
” Ibland känner jag mig 
övergiven därför att personalen 
har så mycket andra människor 
att ta hand om”. 

- En kvalitativ intervjustudie som presenterar några äldres 
åsikter om hur relationen till vårdare kan påverka äldre i deras 
vardag. 

Fredrika Riahi Löfdahl 

 

Institutionen för socialt arbete 

Examensarbete 15 hp 

Socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Höstterminen 2014 

Handledare: Renate Minas 

English title: ”Sometimes I feel abandoned because the professional 

caretakers have so many other people to take care of” 
- A qualitative study that presents some elderly opinions on how the 
relationship with the professional caretakers can affect older people in 
their everyday lives.



” Ibland känner jag mig övergiven därför att personalen har så mycket andra människor att 

ta hand om”. 

- En kvalitativ intervjustudie som presenterar några äldres åsikter om hur relationen till 

vårdare kan påverka äldre i deras vardag. 

Av: Fredrika Riahi Löfdahl 

Antal ord: 15173 

Abstract 

The purpose of this thesis is to examine the relationship between the elderly at a retirement 

home and their professional caretakers with focus on the perspective of the elderly. Chosen 

method, a qualitative interview analysis has been conducted to describe how the relationship 

affects the elderly in their everyday lives. The total amount of interviews were four. The 

relationship between the elderly and their professional caretakers has rarely been examined in 

previous research from an elder’s perspective. 

The results indicate that the elderly often are satisfied with the way the professional caretakers 

treat them. Factors that the elderly mentioned as problematic were that professional caretakers 

often acted stressed, and rushed through things which the elderly considered as problematic 

for their own well- being. Another feature was the asymmetric relationship with the 

professional caretakers which affected the elderly´s belief in their own capability in managing 

their everyday lives. In cases where the elderly felt that the relationship was equal their 

capacity and their beliefs to their own capacity increased significantly which was an effect 

that was positive for the elderly´s physical and mental health. 
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1. Inledning 

Sedan mitten på 1800 talet har medellivslängden ständigt ökat i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, odat.; Statistiska centralbyrån [SCB], 2014). I dagsläget föds det 

färre barn än tidigare och det finns prognoser som SCB (2014) sammanställt som förmodar att 

25 % av Sveriges befolkning kommer att vara över 65 år 2050 (jämför 19 % 2013). För 

individer innebär åldrandet ofta en nedsatt fysisk och/ eller psykisk förmåga som ofta kräver 

hjälpinsatser från samhället. I framtiden antas färre förvärvsarbeta och fler hjälpbehövande 

finnas i Sverige vilket leder till minskade samhällsresurser att fördela till hjälpbehövande. 

Som exempel förväntas kostnaderna för vård- och omsorg stiga med 270 % fram till 2040 

(Folkhälsomyndigheten, odat.). 

I Socialstyrelsens allmänna råd gällande ”Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om 

äldre” (2012) framgår att äldreomsorgen bör bidra till äldres rätt till självbestämmande samt 

möjliggöra för den äldre att känna välbefinnande och meningsfullhet i tillvaron. 

Socialstyrelsen lägger stort ansvar på vårdpersonalens förmåga att tillgodose dessa värden för 

den äldre, hur vårdpersonalen möter äldre är av stor betydelse för äldres välbefinnande. 

Värden som självbestämmande, välbefinnande och meningsfullhet genomsyrar även svensk 

praxis och lagstiftning (Socialstyrelsen, 2012; Socialtjänstlagen [SoL] 5 kap 4§). Den 

forskning som genomförts relaterat till relationen mellan äldre och vårdare har oftast ett 

vårdar- eller anhörigperspektiv. 

Sammantaget ska äldreomsorgen drivas på ett kostnadseffektivt sätt, vara av god kvalitet och 

bland annat beakta äldres självbestämmanderätt. Den allmänna debatten som råder idag 

gällande äldreomsorg handlar om knappa resurser med låg bemanning i fokus som antas ge en 

sämre kvalitet samt ökad risk för missförhållanden för äldre i behov av vård. För att 

möjliggöra en säker äldrevård med god kvalitet krävs nya sätt att tänka menar exempelvis 

Folkhälsomyndigheten (odat.). Med tanke på att relationen mellan vårdarna och äldre är viktig 

för äldres välbefinnande kan det vara av intresse att involvera äldre i frågan vilket är denna 

uppsats intention. Uppsatsen kommer även uppmärksamma hur äldre anser sig påverkas av 
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vårdarnas arbetssituation i och med att exempelvis låg bemanning antas påverka vårdens 

kvalitet gentemot äldre.  

1.1 Studiens syfte 

Studien syftar till att undersöka relationen mellan äldre (som bor på äldreboende) och deras 

vårdare utifrån äldres perspektiv. 

1.1.2 Frågeställningar 

1. Hur definierar äldre en bra respektive dålig relation till vårdarna? 

2. Hur påverkas äldre av relationen till vårdaren utifrån: 

a) Den äldres personliga förutsättningar och hjälpbehov? 

b) Vårdarens personliga egenskaper? 

c) Vårdarnas arbetssituation? 

Studien kommer att genomföras på ett äldreboende i Stockholmsregionen. På boendet finns 

40 pensionärer och jag kommer att genomföra fyra kvalitativa intervjuer med äldre på temat 

relationer. 

1.2 Centrala termer och definition av begrepp 

I uppsatsen kommer jag använda mig av termen ”vårdrelation” vilken jag valt att använda 

istället för ”relationen mellan vårdaren och äldre” i syfte att göra texten mer lättläst. Ordet 

”vårdrelation” skulle kunna ge intrycket av att relationen sinsemellan äldre och deras vårdare 

är begränsad till att handla om vården av äldre och antyder en beroendeställning hos de äldre 

gentemot vårdarna. Ord är sällan betydelselösa och med tanke på ovan beskrivning av hur 

”vårdrelation” skulle kunna tolkas av andra kan ”vårdrelation” vara ett laddat ord att använda. 

I min definition av ”vårdrelation” ligger inga värderingar och intentionen är som nämnts 

ovan- att göra texten läsvänlig.  

Definition av ”äldreboende”: När äldre människor av olika skäl inte längre klarar av att bo 

kvar hemma med hjälp av exempelvis hemtjänst kan de erbjudas plats på särskilt boende. 
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Särskilt boende är synonymt till äldreboende och kan enligt Seniorval.se (odat.) vara ett 

boende där vårdare finns tillgängliga dygnet runt och de flesta hjälpinsatser och service som 

äldre kan behöva finns tillgängliga. Exempel på insatser som kan ges på äldreboende är hjälp 

med personlig omvårdnad, hälso- och sjukvårdsinsatser, sjukgymnastik. Att vistas på 

äldreboende kan även bidra till en ökad social samvaro. 

1.3 Avgränsning 

Relationer mellan människor är ett komplext fenomen som kan definieras på olika sätt 

beroende på vem som tillfrågas. Som forskningsöversikten kommer att visa så har 

vårdrelationen ofta diskuterats utifrån vårdarens eller anhörigas perspektiv. Eftersom de äldres 

åsikter till stor del saknas kommer denna uppsats fokusera på vårdrelationen utifrån äldres 

perspektiv. Detta för med sig att andra faktorer kommer att utelämnas som exempelvis 

organisatoriska och socialpolitiska faktorer. Dessa faktorer påverkar sannolikt äldre i deras 

vardag men deras kunskap på detta område varierar vilket gör dessa faktorer svåra att 

undersöka. Däremot kan äldre beskriva hur vårdrelationen påverkar dem i deras vardag 

eftersom angreppssättet intresserar sig för äldres egna upplevelser, vilket denna uppsats har 

för avsikt att fokusera på. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande kapitel följer en forskningsöversikt som redogör för hur kunskapsläget 

på området ser ut. Forskningsöversikten avslutas med en sammanfattning av kunskapsläget 

relaterat till den egna studien. I nästföljande kapitel redogör jag för mina teorival: Habermas 

teori om kommunikativt handlande och empowermentteori. Kapitlet avslutas med en 

diskussion gällande hur teorierna kan bidra till tolkning och analysering av den insamlade 

empirin. I kapitlet om arbetsmetod återges hur forskningsprocessen gått till från planerandet 

av studien till sammanställningen av det empiriska materialet samt hur det analyseras och 

presenteras i uppsatsen. Resultatkapitlet inleds med en kort redogörelse över vilka 

intervjupersonerna är. Därefter presenteras empiri utifrån underrubriker likt studiens två 

frågeställningar. I det analyserande kapitlet kommer jag diskutera resultatet utifrån mina 

teorival. I uppsatsens avslutande kapitel (slutdiskussion) diskuteras studiens resultat utifrån 
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tidigare forskning. I varje kapitel kommer det inledningsvis finnas en redogörelse över 

kapitlets disposition i syfte att göra texten mer läsvänlig. 

2. Forskningsöversikt 

Kapitlet är disponerat på följande vis: Inledningsvis redogör jag över hur litteratur funnits till 

valt område. Därefter följer en kunskapsöversikt av litteratur som har relevans för den egna 

studien. Redogörelsen av tidigare forskning är uppdelad i tre delar med underrubriker: värden 

(självbestämmande och värdighet), relation (kommunikation och kränkande behandling) samt 

arbetsförhållanden som fokuserar på vårdarnas arbetsvillkor. Forskningsöversikten avslutas 

med en sammanfattning av kunskapsläget. 

Fokus har lagts på ovan nämnda områden eftersom Socialstyrelsen (2012) påtalar 

vårdrelationen som betydelsefull för äldre och deras välbefinnande. Ytterligare en anledning 

till gjorda områdesval är på grunden att faktorer som kommunikation och arbetsförhållanden 

är regelbundet återkommande i samhällsdebatten eftersom det förmodas påverka kvaliteten på 

den vård som ges till äldre människor (Olofsson, 2013). 

2.1 Litteratursökningsprocessen 

Jag har genomfört litteratursökningar i databaserna Libris och ProQuest. De sökord jag använt 

mig av i Libris var äldre* AND relation* AND omsorg* AND vård* AND omvård* OR 

kränk* OR bemöt* OR vardag*. I ProQuest användes sökorden elder* AND relation* OR 

everyday* AND care* OR ”professional patient relation” AND nurs* OR treat* OR ”abuse in 

health care”. I båda databaserna valde jag enbart artiklar som uppfyller kriterier för ”peer 

reviewed” . Libris gav 408 träffar och ProQuest 911 träffar. För att begränsa antalet träffar i 1

ProQuest använde jag vissa exkluderingskriterier. Ämnesord så som ”dementia”, drug 

therapy”, ”family”, ”family relations”, ”alzheimer´s disease”, palliative care”, mental 

disorders”, ”family members”, ”communities”, ”depression (psychology)”, ”physicians”, ”test 

validity”, ”therapeutic processes”, ”human sex differences”, ”parents” och  ”senility” uteslöts. 

 Med ”peer review” menas att vetenskapliga texter blivit kollegialt granskade i syfte att upprätthålla en hög 1

vetenskaplig standard och objektivitet.
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Jag valde även att begränsa språk till nordiska språk och engelska. Jag har valt bort termer 

som är relaterade till äldres minnesvikt därför att jag inte haft för avsikt att ta med personer 

som har långskriden demenssjukdom i min studie, därav blir litteratur som specifikt berör 

olika typer av minnessvikt irrelevant. Anledningen till att jag valt många sökord under 

litteratursökningsprocessen är baserad på antagandet att relationen mellan vårdare och äldre är 

komplex. Relation som begrepp är svårdefinierbart och kan innehålla många olika 

dimensioner så för att inte missa relevant litteratur på området fann jag det nödvändigt att 

litteratursöka brett. 

Vid genomgången av sökträffarna i databaserna läste jag i ett första skede igenom abstrakt på 

titlar som involverade äldre i någon form. Därefter har jag fokuserat på litteratur som på något 

sätt berört relationen mellan vårdare och äldre. Litteratursökningen har bidragit till att bredda 

min kunskap gällande vårdrelationer samt underlättat bearbetning, analysering och 

presentation av mitt empiriska material. 

2.2 Värden 

2.2.1 Självbestämmanderätt 

Bolmsjö, Sandman & Andersson (2006) anser att den vård och omsorg som ges till äldre på 

äldreboende bör handla om att skapa ett bra och meningsfullt liv för äldre. Värden som 

självbestämmande och frihet ska vara i fokus i den dagliga omvårdnaden med äldre. 

Dessutom ska äldre som vistas på äldreboende ges möjlighet till social samhörighet och 

tilldelas förutsättningar att själva kunna skapa meningsfullhet i sin tillvaro.  

Josse Eklund (2013) har genomfört en kvantitativ tvärsnittsstudie samt en kvalitativ 

intervjustudie med sjuksköterskor arbetandes i äldreomsorg. Författaren påtalar betydelsen av 

att genomföra ett vårdarbete som främjar äldres rätt till självbestämmande och integritet. De 

tre faktorer som respondenterna tog upp som mest viktiga för vårdrelationens positiva eller 

negativa riktning var vårdarens personlighet, arbetsförhållanden och relationen till den äldre. 

Jangland (2011) påtalar i hennes studie med både kvalitativa och kvantitativa inslag vikten av 

patientens delaktighet i den dagliga vården. Detta för att uppnå en god vård men också för att 

säkerställa patientsäkerheten. Intervjupersoner i Forsgärde och Westmans (2002) studie med 
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kvalitativa och kvantitativa ansatser vidrör patientens delaktighet som betydelsefull för äldres 

känsla av välbefinnande. 

De nationella kvalitetsutvärderingar som Jangland (2011) diskuterar visar att patienter 

upplever förekomsten av att vårdare inte respekterar deras vilja. Patienter har även uppgett att 

vårdarna ibland underlåter sig att ge tillräcklig information gällande den vård som ges. Detta 

kan ställas mot Forsgärde och Westmans (2002) studie där vårdare påtalat att bristande 

information och delaktighet kan bero på att vårdarna anser att vissa äldre sällan tar egna 

initiativ och att det blir svårt att låta äldre forma sin vardag. Vårdarnas erfarenhet var även att 

äldre ibland hade svårigheter att kunna göra sig förstådda och definiera sina hjälpbehov på ett 

sätt som vårdpersonalen kunde förstå. Jangland (2011) såväl som Forsgärde och Westman 

(2002) vidrör delaktighet som något viktigt för äldres känsla av välbefinnande. 

Intervjupersonerna i dessa studier uppger även att vårdare inte respekterar patienter-/ äldres 

vilja och underlåter att informera dem om den dagliga vården. En tolkning som jag gör av det 

som beskrivits ovan är att den praktiska vården som ges till äldre inte alltid är i enlighet med 

vad forskningen påtalar som viktigt för att äldre ska ges möjlighet till ett självständigt liv. 

Även Bolmsjö et al. (2006) fann i deras observationsstudie att äldres önskan om att själva få 

bestämma över deras dagliga livsföring inte respekterades fullt ut av vårdarna. Resultat från 

studien visar exempel på där äldre uttryckt önskemål om toalettbesök, läggning eller 

matrutiner som nekats hjälp från personalen. Författarna tror att observationerna kan tala för 

att personalen ibland nekar äldre olika insatser för att förhindra orättvis behandling mellan 

äldre på boendet. Som exempel återberättas en observation från studien där två äldre velat 

titta på tv medan två andra tyckt att teven varit högljudd, vårdarna valde att inte reagera på 

önskemålet och underlät att agera över huvud taget. 

2.2.2 Värdighet 

Värdighet är ett komplext begrepp (Dwyer, 2008; Anderberg, 2009), författarna påtalar även 

forskningsfältets avsaknad av en gemensam definition gällande begreppets innehåll. Dwyer 

(2008) beskriver att äldres känsla av värdighet kan kopplas till den äldres självbild och 

identitet. Beroende, sårbarhet och känsla av fysisk oigenkännlighet är faktorer som kan hota 

äldres känsla av värdighet. Äldres känsla av värdighet kan öka genom att vårdaren har ett 
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inkännande och lyssnande förhållningssätt gentemot dem. Dessutom bör vårdaren också ha 

egenskaper så som professionell kunskap samt förmåga till eget ansvar och eget tänkande 

(Anderberg, 2009). Ett målorienterat arbetssätt med fokus på omvårdnad kan enligt Dwyer 

(2008) medföra att äldre hamnar i en tyst kultur där det ofta saknas utrymme till samtal 

sinsemellan. 

2.3 Relation 

2.3.1 Kommunikation 

Josse Eklund (2013) påpekar att äldre med sviktande hälsa kan känna oro och otrygghet i sin 

vardag. För att bidra till att äldre ska känna trygghet i vardagen är det betydelsefullt att 

personalen visar engagemang och lyssnar på den äldres tankar och åsikter. Studien lyfter 

viktiga egenskaper hos personalen som exempelvis förmågan att kunna lyssna och föra ett 

gott samtal med äldre samt att kunna tolka det outtalade. Koskinen (2011) anser att lyssnande 

är en naturlig aktivitet i människans vardag. Hon frågar sig vad lyssnande kan handla om och 

vad som kan vara vårdande i att lyssna. Vidare är det ur ett etiskt perspektiv en skyldighet att 

lyssna till vad den äldre har att säga. Lyssnande är en viktig ingrediens i mötet mellan vårdare 

och äldre (Josse Eklund, 2013; Koskinen, 2011). Koskinen (2011) påtalar det vardagliga 

samtalet som viktigt medan Josse Eklund (2013) utöver det vardagliga samtalet lägger 

betoning på vårdarens förmåga att kunna tolka vad som sägs i det outtalade. Jangland (2011) 

har gått igenom dokument från Patientnämnden där 15 % av ärendena handlade om bristande 

information och brist på respekt såväl som empati till patienten. Jangland beskriver vilka 

konsekvenser dessa upplevelser kan ha orsakat patienterna. Resultatet visade på att brister i 

bemötandet ofta resulterade i ett förlorat förtroende för vårdpersonalen. Sammanfattningsvis 

tar Jangland upp vikten av ett gott bemötande i vården genom att göra patienten delaktig i sin 

vård, vilket ökar välbefinnandet hos patienten. 

Även Bolmsjö et al. (2006) fann i deras observationsstudie att det förekom 

kommunikationssvårigheter sinsemellan äldre och personal. Resultatet visade även på att 

vårdarna ibland saknade förmågan att kunna förstå vad den äldre uttryckt sig vilja ha hjälp 

med vilket ledde till att vårdarnas hjälp uteblev. 
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2.3.2 Kränkande behandling 

Det finns inte så mycket forskning relaterat till kränkande behandling och det saknas en 

gemensam definition om vilka handlingar som ska inkluderas i begreppet (Payne, Blowers & 

Jarvis, 2011; Sandvide, 2006). Forskningen berör i regel fysisk vanvård men Payne et al. 

(2011) anser att det skulle ge en mer sanningsenlig bild om en breddning av begreppet gjordes 

så att även psykisk kränkning inkluderades vilket de anser är den vanligaste formen av 

vanvård inom äldreomsorg idag. 

Sandvide (2006) har genomfört kvalitativa intervjuer med vårdare och deras syn på kränkande 

behandling. Vårdarna i Sandvides studie berättar att kränkande behandling kopplat till våld är 

något som sker dagligen i deras arbete med äldre. Ofta är det äldre som utför våldshandlingar 

och kränkande behandling gentemot vårdpersonal men att det också är vanligt att 

vårdpersonal kränker och utövar våld mot äldre. Ett intressant resultat som Payne et al. (2011) 

studie visade på var att kränkande behandling där fysiskt våld mot äldre förekom fanns det i 

regel specifika individer som utsattes för gärningarna medan kränkande behandling sedd ur en 

bredare kontext (vilket förespråkas) i regel hade flera offer och förövare involverade. Payne et 

al. fann att kränkande behandling (i en bredare kontext) i regel genomfördes i grupp. Detta 

kan jämföras med Sandvides (2006) studie där vårdarna beskriver våldssituationer och 

kränkande behandling som en del i deras vardag. Vårdarna uppger i Sandvides studie att 

personliga kränkningar oavsett vem offer och förövare är uppstått i situationer där aktörerna 

haft olika viljor eller syn på hur exempelvis ett vårdmoment skulle genomföras. 

2.4 Arbetsförhållanden 

2.4.1 Arbetsvillkor 

Arbetsvillkor som skapar möjlighet till goda möten har visat sig ha positiv inverkan på 

vårdare såväl som den äldre (Stranz, 2013). Stranz fann i sin enkätstudie att ökat ansvar hos 

enskilda vårdare, förhöjd arbetsbelastning och minskad bemanning är faktorer som kan 

påverka relationen negativt. Faktorer så som organisatoriskt stöd och kompetenshöjning 

bidrar till att ge vårdaren redskap att skapa goda relationer till äldre och därmed ge en god 

omvårdnad. 
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Vårdare som deltagit i Stranz studie uppgav att de ofta upplever skamkänslor på grund av 

känslan av otillräcklighet som i sin tur uppges bero på ett pressat tidsschema. Arbetet inom 

äldreomsorg är tidsberoende. Vårdarna måste fördela sin arbetstid på ett sätt så att alla 

arbetsuppgifter kan genomföras inom en viss tidsrymd. De arbetsmoment som görs inom 

äldreomsorg är ofta svåra att tidsberäkna i förväg och kan ta olika tid olika dagar vilket ger en 

oförutsägbarhet hos vårdaren och en känsla av att inte vilja slösa bort tiden (Stranz, 2013). 

Forsgärde och Westman (2002) har genomfört olika gruppdiskussioner med vårdpersonal där 

de bland annat berört frågor gällande vårdares upplevelser av hur de tror att äldre upplever sig 

bli bemött av vårdarna. Tidsbristen var ett återkommande tema som vårdaren menade bidrog 

till att de stressade den äldre till att genomföra moment snabbare än vad som var behagligt för 

denne. Vårdarna uppgav även att tidsbristen ibland tvingade dem att stå med i badrummet när 

äldre genomförde sina behov eller matade flera äldre samtidigt trots att de upplevde detta som 

etiskt fel. Vårdarna berättade även om tillfällen då de tagit över sysslor som den äldre kunde 

klara på egen hand på grund av att de tog för lång tid på sig. 

Forsgärde och Westmans (2002) beskrivning skulle kunna kopplas till Stranz (2013) 

redogörelse för hur vårdare upplever sig ha en konflikt mellan de praktiska göromål som 

städning, personlig hygien eller tvätt som blir ett hinder för att mötas i social samvaro. Båda 

studierna påpekar betydelsen av att kunna föra samtal i den vardagliga samvaron, på så sätt 

kan äldre få utrymme att samtala trots att det är svårt för vårdarna att få tiden att räcka till. 

2.5 Sammanfattning av forskningsläget 

All litteratur jag gått igenom vidrör äldres rätt till självbestämmande samt rätten till en 

meningsfull vardag där vårdarna ska verka för att äldres integritet skyddas och rätten att få 

åldras med värdighet. Synen på detta kan se lite olika ut men sammantaget beskrivs relationen 

som en nyckel till att kunna ge äldre ett värdigt, meningsfullt åldrande där deras 

självbestämmanderätt beaktas. Vårdarna har ofta många äldre att ta hand om samt en mängd 

olika arbetsuppgifter som inte alltid är knutna till den personliga omvårdnaden. Att vårdaren 

har liten möjlighet att förutse hur deras arbetsdag ser ut kombinerat med arbetsuppgifter som 
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inte hör till den personliga omvårdnaden ses tidsbristen som ett hinder att skapa goda 

relationer mellan vårdare och äldre. Relationen i sin tur har visat sig vara av oerhörd betydelse 

för äldres känsla av meningsfullhet, välbefinnande och förmåga att själva kunna påverka sin 

vardag på äldreboende. Att skapa möjlighet för vårdare att hålla vardagliga samtal under 

pågående daglig omvårdnad anses vara av betydelse för att äldre ska uppleva sig bli lyssnade 

till. Kränkande behandling är vanligt förekommande i den dagliga omvårdnaden och breddas 

begreppet ytterligare genom att inte enbart inkludera fysiska handlingar är kränkande 

behandling av forskningen att döma dagligen förekommande i äldreomsorgen. Med tanke på 

att genomförda studier ofta har ett vårdar- eller anhörigperspektiv och att äldre sällan 

tillfrågats om hur vårdrelationen påverkar dem i deras vardag fyller den här studien en viktig 

kunskapslucka. 

3. Teoretiska perspektiv 

Kapitlet om teoretiska perspektiv inleds med en redogörelse av litteraturval av valda teorier. 

Sedan följer Habermas teori om kommunikativt handlande med en inledning gällande 

Habermas förhållningssätt till samhällsvetenskap och främst kommunikation. De delar som 

jag kommer använda mig av i Habermas kommunikationsteori är kommunikativt handlande 

och makt vilka jag redogör för i teoriavsnittet. Avsnittet om empowermentteori inleds med en 

kort historik kring begreppets ursprung. Härefter följer lite generella tankegångar som förs 

inom empowermentteori som är ganska snarlika vare sig det handlar om exempelvis 

selfempowerment eller något annat perspektiv inom empowermentteori. Jag har även valt att 

närmare beskriva selfempowerment och hur empowerment kan tillämpas inom äldrevård, 

dessa presenteras i egna underrubriker. Efter presentationen av varje teori följer avsnitt där jag 

för resonemang kring hur teorivalen är tänkta att användas i den egna studien. 

3.1 Inledning gällande val av litteratur till teoretisk perspektiv 

I avsnittet om Habermas teori om kommunikativt handlande har jag inte enbart använt mig av 

primärlitteratur. Att läsa andra författares tolkning av Habermas teori om kommunikativt 

handlande har bidragit till att öka min förståelse för Habermas teori och är anledningen till 

varför jag valt att använda även annan litteratur än Habermas egna texter. 
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Gällande empowermentteori har det varit svårare att finna primärlitteratur då teorin vuxit fram 

under flera decennier genom praktiskt socialt arbete (Askheim & Starrin, 2007). Jag har 

däremot funnit en gemensam referens i litteratur som beskriver Solomon (1976) som pionjär 

inom empowermentrörelsen vilken jag valt att inleda empowermentkapitlet med. 

3.2 Habermas kommunikationsteori 

3.2.1 Habermas syn på hermeunetik och kommunikation 

Habermas (1995) exemplifierar hermeunetik som observerbara aktioner som genom verbala 

eller icke verbala uttryck skapar en förståelse inför det som uttalas. Människan är beroende av 

att delta i kommunikativa handlingar (verkliga och fiktiva). Genom att kunna förstå olika 

uttrycks innebörd skapas mening hos människan och möjlighet till förmåga att kunna 

kommunicera med andra. Hermeunetik enligt Habermas bidrar till att skapa förståelse för hur 

olika uttryck i språket (verbalt såväl som icke verbalt) kan utvecklas och få en gemensam 

definition genom kommunikation. Observerbara aktioner bidrar till något som Habermas 

kallar för den trefaldiga kopplingen mellan yttrandet och världen. Habermas förklarar den 

trefaldiga kopplingen som att talaren och observatören gemensamt har ansvar i att 

tillsammans definiera betydelsen av olika uttryck som används i den gemensamma 

livsvärlden (i den egna studien blir den gemensamma livsvärlden äldreboendet). Inom 

kommunikation har språket tre uppgifter. Den första uppgiften är att skapa kulturella 

traditioner som bibehålls, språket bidrar även till att socialiseringen mellan människor tolkar 

de kulturella behov som finns. Språkets sista uppgift enligt Habermas är att genom den 

sociala integrationen mellan människor ge möjlighet att visa sina syften och mål gentemot 

varandra. För att en god kommunikation ska vara möjlig är det viktigt att parterna har 

handlings- och samarbetsförmåga (Habermas). 

3.2.2 Kommunikativt handlande 

Till skillnad från andra kommunikationsteorier anser Habermas (1995) att människor i 

fungerande kommunikation har en subjekt- subjekt relation gentemot varandra, det vill säga 

att de som kommunicerar är jämlika och har gemensamt ansvar över samtalet och dess 
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förståelse. Samarbete och kommunikation mellan individer krävs för ett välfungerande 

samhälle där normer och regler gemensamt definieras och ny kunskap kan skapas. I Habermas 

teori om kommunikativt handlande är det viktigt att den kommunikation som förs mellan 

människor strävar efter att finna gemensamma definitioner över olika språkliga yttranden. 

Habermas betonar betydelsen av att människans rationella val och handlingar ska grunda sig 

exempelvis med hjälp av språket vilket alla människor deltagit i att definiera. 

Det finns olika typer av rationalitet. Inom yrkeslivet (exempelvis i äldreomsorg) är det vanligt 

att ha ett målrationellt handlande med effektivitet i fokus. Detta kan skapa problem menar 

Habermas (1995) då effektivitet riskerar att göra mötet opersonligt och distanserat istället för 

ett möte som borde präglas av samarbete och engagemang. Enligt Oddvar Eriksen och 

Weigård (1999) föreslog Habermas att kommunikativ rationalitet kunde ersätta målrationalitet 

vilket skulle öka handlingsutrymmet och friheten i samhället. Med kommunikativ rationalitet 

menar Habermas (1995) att låta samhället utvecklas med hjälp av människors idéer utifrån 

etik, moral och värden. 

3.2.3 Makt 

Kommunikationen fungerar som bäst när parterna är jämlika (Oddvar Eriksen & Weigård, 

1999; Sköllerhorn, 1994). Anledningen till att människor ofta accepterar olika beslut som 

fattats är ofta på grund av att de själva getts möjlighet att formulera hur saker ska genomföras 

i besluten. Habermas menar att det finns tre olika verklighetserfarenheter (Oddvar Eriksen & 

Weigård, 1999). I den objektiva världen kan aktören genom sk manipulativa ingrepp forcera 

ett händelseförlopp genom olika målinriktade insatser. Handlandets rationalitet handlar här 

om att på ett så effektivt sätt som möjligt uppnå uppsatta mål. Den subjektiva världen 

inkluderar personliga upplevelser så som känslor, attityder eller tankar. Genom att spela ut sin 

person till andra blir individens subjektiva värld även tillgänglig för andra människor att 

beskåda. Avslutningsvis talar Habermas om den sociala världen som handlar om olika sociala 

gruppers gemensamma uppfattning av den delade livsvärlden (Oddvar Eriksen & Weigård). 
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3.2.4 Användning av Habermas teori om kommunikativt handlande i uppsatsen 

Habermas har skrivit många texter om kommunikation och dess betydelse för samhällets olika 

funktioner. Som jag tidigare påtalat är relationen mellan äldre och vårdare viktig för att ge den 

äldre goda förutsättningar för att uppnå välbefinnande och meningsfullhet. Kommunikation är 

en grundbult i vårdrelationen och därför har jag valt att använda mig av Habermas teori om 

kommunikativt handlande. Det har bidragit till att kunna fokusera på vårdrelationen och dess 

ojämna maktfördelning samt äldreomsorgens krav på effektivitet. Då intresset legat på den 

äldres egna uppfattning om relationens betydelse för dem och hur kommunikationen påverkar 

dem har Habermas teori om kommunikativt handlande varit till stor hjälp. Vidare har teorin 

om kommunikativt handlande bidragit till att kunna redovisa äldres syn på bemötande utifrån 

ett teoretiskt perspektiv om hur de egentligen skulle vilja ha det. 

Att vidare beakta maktbegreppet är nödvändigt då det kommer till att undersöka olika slag av 

relationer. Det antas vara en vedertagen sanning att vårdrelationen har en maktasymmetri där 

äldre är underordnad sina vårdare. Gällande Habermas tre världar har jag en idé om att den 

objektiva världen handlar om vårdarens vardag där de styr över hur saker ska göras. Den 

subjektiva världen är den äldres upplevelse och tolkning av den objektiva världen. Om jag 

återkopplar till maktbegreppet så är det enligt Habermas teori om kommunikativt handlande 

nödvändigt att i samtal vara jämställda sinsemellan, vilket i sin tur leder till en ökad 

effektivitet som inte kan ses som annat än positivt åtminstone i relation till Habermas teori om 

kommunikativt handlande. Med tanke på äldres asymmetriska relation till vårdarna är det 

dock rimligt att resonera kring huruvida kommunikativt handlande över huvud taget är 

möjligt i en vårdrelation. Ytterligare en aspekt att beakta är att äldre vistas på boendet dygnet 

runt, för dem kan äldreboendet vara hela deras värld medan vårdarna kommer dit för att 

arbeta, redan innan vårdarna möter de äldre fysisk finns en asymmetri i relationen vilket 

också kan vara av betydelse vid tolkningen av studiens resultat. 
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3.3 Empowermentteori 

3.3.1 Lite historik om empowermentteori 

Solomon (1976) arbetade med socialt arbete i USA under 60- 70 talet. Solomon arbetade med 

svarta människor som hamnat i utanförskap bland annat på grund av exkludering och 

diskriminering från vita människor som såg ner på svarta människor. Detta ställde till problem 

för svarta människor då de ofta saknade arbete vilket ledde till försörjningssvårigheter och 

fattigdom. Solomon introducerade empowermentbegreppet genom att diskutera utanförskap 

utifrån maktbegreppet. Solomon uppger att makt är något som finns närvarande i princip alla 

former av relationer mellan människor, makt flyttar sig också ständigt mellan människor. 

Diskussioner kring makt kan bidra till att öka förståelsen över hur olika krafter påverkar olika 

individers ställning i samhället. Motsatsen till makt, maktlöshet definieras enligt Solomon 

som en oförmåga hos individer eller grupper att kunna nå olika mål som samhället sätter upp, 

exempelvis att kunna leva självständigt. Solomon beskriver vidare att vissa individer och 

grupper saknar kunskap, förmåga och materiella tillgångar att uppfylla de normer och värden 

som samhället ställer på sina medborgare vilket gör att dessa personer hamnar i utanförskap 

och utsatthet som konsekvens. Solomon definierar empowerment genom att beskriva den 

arbetsgång socialarbetaren har i syfte att stärka svaga grupper. Genom att utbilda och 

informera de utsatta personerna om varifrån dessa negativa värden kommer ifrån och varför 

de finns kan det bidra till att öka deras möjlighet att kunna förändra livssituationen. 

3.3.2 Empowerment- ett luddigt begrepp 

Askheim (2007) ser begreppet empowerment som ett svårdefinierbart men positivt laddat 

begrepp. Inom Empowermentteori tänker Askheim att varje individ har en position i samhället 

som bestämmer vilken maktgrad och kontroll som individen kan ha över sin livssituation. 

Genom att hos individen skapa en förståelse gällande dessa maktförhållanden kan individens 

svaga position förändras till det bättre. Empowerment kan exempelvis handla om att 

bemyndiga, det vill säga att ge makt åt individer. Detta synsätt är beroende av att makten ges 

av en profession (exempelvis vårdare) och det finns alltid gränser över hur mycket makt en 

individ kan tillåtas få i en professionell/ klient relation menar Rønning (2007). 
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Empowermentteori används inom en rad olika områden där socialt arbete enbart är ett 

exempel men oavsett på vilket sätt som empowermentteori tillämpas finns ett par likheter: En 

positiv syn på en handlande människa som under goda förhållanden är aktiv och självständig. 

Som professionell blir det viktigt att verka för att medvetandegöra brukarens situation inför 

denne och beskriva vad som skulle kunna göras för att leda sitt liv i en positiv riktning. Inom 

det sociala arbetet kan det handla om att locka fram individers sanna jag, det vill säga det som 

ligger bakom de faktorer som skapar problem för individen (Rønning, 2007). Rønning 

påpekar även att professionella känner av arbetsklimatet där effektivitet och besparingar ofta 

är högt prioriterade. Att tillämpa empowerment i socialt arbete kräver ofta att professionella 

tar strid i frågor som berör klienterna och inte bara se till arbetsplatsens struktur. 

Sammanfattningsvis beskriver Askheim och Starrin (2007) empowerment som en metod att 

stärka klienters kunskap om rättigheter och ge inflytande över dennes vardag. 

3.3.3 Self empowerment 

Enligt Adams (2008) är ”self empowerment” den kunskap som varje enskild individ har för 

insikt om sig själv. Individers självbild baseras på personers livshistorik som utbildning, 

bostadsort, yrke etcetera. Det handlar om att ha kontroll över sitt eget liv, att kunna påverka 

andra och förmåga att kunna förändra saker. Att ha förmågan att kunna skapa kapacitet som 

individ är betydelsefullt inom self empowerment. Det vill säga att kunna tillgodose sina egna 

behov. Om individen inte upplever sig ha god självkänsla eller självförtroende lär det leda till 

att personen har nedvärderande tankar om sig själv menar Adams. 

3.3.4 Äldrevård och empowerment 

Cox och Parsons (1994) menar att självkänslan och upplevelsen av att ha kontroll sviktar när 

den fysiska förmågan sjunker med åldern. Med nedsatt fysisk förmåga kommer de psykiska 

och sociala bitarna också att svikta. Att flytta till äldreboende är ofta en sista lösning för äldre 

och i grund och botten inte självvalt. Att vistas på äldreboende gör att äldre kan känna viss 

vanmakt och hjälplöshet inför sin situation att inte kunna påverka sin vardag. Vårdpersonal 

bör sträva efter att stärka den äldre och respektera dem och deras rätt till självbestämmande. 

Vårdpersonalen bör även vara noga med att informera om boendets policy och den äldres 
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rättigheter till ett värdigt åldrande. Det är även betydelsefullt att motivera äldre till att delta i 

olika aktiviteter, vilket i sin tur leder till att den äldre kan få ökat välbefinnande (Cox & 

Parsons). 

3.3.5 Användning av empowermentteori i uppsatsen 

Empowermentteori kan bidra till att i mina intervjuer undersöka äldres egna upplevelser av 

maktpositioner och möjlighet till självbestämmande. Empowermentteori utgår ifrån en aktiv 

och handlande människa. Då motsatsen till makt är vanmakt resonerar jag som så att 

motsatsen till att vara aktiv är passivitet som skulle kunna ge en indikation över hur mycket 

makt äldre upplever sig ha över sin livssituation. Genom att ställa frågor kring äldres vardag 

relaterat till äldres känsla av att kunna påverka sin livssituation skulle det kunna ge en 

indikation över äldres upplevda maktposition gentemot vårdare. Ålderdomen påverkar äldres 

fysiska och psykiska förmåga vilket är ett hinder för att uppleva självständighet. En metod för 

att äldre ska uppleva självständighet och meningsfullhet i tillvaron är vårdarens professionella 

kunskaper och dennes personlighet. Då kan frågor om äldres upplevelse av den egna och 

vårdarens personliga egenskaper vara betydelsefulla. 

4. Arbetsmetod 

I metodkapitlet går jag igenom studiens olika förfaranden. Kapitlet inleds med en redogörelse 

för den egna förförståelsen då den kan ha viss påverkan på studien. I nästföljande två 

delkapitel förs en diskussion kring vald metod samt etiska överväganden. Därefter presenteras 

hur urvalsprocessen gått till för att finna äldre att intervjua. Datainsamlingsdelen handlar om 

genomförandet av min uppsats och intervjuguidesavsnittet redogör för hur jag tänkt under 

formuleringen av intervjuguide. I avsnittet om databearbetning och analys återberättas hur jag 

gått till väga gällande kodningen av mitt material. Vidare diskuteras metodologiska problem 

som jag upplevt främst under intervjusituationerna. Redogörelsen för arbetsmetod avslutas 

med diskussion kring studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis förs 

ett kortare resonemang gällande anledningar till varför den egna studien inte alltid funnit 

likheter till tidigare forskning. 
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4.1 Förförståelse 

Inför en studie är det viktigt att forskaren är medveten om sin förförståelse inför det fenomen 

som ska studeras (Aspers, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Förförståelse förklaras som den 

vardagsförståelse som forskaren har inför det område som ska undersökas, det kan vara 

problematisk eftersom förförståelsen kan medföra att forskarens åsikter och förutfattade 

meningar genomsyrar presentationen av studien. Detta problem kan delvis undgås genom att 

forskaren är väl påläst inom det forskningsområde som ska studeras samt har en teori som 

studien utgår ifrån (Aspers, 2011). Innan jag påbörjade mina universitetsstudier har jag arbetat 

som undersköterska inom äldreomsorg vilket även påverkat mitt val att skriva om äldre. Som 

metodlitteraturen beskriver det kan detta vara både positivt såväl som negativt. Mina 

intervjuer genomfördes ganska sent i forskningsprocessen vilket medförde att jag var väl 

påläst gällande tidigare forskning såväl som mina valda teorier. Under forskningsprocessen 

har jag försökt att reflektera över hur min yrkesbakgrund kan påverka mitt förhållningssätt till 

intervjupersonernas utsagor men även till ämnet i sig och försökt hålla mig neutral inför deras 

utsagor. Dessa åtgärder kan ha bidragit till att mina egna åsikter dämpats under 

intervjusessionerna och under analysen av materialet. Jag har hela tiden försökt hålla mig 

medveten om min tidigare yrkesbakgrund och försökt hålla isär funna resultat och egna 

åsikter. 

4.2 Metodval 

För att kunna besvara min frågeställning har jag valt kvalitativ intervjumetod. Kvalitativ 

metod är väl lämpad i min studie då den eftersträvar äldres tankar och reflektioner kring 

vårdrelationer. Inför min studie skickade jag ut ett informationsbrev (Bilaga 1) till 

äldreboendets verksamhetschef som skulle dela ut det till eventuella intervjupersoner. 

4.3 Etiska överväganden 

Inför en studie är det viktigt att ta hänsyn till vissa etiska aspekter för att studien ska kunna 

anses vara etisk försvarbar. Det kan handla om att inför intervjuerna informera 

intervjupersoner och andra berörda om studiens syfte och på vilket sätt information som ges 
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kommer att reproduceras (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Det är också viktigt att 

nämna intervjupersonernas frivilliga deltagande i studien. Ytterligare en etisk aspekt att 

beakta är forskarens ansvar i att redovisa intervjupersonernas utsagor på ett så sanningsenligt 

sätt som möjligt (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Inför intervjuerna på äldreboendet träffade jag de äldre på deras rum, ostörda. Innan jag 

påbörjade intervjun redogjorde jag kort för studiens upplägg syfte och frågeställning. Därefter 

informerade jag om frivilligt deltagande och att det som vi samtalade om skulle stanna mellan 

oss utöver den del som redovisas i uppsatsens resultatdel. Jag begärde även samtycke att få 

spela in intervjuerna och informerade vidare att de skulle transkriberas och därefter förstöras. 

Detta är de etiska överväganden som jag sett som viktiga att beakta under intervjusessionerna.  

Citaten presenteras var för sig för att förhindra att de personer som känner intervjupersonerna 

ska finna samband mellan uttalandena och förstå vilken intervjuperson som har sagt vad. 

Intervjupersonerna i studien representeras av båda könen men jag har genomgående valt att 

benämna samtliga intervjupersoner som hon då studien efter godkännande ska presenteras på 

äldreboendet där den genomförts. Att benämna alla intervjupersoner som hon är tänkt att öka 

intervjupersonernas anonymitet. Detta är ett etiskt övervägande som jag gjort i syfte att 

skydda intervjupersonerna i studien. Omvänt skulle denna åtgärd kunna ifrågasättas. Det 

skulle kunna vara så att äldre i praktiken har olika inflytande gällande sin vård och hur 

vårdarna möter dem utifrån om de är män eller kvinnor och i så fall skulle mitt försök att 

anonymisera intervjupersonerna genom att hemlighålla könstillhörigheten kunna ifrågasättas 

ur ett etisk perspektiv. Däremot kan intentionen att skydda individerna i denna studie gå före 

intresset att belysa frågeställningarna ur ett könspersepktiv som skulle kunna öka risken för 

att röja intervjupersonernas identitet. 

Utifrån ett etiskt perspektiv kan det även vara relevant att fråga sig om det är möjligt för mig 

att inta de äldres perspektiv med tanke på min tidigare yrkesbakgrund? En potentiell risk är att 

jag utger mig för att inta äldres perspektiv men istället har en vårdares perspektiv. Detta är en 

svår bedömning att göra men i och med att äldre sällan ges möjlighet att uttala sig i 

vetenskapliga sammanhang gällande vårdrelationens påverkan i deras vardag är det viktigt att 

försöka lyfta äldres röst vilket ändå talar för att studien även med detta i beaktande kan 

argumenteras för att vara etisk försvarbar. 
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4.4 Urvalsprocessen 

Bryman (2008) tar upp problemet med att som forskare ha svårigheter med att få tillgång till 

slutna miljöer, som i min studie är ett äldreboende. Bryman påpekar att forskare genom en 

informatör kan få tillgång till olika typer av slutna miljöer. Jag har tidigare arbetat på det 

äldreboende var jag samlat in min empiri vilket bidragit till att jag haft tillgång till en 

informatör som bidragit till studiens genomförande. Av de intervjupersoner som deltog i 

studien var en av dem kända för mig sedan tidigare då jag hjälpt personen under min 

anställningsperiod på boendet. Med tanke på att jag endast hjälpt personen vid ett fåtal gånger 

tror jag inte att mina tidigare möten har påverkat min tolkning av intervjupersonens utsagor 

men något som jag har beaktat vid tolkningen av mitt resultat för att få ett så transparent 

resultat som möjligt. 

Mitt val av intervjupersoner kan ses som ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval därför 

att äldreboendet var känt för mig sedan innan. Att använda sig av ett bekvämlighetsurval kan 

leda till att studiens trovärdighet kan ifrågasättas (Kvale & Brinkmann, 2009), som studerande 

kan det finnas svårigheter att finna intervjupersoner av mer slumpmässig karaktär, särskilt då 

det som i denna studie handlar om en sluten miljö. I detta fall skulle det vara svårt att 

genomföra studien om inte bekvämlighetsurval hade tillämpats. En anledning till att det 

saknas forskning ur den äldres perspektiv skulle kunna bero på selektionsproblem liknande de 

jag själv haft i studien. Trots selektionsproblematiken i studien så ser jag inga direkta hinder i 

ett bekvämlighetsurval med tanke på att studien syftar till att beskriva äldres subjektiva 

upplevelse av relationens betydelse vilket jag får genom mitt urval. Då jag inte haft tillgång 

till någon medicinsk status på eventuella intervjupersoner har jag varit beroende av att låta 

min informatör delvis göra urvalet. Jag har inför intervjuerna haft mejlkontakt med 

informatören som delgetts mina kriterier för tänkbara intervjupersoner. Jag hade inga direkta 

kriterier utöver att aktuella personer inte fick ha en långt skriden demenssjukdom där 

förmågan att kommunicera var nedsatt. Att få tag på intervjupersoner som uppfyllde mina 

kriterier har varit problematiskt då de flesta äldre som bor på äldreboende idag ofta har någon 

form av demenssjukdom. Att en informatör gör urvalet åt en kan leda till att urvalet färgas av 

informatörens personliga åsikter om intervjupersonerna. Som exempel skulle informatören 
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kunna ha undvikt att ta med missnöjda pensionärer till mina intervjuer. Jag är medveten om 

att jag inte har kontroll över detta och att resultaten kan ha påverkats av det. 

Informationsbrevet delades ut av vårdarna till totalt sju tänkbara personer som ansågs ha så 

pass god kommunikationsförmåga att de skulle kunna delta i studien. Fem stycken visade 

intresse för studien. Då jag väl var på plats var det en av dessa fem som ångrat sig och 

avböjde att delta. Fyra intervjupersoner kan ändå anses vara tillräckligt för att uppnå studiens 

syfte.  

4.5 Intervjuguiden 

Då jag inför intervjuerna sett till att vara väl påläst gällande teori och tidigare forskning har 

jag haft god kunskap gällande forskningsläge och de teoretiska ramarna inför författandet av 

den semistrukturerade intervjuguiden. I ett första skede har jag valt ut centrala begrepp ur 

forskningsöversikten som jag definierat utifrån densamma. Genom att bryta ned begreppen 

och förstå deras betydelse har det bidragit till att formulera träffsäkra frågor som besvarar det 

som är dess avsikt att göra. Här kan även min förförståelse haft positiv inverkan då flertalet 

begrepp är kända för mig sedan innan. Jag har även formulerat snarlika frågor i 

intervjuguiden med avsikt att mäta samma sak på grunden att människor kan tolka frågor 

olika. Genom att ställa likartade frågor bidrar det till att viktig information inte förbigås. 

Intervjuguiden bifogas som bilaga 2. 

4.6 Datainsamling 

Jag genomförde mina intervjuer under två eftermiddagar i december 2014. Jag gjorde två 

intervjuer per dag som jag spelat in och därefter transkriberat samma dag som intervjuerna 

genomförts. Tidsåtgången var mellan 25- 60 minuter per intervju. 

Under mina intervjuer har jag antagit ett subjektivistiskt perspektiv (Aspers, 2011) där jag 

själv varit aktiv i samtalet för att tillsammans med intervjupersonerna komma fram till en 

gemensam förståelse över vad deras svar kan betyda. Detta perspektiv fann jag särskilt 

lämplig då Habermas teori om kommunikativt handlande har en liknande idé om hur sanning 
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kan nås genom ett jämlikt samtal med varandra. Intervjuerna genomfördes på de äldres rum, 

utan vårdpersonal närvarande. Jag inledde med att samtala lite om studien, informerade om 

samtycke till att få spela in intervju samt ytterligare information som ur en etisk synpunkt är 

av vikt att informera om inför en intervjusituation, därefter har jag startat inspelningen och 

påbörjat intervjun. Jag började med att ställa en del bakgrundsfrågor så som tidigare 

bostadsort, yrke, utbildning och familjeförhållanden. Därefter har jag ställt frågor utifrån min 

semistrukturerade intervjuguide (bilaga 2). Jag har även ställt följdfrågor där jag ansett att det 

har behövts. Efter att inspelningen avslutats har jag frågat om intervjupersonerna undrat över 

något eller vill tillägga något. 

Jag har försökt att undvika ledande frågor under intervjuerna. Jag har av misstag ställt ledande 

frågor till intervjupersonerna vid ett par tillfällen, dessa uttalanden har jag valt att inte ta med 

vid analysen och presentationen av min empiri då svaren i de fallen kan ha påverkats av mig. 

4.7 Databearbetning och analys 

Gällande analysen av mina intervjupersoners utsagor har jag använt mig av lite olika metoder 

inom kvalitativ analysmetod. Kvale och Brinkmann (2009) säger att vid analysen av 

intervjuer är det inte nödvändigt att en metod följs till punkt och pricka utan det handlar mer 

om forskarens egna skicklighet i att tillämpa metoderna som är av betydelse. Vid 

presentationen av mitt resultat har jag valt att redovisa citat med hjälp av 

meningskoncentrering och meningstolkning vilka syftar till att sammanställa citat på ett så 

innehållsrikt sätt som möjligt samt söka förståelse i det underförstådda i samtalet (Bryman, 

2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har vidare gjort en dekonstruktiv tolkning av min 

empiri (Kvale & Brinkmann, 2009) vilket menas att i texten söka efter likheter och skillnader 

mellan fakta, teori och insamlad empiri. Anledningen till varför jag valt en blandad kvalitativ 

metod har grund i att intervjupersonerna i studien haft olika förmåga att kunna uttrycka sig så 

därför har analysen krävt olika metoder för att finna betydelsefull information relaterat till 

studiens syfte och frågeställningar. 
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4.8 Metodologiska problem 

Bryman (2008) tar upp ett par problem som kan uppkomma efter att forskaren fått tillträde till 

ett fält och funnit intervjupersoner. Ett scenario är att forskaren kan skapa misstänksamhet hos 

intervjupersonerna och att deras utsagor exempelvis skulle riskera att vidarerapporteras till (i 

detta fall) vårdarna. Här blir det viktigt att informera intervjupersonerna om etiska aspekter 

som berör deras anonymitet och min konfidentialitet gentemot dem som forskare. Om 

intervjupersonerna är misstänksamma mot forskaren och dennes roll kan det riskera att färga 

svaren genom att de ljuger eller håller inne med innehållsrik information (Bryman, 2008). 

Det som återberättas från Bryman ovan var något jag noterade hos en av intervjupersonerna 

som visade viss ovilja att besvara mina frågor vilket jag uppfattade kunde bero på en rädsla 

för senare repressalier. Jag påpekade för intervjupersonen att det som sades stannade mellan 

oss och att jag inte var ute efter att svartmåla personalen utan endast ville höra dennes åsikt 

gällande olika teman som jag ville koppla till min frågeställning. Andra problem som jag 

stötte på under intervjuerna var att en respondent hade en minnessvikt som skapade viss 

svårighet för denne att kunna besvara mina frågor på ett tillförlitligt sätt. Jag har valt att 

utesluta en del av svaren på grund av brist på tillförlitligheten men vissa svar och 

kommentarer som lämnades fann jag ha relevans och trovärdighet vilka jag valt att använda. I 

det fallet har jag främst använt mig av de uttalanden som varit återkommande under intervjun. 

Ett tredje dilemma som jag stötte på var en utsaga om en förmodad kränkande behandling 

som utförts av vårdare. I resultat, analys och resultatdelarna nämns händelsen men beskrivs 

inte närmare av hänsyn till intervjupersonens integritet. Eftersom jag tidigare arbetat som 

undersköterska på det äldreboende var studien genomförts kan det ligga en underbyggd 

lojaliteskonflikt mellan mig och vårdarna. Det skulle kunna skapa vissa problem i mitt försök 

att inta de äldres perspektiv. Min förhoppning är att detta inte genomsyrat min tolkning och 

presentation av resultaten men risken finns att redogörelsen bitvis kan ha färgats av min 

anknytning till vårdarna i synnerhet vid särskilt känsliga ämnen som exempelvis kränkande 

behandling.  
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4.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

4.9.1 Validitet 

Validitet i kvalitativ forskning kan exempelvis handla om att läsaren av uppsatsen tydligt kan 

se och förstå de fenomen som beskrivs. Forskarens skicklighet att kunna tolka, analysera och 

slutligen presentera sitt material är i den kvalitativa intervjun betydelsefull för att argumentera 

för eller emot en hög validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Att analysera ett empiriskt material är beroende av att intervjuguiden är anpassad efter 

studiens syfte och frågeställning såväl som tidigare forskning och teorival. Jag tycker att det 

finns argument i redogörelsen över skapandet av intervjuguiden att den sammanställts på ett 

genomtänkt sätt i relation till tidigare forskning och teoretiska begrepp. Att kunna tolka empiri 

är beroende av forskarens skicklighet. Därmed kan jag finna två svagheter gällande studiens 

validitet, båda kopplade till min egna förmåga att bedriva forskning. I och med att detta är 

min första genomförda studie kan det finnas brister i hur jag tolkat den insamlade empirin. 

Den andra svagheten handlar om huruvida jag lyckats presentera min uppsats på ett 

lättöverskådligt och begripligt sätt. Med tanke på att jag biståtts med handledning under hela 

forskningsprocessen är min förhoppning att bristen på erfarenhet inte ska påverka studien i 

den grad att studiens validitet skulle kunna ifrågasättas. 

4.9.2 Reliabilitet 

Triangulering kan stärka studiens validitet såväl som reliabilitet. Exempel på triangulering 

kan vara att tolka resultaten genom olika teorier. Ytterligare ett sätt är att tolka sitt material 

vid flera olika tillfällen med samma metod för att se om samma resultat uppnås. Inför min 

empiriska studie var jag väl påläst gällande forskningsläget såväl som på valda teorier. 

Författandet av forskninsgöversikten ledde till att jag fann lämpliga teorier att kunna använda 

vid analysen av det empiriska materialet. Härefter genomfördes intervjuerna. Jag har däremot 

inte repeterat analysprocessen av mitt empiriska material vilket skulle varit positivt för 

studiens reliabilitet. Då kurslitteraturen (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005) indikerar 

att det räcker med någon form av triangulering kan jag anse att den triangulering jag gjort 

med hjälp av teori som hjälpmedel vid analys av empirin kan anses vara tillräcklig för att min 
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studie ska anse ha en hög reliabilitet. Forskaren kan även ställa flera frågor om samma sak för 

att stärka en studies reliabilitet, detta för att kontrollera att frågorna besvaras med ett snarlikt 

innehåll (Larsson, 2005). I min intervjuguide har jag formulerat frågor på lite olika sätt men 

på samma tema för att se om jag får olika svar. Vid de tillfällen som jag fått olika svar på 

snarlika frågor har jag valt att utesluta dessa i studiens resultat. Detta talar för god reliabilitet 

men kanske kunde frågorna formulerats ännu skickligare för att minska det interna bortfallet 

under intervjuerna. 

4.9.3 Generaliserbarhet 

Enligt Larsson, 2005 är det svårt att argumentera för generaliserbarheten i en kvalitativ studie. 

Det går att använda sig av något som kallas extrapolering, det vill säga försiktiga uttalanden 

om att resultaten skulle kunna användas i snarlika situationer som de aktuella 

intervjupersonerna befinner sig i. Larsson, 2005 refererar till en av Kvales metodböcker där 

han för argument för den kvalitativa studiens generaliserbarhet, s k analytisk generalisering. 

Med en analytisk generalisering kan författaren föra ett resonemang gällande studiens 

generaliserbarhet genom att göra en noggrann bedömning över om de resultat som studien 

visat på kan sättas in i en liknande situation med andra intervjupersoner. Genom en teoretisk 

analys, lyfts argument för studiens generaliserbarhet genom att tillämpa olika teorier i sin 

tolkning. 

Den egna studien har genomförts på ett äldreboende i Stockholmsregionen med pensionärer 

som av olika anledningar inte längre klarar av att bo hemma, bland intervjupersonerna 

återfinns både kvinnor och män med olika yrkesbakgrund, familjeförhållanden och 

livshistoria. Vid bearbetning och tolkning av mina resultat har jag försökt att tolka mina 

resultat med hjälp av två olika teorival, jag har även jämfört resultaten till tidigare forskning 

och funnit vissa likheter. Med detta sagt finns det argument för att kunna påstå att studien kan 

generaliseras till andra personer i en snarlik situation. Jag har genom teoritillämpningen även 

argument för att säga att studien uppfyller kriterier för analytisk generaliserbarhet. Men med 

tanke på att studien endast har fyra intervjupersoner och med hänsyn till den 

selektionsproblematik jag tidigare diskuterat vill jag vara försiktig med att påstå att resultaten 

är generaliserbara. Däremot finns det få studier som undersöker relationen mellan vårdare och 
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äldre utifrån äldres perspektiv vilket gör att studien är viktig och har ett värde i sig men att 

generalisera till hela populationen äldre som bor på sjukhem har jag ingen intention att göra 

med denna uppsats. 

4.10 Avslutande reflektioner 

Eftersom litteraturen ofta fokuserar på problem i vårdrelationen har min studie förvisso funnit 

problem i relationen, då främst kopplad till den maktassymetriska relationen men inte i den 

omfattning som den tidigare forskningen antyder. Därför har det varit viktigt för mig att under 

forskningsprocessen ha ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen. 

5. Resultat 

Jag introducerar resultatkapitlet med en kort redogörelse om vilka intervjupersonerna är och 

deras självupplevda hälsotillstånd. Resultatet kommer därefter att presenteras utifrån 

uppsatsens två frågeställningar. Den första delen visar exempel på vad äldre tycker är viktiga 

beståndsdelar för att uppleva en välfungerande relation till vårdaren. Frågeställning två 

presenteras utifrån delfrågorna, relationens påverkan på den äldre utifrån: äldres personliga 

förutsättningar och hjälpbehov, vårdarens personliga förutsättningar och arbetssituationen. 

Avslutningsvis kommer jag även presentera ett par citat relaterat till kränkande behandling. 

5.1 Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna är 80 år gamla och uppåt. Den som bott längst på boendet har levt där i 

fem år, två av dem i tre år och en är nyinflyttad sedan två månader tillbaka. Två av 

intervjupersonerna har erhållit akademisk examen, den tredje har en yrkesexamen. Det var 

något oklart vad en av intervjupersonerna haft för utbildning men det framgick att hon ägnat 

sig en del åt volontärarbete. 

Två av intervjupersonerna uppger att de är självgående och inte har något större behov av 

hjälp från personalen. Den hjälp som varit aktuell för dem har framför allt handlat om städ, 

tvätt och hjälp att duscha. En tredje upplever sig vara i stort behov av hjälp för att kunna klara 
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sig i vardagen. En fjärde uppgav att hon fick mycket hjälp av personalen men att hon kunde 

klara sig själv om hon skulle tvingas till det. 

5.2 Viktiga egenskaper hos vårdaren 

”Det vore kul om de var lite intresserade. Om var och en som var här. Det är ingen som har 

frågat vad jag är utbildad till och vad jag har haft för jobb och sånt där. Det är ingen som är 

intresserad av det. Sen är det det där att de inte tycker om att prata med oss, men det kanske 

är med mig speciellt”. 

Intervjupersonen säger att vårdarna sällan intresserar sig för henne som person. Det pratas inte 

så mycket under tiden som vårdarna hjälper henne. Intervjupersonen tycker att det skulle 

kunna vara trevligt om vårdarna intresserar sig lite för vem hon är. Övriga intervjupersoner 

uppgav liknande resonemang där upplevelsen var att vårdarna visade litet intresse för dem 

som personer. Just den här intervjupersonen upplevde att vårdarna undvek att prata med 

henne, något som övriga intervjupersoner inte sagt något om under intervjuerna. 

”Hjälpsamhet kanske och att de kommer och hjälper mig när de sagt och lovat. Trovärdighet. 

Att inte bli ifrågasatt och bli respekterad för den man är. Men det tycker jag i regel att jag 

blir. Men lite skillnad kan det vara, till exempel då jag ska duscha på morgonen. En del har 

liksom bråttom och är snabb. Andra tar det lugnt efter hur jag orkar. Punktlighet är viktigt. 

Det känns lite så där när de sagt att de ska komma och sedan kommer de inte”. 

Intervjupersonen uppger olika egenskaper som hon tycker är viktiga hos en vårdare. 

Trovärdighet, respekt och punktlighet var av betydelse för att känna ett gott bemötande från 

vårdarna. Övriga intervjupersoner har pratat kring en god vårdrelation med liknande 

beskrivningar. Att vårdarna håller överenskommelser anser samtliga intervjupersoner är 

viktigt för att känna trygghet och tillit i tillvaron. Intervjupersonerna säger även att det finns 

skillnad på hur väl bemötta de upplever sig bli beroende på vilken vårdare som bistår dem, 

men att bemötandet från vårdarna på boendet överlag är bra. Intervjupersonen i ovan citat 

upplever skillnad i bemötandet från vårdarna beroende på om vårdaren har bråttom eller tar 
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det lugnt. Alla intervjupersoner ansåg att när vårdarna ger ett stressat intryck blir bemötandet 

negativt. 

”Det är viktigt att ha förmåga till kontakt med patienten, yrkesskicklighet också att de vet vad 

de gör, att man får den service som man önskar av en utbildad människa som inte gör en illa i 

hanteringen och iakttar vanlig vänlighet. Visst finns det kvalitetsskillnader mellan personalen. 

Sedan är det väl vissa utbildningsskillnader kanske, somliga är välutbildade och vet vad de 

gör medan enstaka människor behöver gå en lärotid till. Jag tycker att det fungerar bra här 

men det är väl kanske en och annan udda figur som inte går in riktigt bra här”. 

Den här intervjupersonen tar upp faktorer som yrkesskicklighet, utbildning, varsamhet och 

vanlig mänsklig omtanke som viktiga faktorer för att hon ska uppleva ett gott bemötande. 

Även detta citat visar på att det finns skillnader gällande bemötande beroende på vilken 

vårdare som bistår henne men att det på det stora hela är bra människor som arbetar på 

boendet. 

Ett par av intervjupersonerna uppgav även att vårdarna ibland hade dåliga språkkunskaper 

som medförde att missförstånd uppstod vilket upplevdes som negativt för att upprätthålla en 

god vårdrelation. 

5.3 a) Den äldres personliga förutsättningar och hjälpbehov 

”Jag är en liten enstöring så jag har inte så stort utbyte av andra boende här. Men jag tycker 

väl inte att jag behöver någon hjälp egentligen, jag är inte beroende av någon. Jag känner 

mig trygg här, jag bor ju här inne på den här skrubben. Jag är inge orolig”. 

Intervjupersonen säger att hon klarar sig bra på egen hand och har inget utbyte att umgås med 

andra gäster på boendet, något som samtliga intervjupersoner sa. Den här intervjupersonen 

anser att hon klarar av det mesta kring sina dagliga göromål på egen hand vilket bidrog till att 

hon kände sig trygg. 
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”Det är väldigt god anda här mellan personal. Jag tycker inte om att prata så mycket. Jag är 

ganska tyst av mig. Jag vill gärna sitta ensam. Jag vill veta om det är kallt, jag vill veta hur 

jag ska klä mig men annars vill jag inte prata så mycket”. 

Här säger intervjupersonen att vårdarna samarbetar bra sinsemellan och att bemötandet från 

dem överlag är bra. Hon tycker inte om att prata så mycket utan vill helst vara tyst och sitta 

ensam. Gällande val av samtalsämne så var det återkommande att intervjupersonerna helst såg 

att samtalen mellan vårdarna handlade om lättsamma ämnen som väder, vind och den 

närliggande miljön. Däremot uppgav flera av intervjupersonerna att de ibland gärna ville prata 

om andra ämnen som intresserade dem som exempelvis politik eller historia, men som aldrig 

eller sällan hände. 

”Jag känner trygghet i att ha människor runt omkring mig som förstår mig och kan hjälpa 

mig med vad jag behöver, att det finns någon att gå till, det känns tryggt. Men jag är ganska 

lugn av mig, jag känner tillit till mig själv och andra”. 

Även den här personen känner sig trygg på boendet och att en del av tryggheten handlar om 

att det finns människor runt omkring henne om hon skulle behöva hjälp, något som alla 

intervjupersoner höll med om. 

”Jag var relativt frisk innan, men nu har jag fått ställa om hela mitt liv på grund av 

sjukdomen. Jag är inte så glad längre. För mig är trygghet en upprätthållen kontakt med 

yttervärlden. Att larmet fungerar och liknande”. 

Denna intervjuperson känner ett beroende till vårdarna då hon har ett stort omvårdnadsbehov 

och att sjukdomen förändrat hela hennes person. Intervjupersonen upplever att det är 

ångestfyllt att inte kunna göra sig hörd till exempel vid tillfällen då trygghetslarmet varit ur 

funktion. 

Sammanfattningsvis kan intervjuerna utröna att de intervjupersoner som upplever sig mer 

självgående anser sig kunna påverka deras vardag exempelvis gällande hur deras hjälpinsatser 
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ska genomföras. Intervjupersonerna med ett större hjälpbehov uppgav att inflytandet i hur 

deras hjälpinsatser skulle genomföras var begränsad. Dessa personer upplevde även ett 

beroende av vårdarna, något som de friskare intervjupersonerna inte nämnde något om. 

”Vi har inga sadister som jobbar här, de är rätt normala, men de har väl sina instruktioner, 

de ändrar ofta på rutiner. De säger vi ska duscha så och så. Vi ska stå här och du ska sitta 

här. Men sedan ändrar de efter vad jag säger eller så ger vi fan i det. Men egentligen är det 

inte mycket man kan ändra på och behöver ändra på. Sedan har jag gymnastik varje morgon 

och det är bra. Fast det är för lätt för mig men jag brukar ändå gå dit. Hon som leder den är 

pigg. Det är en tillgång. Jag tog upp den dåliga belysningen i matsalen på det här matrådet, 

och då visade det sig att det var en av de här damerna som inte mådde bra av för mycket 

belysning. Vi brukade skämta om att man inte kunde se vad som låg på tallriken så dålig 

belysning var det”. 

Intervjupersonen beskriver att vårdarna ofta ändrar rutiner i samband med olika hjälpinsatser. 

Intervjupersonen säger att det ibland är skillnad på hur hon vill ha hjälp och hur vårdarna 

anser att hon ska få hjälp och att hon visar motstånd för att få sin vilja igenom i vissa fall, 

något som vårdarna rättar sig efter alternativt kommer de fram till en gemensam lösning. 

Intervjupersonen säger även att det kan vara svårt att ändra vårdarnas sätt att agera och menar 

på att det kanske inte är nödvändigt eftersom det är ganska bra som det är oavsett de 

meningsskiljaktigheter som uppstår sinsemellan dem. 

Övriga intervjupersoner har uppget liknande utsagor som målar upp bilden av att vårdarna är 

styrda av rutiner och att det gärna ska göras på samma sätt hela tiden och att det finns litet 

utrymme att påverka hur de olika insatserna ska gå till. Däremot skiljer sig övriga 

intervjupersoners utsagor från ovan citat då de ofta accepterar de sätt som vårdarna 

bestämmer på antagandet att vårdarna vet bäst hur saker och ting ska genomföras. 

Intervjupersonen ovan liksom flertalet av intervjupersonerna uppger att gruppgymnastiken 

som finns på boendet dagligen är positivt för deras självupplevda hälsa och känsla av 

välbefinnande. 
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”Det mesta är bra här, det är bra folk här. Att få hjälp med personlig omvårdnad kändes först 

genant men nu känner jag bara tacksamhet att de vill tvätta mig på alla ställen. Jag har alltid 

fått vara ren och inte behövt känna något obehag av dålig tvättning eller så. Det är inte heller 

alltid som de kan komma så snabbt som jag skulle önska, sen har jag inte heller någon 

uppfattning om vad turordningen är, vart efter de tar hand om oss. Det finns en person som 

väsnas och börjar gråta och det är ett jättebra sätt att komma först i kön”. 

Intervjupersonen säger att det tog lite tid att acceptera att få hjälp med privata göromål men 

eftersom vårdarna haft ett professionellt bemötande gentemot henne så har det ändå gått 

smidigt och att det inte var några problem att ta emot hjälp. Däremot upplever 

intervjupersonen en viss frustration över att inte alltid få hjälp med olika göromål så snabbt 

som hon hade önskat, något som flera intervjupersoner nämnt. Det fanns även tillfällen, likt 

som ovan citat beskriver att turordningen mellan de äldre kunde upplevas som skev då 

vårdarna ibland underlät att bistå intervjupersonerna på olika grunder, som i ovan citat där en 

kvinna får hjälp först eftersom hon väsnas och stör övriga gäster. 

”Det pratas ingenting, det är bara att gå rundan och bli färdig. Men jag är väl inte så mycket 

för att prata egentligen”. 

Den här intervjupersonen tar upp det som tidigare citat framhävt, att vårdarna hjälper henne 

på rutin. Med rundan menar intervjupersonen den procedur som sker på morgonen när hon får 

hjälp med sin personliga omvårdnad. 

”Efter lunch eller middag har jag bett om att få hjälp tillbaka till rummet och får svaret att 

det blir om ett ögonblick. Sedan sitter man där en timme eller två, det är vad som har 

besvärat mig”. 

Intervjupersonen upplever det som besvärande att inte veta när hon kommer att få hjälp 

tillbaka till rummet och tycker det är jobbigt att inte ha någon tidsram att förhålla sig till. 
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Som sammanfattning kan sägas att intervjupersonerna inte har några problem med att 

vårdarna hjälper dem med göromål som de själva inte klarar. Intervjupersonerna beskriver 

även att vårdarna oftast är vänliga och tillmötesgående gentemot dem. De intervjupersoner 

som är mer självständiga säger till om det är något som de vill ändra på, även om de ibland får 

motstånd från vårdarna. De mer hjälpbehövande är mer accepterande till att göra så som 

vårdarna rekommenderar. Oftast har vårdarna varit tillmötesgående till intervjupersonernas 

personliga önskemål. 

Utöver en upplevd fungerande relation till vårdarna exemplifieras i citaten olika händelser där 

intervjupersonerna upplevt att de har ignorerats av personalen på grund av andra pensionärers 

enskilda hjälpbehov. Exempelvis återfinns ett citat där intervjupersonen och övriga 

middagsgäster fått sitta i en dåligt upplyst matsal på grund av en person som var ljuskänslig. 

5.4 b) Vårdarens personliga egenskaper 

”Jag tror det beror lite på personer. För en del av de här flickorna som kommer tror jag inte 

riktigt vetat hur jag vill ha det, men de kommer ju inte och frågar hur jag vill ha det heller, det 

är klart, det blir ju bara som de vill göra… Jag har väl stigit upp när de har kommit, jag har 

ju alltid stigit upp hur det än har varit. Det är klart att ibland vill man ju ligga längre men det 

bryr man sig inte om, en del skulle absolut säga att ja det fick jag göra, men det har jag märkt 

att en del skulle nog inte lyssna om man sa det”. 

Intervjupersonen säger att många vårdare kommer in till henne och hjälper henne utan att 

fråga vad hon vill ha hjälp med, som tidigare vidrörts arbetar vårdarna rutinmässigt. 

Intervjupersonen säger att hon alltid gjort som vårdarna sagt och inte protesterat trots att hon 

ibland inte riktigt biståtts den hjälp som hon egentligen velat ha. Intervjupersonen säger även 

att det är skillnad på olika vårdare och att de är olika tillmötesgående till att respektera hennes 

önskemål som exempelvis att få ligga kvar i sängen en stund på morgonen. 

”Personalen är mycket vänlig och samarbetsvillig. Någon gång har jag känt en känsla av… 

inte direkt lättja, men bekvämlighet. Att man nog skulle hinna göra det som göras skall men 

av vissa personliga skäl inte gör det”. 
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Intervjupersonen beskriver att det funnits situationer där vårdarna nekat henne hjälp trots att 

det upplevts som att det har funnits tid. Denna känsla har flera av intervjupersonerna burit på 

och beskrivit olika situationer där de fått vänta onödigt lång tid på hjälp. 

”Det är stor skillnad mellan personalen, en del försöker göra sitt jobb så gott de kan, andra 

försöker väl smita undan lite grann. De är noggranna och ordentliga, men de behöver inte 

stressa, de har massa annat jobb säger de, men det vet inte jag. En del kommer in med maten 

och berättar vad det är för mat, andra kastar ned brickan på bordet och försvinner. Det 

värsta jag vet är stress”. 

Intervjupersonen uppger exempel på vilka skillnader som kan finnas mellan olika personal. 

Som tidigare citat redovisat uppger alla intervjupersoner att det finns skillnad på hur vårdarna 

bemöter dem. 

Som sammanfattning kan nämnas att vårdarna oftast är vänliga och samarbetsvilliga. Att 

personalen ofta upplevdes som stressade var återkommande under intervjuerna, vilket 

upplevdes som negativt av intervjupersonerna. Intervjupersonerna uppgav även att det fanns 

ett par vårdare som de fann direkt olämpliga att arbeta med människor men att majoriteten av 

vårdarna gav ett professionellt och vänligt intryck. 

5.5 c) Vårdarens arbetssituation 

”Duschtiderna är fastställda till vissa dagar, men det håller inte alltid, men även där blir det 

ibland kompromisser, idag känner jag för att duscha och då får jag duscha också. Men ibland 

har jag sagt att jag inte vill duscha och då har vi låtit bli”. 

Vårdarna informerar ofta kvällen innan om någon ska få hjälp att duscha morgonen därpå. 

Om intervjupersonerna sedan upplevt sig inte orka duscha har vårdarna respekterat deras 

vilja. Svaren som intervjupersonerna lämnat har gett sken av att vårdarna helst vill få jobbet 

gjort så snabbt som möjligt. 
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”Det är så dålig mat här! Vi har matråd någon gång emellanåt där man får yttra sig. Det är 

som att ändra styrning på en atlantångare, så lång tid. Det sitter väl i väggarna… Deras mat 

här. Man resignerar… Eftersom jag varit med på möten flera gånger, men det händer 

ingenting och maten är ju bland det viktigaste för oss som bor såhär… Jag har nog fått 

stämpeln att jag är lite bråkig här. Jag har aldrig hört någon annan här på avdelningen yttra 

sig på något möte som vi haft. Jag tror att de är rädda för att anmärka på saker. 

Konflikträdda. Man måste röra om i grytan ibland, det är positivt för klimatet. Jag har alltid 

tänkt att man ska försöka förändra på saker om det går”. 

Intervjupersonen här säger att vårdarna ordnat med ett möte ”lite för syns skull” då maten 

ändå inte förändras. Intervjupersonen har känslan att hon är lite bråkig för att hon vågar säga 

sin mening i saker, något som hon anser övriga gäster på boendet inte vill göra eller vågar 

göra i rädsla för repressalier från vårdarna. 

5.5.1 Stress 

”Personalen har ofta bråttom. Att stressa ger ett dåligt intryck. För om det sedan beror på 

deras arbetsuppgifter att de inte hinner med allt, det vet inte jag men så kan det vara. Vissa 

gör sitt jobb perfekt men är stressade, jag mår dåligt av stressen. Man ser hur de rör sig, de 

tittar ner i marken, i golvet. Och kommer inte in och tittar runt i rummet, lamporna lyser 

alltså, du har fått mat och allting är bra. Den där omtanken den hör man ju aldrig. Jag tycker 

all personal är stressade oavsett tid. Men jag mår inte bra av att se det”. 

Samtliga intervjupersoner upplever att vårdarna stressar sig igenom dagen vilket är negativt. 

Den här intervjupersonen säger att hon bara kan se det som sker innanför hennes dörrar och 

att hon omöjligt kan veta vad som sker utanför och hur mycket vårdarna har att göra. Hon 

menar att för henne spelar det ingen roll vad som händer där ute och önskar ett mindre 

stressigt bemötande under den tid som hon får hjälp av vårdarna. Samtliga intervjupersonerna 

mådde dåligt över att se hur vårdarna stressar. 
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”Ibland känner jag mig övergiven därför att personalen har så mycket andra människor att ta 

hand om. All personal är stressad, men de döljer det mer eller mindre skickligt. Ibland kanske 

det som ska göras blir slarvigare gjort, men det händer inte så ofta. Jag blir ledsen och 

irriterad av att se personalen då de stressar”. 

Intervjupersonen blir irriterad och ledsen när hon ser hur vårdarna skyndar sig igenom olika 

moment. Intervjupersonen beskriver som övriga intervjupersoner att vårdarna alltid är 

stressade men att det finns skillnader i hur väl vårdarna döljer sin stress och att det kan göra 

skillnad i hur väl hon känner sig bemött från vårdarna. Intervjupersonen kopplar även slarv 

till att vårdarna har mycket att göra. 

”Det känns inte bra när personalen stressar, men jag kanske är särskilt känslig. När jag ser 

att personalen stressar svarar jag med tysthet, jag blir tyst”. 

Intervjupersonerna exemplifierar hur hon påverkas av stressen, hon svarar genom att bli tyst 

och passiv. 

Sammanfattningsvis upplever intervjupersonerna att stressade vårdare påverkar bemötandet 

negativt och att vårdarna nästan alltid är stressade. Intervjupersonerna exemplifierade stress 

genom att beskriva att vårdarna rörde sig snabbt och fokuserade endast på det som skulle 

göras. Vid vissa tillfällen har vårdarna även varit otrevliga. Intervjupersonerna poängterade 

även att de endast ser vårdarna den tid som de spenderar tillsammans med dem och att det kan 

vara svårt att se helheten utanför den äldres dörrar men att stressen trots vetskapen om att det 

finns andra arbetsuppgifter för vårdarna upplevs som tröstlös. Trots att intervjupersonerna 

känner till arbetsvillkoren för vårdarna fanns en önskan om att sakta ned tempot under tiden 

som de bistår intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna blir ledsna när de känner av vårdarnas stressfyllda närvaro vilket skapade 

stort obehag för intervjupersonerna. Strategier som intervjupersonerna använde sig av för att 

kunna hantera en stressig miljö var exempelvis genom att göra motstånd och ifrågasätta. 
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Ytterligare sätt var att acceptera och låta vårdarna göra det som skulle göras på det sätt som 

vårdarna önskade. 

5.5.2 Kränkande behandling 

”Jag kan inte komma på att jag tvingats göra något mot min vilja”. 

”På det sättet jag behandlats kan jag inte tycka att jag kunde hanterats på annat sätt”. 

Intervjupersonerna kan inte komma på någon form av kränkande behandling och anser sig bli 

väl behandlade av vårdarna. 

”Det ger mig en obehagskänsla att kontakten utåt glappar lite”. 

Den här intervjupersonen upplever att när larmet inte fungerar uppstår en obehagskänsla i att 

inte kunna kommunicera med vårdarna. 

Sammanfattningsvis uppger intervjupersonerna att vårdarna aldrig gjort något mot 

intervjupersonernas vilja. Däremot har upplevelsen av stressiga vårdare lett till att 

intervjupersoner upplevt att vårdarna underlåtit att agera. En av intervjupersonerna uppgav att 

vårdarna vid några enstaka tillfällen fällt nedsättande kommentarer om hennes kropp och 

upplevt detta som kränkande. I övrigt upplevde intervjupersonerna att de sällan eller aldrig 

upplevt kränkande behandling. 

6. Analys 

I kapitlet söker jag knyta an mina resultat till empowermentteori och Habermas teori om 

kommunikativt handlande. Jag försöker även föra olika resonemang om hur teorin kan 

sammanfogas till de resultat som presenterats i föregående kapitel. Kapitlet har delats in i 

följande underrubriker: Selfempowerment/ kommunikationsförmåga, kommunikation, 

maktbalans, stress samt några avslutande ord om förekomsten av kränkande behandling. Jag 

har valt att inte analysera studiens första frågeställning i högre grad då äldre endast fått 
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beskriva hur en god respektive dålig relation kan se ut vilket gör det svårt att applicera på 

vårdrelationen i studien. Däremot har frågeställningen varit viktig för att förstå hur äldre 

påverkas av relationen till vårdaren då det kan vara positivt att jämföra hur äldre vill ha det 

och hur det ser ut i praktiken. 

6.1 Selfempowerment/ kommunikationsförmåga 

Resultaten indikerar att intervjupersonerna upplever att de har förmågan att kunna ta till sig 

information och förstå den vilket är betydelsefullt för att en god kommunikation mellan 

parterna ska vara möjlig. De intervjupersoner som uppgett att de inte har något större 

hjälpbehov från vårdarna säger att de kan påverka sin livssituation åt det håll som de önskar. 

Dessa intervjupersoner uppger att de känner trygghet att vistas på boendet och ser sig som 

aktiva och delaktiga i deras vardag. En sviktande fysisk hälsa leder enligt empowermentteori 

till att äldre tappar självförtroendet och tron till sin egen förmåga att kunna påverka sin 

livssituation (Cox & Parsons, 1994). De intervjupersoner i studien som upplevde ett större 

hjälpbehov uppgav att de kände en maktlöshet exempelvis i att vara beroende av vårdarna och 

att det kändes otryggt att inte veta hur länge de kunde få vänta på hjälp. Dessa 

intervjupersoner uppgav även i större utsträckning att de inte kunde påverka hur deras vardag 

såg ut och kände sig mindre delaktiga i beslutsfattandet i hur deras hjälpinsatser utformades. 

Att intervjupersonerna med ett större hjälpbehov accepterade att få hjälp på de tider som 

vårdarna bestämde samt ifrågasatte insatserna i mindre utsträckning kan även kopplas till 

empowerment där beroende bidrar till passivitet (Askheim, 2007), något som intervjusvaren 

frammålar. 

Boendet erbjöd sina äldre olika aktiviteter exempelvis gruppgymnastik som 

intervjupersonerna uppgav som positivt och stärkande vilket talar för att det är av betydelse 

för äldres välbefinnande att motiveras till att aktivera sig med olika aktiviteter vilket 

empowermentteori antyder(Cox & Parsons, 1994). Däremot ansåg intervjupersonerna att det 

ibland önskade mer individuell träning men nekats vilket intervjupersonerna accepterat som 

enligt selfempowerment (Adams, 2008) skulle kunna antyda att intervjupersonerna inte går in 

i en argumentation då det ändå inte kommer att förändra vårdarnas förhållningssätt vilket kan 

tala för att intervjupersonerna upplever en låg tilltro på sin egen förmåga att kunna förändra. 
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6.2 Kommunikation 

I Habermas (1995) teori om kommunikativt handlande är förmågan att kunna förstå, tolka och 

vidare att kunna samarbeta viktiga delar för att kommunikativt handlande över huvud taget 

ska vara möjlig. 

De intervjupersoner som har ett större hjälpbehov upplever sig vara i beroendeställning till 

vårdarna och ett ibland upplevt tvång att gå vårdarna till mötes. Så som det beskrivs kan 

upplevelsen av att vara beroende vara ett sätt för intervjupersonerna att beskriva vanmakt och 

den asymmetri som uppstår i en vårdrelation. Relationen mellan vårdarna och äldre kan 

kopplas till Habermas (1995) beskrivning av en subjekt- objekt relation. Inom 

empowermentteori (Solomon, 1976) är en asymmetrisk relation negativ för äldre (klienter) 

och kan leda till dålig självkänsla. En låg självkänsla kan i sin tur skapa känslor av 

uppgivenhet där den äldre per automatik låter sig tystas ned, något som professionella enligt 

empowermentteori bör motverka (Solomon). Detta exemplifierades exempelvis genom att 

intervjupersonerna fann sig i vissa saker som vårdarna gjorde trots att de egentligen inte ville 

eller delade vårdarnas åsikter om hur saker skulle göras trots att intervjupersonerna tyckte 

annorlunda. 

Något som jag fann tydligt var att ett kommunikativt handlande så som Habermas (1995) 

beskriver det saknades då relationen präglades av en subjekt- objekt relation (det vill säga en 

asymmetri i relationen), vid dessa tillfällen upplevde intervjupersonerna att de hade liten 

förmåga att kunna påverka olika händelseförlopp. Att inte kunna påverka eller göra sig hörd 

ledde till att intervjupersonerna mådde psykiskt dåligt och en känsla av bristande trygghet i 

tillvaron. Däremot visar resultaten att de tillfällen då vårdrelationen upplevdes som jämnlik 

tyckte intervjupersonerna att de blev lyssnade till och känslan av att kunna påverka sin 

situation ökade och därmed upplevde intervjupersonerna trygghet i tillvaron samt en tillit till 

personalen och sig själva. Möten som präglas av jämnlikhet och samarbete kan så som 

Habermas beskriver det (Sköllerhorn, 1994) vara en så kallad subjekt- subjekt relation. Denna 

typ av möte skapar ett personligt möte vilket kan leda till ökad känsla av delaktighet hos 

äldre. 
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Empowermentteori antyder att för att äldre ska uppleva sig delaktiga och kompetenta krävs 

det att maktasymmetrin suddas ut (Rønning, 2007), detta är något som vårdarna bör arbeta 

aktivt för att få till då det skulle vara positivt för verksamheten såväl som för den äldres tilltro 

till sin egen förmåga. Resultatet antyder att ett möte präglat av samarbete och jämnlikhet var 

lättare att få till med de intervjupersoner som upplevde sig vara självgående och hade hög 

tilltro till sin egen förmåga. 

6.3 Maktbalans 

Enligt empowermentteori finns det gränser i hur mycket makt vårdarna är villiga att ge till 

äldre (Rønning, 2007). En intervjuperson återberättar att äldreboendet har dålig mat och att 

det anordnats ett matråd. Intervjupersonen menade på att matrådet var lite för syns skull, att 

det inte fanns någon vilja från äldreboendets sida att förbättra maten. Detta skulle kunna vara 

ett exempel på att professionen inte är villig att låta äldre kunna påverka äldreboendets rutiner 

gällande mathållningen. Detta uttalande kan även knytas an till Habermas idé om den 

objektiva världen (Oddvar Eriksen & Weigård, 1999) som vårdarna råder över, genom 

matrådet inges äldre förhoppningen att kunna påverka men istället leder det till att 

intervjupersonen upplever uppgivenhet och resignerar och slutar försöka påverka 

mathållningen. 

Det är även så att makt inte är något beständigt utan flyttar sig övertid och mellan människor 

(Solomon, 1976). Detta blev tydligt då intervjupersonerna uppgav att vid tillfällen då de 

upplevde att vårdarna möter dem på en jämlik nivå ingavs känslan av att ha kontroll över sin 

situation hos de äldre. Motsatsen: vanmakt, inträffade oftast då intervjupersonerna upplevde 

att vårdarna ignorerade deras önskemål, ofta i väntan på hjälp eller då överenskommelser 

bröts. Med detta sagt verkar det vara så att en subjekt- subjekt relation leder till att äldre 

bidrar till att förbättra sin livssituation och inges av känslan av att kunna påverka. Detta i sin 

tur leder enligt empowermentteori (Rønning, 2007) såväl som Habermas (1995) teori om 

kommunikativt handlande till ökat välbefinnande hos de äldre och ökad effektivitet i 

verksamheten. Det målrationella handlandet blir ett hinder för att äldre ska kunna påverka och 

känna sig delaktiga vilket leder till ineffektivitet och ett distanserat möte. 
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Det råder inga tvivel om att vårdarna arbetar målrationellt med fokus på effektivitet. 

Intervjupersonerna beskriver att vårdarna nästintill alltid visar på att de är stressade på grund 

av en förmodad hög arbetsbelastning. Ett målrationellt handlande utgör ett hinder för att få till 

ett möte med god kommunikation (Habermas, 1995). Exempelvis berättade en av 

intervjupersonerna en upplevd vanmakt i att inte kunna påverka när vårdarna skulle bistå med 

hjälp och fogade sig i att behöva vänta tills att vårdarna hade tiden att hjälpa personen. Enligt 

empowermentteori kan detta tyda på att personen upplever låg tilltro till sin egen förmåga att 

kunna påverka sin livssituation (Cox & Parsons, 1994) vilket enligt teorin skulle leda till en 

försämrad livssituation och ett ökat beroende av personalen. Enligt Habermas (1995) teori är 

en jämlik relation en förutsättning för att kommunikativt handlande över huvud taget ska vara 

möjligt. Vid tillfällen där vårdrelationen präglades av asymmetri blir det svårt att över huvud 

taget argumentera för att kommunikativt handlande är möjligt. Däremot antyder 

empowermentteori (Solomon, 1976) att makten är flytande och flyttar sig mellan människor 

vilket visas tydligt i resultatet av studien. Då intervjupersonerna har tillgång till vårdarna som 

bistår dem med hjälp uppstår ofta en jämlik relation där ett gott kommunikativt handlande 

fortgår och äldre känner sig kompetenta och har känslan av kontroll och delaktighet. 

Intervjupersonerna upplever i större utsträckning att de inte kan påverka sin situation vid 

tillfällen när vårdarna upplevs ha övertaget vilket gör att intervjupersoner upplever en 

otrygghet i tillvaron vilket empowermentteori (Rønning, 2007) antyder kan leda till sämre 

självkänsla och välbefinnande. 

6.4 Stress 

Kommunikationen mellan vårdaren och äldre påverkades negativt av stressad personal. 

Samtliga intervjupersoner upplevde att vårdarna uppträder stressigt och att det får dem att 

känna sig illa till mods. Stressymptom hos personalen visar sig främst på sättet de möter äldre 

men även i hur väl insatserna genomfördes i den dagliga omvårdnaden. Att mötet blev 

opersonligt och att jobbet blev slarvigare men framför allt mer hastigt genomförda var något 

som intervjupersonerna var tydliga med och något som upplevdes negativt. 
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Intervjupersonerna antyder även att skillnader mellan vårdarens personliga förutsättningar att 

genomföra ett gott arbete fanns men att vårdarna överlag hade goda kunskaper relaterat till 

deras arbetsuppgifter. Vid de tillfällen där vårdrelationen präglas av samarbete och 

gemensamma lösningar upplevde intervjupersonerna att de får en positiv upplevelse i mötet. 

Som tidigare nämnts är det dessa möten som intervjupersonerna upplever som jämlika och 

deras egen kompetens kommer till gagn för dem. 

Intervjupersonerna hanterade stressen hos personalen på olika sätt. Intervjupersonerna visar 

på olika strategier för att kunna hantera de negativa känslor som uppstod på grund av stressad 

personal. Exempel på detta är att svara med tystnad och låta personalen göra som de ville, 

ytterligare strategi var att acceptera situationen och låta processen ha sin gång, ett tredje 

alternativ var att visa på motstånd genom att säga ifrån. Hur intervjupersonerna hanterar sina 

känslor skulle kunna kopplas till empowermentteori (Adams, 2008). Beroende på den äldres 

upplevda självkänsla och styrka hanterar de stressfyllda situationer på olika sätt och påverkas 

mer eller mindre av det. 

6.5 Förekomsten av kränkande behandling 

Ingen av intervjupersonerna har tvingats att göra något mot deras vilja, vårdaren respekterade 

alltid om den äldre tackade nej till insatser. En intervjuperson berättade att denne vid något 

tillfälle fått nedsättande kommentarer om sin kropp, men att vårdarna i regel visade på ett 

respektfullt bemötande. Detta talar för att vårdarna lyssnar till äldre och försöker arbeta för ett 

välfungerande samarbete. Däremot verkar faktorer som maktassymetri och stress som följd av 

ett målrationellt handlande med effektivitet i fokus förhindra ett fullgott kommunikativt 

handlande mellan vårdarna och äldre. 

7. Slutdiskussion 

Kapitlet inleds med en kort redogörelse för metodens för- och nackdelar samt ett par förslag 

på alternativa forskningsmetoder. Därefter kommer ett avsnitt där jag argumenterar för att 

studiens frågeställningar besvarats. I denna avslutande del har jag valt att diskutera resultatet 

utifrån huvudrubrikerna värden, relation och arbetsförhållanden för att kunna koppla 

resultaten till tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med att presentera studiens tre viktigaste 
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resultat, studiens tillämpningsområde inom socialt arbete samt en kortare redogörelse 

gällande förslag på vidare forskning på området. 

7.1 För- och nackdelar av vald metod 

Jag har valt en kvalitativ intervjumetod då jag intresserat mig för den äldres subjektiva 

upplevelse av vårdrelationens inverkan på dem. Jag ansåg att kvalitativ metod med 

djupintervjuer var bäst lämpad då jag kunnat göra en grundligare genomgång med mina 

intervjupersoner och finna undertoner som jag inte förmått få exempelvis genom 

observationsmetod. En observerande metod skulle istället bidra till att jag ges möjlighet att 

själv se hur mötet mellan vårdaren och äldre kan te sig, men- då går jag miste om den äldres 

upplevelser vilken min studie intresserar sig för. En kvantitativ metod med enkäter skulle 

eventuellt kunna bidra till att kunna ta med känsligare frågor som exempelvis berör kränkande 

behandling lite mer djupgående. Från början hade jag för avsikt att beröra fenomenet 

kränkande behandling i en högre omfattning än det som gjorts. I en kvalitativ metod är det 

oerhört viktigt att beakta etiska aspekter och då blir kränkande behandling svårundersökt, 

något som också visat sig stämma.  

7.2 Diskussion kring huruvida studiens frågeställningar besvarats 

7.2.1 Frågeställning 1 

Jag har i presentationen av min insamlade empiri återgivit uttalanden från intervjupersonerna 

där de definierar deras tankar kring vad en god respektive dålig relation kan innehålla. 

Intervjupersonerna vidrörde vårdarens personliga egenskaper som inverkade på relationens 

kvalitet. Även organisatoriska orsaker som exempelvis tidsbrist var ytterligare en del som 

kunde påverka relationens riktning. Intervjupersonerna uppgav exempelvis att en god relation 

präglas av god yrkesskicklighet, vänlighet och att hålla överenskommelser. Ett dåligt 

bemötande kunde ofta handla om att vårdarna stressar och att få hjälp av någon med bristande 

språkkunskaper där risken för missförstånd var hög. I och med framförandet av 

intervjupersonernas utsagor gällande deras syn på hur en god relation respektive dålig relation 

kan se ut finns argument för att den första frågeställningen besvarats genom min uppsats. 
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7.2.2 Frågeställning 2 

Studien har vidare syftat till att undersöka relationen mellan äldre och deras vårdare ur äldres 

perspektiv. Jag har under studien arbetat med hur äldre påverkas av relationen till vårdaren 

utifrån tre utgångspunkter: den äldres personliga förutsättningar och hjälpbehov, vårdarens 

personliga förutsättningar och arbetsförhållanden. När det kommer till de äldre själva går 

åsikterna lite åt olika håll beroende på hur stort hjälpbehov som intervjupersonerna har. De 

äldre som uppger att de är någorlunda självgående tycker inte att vårdarnas närvaro påverkar 

dem i någon högre grad. De intervjupersoner som upplever sig vara beroende av vårdarna har 

en lite annan syn. Ofta är de intervjupersonerna bundna till att ta emot hjälp från vårdarna då 

de finns tillgängliga och upplever sig inte kunna påverka när de ska få hjälp och vad de ska få 

hjälp med. Däremot accepterar vårdarna alltid ett nej om äldre inte vill ha hjälp. När det 

kommer till vårdarens personliga egenskaper finns det skillnader mellan vårdarna men 

majoriteten är hjälpsamma och tillmötesgående gentemot intervjupersonerna behov och 

önskemål. Däremot mår alla intervjupersonerna mycket dåligt av att behöva se hur vårdarna 

stressar sig igenom större delen av sin arbetsdag vilket sätter spår i intervjupersonernas 

vardag och deras känsla av välbefinnande. Genom att presentera resultat där äldre fått 

definiera huruvida vårdarens olika egenskaper och bemötanden påverkar dem samt deras egna 

uppfattning om huruvida de själva upplever att de kan påverka sin livssituation anser jag även 

den andra frågeställningen som besvarad. 

7.3 Värden 

Delaktighet och att delges information är faktorer som anses ha betydelse för att äldre ska 

känna välbefinnande (Bolmsjö, Sandman & Andersson, 2006). Intervjupersonerna i den egna 

studien upplever att de känner sig delaktiga i vardagliga beslut. Intervjupersonerna tyckte 

också att vårdarna gav dem relevant information gällande deras dagliga omvårdnad och 

hälsotillstånd. Att äldres vilja inte respekterades var framträdande i forskningsöversikten. 

Överlag ansåg intervjupersonerna i den egna studien att deras självbestämmanderätt 

respekterades av vårdarna. Däremot fanns ett par uttalanden i intervjupersonernas utsagor som 

kan ifrågasätta självbestämmanderätten i just de fallen. I den egna studien återberättas 
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exempelvis ett scenario där en av intervjupersonerna fått vänta med att lägga sig utan angiven 

anledning och därefter suttit och väntat i timmar på hjälp. Ytterligare en utsaga löd att det 

ibland upplevdes som lättja att personalen nekade henne hjälp. Ett tredje exempel var en mörk 

nedsläckt matsal på grund av att en pensionär var ljuskänslig. Här har självbestämmanderätten 

inte respekterats och anledningen till detta kan vara många och från min sida är detta enbart 

spekulativt men tidsbrist skulle kunna vara skäl till de två första scenariona. Eventuellt kan 

den ovissa och långa väntetiden bero på vårdarnas svårigheter att tidsberäkna arbetet. Med 

tanke på det vårdande yrkets oförutsägbara karaktär (Stranz, 2013) skulle litteraturen kunna 

ge fog för att intervjupersonen tvingats vänta på grund av olyckliga omständigheter. Å andra 

sidan hade intervjuperson en idé om hur en annan pensionär fick komma först i kön genom att 

vara besvärlig så eventuellt faller idén om att tidsbristen leder till onödiga väntetider i detta 

fall. Däremot hade vårdarna i enlighet med vad forskningsläget rekommenderar (Forsgärde & 

Westman, 2002) kunnat ge intervjupersonen rätt information istället som nu, att låta henne 

sväva i ovisshet. 

Att vårdaren ska lyssna på de äldre är av betydelse för att äldre ska känna värdighet (Josse 

Eklund, 2013), vidare ska vårdaren ha en god professionell kunskap samt kunna ta ansvar. Det 

målrationella arbetssättet med fokus på daglig omvårdnad antyder forskningsöversikten som 

en bidragande orsak till att äldre hamnar i en tyst kultur (Dwyer, 2008) och skapar hinder i att 

mötas i vardagliga samtal. Att vårdarna hade ett målrationellt handlande blev tydligt i den 

egna studien då vårdarna i regel fokuserade på sina arbetsuppgifter och att samtal mellan 

vårdarna och äldre ofta uteblev. 

7.4 Relation 

Äldres rätt till självbestämmande och rätten till en meningsfull tillvaro är av oerhörd 

betydelse i arbetet med äldre (Bolmsjö, Sandman & Andersson, 2006). Vårdrelationen anses 

vara nyckeln till att uppnå värden som exempelvis självbestämmanderätt. Att äldre kan känna 

oro och en upplevd bristande trygghet i takt med sviktande fysisk hälsa finns i 

forskningsöversikten (Dwyer, 2008; Anderberg, 2009) något som utsagor i min studie styrker. 

Att visa engagemang och att vårdaren kan lyssna och samtala på ett bra sätt är viktigt för den 

äldres upplevda känsla av trygghet. Det är viktigt att lyssna på vad den äldre har att säga och 
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det är viktigt att få in samtalet i vardagen med den äldre (Koskinen, 2011). Kommunikation 

fungerar överlag bra anser intervjupersonerna i min studie men upplever i vissa fall en brist i 

att vårdarna inte för vardagliga samtal med dem. Här är svaren i studien något tvetydiga då 

intervjupersonerna på den direkta frågan om de är nöjda med de samtal som förs svarar ja 

vilket talar emot deras önskan om ett ökat intresse gällande utökade samtalsämnen. Tydligt är 

i vart fall att från vårdarnas sida har insatserna och effektiviteten fått gå före den äldres behov 

av att samtala. Att en av mina intervjupersoner uppgav viss uppgivenhet gällande att inte bli 

lyssnad till under matrådsmötet skulle kunna knytas till den tidigare forskningen där äldre 

antas tappa förtroende för vården när de inte blir lyssnade på (Jangland, 2011). Ytterligare ett 

exempel är en intervjuperson som uppger att det bara blir som personalen vill vilket ger en 

indikation på att personalen bestämmer på vilket sätt insatserna ges. 

7.5 Arbetsförhållanden 

Vårdrelationen är i grunden god men tidsbrist påverkar relationen gentemot den äldre. Genom 

att vårdarbetet inom äldreomsorg är tidsberoende och kan se olika ut är det svårt att i förväg 

veta hur lång tid olika vårdmoment tar (Stranz, 2013). Studier som gjorts med vårdare 

gällande tidsbrist visar att vårdare tror att tidsbristen påverkar äldre negativt (Forsgärde & 

Westman, 2002). Kvalitativa studier som genomförts visar på att kränkande behandling och 

våld mot äldre är dagligen förekommande i äldreomsorg (Sandvide, 2006). Att tidsbristen 

påverkar äldre är något som visat sig tydligt i mina intervjupersoners utsagor. 

Stressymptomen som vårdaren uppvisar leder till att äldre känner kraftigt obehag. Däremot 

har min empiriska studie inte funnit någon systematisk form av kränkande behandling utan 

tvärtom så uppger intervjupersonerna att vårdarna är omtänksamma och samarbetsvilliga som 

i regel respekterar deras vilja över hur de vill ha det. Det kan finnas en risk för att äldre utsätts 

för kränkande behandling av vårdarna i den vidare mening som Payne, Blowers & Jarvis, 

2011 i forskningsöversikten beskriver men att äldre inte har samma definition på kränkande 

behandling och därmed inte anser sig uppleva kränkande behandling, vilket kan vara viktigt 

att tänka på. 
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7.6 Studiens viktigaste resultat 

Generellt har studien bidragit med äldres syn på vårdrelationens inverkan på dem, något som 

sällan gjorts tidigare. Äldre har även fått beskriva deras definition på viktiga beståndsdelar i 

hur en god respektive dålig vårdrelation kan se ut, vilket kan vara viktigt för vårdaren att 

begrunda i deras yrkesutövning. 

Gällande vårdrelationens påverkan har det mest framträdande resultatet visat på att vårdare 

som visar stressymptom får en negativ inverkan på äldres välbefinnande samt att kvalitet och 

bemötande påverkas negativt gentemot de äldre. 

Ett annat resultat påvisar maktens inflytande på äldre i den dagliga omvårdnaden. Resultaten 

visar tydligt att äldre får en större misstro till sin egen förmåga i situationer där de upplever 

sig underordnade vårdaren. Upplevelsen av att kunna påverka sin livssituation var som högst 

då makten var i balans vilket även påverkade kommunikationen och samarbetet sinsemellan 

vårdaren och äldre i en positiv riktning. 

Det tredje och sistnämnda resultatet av betydelse som studien kunnat påvisa är att äldre i 

studien i regel upplevde relationen till vårdaren som välfungerande och åsikten att den 

omvårdnad som vårdarna tilldelade intervjupersonerna på det hela taget upplevdes som 

positivt, men att det finns skillnad beroende på vårdarens personliga förutsättningar. 

7.7 Diskussion kring resultatets tillämpning inom socialt arbete 

I och med att det finns begränsat antal studier gällande hur äldre påverkas av deras vårdare 

och kommunikationen sinsemellan dem har denna studie tillfört ett nytt angreppssätt på hur 

vårdrelationer kan undersökas. Som tidigare nämnts är den här studien alldeles för liten för att 

kunna generaliseras upp till hela populationen äldre som bor på äldreboende. Trots detta kan 

studien användas i utbildningssyfte alternativt som diskussionsunderlag vid utbildning och 

fortbildning av vårdpersonal. Här vill jag dock lyfta fram den lojalitetskonflikt som tidigare 

nämnts mellan mig och vårdarna. Studien bör delvis diskuteras utifrån huruvida det kan ha 

påverkat resultaten. Eventuellt kan studien även väcka intresse för fortsatt forskning med 
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liknande perspektiv. Då kan nyttan för studier som dessa vara av betydelse för hur framtida 

äldreomsorg utvecklas och utformas. I och med att Sveriges åldrande befolkning förmodas 

öka med en ökad försörjningsbörda och ett framtida samhällsproblem så är alla studier som 

kan hitta nya perspektiv på de upplevda problem som finns i nutida äldreomsorg vara av 

betydelse. 

7.8 Förslag på fortsatt forskning 

Studien har berört äldres syn på hur relationen till vårdarna kan påverka dem i deras vardag. 

Studien har inte haft intentionen att söka svar på varför vårdrelationen ser ut som den gör eller 

hur den kan utvecklas så att vårdrelationen skulle kunna bli mer jämlik. Detta är intressanta 

frågor som skulle vara värt att undersöka närmare. Med tanke på att äldre i studien upplever 

vårdarnas stressfyllda tillvaro som mycket negativ skulle det vara av värde att finna olika 

uppslag på hur tillvaron för de äldre med antaget små medel kan förändras till det bättre. All 

forskning som bedrivs ur den äldres perspektiv är betydelsefullt för utvecklingen av 

framtidens äldreomsorg då ännu fler personer ska tas om hand med förväntat minskade 

resurser (Folkhälsomyndigheten, odat.). Förslag på vidare forskning kan också handla om hur 

organisatoriska faktorer inom äldreomsorgen kan påverka vårdrelationen i olika riktningar. 

Eftersom stress kan antas bero på bemanningstäthet och ekonomisk styrning skulle det vara 

intressant att undersöka faktorer som dessa relaterat till hur vårdrelationen fungerar och då 

gärna utifrån den äldres perspektiv.  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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuundersökning på X äldreboende. 

Intervjuundersökning på X äldreboende. 

Mitt namn är Fredrika och jag läser sjätte terminen på socionomprogrammet, Stockholms 

universitet. Denna termin ägnas åt att genomföra en studie inom socialt arbete, som därefter 

skall rapporteras skriftligen. 

I min studie har jag för avsikt att undersöka relationen mellan pensionärer och deras vårdare. 

Hur ser samspelet ut? Hur påverkar relationen pensionärens fysiska såväl som psykiska hälsa? 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur pensionärer ser på relationen till sina 

vårdare och hur den kan påverka pensionärers vardag. Enligt mina efterforskningar finns få 

studier sedda ur vårdtagarens (läs: pensionärer) perspektiv, något jag vill tillföra genom min 

studie. 

Jag behöver nu komma i kontakt med pensionärer boendes på ett äldreboende för att kunna 

besvara min frågeställning. De pensionärer som önskar delta kommer jag att genomföra en 

personlig intervju med där vi samtalar kring temat “vårdrelationer”. Intervjuerna kommer att 

ske på respektive pensionärs rum och kommer att ta mellan 20- 40 minuter. Det som sägs 

mellan oss under intervjun kommer att stanna oss emellan, vid författandet av uppsatsen 

kommer jag formulera texten så att Er anonymitet kan garanteras. 

Det är helt frivilligt att delta men skulle verkligen uppskatta om Ni vill bidra till 

verkställandet av min uppsats! 

Intervjuerna kommer att genomföras någon gång mellan den 1 december- 5 december. Anmäl 

intresse till vårdpersonalen så bokar de in tid och datum för intervju. 

Vid ytterligare frågor om studien, nås jag på telefonnummer 070- XXX XX XX. 

�55



Väl mött, Fredrika Riahi Löfdahl, studerande på Stockholms universitet, institutionen för 

socialt arbete. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: 

- Kan du berätta lite om dig själv gällande hur dina förhållanden sett ut gällande utbildning, 

yrke, familj och bostadsförhållanden? 

- ev. följdfrågor 

- utbildning? 

- tidigare yrke? ev. make/ makas yrke? 

- bostadsförhållanden innan du flyttade till X äldreboende? Nära nutid, och även under din 

yrkeskarriär? 

- familjeförhållanden 

- Är du eller har du varit gift? 

- Har du barn? Barnbarn? andra släktingar som betyder eller har betytt mycket för dig? 

Inledande frågor 

- Hur har livet förändrats för dig sedan du flyttade till äldreboende? 

- Hur ger personalen dig möjlighet att kunna forma hur din dag ser ut? 

- Hur delaktig upplever du att du fått vara i att bestämma hur din dag ska se ut och vilken 

hjälp du tycker att du behöver hjälp med? 

- Hur ser du på personalens sätt att tillmötesgå dina önskemål (till exempel, på vilket sätt du 

vill ha hjälp och de tider som du får hjälp)? 

- Vad händer om du och personalen har olika åsikter gällande hur något kan eller ska 

genomföras? GE EXEMPEL! 

- Vad händer om du säger emot personalen? GE EXEMPEL! 

- Finns det utrymme att tycka annorlunda? GE EXEMPEL! 

- På vilket sätt ger personal dig information om betydelsefulla händelser som berör dig 

(medicin, aktiviteter, måltider, hälsotillstånd…)? 

- Ledande kontrollfråga: Får du gå och lägga dig den tid som du själv vill? (Om nej, vilka 

skäl tror du det kan ha att göra med?) 

- Får duscha på tider som du själv vill? (Om nej, vilka skäl tror du det kan ha att göra med?) 

- Vilka egenskaper är viktiga hos en vårdare enligt dig? 

- Vad betyder respekt för dig? Ge exempel! 
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- Tycker du att personalen här ger dig ett respektfullt bemötande? Ge exempel! 

- Har det hänt att personalen inte mött dig med respekt? Ge exempel! 

- Kan du beskriva vad du tycker är ett gott bemötande? 

- Tycker du att personalen uppfyller dina kriterier för ett gott bemötande? 

- Finns det skillnader mellan personalen? 

- Vad tycker du saknas?  ge exempel! 

- Finns tillfällen då personalen ignorerar din önskemål? Om ja, varför tror du att dom gör det? 

- Vad är ett dåligt bemötande för dig? ge exempel. 

- Följdfråga: Hur kan det få dig att känna dig? 

- Vad är trygghet för dig? 

- Vad kan få dig att känna oro? 

- På vilket sätt tycker du att personalen kan bidra till att du känner trygghet? 

- Lyssnar personalen på dig och dina önskemål? 

- Hur tycker du samarbetet mellan dig och personalen fungerar? 

- Hur tycker du personalen samarbetar sinsemellan? 

- Hur känns det att behöva ha hjälp med privata göromål av någon utomstående? 

- Hur tycker du det är att ha vårdpersonalen inpå livet? 

- Visar personalen nyfikenhet av vem du är som person? Vad tycker du om det (bra/ dåligt) 

- Vad tycker du om att prata om? 

- Vad kan era samtal handla om? 

- Upplever du att personalen förstår dig och ditt hjälpbehov? 

- Har personalen förståelse för dig och dina hjälpbehov? följdfråga:  Hur visar det sig? 

- Anser du att personalen som arbetar här har rätt kunskaper för att kunna tillmötesgå dig? 

- Kan det se olika ut beroende på vem som hjälper dig? Kan du beskriva skillnader? 

- Hur upplever du tillgängligheten, är personalen lätt att få tag på de tider som du normalt sett 

inte får hjälp? 

- Hur upplever du att den hjälp som du får bidrar till att du ska känna dig så självständig som 

möjligt? 

- Hur påverkar ålderdomen dig fysiskt? 

- Hur påverkar ålderdomen dig psykiskt? 

- Hur upplever du det att vara hjälpberoende? Följdfråga: Hur hanterar du detta? 
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- Hur upplever du att du själv påverkar din livssituation? 

- Hur märker du om personalen är stressad? 

- Är stress bundet till specifik personal eller upplever du att alla i personalen är stressade? 

Beskriv! 

- Kan stress kopplas till någon speciell tidpunkt på dygnet eller veckodag? 

- Hur påverkar stress och tidsbrist dig? 

- Om du upplever att personalen är stressad, hur påverkar det den hjälp som du får av 

personalen? 

- Hur påverkar stress bemötandet? 

- Har det funnits tillfällen då du tvingats att göra något mot din vilja? Om ja: varför tror du att 

det blev så? 

- Vad är det bästa med personalen på X äldreboende? 

- Vad är mindre bra med personalen på X äldreboende? 

AVSLUTNING: 

Okej, jag tror vi börjar avrunda här! Har du några frågor eller funderingar? Något som du vill 

tillägga som vi inte pratat om?Okej då stänger jag av bandspelaren nu. 

Hur kändes det här? Frågor? kommentarer? 

Är det något ytterligare du vill ta upp innan vi avslutar? Kontaktuppgifter om önskas  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Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se


