

där personalen inte har några problem att prata med varandra och som som präglas av humor, 

glädje, tillit och öppenhet i regel visar sig genom goda handlingar. Författaren menar även att 

otillfredsställande arbetsförhållanden och stress kan medföra att personalen inte hinner 

reflektera och tänka efter före. Därför kan arbetskamraterna utgöra ett stort stöd på så vis att 

man kan uppmärksamma varandra och säga till när en kollega är på väg att förlora kontrollen. 

Detta kan förhindra kränkningar och övergrepp av de äldre enligt Bengtsson (2005). Prentice 

och Black (2007 beskriver på liknande sätt varför omvårdnaden på särskilt boende inte blir av 

god kvalitet. De menar att tung arbetsbörda och att inte ha möjlighet att uppfylla de åtaganden 

inom omvårdnaden som krävs p.g.a. för lite personal leder till att personalen känner missnöje 

med jobbet och omvårdnaden blir av sämre kvalitet. Även Edvardsson, Sandman, Nay och 

Karlsson (2008) beskriver hur personalens välbefinnande inverkar på välbefinnandet hos 

personer med demenssjukdom i särskilt boende. Arbetsklimat där personalen upplever tung 

arbetsbörda som påverkar deras välbefinnande negativt leder till att välbefinnandet hos äldre 

med demenssjukdom påverkas negativt med ökade beteendesymtom. Edvardsson et al. (2008) 

visar även att ett positivt arbetsklimat hade effekten att symtom som rastlöshet, vandrande och 

rymning hos personer med demenssjukdomförekom i mindre utsträckning. Bristande 

inflytande och valmöjligheter för de boende, avsaknad av tid, omvårdnad som styrs mycket av 

rutiner och motvilja till förändring på arbetsplatsen är även de faktorer som enligt Murphy 

(2007b) hindrar att omvårdnaden blir av god kvalitet och personcentrerad.  

En gemensam uppfattning studiedeltagarna hade var att det råder oenighet i arbetsgruppen i 

arbets- och förhållningssätt gentemot de äldre, vilket upplevdes försvåra och speglade sig i 

omvårdnadsarbetet. Varken personal eller de äldre vet vilket förhållningssätt som gäller. 

Studiedeltagarnas uppfattning delas av Bengtsson (2005) som menar att personalen inte kan 
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handla enbart utifrån sin egna övertygelse när man är i en arbetsgrupp, det är gruppens normer 

och moral som styr hur personalen ska handla. Roos (2009) beskriver vikten av att 

äldreomsorgens värdegund måste vara tydligt kopplad till omvårdnadsarbetet, där de 

mänskliga mötena mellan de äldre och personalen sker. The American Geriatrics Society 

Expert Panel on Person- Centered Care (2016) beskriver hur det idag saknas en 

överenskommen standardiserad definition av personcentrerad omvårdnad och dess innebörd. 

De önskar fastställa standardiserade parametrar för en personcentrerad omvårdnad så att all 

personal talar samma språk och delar samma uppfattning. De menar att det är en 

nödvändighet att det finns en tydlig och konsekvent referenspunkt för personcentrerad 

omvårdnad i utförandet av vård, forskning och politik. Faktorer som expert teamet menar kan 

bidra till en effektiv implementation av personcenterad omvårdnad är god kommunikation 

med fokus på interaktionen mellan personal och den boende samt en organisatorisk miljö som 

ger stöttning och träning i att utföra en personcenterad omvårdnad (a.a.). Crandall, White, 

Schuldheis och Talerico (2007) och Koren (2010) beskriver de grunder som de anser en 

personcenterad omsorg ska innefatta: beslut gällande omvårdnaden och de aktiviteter som rör 

den äldre ska fattas tillsammans med personalen, omvårdnaden ska planeras och utformas 

efter den äldres önskemål, hemlik miljö, nära och vårdnade relationer mellan de boende, 

närstående och personal, personal ska ges organisatoriska förutsättningar till att besvara de 

äldes önskningar och behov samt systematiskt förbättringsarbete avseende kvalitet i 

omsorgen. Författarna anser att förutsättningen för att implementeringen ska lyckas är att 

sjuksköterskan har en aktiv roll och är engagerad i utvecklingen av- och stödjer den 

personcenterade omvårdnaden på alla nivåer. Denne måste ha kunskaper om en 

personcenterad omvårdnad och dela med sig av denna till övrig personal.             

Brist på tid gjorde att personalen alltid verkade stressade och hade bråttom vilket kunde visa 

sig genom att personalen inte tog sig tid för samvaro och att lyssna på de äldre. Det upplevdes 

även att personalen ofta glömde bort saker. Detta bemötande från personalen strider mot vad 

Jansson och Almberg (2011) påtalar är av största vikt, framför allt när man jobbar med 

personer med demenssjukdom, då man som vårdare bör anpassa sig efter den sjukes tempo 

och att den sjuke får känna trygghet och lugn utan stress i vanor och rutiner. De boende och 

personalen upplevde att det var en brist i organisationen att de boende under en dag fick träffa 

många olika personal vilket upplevdes som rörigt för de äldre. De upplevde även att det fanns 

oklarheter kring ansvarsfördelningen mellan olika ykeskategorier. De boende upplevde att 

personalen var hårt pressade och att det var många som var sjukskrivna i personalen, detta  
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gjorde att det var många vikarier som arbetade vilket uppfattades som en försämring. Cohen- 

Mansfield och Bester (2006) beskriver hur organisationen i äldreomsorgen måste anta en 

personcentrerad process med strävan att utgå från individens perspektiv. De menar att det är 

viktigt med flxibilitet i verksamheten i personcentrerad vård där schemaläggning, beslut och 

bemanning ska utformas efter de boendes behov. Flexibiliteten menar författaren stödjer 

autonomin både hos de boende och personalen. 

 

5 Slutsats 

Resultatet i studien speglar att det förekommer både positiva och negativa upplevelser av 

bemötande i omsorgen vid särskilt boende och att det finns saker som behöver förbättras. En 

framträdande uppfattning hos studiedeltagarna är att det upplevs viktigt att sätta personen i 

centrum för omvårdnaden, vilket upplevs som mycket positivt av både personal och de 

boende. Bemötandet ska vara ärligt och genom att lära känna den boende kan en dialog föras 

dem emellan då varje persons individuella behov kan framträda. Deltagarna upplever det även 

positivt att personalen visar respekt, lyssnar och är närvarande i varje möte vilket upplevs som 

mycket viktigt för att bekräfta den boende som individ. Det framgår även i studien att det 

föreligger vissa brister i bemötandet från personalens sida och att ett ovärdigt bemötande mot 

de boende förekommer. Faktorer som oenighet inom arbetsgruppen och bristande organisation 

upplevs påverka bemötandet i negativ bemärkelse. Studien talar för att personalen har goda 

kunskaper gällande ett personcentrerat förhållningssätt och att de boende till stora delar är 

nöjda med omvårdnaden det finns dock vissa brister och behov i verksamheten och hos 

omvårdnadspersonalen som behöver synliggöras och förbättras för att säkerställa en 

personcentrerad omvårdnad utifrån äldreomsorgens nationella värdegrund.     

 

6 Klinisk relevans 

Det är av stor vikt att få vetskap om hur de boende och personalen upplever bemötandet för 

att öka medvetenheten för hur bemötandet kan påverkar de boende. För att bemötandet vid 

särskilt boende ska kunna förbättras finns även ett behov av att fördjupa kunskapsnivå och 

kompetens hos personalen. Studiens resultat skulle kunna användas som en del i ett 

förbättringsarbete genom att synliggöra nya aspekter av hur bemötande kan upplevas mellan 

omvårdnadspersonal och den äldre boende och bidra med en djupare förståelse. Det fordras 
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även fortlöpande diskussion och reflektion kring bemötande med äldreomsorgens nationella 

värdegrund i fokus. Studiedeltagarna framhåller att oenighet råder gällande omvårdnaden och 

genom att arbeta efter gemensamma värderingar kan klyftan som ibland upplevs mellan den 

yngre och den mer erfarna personalen överbryggas och göra att samarbetet i arbetsgruppen 

förbättras. Det finns även ett behov av att stärka insatserna inom äldreomsorgen gällande 

utveckling av ramverk för utvärdering och uppföljning gällande i hur stor utsträckning 

omvårdnaden är personcentrerad. Utvecklandet av en atmosfär med utgångspunkt i en 

holistisk personcentrerad omvårdnad skulle gynna de boende och bidra till att de äldre kan 

känna ett ökat välbefinnande.  

 

7 Fortsatt forskning  

Resultatet tyder på att föreligger kompetens- och kunskapsbrist hos omvårdnadspersonalen 

gällande den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen och ett personcentrerat 

förhållningssätt, vilket kan antas vara en bidragande orsak till de brister som föreligger i 

bemötandet. För att få mer kunskap om de bakomliggande orsakerna till bristerna i 

omvårdnaden gällande bemötandet hade det varit av intresse att utföra studier som visar hur 

ledarskapet i verksamheten ser ut. Hur ser engagemanget från chefen ut i frågorna kring 

personcentrerad omvårdnad, värdegrunderna och bemötande? Hur stöttar chefen personalen i 

arbetet med att kunna skaffa sig kunskaper och utvecklas? 

För att fördjupa sig ytterligare i ämnet bemötande i relation till personcentrerad omvårdnad 

hade det varit av betydelse att utför mätningar i verksamheten för att se i hur stor utsträckning 

omvårdnaden är personcentrerad.  
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    Bilaga 1 

 

Till ansvarig enhets- och verksamhetschef 2015-05-20 

Information- och förfrågan om tillstånd att få genomföra nedanstående intervjustudie 

till ansvarig enhets- och verksamhetschef 

Titel på studie: 

Omvårdnadspersonal och äldre personers upplevelser av bemötande i omvårdnaden i 

särskild boendeform.  

Jag heter Helena Richardsson och studerar till specialistsjuksköterska med inriktning ”Vård 

av äldre” på Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö och denna studie utgör mitt examensarbete.  

Syftet med denna intervjustudie är att utforska hur bemötande i omvårdnaden upplevs inom 

äldreomsorgen, både ur ett patient- och vårdar perspektiv. Finns det några likheter eller 

skillnader i upplevelserna? Förhoppningen med studien är att den kan ge ny insikt i hur 

bemötande kan uppfattas vilket kan bidra till att den äldre personens omvårdnadssituation 

förbättras.  

Studien vänder sig till omvårdnadspersonal som arbetar i särskild boendeform och personer 

äldre än 65 år boende i en särskild boendeform i Ronneby kommun som har hjälp av 

omvårdnadspersonal.  

Intervjun spelas in på ljudfil och beräknas ta cirka 45 minuter, intervjuerna utförs med en 

person åt gången. Intervjuerna kommer äga rum i ett avskilt rum på boendet eller i den äldres 

hem. Två personer på varje boende intervjuas, antingen en äldre person på boendet eller 

omvårdnadspersonal.  

Materialet i studien kommer endast hanteras av mig själv och förvaras så att inga obehöriga 

kan ta del av det. Deltagarnas identitet kommer ej att anges någonstans i studien. Deltagandet 

i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att deltagaren behöver ange 

någon orsak. En etisk ansökan inför studien har gjorts som granskats och blivit godkänd av en 

etisk nämnd. 

http://lnu.se/
http://lnu.se/
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Jag önskar få hjälp med att komma i kontakt med personer som kan delta i studien. Jag 

kommer därefter ringa upp eller besöka personen för att informera om studien och besvara 

eventuella frågor samt inhämta skriftligt samtycke till att delta i studien. 

Har du några frågor kring studien, kontakta gärna mig eller till min handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

Helena Richardsson, Leg Sjuksköterska/student Birgitta Wallerstedt, Lektor, handledare 

xxxxxxxxxx                                              xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxx   Telefon: xxxxxxx 
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    2015-05-20 

 

 

 

Blankett för medgivande av ansvarig enhets- och verksamhetschef till att 

genomföra intervjustudie. 

 

Studiens titel: 

 Omvårdnadspersonal och äldre personers upplevelser av bemötande i omvårdnaden i 

särskild boendeform.   

 

Var vänlig ringa in aktuellt alternativ nedan och skicka tillbaka blanketten till forskaren i det 

medskickade kuvertet: 

  

 

Godkänns   Godkänns inte   

 

 

 

Datum:___________________ 

Ort:______________________ 

Underskrift:__________________________________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________________________________ 

Titel:________________________________________________________________ 

Verksamhetsområde:___________________________________________________ 

http://lnu.se/
http://lnu.se/
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   Bilaga 2 

 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i studie 2015-05-20 

Information till studiedeltagare och förfrågan om att delta i nedanstående intervjustudie.  

Titel på studie: Omvårdnadspersonal och äldre personers upplevelser av bemötande i 

omvårdnaden i särskild boendeform.  

Jag heter Helena Richardsson och studerar till specialistsjuksköterska med inriktning ”Vård 

av äldre” på Linnéuniversitetet och denna studie utgör mitt examensarbete.  

Syftet med denna studie är att utforska hur bemötande i omvårdnaden upplevs inom 

äldreomsorgen, både ur ett patient- och vårdar perspektiv. Finns det några likheter eller 

skillnader i upplevelserna? Förhoppningen med studien är att den kan ge ny insikt i hur 

bemötande kan uppfattas vilket kan bidra till att den äldre personens omvårdnadssituation 

förbättras.  

Studien vänder sig till omvårdnadspersonal och personer äldre än 65 år boende i en särskild 

boendeform i Ronneby kommun som har hjälp av omvårdnadspersonal.  

Intervjun spelas in på ljudfil för att kunna återges så sanningsenligt som möjligt. Intervjun 

beräknas ta cirka 45 minuter och kommer äga rum i ett avskilt rum på boendet eller i den 

äldres hem. En person intervjuas vid varje intervjutillfälle.  

Materialet i studien kommer endast hanteras av mig själv och förvaras så att inga obehöriga 

kan ta del av det. Deltagarnas identitet kommer ej att anges någonstans i studien. Deltagandet 

i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att deltagaren behöver ange 

någon orsak. En etisk ansökan inför studien har gjorts som granskats och blivit godkänd av en 

etisk nämnd.  

Har du några frågor eller funderingar går det bra att kontakt mig eller min handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

Helena Richardsson, Leg Sjuksköterska/student Birgitta Wallerstedt, Lektor/handledare 

xxxxxxxxxx                                              xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxx   Telefon: xxxxxx 

http://lnu.se/
http://lnu.se/
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    2015-05-20 

 

 

 

Svarsblankett för medgivande till att delta i intervjustudie 

 

Studiens titel: 

 Omvårdnadspersonal och äldre personers upplevelser av bemötande i omvårdnaden i 

särskild boendeform.   

 

Jag har fått både muntlig och skriftlig information gällande studiens syfte och vilken uppgift 

jag har i studien d.v.s. att berätta om mina upplevelser och erfarenheter av bemötande inom 

omvårdnaden. Jag har erhållit information om att mitt deltagande i studien är helt frivilligt och 

att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva ange någon särskild orsak. 

 

Jag är intresserad av att delta i studien och bekräftar detta genom att underteckna denna 

blankett nedan: 

  

 

Datum:___________________ 

 

Ort:______________________ 

 

Underskrift:__________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:____________________________________________________ 

http://lnu.se/
http://lnu.se/
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    Bilaga3   

 

 

Intervjuguide     2015-05-20 

 

Följande öppna frågor angående de äldre och omvårdnadspersonalens upplevelser av 

bemötande i särskild boendeform kommer ställas vid de individuella intervjuerna och är 

följande: 

 

De frågor som ställs till de äldre är: 

1. Hur gammal är ni? 

2. Hur länge har ni bott på detta boende? 

3. Vad innebär begreppet bemötande för dig? 

4. Vilka faktorer upplever du påverkar bemötandet? 

5. Hur vill du beskriva situationer du upplevt där bemötandet i omvårdnaden varit bra? 

6. Hur vill du beskriva händelser du upplevt där bemötandet i omvårdnaden varit dåligt? 

   

De frågor som ställs till omvårdnadspersonalen är: 

1. Hur gammal är ni? 

2. Vilken yrkesutbildning har ni? 

3. Hur många yrkesverksamma år har ni jobbar? 

4. Vad innebär begreppet bemötande för dig? 

5. Vilka faktorer upplever du påverkar bemötandet? 

6. Hur vill du beskriva situationer du upplevt där bemötandet i omvårdnaden varit bra? 

7. Hur vill du beskriva händelser du upplevt där bemötandet i omvårdnaden varit dåligt? 

 

http://lnu.se/
http://lnu.se/
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Eventuella följdfrågor: 

Hur menar du… 

Vill du utveckla det lite mer… 

Kan du beskriva ett exempel på… 

Hur upplever du ….. 

Vill du utveckla det lite mer …. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

     

 

 

  

 


