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1 INLEDNING 

De senaste årtiondena har den institutionella äldreomsorgen genomgått förändringar bland annat 

via omstrukturering, utlokalisering av verksamheten, personalminskning och effektivering av 

verksamheten. Samtidigt har det i medier uttryckts oro över omsorgskvaliteten och tryggheten i 

olika serviceboende- och vårdenheter samt över vårdarnas arbetsbörda och bristen på vårdare. 

Det har till och med talats om en kris i äldreomsorgen. Den blossade upp i samband med att 

missförhållandena på en vårdenhet kom ut i offentligheten år 2019 (Lolax, 2019). Senare 

uppdagades det motsvarande omständigheter även vid andra omsorgsproducenter och en del av 

vårdenheterna har stängts. Som en följd av detta tillsatte Social- och hälsovårdsministeriet 

(2019) en arbetsgrupp för åtgärder för en bättre vård i fortsättningen. Åtgärderna omfattar bland 

annat kvalitets- och trygghetsaspekter i omsorgen samt metoderna för uppföljningen och 

övervakningen av dessa (Social- och hälsovårdsministeriet, 2019). 

En god vård utgår från den äldre personens behov. En viktig aspekt i vård- och 

omsorgstjänsternas kvalitetsbedömning är den äldre personens egna åsikter om tjänsterna och 

bemötandet (Social- och hälsovårdsministeriet, 2017). Bemötandet förekommer återkommande i 

omsorgen då vårdaren hjälper den äldre personen i de dagliga sysslorna. Sättet på vilket vårdaren 

bemöter den äldre har betydelse för omsorgen. I empiriska studier har det bland annat 

konstaterats att ett gott bemötande förstärker känslan av att bli sedd och medtagen i omsorgen 

(Westin & Danielsson, 2007; Harstäde et al. 2018) medan brister i bemötandet förstärker 

upplevelser av utanförskap eller ensamhet hos de äldre (Svanström et al. 2013; Westin & 

Danielsson, 2007). De vardagliga omsorgssituationerna kan dock vara komplicerade. Vårdarna 

skall sköta sina uppgifter och samtidigt ta i beaktande de äldre personernas mående, behov och 

funktionsförmåga. Minnessjukdomar innebär bland annat svårigheter för den äldre i att både 

uttrycka sig och tolka sig själv och sin omgivning. Vårdaren stöder därmed den äldre även i 

tolkningen och kommunikationen.   

 I vård- och omsorgsarbete förekommer det även motstridiga situationer där vårdaren samtidigt 

bör beakta och överväga situationen dels ur den äldre personens perspektiv och dels ur övriga 

servicebrukares, anhörigas, personalens och/eller organisationens perspektiv (Juujärvi & Myyry, 
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2005). Dessa omständigheter återspeglar sig på de dagliga omsorgssituationerna och således 

även på bemötandet. De berör samtidigt även maktrelationer inom omsorgen.  

Uppföljningen och övervakningen av omsorgen riktas mot vårdkvaliteten och bemötandet av de 

äldre personerna i ett arbete som har genomgått mycket förändringar. Därmed finns det både ett 

intresse och ett behov att studera bemötandet närmare i dess kontext. Bemötandet i vård- och 

omsorgskontext har i huvudsak forskats inom hälso- och vårdvetenskaper och med fokus på 

vårdtagaren: hur denna har upplevt eller reagerat på bemötandet och vilka följder det har haft för 

vården. Inom samhällsvetenskaper har det i någon mån forskats om bemötandet men om 

bemötandet i äldreomsorgen och ur vårdarens perspektiv har det överlag gjorts mycket litet 

forskning. Denna studie bidrar med insikter om bemötandet i vårdarens kontext, bemötaren. Jag 

studerar hur vårdare konstruerar bemötandet och vilka implikationer dessa konstruktioner har i 

den dagliga omsorgen. Studien görs ur ett socialkonstruktionistiskt och diskursivt perspektiv.  

Som en orientering i ämnet presenterar jag i det följande kapitlet vad som avses med en god 

äldreomsorg och vårdkvalitet inom serviceboende, hur bemötandet förklaras och hur det berörs 

av maktrelationer i omsorgen. I det tredje kapitlet presenterar jag min teoretiska referensram, 

socialkonstruktionismen och det diskursiva perspektivet, och den metodologiska tillämpningen 

av diskursanalysen. Genomförandet av datainsamlingen och analysen presenterar jag i det fjärde 

kapitlet och resultaten i det femte. Slutligen i det sjätte kapitlet diskuterar jag resultaten i relation 

till den tidigare forskningen, resultatens betydelse för omsorgen, studiens begränsningar samt 

förslag till fortsatt forskning.   

 

2 ÄLDREOMSORG, VÅRDKVALITET OCH BEMÖTANDE AV SERVICEBRUKARE 

I detta kapitel beskriver jag äldreomsorg, serviceboende och vårdkvalitet som utgör den 

övergripande bemötandekontexten. Jag behandlar dem dels utgående från tidigare forskning och 

dels utgående från hur de förverkligas och uppföljs i samhället. Jag beskriver hur bemötandet 

förklaras och utöver det noterar jag även minnessjukdomar, vårdteknologi och omsorgen i livets 

slutskede samt maktrelationer inom äldreomsorgen. Dessa är aspekter som är relaterade till 

merparten av bemötandesituationerna.      
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2.1 En god äldreomsorg 

Jämfört med vård är omsorg ett mera övergripande begrepp. Vården riktar sig till behandling av 

sjukdomar medan omsorgen berör individens hela liv. Omsorgen berör livskvaliteten. Den 

omfattar de behov individen har för att kunna leva ett meningsfullt liv.     

Avsikten med en god äldreomsorg är att främja välbefinnandet och delaktigheten i ålderdomen 

ända till livets slut (THL, 2022a). Enligt Voutilainen et al. (2002) omfattar omsorgen allt det som 

stöder ett individuellt välmående och fungerande i det dagliga livet med livskvalitet som 

målsättning. Omsorgen utgår från individuella behov och den är klientorienterad. Viktiga 

principer för planeringen och genomförandet av omsorgen är individualitet, kontinuitet, trygghet, 

förtroende, bemötande och en yrkeskunnig personal (Social- och hälsovårdsministeriet och 

Finlands kommunförbund, 2020). 

Social- och hälsovårdstjänsterna skall främja den äldre personens livskvalitet och trygga en 

fungerande vardag (Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet, 2017). Det är 

frågan om stöd och hjälp med de dagliga sysslor som den egna funktionsförmågan inte räcker till 

att självständigt utföra men det kan också gälla andra aktiviteter som är viktiga för den äldre 

personens livskvalitet. Enligt Vaarama (2002) omfattar livskvalitet förutom hälsa och välstånd 

också sociala relationer, en upplevelse av meningsfullhet i livet samt materiella och andliga 

aspekter – med andra ord allt det som behövs för att personen upplever sig må bra. I den 

individuella service- eller vårdplanen skall man utgå från den äldre personens egna resurser och 

sträva mot den individuella livskvaliteten (Voutilainen et al., 2002). Den äldre personen får inte 

förminskas till att ses enbart som en användare av tjänster utan hen är en aktör som deltar med de 

resurser hen har (Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet, 2017).  

En god omsorg bygger på ett respektfullt bemötande i vilken den äldre personen är i fokus och 

där arbetssättet är rehabiliteringsinriktat (Voutilainen et al., 2002). För att förverkliga en god 

äldreomsorg kan det behövas, förutom personalens mångsidiga sakkunskap om åldrande, 

sjukdomar och omsorg, även stöd av anhöriga och närstående (Voutilainen et al., 2002). En god 

omsorg omfattar även utnyttjandet av vårdteknologi i de situationer den är ändamålsenlig 

(Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands kommunförbund, 2020). Enligt 
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äldreomsorgslagen (2012/980) skall kommunerna regelbundet följa upp respons på 

omsorgstjänsterna av servicebrukare, deras anhöriga och de anställda. Avsikten är att de äldre 

personerna skall kunna bo i sina egna hem så länge som möjligt med hjälp av hemvårdstjänster. 

Boendeservicen kommer i fråga då hjälpbehovet är så stort att hemvårdstjänsterna inte längre är 

ändamålsenliga.  

2.2 Servicebrukare och vårdkvalitet 

Boendeservicen erbjuder omsorgs-, vård- och mattjänster. I heldygnsomsorgen finns det personal 

dygnet runt. Oftast behöver servicebrukarna hjälp med de dagliga grundfunktionerna: att äta, klä 

på sig, sköta den personliga hygienen och röra på sig. Merparten, cirka 80 %, av servicebrukarna 

i heldygnsomsorg har någon form av minnessjukdom (Social- och hälsovårdsministeriet och 

Finlands kommunförbund, 2020).   

Principerna för den goda äldreomsorgen ligger som grund för den individuella service- och 

vårdplanen även inom boendeservicen. För bedömningen och uppföljningen av de äldre 

personernas funktionsförmåga och behov av hjälp har bedömningsverktyget RAI (Resident 

Assessment Instrument) utvecklats. Det skall tas i bruk senast våren 2023 (Ändring av 

äldreomsorgslagen, 565/2020). Denna bedömning skall genomföras med ett halvt års mellanrum 

eller tidigare om det sker märkbara förändringar i den äldre personens funktionsförmåga 

(Terveysportti, 2019).  

I en diskursiv studie fäster Lehto et al. (2017) uppmärksamhet vid skillnader mellan vårdares och 

de äldre personers bedömningar av funktionsförmågan. Funktionsförmåga innebär enligt 

vårdarna det att den äldre personen klarar av sina dagliga grundfunktioner medan de äldre 

personerna har mera variation i sina svar och en bredare uppfattning om vad de anser höra till 

funktionsförmågan (Lehto et al., 2017). De äldre positionerar sig dessutom på olika sätt utgående 

från den upplevda funktionsförmågan: att vara en aktiv individ som tar hand om sig själv, att 

vara en mottagare av hjälp eller att vara en börda för vårdarna (Lehto et al., 2017). Lehto et al. 

efterlyser därför en bättre förståelse för de individuella behoven och vad den individuella 

funktionsförmågan för de äldre personerna innebär. Ur omsorgsperspektiv är det även viktigt att 

den äldre personen inte känner sig vara en börda för vårdpersonalen.   
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Det förutsätts således en tillräcklig kompentens av vårdpersonalen att kunna bedöma den äldre 

personens funktionsförmåga och servicebehov samt att kunna bemöta, vårda och rehabilitera 

personer som insjuknat i demenssjukdomar (Social- och hälsovårdsministeriet, 2020). Avsikten 

är att den äldre personen skall kunna bo på serviceboendet ända till livets slut med hjälp av den 

palliativa vården och vården i livets slutskede.  

2.2.1 Minnessjukdomar och självbestämmanderätten 

Minnessjukdom är ofta orsaken till att den äldre personen inte längre klarar sig hemma. 

Minnessjukdomen inverkar på personens förmåga att behandla information och på beteendet 

(Vataja & Koponen, 2015). Detta kommer fram i bland annat personens sätt att uttrycka sig och i 

interaktionen med andra människor, i tolkningen av sig själv och sin omgivning och i uttryck för 

känslor (Mönkäre, 2019). Förändringarna i beteendet är individuella. Bland annat förmågan att 

uttrycka sig muntligt samt tolka känslor, förnimmelser och behov försvagas men känslouttrycken 

förstärks och personligheten förändras (Mönkäre, 2019). Som en följd av detta lever personen 

allt mer i sin egen värld (Mönkäre, 2019). Det beteende som omgivningen uppfattar som 

beteendestörning eller aggressivitet kan vara helt relevant med beaktande av hur sjukdomen har 

inverkat på personens tolknings- och uttrycksförmåga. Genom att vara känslig för personens 

behov och svara på dessa kan man förebygga dylika frustrationer (Mönkäre, 2019). I forskning 

har det konstaterats att störningarna i beteendet belastar både anhöriga och vårdare mera än vad 

de övriga förändringarna i personens funktionsförmåga gör (Vataja & Koponen, 2015). Det 

rekommenderas i första hand läkemedelsfria metoder för att förebygga det som kategoriseras 

som beteendesymtom (God medicinsk praxis, 2021). Exempel på sådana metoder är 

kommunikationsfrämjande interventioner riktade till de anhöriga eller vårdpersonalen och 

musik-, konst- och ergoterapi eller stimulerande verksamhet riktade till personen med 

minnesjukdomen (God medicinsk praxis, 2021; Hallikainen et al., 2019).  

Personer som har minnessjukdomar är individer med sina egna intressen, levnadshistorier och 

erfarenheter. De närstående är en viktig samarbetspart i dokumenteringen av den äldre personens 

livshistoria. Kännedomen om denna är en förutsättning för att dels stöda den äldre personens 

identitet och livskvalitet och dels underlätta förståelsen av olika situationer som uppstår vid 

konflikter eller då den äldre personen inte längre kan uttrycka sig själv eller sina behov 
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(Hallikainen et al., 2019). Då personen själv har svårt att tolka och ge uttryck för sina behov 

behövs det vårdarnas kunskap som stöd. En person med minnessjukdom reagerar lätt på den 

känslomässiga atmosfären i omgivningen (Mönkäre, 2019). Andras känslor smittar av sig liksom 

vårdares tonfall, gester och sätt att uppträda har större betydelse i kommunikationen än ord. Det 

är därför viktigt att ha tid och uppträda lugnt i omsorgen samt att vårdaren är medveten om sina 

egna känslor och känner igen den äldre personens känslor (Mönkäre, 2019).   

Självbestämmanderätten är grundläggande inom vård och omsorg. Oberoende av ålder och 

funktionsförmåga så har den äldre personen rätt att själv bestämma hur hen vill leva sitt liv 

utgående från det hen upplever betydelsefullt (Social- och hälsovårdsministeriet och 

Kommunförbundet, 2017). Minnessjukdomar inverkar dock i något skede på personens förmåga 

att göra självständiga beslut. Personen kan även behöva skydd från följder av handlingar som 

hens omdöme inte räcker till att överväga (Nikumaa, 2019). Den äldre personens rätt att 

bestämma själv får dock överträdas endast i situationer där den äldre personens vilja eller 

handlingar orsakar risker för hen själv eller andra (Nikumaa, 2019). Detta ställer krav på både 

bemötandet och interaktionen så att vårdaren tar i beaktande trygghetsaspekter både ur den 

äldres och ur personalens eller andra närvarandes synvinkel (Nikumaa, 2019; Juujärvi & Myyry, 

2005).  

Det är inte enbart minnessjukdomar som inverkar på personens omdömesförmåga utan även 

andra sjukdomar kan göra det eller ett stort behov av utomstående hjälp. Detta kommer fram i 

studien av Lehtos et.al (2017). Om den äldre känner sig vara en börda för vårdarna kan detta 

även återspegla sig på hur hen ger uttryck för sina behov i omsorgen. I de etiska riktlinjerna för 

vård av äldre betonas helheten: att göra gott och undvika skada (Etene, 2008). Den äldre 

personen är trots sin sjukdom en individ med unika behov och resurser, fastän hen inte helt kan 

ta ansvar för sig själv eller sina handlingar.  

2.2.2 Vårdteknologi 

Enligt uppskattningar kunde närmare en femtedel av när- och sjukvårdarnas rutinmässiga 

arbetsuppgifter inom något år ersättas med vårdteknologi och detta i sin tur erbjuder nya 

möjligheter för vårdaren att möta den äldre personen (Social- och hälsovårdsministeriet och 
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Finlands kommunförbund, 2020). Vårdteknologi kan användas inom boendeservicen för 

uppföljning och dokumentering av hälsotillstånd, övervakning, kommunikation, underhållning 

och sällskap eller förflyttningar.   

Med hjälp av aktivitetsarmband kan vårdaren på natten följa med den äldre personens sömn utan 

att behöva gå in i rummet och eventuellt samtidigt också riskera att väcka den äldre. Vid 

förändringar i medicineringen kan vårdaren följa med hur det inverkar på sömnen och 

aktivitetsnivån. Alarmsystem registrerar om en person med minnessjukdom i misstag råkar 

komma ut utan följeslagare. Robotar som påminner om djur med mjuk päls och som reagerar på 

beröring har haft en lugnande effekt och ökat intresset för omvärlden och kommunikation för 

personer med minnessjukdom (Wada et al., 2005). Telefoner, pekplattor och pekskärmar 

erbjuder kontaktmöjligheter, träning och underhållning.  

Trots många fördelar med tekniken så kan implementeringen av vårdteknologi dock innebära 

motstridigheter i omsorgen. Enligt Segercrantz och Forss (2019) har det betydelse hur vårdaren 

positionerar sig (eller positioneras) vid implementeringen av vårdteknologin. En positionering 

som utesluter vårdarens möjlighet att avgöra när vårdteknologin tillämpas i arbetet innebär 

samtidigt en osäkerhet över eller oro om att teknologin kan försvaga vårdkvaliteten i framtiden 

(Segercrantz & Forss, 2019). Forskarna rekommenderar därför att man vid implementeringen av 

ny vårdteknologi på förhand överväger hur man i den egna organisationen går tillväga så att den 

nya tekniken passar in och bildar en oavbruten fortsättning på vårdarnas tidigare subjektiviteter. 

Det är också viktigt att kunna bearbeta de motstridiga åsikter och upplevelser som väcks hos 

vårdarna gällande vårdkvaliteten i de teknologiska tillämpningarna (Segercrantz & Forss, 2019). 

Det är alltså viktigt att diskutera och reflektera över nyttan med vårdteknologin både för den 

äldre personen och för vårdaren.   

2.2.3 De sociala relationernas betydelse och omsorg i livets slutskede 

De sociala relationernas betydelse för den äldre personens välmående framhålls i det 

klientorienterade tänkandet. Dessa kan inom boendeservicen stödas via upprätthållandet av de 

egna sociala kontakterna eller via frivilligverksamhet i olika former. De anhörigas roll och 

medverkan i omsorgen bygger på att både den äldre personen och de anhöriga själva vill det 
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(Voutilainen et al., 2002). De anhöriga kan ha allt från en mycket liten betydelse i den äldre 

personens liv till att vara mycket viktiga och ha en aktiv roll i omsorgen (Voutilainen et al., 

2002). De vanligaste problemen i de anhörigas deltagande i institutionsvården har berört 

bristande information om vården, vårdpersonalens negativa inställning till den anhörigas 

medverkan eller den anhörigas negativa inställning till personalen eller organisationen 

(Voutilainen, 2002). Det kan också finnas vissa roller som vårdarna förväntar sig att de anhöriga 

tar och följer i omsorgen av de äldre personerna (Holmgren et al., 2012).  

I en studie av vårdare och forskare inom äldreomsorgen har Wreder (2005) kommit fram till att 

en god äldreomsorg bland annat konstrueras av diskurser om nära och familjära relationer. Enligt 

Wreder är det frågan om att de äldre personerna får delta i vardagssysslor, att det är viktigt att 

hinna prata med dem, lära känna dem och bry sig om dem, att utrymmet är trivsamt och att de 

äldre har en möjlighet att vistas ute. En god omsorg är ”att vara till hands, vara nära, trösta och ta 

hand om, men också att medicinera, rehabilitera och stimulera” (Wreder, 2005).  

Avsikten är att den äldre personen skall kunna bo på serviceboendet ända till livets slut med 

hjälp av den palliativa vården och vården i livets slutskede. I dessa är det centrala att lindra 

smärta och lidande samt uppmärksamma fysiska, psykiska, andliga och sociala behov (THL, 

2022b). Detta förutsätter framför allt känslighet och respekt i bemötandet av den äldre personen. 

Lipponen (2006) har sin diskursiva studie konstaterat att en god vård och bevarandet av den 

äldre personens autonomi i livets slutskede innebär en fortgående balans mellan närhet och 

avstånd till den äldre personen och med respekt för det individuella värdet och friheten. Det är 

inte så viktigt var omsorgen och vården ges, men däremot har aspekter som berör bemötandet en 

stor betydelse för vårdrelationen (Lipponen, 2006).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mycket av kvalitetsaspekterna i äldreomsorgen 

förverkligas via vårdarens bemötande av den äldre personen. Hur bemötandet beskrivs teoretiskt 

presenterar jag i det följande.   

2.3 Bemötande i omsorgen   

Med bemötande avses enligt Svensk ordbok uppträdande mot någon eller något. Det är frågan 

om hur man förhåller sig till en annan person, hur man tilltalar och svarar och hurudant 
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kroppsspråk man uttrycker. Blennberger (2013) framhåller dock att det även i kortvariga 

bemötanden i social kontext är frågan om någon form av relation eller ett socialt samspel. Det är 

således inte enbart frågan om en artig fras eller en uppskattande blick i förbigående utan det är 

något som samtidigt också lämnar en positiv eller en negativ upplevelse i den andra personen 

(Blennberger, 2013; Martela, 2012). Detta har konstaterats även i empiriska studier. Ewertzon 

(2012) beskriver bemötandet som dels en mellanmänsklig relation och dels en upplevelse av 

denna. Westin och Danielsson (2007) delar in upplevelserna av bemötandet i tre kategorier 

utgående från den betydelse bemötandet inneburit för de äldre personerna: att ”vara någon”, att 

”vara ingen” och att ”vara en del av gemenskapen” och Sundström et al. (2018) konstaterar att 

bemötandet väcker känslor både hos den äldre personen och vårdaren.  

Bemötandet definieras på olika sätt i forskning utgående från kontext. Jag har här valt att 

presentera bemötandet ur tre olika synvinklar: den fokuserade interaktionen, det professionella 

bemötandet och dess uttrycksformer samt slutligen bemötandet i relation till maktaspekter inom 

omsorgen. Den fokuserade interaktionen lyfter fram dialogens betydelse i bemötandet. Det 

professionella bemötandet beskriver det yrkesmässiga bemötandet i omsorgskontext. 

Bemötandet i relation till maktaspekterna berör bland annat ansvaret som vårdarna har i 

bemötandesituationerna. Vid hänvisning till forskningsresultat har jag här jämställt vård och 

omsorg, dels för att det inom omsorgen förekommer situationer där man samtidigt ger vård för 

sjukdomar och dels för att det i båda bemötandekontexten bör beaktas individens behov och 

livskvalitet.      

2.3.1 En fokuserad interaktion 

Då två personer möts så involveras i kommunikationen även samtidigt de egna upplevelserna, 

kulturen och de sanningar som personerna tar för givna om olika fenomen (Mönkkönen & Roos, 

2010). Dessa är likt en självklar men därför också osynlig del av var och en själv och de ger 

varje bemötandesituation dess unika karaktär. Dessa individuella upplevelser och erfarenheter 

använder vi oss av i tolkningen av den andra personen. Det är till exempel frågan om känslor, 

tankar och kunskap som berör situationen men det är också frågan om roller om hur man bör 

uppträda i tillfället liksom även förväntningar om hur den andra personen bör eller kan uppträda.   
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Goffman (2013) förklarar bemötandet som en situation med fokuserad interaktion. Till skillnad 

från den ofokuserade eller rutinmässiga interaktionen kännetecknas den fokuserade interaktionen 

av att deltagarna aktivt riktar och upprätthåller uppmärksamheten gentemot varandra, likt i en 

konversation (Goffman, 2013). Bemötandet uppfattas enligt Goffman som en socialt organiserad 

enhet där vissa sociala aspekter har betydelse, bland annat att kunna bibehålla lugnet i 

interaktionen, att undvika förlägenhet och att följa de sociala koderna för hur och när man talar 

och lyssnar. Parterna riktar sin uppmärksamhet mot varandra och anpassar turvis sina uttalanden, 

gester och uttryck enligt den andras respons.  

Vissa sjukdomar, framför allt minnessjukdomar, inverkar dock på den äldre personens 

kommunikations- och gestaltningsförmåga, vilket gör att bemötandesituationen nödvändigtvis 

inte följer konventionella beteendemönster. Det professionella bemötandet beskriver däremot 

bemötandet ur ett yrkesmässigt perspektiv med fokus på bemötaren.   

2.3.2 Det professionella bemötandet  

Ett gott bemötande beskrivs ofta i konkreta handlingar som att visa respekt, hålla ögonkontakt, 

lyssna och visa empati. Bemötandet i vård och omsorg handlar enligt Fossum (2019) om 

vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, människovärde, kvalitet, information, respekt, värme, 

engagemang, uppträdande, mottagande, behandling och tonfall. Bemötandet har att göra med 

sociala relationer och värderingar. Ett professionellt bemötande i omsorgen omfattar vårdarens 

medvetenhet om de rådande normativa idealen, de egna fördomarna och värderingarna samt de 

socialt skapade hierarkierna som berör åldrande, vård och omsorg (Brodin & Mattsson, 2014). 

Det finns dock en risk för det som Brodin och Mattsson kallar för professionell blockering. Det 

innebär att vårdaren gör antaganden om den äldre personen utgående från fördomar om kön, 

religion, ålder eller funktionsförmåga. Det resulterar i ett ojämlikt bemötande (Brodin & 

Mattsson, 2014) och således även i ett förbiseende av den äldre personens individuella behov.  

Bemötandet är en interaktion som inverkar på båda parter och som bygger på etiska och 

moraliska grunder (Blennberger, 2013; Croona, 2003). Blennberger (2013) diskuterar 

bemötandet ur ett etiskt perspektiv i det han kallar för det ideala bemötandet. 
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2.3.2.1 Det ideala bemötandet – ett etiskt perspektiv på det professionella bemötandet 

Blennberger (2013) har utgående från normer och värderingar sammanställt något han kallar för 

en bemötanderepertoar och som han anser utgöra det ideala bemötandet inom bland annat vård 

och omsorg. I Blennbergers bemötanderepertoar är grundinställningen till andra personer och till 

uppdraget i fråga konstanta men själva situationen avgör hur normerna tillämpas. 

Grundinställningen bestäms av antingen personens förståelse för andra människors rättigheter, 

av en hållning av humanitet inför andra personer eller av en inställning av solidaritet eller 

samhörighet med andra människor. Dessa tre kan sägas utgöra de perspektiv utifrån vilka 

vårdarna reflekterar över situationen.  

Själva bemötanderepertoaren omfattar tre huvudkategorier av normer och dessa i sin tur omfattar 

ett antal undernormer. Huvudkategorierna är den övergripande kompetensen, de enskilda 

bemötandenormerna och de viktiga bemötandenormerna. Den övergripande 

bemötandekompetensen omfattar samspelsförmåga och situationsanpassning samt autentiskhet. 

Det innebär att vårdaren kan välja rätt bemötande i en viss situation och ge ett genuint uttryck för 

sin professionella och personliga identitet. De enskilda bemötandenormerna omfattar respekt i 

betydelsen artighet och hänsyn, empati i betydelsen uppmärksamhet och lyhördhet, ett rättvist 

bemötande i betydelsen lika behandling av olika personer, en jämlik hållning i betydelsen att 

möta den andra som en jämlik person samt tydlighet och saklighet i uttryck. Förutom förmågan 

att uttrycka sig omfattar detta sistnämnda även en empatisk lyhördhet för att den andra personen 

förstår vad som uttryckts. Dessa enskilda bemötandenormer bör finnas i alla 

bemötandesituationer och oberoende vem vårdaren bemöter. De viktiga bemötandenormerna har 

likaså en stor betydelse för bemötandet men tillämpningen och omfattningen av dessa beror på 

situationen. Dessa är vänlighet i betydelsen värme och hjärtlighet, empati i betydelsen medkänsla 

samt humor i betydelsen medkänsla kombinerat med ett uttryck för lätthet och distans, även i 

svåra situationer. Blennbergers (2013) bemötanderepertoar finns sammanställd som en översikt i 

bilaga 3.  

Blennbergers (2013) normrepertoar belyser komplexiteten i bemötandet. De olika dagliga 

situationerna för bemötandet varierar, liksom det även förekommer skillnader i den äldre 

personens mående, vilja och behov. Detta förutsätter att vårdaren fortgående evaluerar 
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situationen och anpassar sitt bemötande för att interaktionen skall stöda samarbetet och så att den 

äldre personen upplever sig bli hörd och väl bemött. De normer som Blennberger beskriver tar 

sig uttryck i olika handlingar i bemötandesituationerna. Dessa uttryck hänvisar man ofta till då 

man beskriver bemötandesituationer.     

2.3.2.2 Bemötandets uttrycksformer i omsorgen 

Bemötandet uttrycks inte enbart i ord, utan även tonfall och ordval har betydelse (Blennberger, 

2013). Det är också frågan om ansiktsuttryck med ögonkontakt och minspel samt kroppsspråk 

med hållning, gester, rörelsesätt och beröring (Blennberger, 2013). Enligt Blennberger har den 

professionella beröringen en stor betydelse för bemötandet i äldreomsorgen. Det är här frågan 

om det sätt som vårdaren berör och tar i den äldre personen i samband med påklädning, tvätt och 

förflyttningar. Fastän det i dessa uppgifter i främsta hand är frågan om vård så är det samtidigt 

också frågan om ett bemötande där vårdaren i sättet att ta i den äldre personens kropp ger uttryck 

för samma respekt och vänlighet som hen uttrycker i ord eller annat kroppsspråk (Blennberger, 

2013).  

I bemötandet av personer med minnessjukdomar betonas helheten av alla uttryck för 

bemötandet. Enligt Mönkäre (2019) är grunderna i bemötandet de samma som i allt gott 

bemötande: det bygger på respekt, uppskattning och förtroende. Vårdaren bär fortgående 

ansvaret för att återuppbygga förtroendet och det har även betydelse för den äldre personens 

välmående att det råder ett förtroende mellan vårdpersonal och anhöriga (Mönkäre, 2019).   

2.3.3 Maktrelationer i bemötandesituationer inom äldreomsorgen  

I omsorgen är vårdarnas arbetsuppgifter sammanbundna med skyldigheter, rättigheter och ansvar 

gentemot servicebrukarna. I arbetet med personer som har minnessjukdomar bör det fästas 

särskild uppmärksamhet vid att maktbefogenheterna tillämpas för den äldre personens bästa, 

utgående från personens värderingar och behov av skydd (Hallikainen et al, 2019). Enligt 

Croona (2003) omfattar bemötandet inom vården professionella relationer, asymmetriska 

relationer och maktobalans. Parterna är inte jämställda. De asymmetriska relationerna och 

maktobalansen är relaterade till olika yrkesgrupper med deras kunskap, ansvarsområden och 

arbetsuppgifter samt vårdtagarnas behov av hjälp.  
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2.3.3.1 Sociala gränser och institutioner med beskyddande eller förtryckande makt    

Goffman (2014) framhåller varseblivningen av gränser mellan sociala inrättningar. Dessa 

gränser byggs upp av individer, medvetet eller omedvetet, och inom dessa samarbetar individer 

eller grupper för att gemensamt framställa en viss presentation av en händelse eller en situation 

inför de övriga, publiken, som befinner sig utanför gränserna (Goffman, 2014). I äldreomsorgen 

kan medvetna gränser till exempel konstrueras mellan olika yrkesgrupper, mellan klienter, 

vårdare och anhöriga, mellan ledning och anställda samt mellan myndigheter och lokala aktörer. 

De omedvetna gränserna kan till exempel konstrueras mellan vårdare utgående från personliga 

värderingar eller ideologiska grunder.  

De politiska och ekonomiska uttalandena, målsättningarna och besluten i samhället bygger på 

någon slags kunskaps- och värdegrund (Gergen, 2009). Detta är sammanbundet med 

maktrelationer om vem som har rätt att utföra beslut eller handlingar. Ur det kritiska perspektivet 

omfattar detta även frågor om vad som inte görs, vad kunde ha gjorts och vad som utesluts 

(Gergen, 2009). Serviceboendet inom äldreomsorgen är en samhällelig institution med en viss 

hierarki och vissa skyldigheter och målsättningar för verksamhetens genomförande och på vilken 

även dels officiella förväntningar, till exempel uttalade omsorgsrutiner, men också inofficiella 

förväntningar, till exempel vårdtagarnas eller anhörigas önskemål och värderingar, riktas. 

Vårdarens arbetsdag är strukturerad. Det finns föreskrivet vilka uppgifter som bör göras: dagliga 

rutiner med hygien och måltider, vård av sjukdomar, medicinering och uppföljande av 

hälsotillståndet. Vårdaren skall ordna stimulerande verksamhet, övervaka och handleda de äldre 

personerna. De individuella vårdplanerna föreskriver närmare behovet av hjälp och innehållet i 

omsorgen för varje serviceboende. Förverkligandet av omsorgen dokumenteras och följs upp av 

ledningen liksom det även regelbundet ställs förfrågningar till servicebrukarna och deras 

anhöriga. Alla dessa är officiella förväntningar som är sammanbundna med ansvar i yrkesrollen 

som vårdare.      

Tew (2002) ser makten som en social relation som antingen erbjuder eller utestänger möjligheter 

för individer eller sociala grupper i olika situationer. De maktrelationer som erbjuder möjligheter 

är antingen beskyddande eller understödande/kooperativa och de utestängande maktrelationerna 

är antingen förtryckande eller övergripande (Tew, 2002). Då till exempel en vårdare hindrar en 
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äldre person med en framskriden minnessjukdom från att lämna vårdinrättningen vid en viss 

tidpunkt så utövar vårdaren en beskyddande makt då avsikten är att skydda den äldre personen 

från att gå vilse. Denna beskyddande makt förutsätter dock att det finns en möjlighet att vistas 

ute i sällskap med någon annan eller att det på något annat sätt tryggas att den äldre inte på egen 

hand går vilse. Om den äldre personen däremot inte alls får vistas ute så utövas det en 

förtryckande eller övergripande makt gentemot personen. Det är alltså frågan om vilka aspekter 

som övervägs, hur man motiverar beslut och på vilket sätt man strävar till att bemöta olika behov 

då man utövar makt.  

2.3.3.2 Den foucauldianska synen på makt och maktrelationer 

I foucauldiansk forskning ses sanningen skapas av de kunskapsregimer som råder i samhället 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Dessa kunskapsregimer om vem som har rätt att göra 

uttalanden i olika ärenden sammanbinder kunskap och makt: kunskap genererar makteffekter 

men samtidigt ses maktutövandet även skapa kunskap (Gordon, 1980). Enligt den 

foucauldianska synen är makten inte något som individerna besitter och utövar utan den är något 

som cirkulerar och som individerna förmedlar vidare. Maktmekanismerna finns i hela vårt 

samhälle likt ett nätverk. De finns i individernas handlingar, attityder, utsagor, 

inlärningsprocesser och vardagliga liv men samtidigt även i samhälleliga strukturer som 

skolningsväsende, sjukvård och rättsinstanser (Gordon, 1980).  

Makt är inte något statiskt utan något som fortgående cirkulerar i olika sociala sammanhang 

mellan individer och som tar sig uttryck i hur individerna antingen positioneras utifrån eller 

positionerar sig själva som underlydande till eller utövare av makten (Gordon, 1980). Detta 

kommer fram i subjektspositioneringen, där handlingsfriheten är beroende av hur individen 

upplever sig ha möjligheter till att handla i situationen. Makten anses därmed vara något mycket 

mera än en uteslutande eller nedtryckande aspekt – den omfattar hela den sociala individen, den 

genomströmmar fenomen, berör nöjen och välmående samt formar diskurser och kunskap likt ett 

dynamiskt nätverk (Gordon, 1980). Makten är därmed även något produktivt. Den är spridd över 

olika sociala praktiker och den erbjuder sociala möjligheter: den skapar diskurser, kunskap, 

kropp och subjektiviteter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I forskning är det därmed av 

intresse att synliggöra hur maktrelationer bildas och hur de inverkar på människors agentskap 
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och handlingsutrymme (Gordon, 1980). I denna studie riktas intresset främst mot vårdarnas 

handlingsutrymme i bemötandesituationerna.  

2.3.4 En sammanfattning av maktrelationer och bemötandet i omsorgen 

I omsorgssituationerna är de äldre personerna inte jämställda med vårdaren, fastän vårdaren i det 

goda bemötandet strävar att bemöta den äldre personen med det som Blennberger (2013) 

benämner en jämlik hållning. Den äldre personen är beroende av bland annat vårdarens 

uppmärksamhet, hjälp och förståelse samt de serviceresurser som finns att tillgå. Vårdaren i sin 

tur har ansvar för den äldre personens välmående, hälsa och trygghet och bör samtidigt även 

följa vårdplanen och de regler som organisationen ställer och med den tid som finns till 

förfogande. Dessa maktrelationer återspeglar sig i bemötandesituationerna. De är påfallande i 

synnerhet i svåra situationer, till exempel då den äldre personens behov och förväntningar är i 

konflikt med vårdarens förståelse eller med de möjligheter och resurser som råder för 

ögonblicket.  

Ett gott bemötande omfattar därmed många olika kontextuella aspekter, allt från vårdarens 

självkännedom till bedömning av situationen och beaktande av vårdkvalitet i valet av ord och 

uttryck då hen öppnar dialogen med den äldre personen. Vårdaren evaluerar fortgående 

situationen för att anpassa sitt uppträdande i interaktionen. Denna reflektion görs även utifrån 

värderingar. Hur detta bemötande konstrueras i omsorgsvardagen studerar jag närmare utgående 

från det socialkonstruktionistiska perspektivet.    

 

3 TEORETISK REFERENSRAM OCH METODOLOGISK TILLÄMPNING 

Som det tidigare har nämnts så är bemötandet i äldreomsorgen mångfacetterat. Det är frågan om 

en interaktion som berör tolkningar, värderingar och känslor hos båda parter och förekommer i 

situationer med maktrelationer involverade. Det socialkonstruktionistiska angreppssättet erbjuder 

därmed en lämplig referensram för en närmare studie av bemötandet i vårdarens dagliga arbete. 

Som metodansats tillämpar jag den foucauldianska diskursanalysen. I det följande beskriver jag 
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dessa närmare, börjande från det teoretiska perspektivet. I slutet av kapitlet ställer jag mina 

forskningsfrågor.       

 3.1 Socialkonstruktionismen – ett perspektiv om den socialt konstruerade verkligheten  

Kunskapen om den sociala omvärlden och de begrepp som används till att beskriva denna skapas 

i interaktionen med andra människor. I interaktionen delger individerna tankar om sig själva eller 

händelser och denna information används till att skapa, förstärka eller omforma nya 

uppfattningar om dessa. Denna interaktion förekommer inte enbart på individnivå utan även i 

större sociala sammanhang, i och mellan grupper av individer och på samhällsnivå. Kunskapen 

om hur man brukar gå tillväga i olika situationer (till exempel elevers och lärares roller samt 

undervisningsrutiner i skolan), om vad som inte är önskvärt (till exempel att tränga sig före 

någon annan i en kö) eller vad som rent av är förbjudet att göra (till exempel att skada någon 

annan) skapas likaså i någon form av interaktion och det förutsätts interaktion till att denna 

kunskaps sprids, godkänns, tillämpas eller ifrågasätts i samhället. Det som omtalas som 

samhällsstruktur är likaså en form av överenskommelse som uppstått via interaktion och som tar 

sig olika uttryck inom olika samhällen, kulturer eller tider. Dessa antaganden om att kunskapen 

skapas, upprätthålls och förändras via den sociala interaktionen är viktiga aspekter i det 

socialkonstruktionistiska perspektivet inom samhällsvetenskaperna (Burr, 2015; Gergen, 2009).  

3.1.1 Det socialkonstruktionistiska perspektivet i socialpsykologisk forskning 

Enligt Burr (2015) kännetecknas socialkonstruktionismen av ett kritiskt eller ifrågasättande 

förhållningssätt till det som tas för givet samt av synen på att kunskapen är situations- och 

kulturbunden, att den upprätthålls via sociala processer och att den är sammanbunden med 

sociala handlingar. Kunskapen om den sociala omvärlden är således föränderlig, den bygger på 

sociala konventioner och den är kontextuell. Därav ses sociala fenomen som sociala 

konstruktioner istället för tydligt avgränsade entiteter. Gergen (2009) ifrågasätter tanken om en 

inre mental värld med psykologiska processer som orsaken till människors handlingar – 

beroende eller oberoende av den sociala omvärldens inverkan. Istället för att skilja mellan den 

”inre” och den ”yttre världen”, mellan sig själv och andra, mellan person och kultur eller mellan 

individ och samhälle så uppfattar Gergen dessa som relationella och samverkande. Det som 
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således inom traditionell forskning uppfattas som ”individuellt” i sociala fenomen ses istället ur 

det socialkonstruktionistiska perspektivet som ett resultat av de mellanmänskliga relationerna 

och de sociala processerna (Gergen, 2009).  

Grundtanken är därmed den att det inte finns någon objektiv verklighet att återge eller en yttersta 

sanning att utforska. Det som individerna uppfattar som sin omvärld, med de individer, objekt 

och händelser som involveras i denna, är enligt Burr och Dick (2017) en språklig representation 

istället för en fullkomligt överensstämmande återspegling av denna omvärld. I denna språkliga 

representation ingår kategoriseringar och klassificeringar vars betydelser och samhälleliga 

betoning varierar historiskt och kulturellt sett (Burr & Dick, 2017). Det socialkonstruktionistiska 

perspektivet innebär en pluralistisk och relativistisk syn på sociala fenomen, med ett intresse för 

att förstå hur de olika konstruktionerna eventuellt begränsar eller underlättar det mänskliga livet 

(Burr & Dick, 2017).   

Det socialkonstruktionistiska angreppssättet kan tillämpas inom all samhällsforskning och 

därmed även inom socialpsykologin. Socialkonstruktionismen avviker dock från de grundvalar 

som den traditionella socialpsykologin bygger på, positivismen. Enligt det 

socialkonstruktionistiska perspektivet ser den traditionella socialpsykologin på verkligheten ur 

en synvinkel utav många. Därmed återspeglar denna syn även vissa förhandsbestämda 

uppfattningar om denna verklighet och bidrar till att upprätthålla dem.  

Istället för att utforska sanningar till sociala fenomen inom enskilda individer riktar sig den 

socialkonstruktionistiska forskningen uppmärksamheten mot sociala interaktioner och sociala 

processer. Det är inte av intresse att studera människors inre essens, till exempel personlighet, 

attityder, behov eller motivation, eller att göra slutledningar om orsakssamband, då det inte finns 

något entydigt inre i individer som kan utforskas eller någon objektiv sanning om verkligheten 

att relatera till (Burr & Dick, 2017; Stainton Rogers, 2011). Däremot är det av intresse att 

utforska vad som händer i vardagliga situationer och att studera vilka betydelser som individerna 

konstruerar i dessa för att skapa en ny förståelse för dessa fenomen (Stainton Rogers, 2011).  

I studier går man tillväga på ett annorlunda sätt än inom traditionell forskning. Istället för att 

utgå från kategoriseringar och strukturer som forskaren har byggt upp för experimentsituationer 
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så återanvänds yttranden eller texter från naturliga situationer till att på ett icke-experimentellt 

sätt beskriva hur de teoretiska elementen finns inbyggda i det empiriska materialet (McKinely & 

McVittie, 2008). Det socialkonstruktionistiska perspektivet ger en mångsidigare bild av den 

sociala verkligheten. Det bidrar till att öka förståelsen för fenomen samt främja den sociala 

förändringen och jämlikheten i samhället genom att göra synligt aspekter som den traditionella 

forskningen inte kommer åt. Den kritiska aspekten i kvalitativ forskning innebär att forskningen 

dels ifrågasätter, antingen implicit eller explicit, använda begrepp, praktiker eller metoder inom 

det som uppfattas som den rådande sanningen inom traditionell forskning och dels ger uttryck 

för en alternativ teori till denna (Gough, 2015). Den kritiska forskningen riktar sig ofta mot att 

analysera språkliga strukturer som upprätthåller maktförhållanden i samhället (Jokinen et al., 

2016).  

3.1.2 Språkets konstruerande betydelse  

I de sociala processerna har språket en väsentlig roll. Det är med hjälp av språket i dess olika 

former (tal, text, gester, symboler och bilder) som individer kommunicerar med varandra. I 

interaktionen skapas också betydelser. Med hjälp av språket reflekteras tankar, medvetet eller 

omedvetet. Enligt Burr (2015) anses språket vara en förutsättning för individernas 

tankeprocesser samtidigt som språket även används till att konstruera det sociala och 

psykologiska befinnandet. Individer kategoriserar sociala fenomen, skapar betydelser kring dessa 

och bildar kunskap via språket och därför ses språkanvändningen som en aktiv handling (Burr, 

2015). Som ett exempel beskriver Gergen (2009) att det som upplevs som ”ett problem” i 

socialkontext de facto inte förekommer som en enskild artefakt utan det skapas utgående från 

individers målsättningar, värderingar och föreställningar. Enligt Gergen kan denna upplevelse 

rekonstrueras med hjälp av andra ord, betydelser eller perspektiv som ”en möjlighet” om 

fenomenet betraktas utanför den sedvanliga förklaringsgrunden. Fenomenet ses i en annorlunda 

kontext och konstrueras på nytt med hjälp av ett annat ordval. Därmed blir även innebörden 

annorlunda. Individen och språkanvändningen har här en aktiv roll i denna betydelseskapelse. 

Hur vi bygger upp och förstår denna kunskap om världen vi lever i bygger på det sätt som vi 

utgår ifrån när vi förklarar fenomenen i fråga – vilka egenskaper och definitioner samt 

terminologi och kontext som vi använder oss av (Gergen, 2009).   



19 

 

I vardagliga situationer återspeglar språkanvändningen även större samhälleliga strukturer 

samtidigt som språkanvändningen bidrar till att upprätthålla dessa (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Det kan vara frågan om strukturer som syns i form av vardagsrutiner, 

maktrelationer eller sociala ordningar (Jokinen et al., 2016). Maktförhållanden i samhället kan 

till exempel via betydelseskapningen och språkanvändningen tas för givna av allmänheten 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Detta i sin tur kan leda till att eventuella ojämlikheter i 

samhället rekonstrueras och upprätthålls ifall de inte görs synliga.  

3.1.3 Diskursanalysen – en metodansats för analys av text och språkanvändning 

Diskursanalysen är en metodologisk helhet som omfattar både metodansats och analysmetod. 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet utgör en teoretisk ram inom vilken diskursanalysen 

går att tillämpa. I diskursanalysen studeras språkanvändningen ur ett socialt konstruerande 

perspektiv. Språk, text, bilder och tecken används i kommunikationen för att representera något, 

men denna representation är inte entydig eller stabil och den återspeglar inte omvärlden neutralt 

(Bolander & Fejes, 2017). Som det konstaterades i det föregående så har denna språkanvändning 

samtidigt en konstruerande funktion i kommunikationen. I diskursanalysen dekonstrueras 

texterna med avsikten att komma åt och göra synligt dolda innebörder om hur språket används 

till att skapa dessa verkligheter (Bolander & Fejes, 2017). Avsikten är inte att göra tolkningar om 

individerna eller deras intentioner med sina utsagor. Intresset ligger däremot i att studera vilka 

sanningar som skapas, vad tas för givet eller vad som utesluts på det sätt språket används 

(Bolander & Fejes, 2017). Att förstå individers sociala handlingar och interaktioner är enligt det 

diskursanalytiska perspektivet närmast en fråga om att man förstår hur individerna använder 

diskurserna då de åstadkommer dessa handlingar (McKinely & McVittie, 2008).  

Diskursanalysen, i enlighet med den socialkonstruktionistiska grunden, skapar kunskap genom 

samtal och därmed ses även intervjun som en meningsskapande praktik (Kvale & Brinkmann).  

Epistemologin för intervjukunskap beskrivs enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 360) som  

”producerat, konstruerat i interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson; 

relationellt, framväckande genom konkreta mänskliga relationer; samtalsmässigt, 

uppnått genom frågor, svar och beskrivningar; kontextuellt, med meningen mer 
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eller mindre knuten till specifika kontexter; språkligt, förmedlat genom det talade 

och senare skrivna språket; narrativt, avslöjande den levda människovärldens 

historiekaraktär; och pragmatiskt, som i sista hand vinner legitimitet genom att 

göra det möjligt för oss att hantera den värld som vi befinner oss i.”  

Detta innebär att intervjun, eller datainsamlingen, inte åtskiljs från analysen utan är en del av 

denna. Inom diskursanalysen ses allt material som språkliga utsagor som beskriver en verklighet 

(Bolander & Fejes, 2017). Forskaren är heller inte fristående från diskursen utan ett subjekt 

bland alla andra (Bolander & Fejes, 2017). Intervjun i sig är en social situation som är beroende 

av kulturella skript om till exempel hur man skall uttrycka sig om vissa saker. Därmed betonas 

forskarens reflexivitet och medvetenhet om att det egna språk- och textbruket är en del av 

diskurskonstruktionen (Phillips & Hardy, 2002). Som analysmetod tillämpar jag den 

foucauldianska diskursanalysen. Dess betoning ligger studier av språkets konstruktion av 

verkligheten och maktrelationer.       

3.2 Den foucauldianska diskursanalysen 

Den foucauldianska diskursanalysen [FDA] har sitt ursprung i den franska filosofen Michel 

Foucaults studier om bland annat hur man med kunskap och makt har utövat social kontroll i 

samhälleliga institutioner (Burr, 2015). Det har varit frågan om institutioner som till exempel 

fängelser, sjukhus, skolor eller rättsliga instanser. FDA har inte något strikt föreskrivet 

tillvägagångssätt utan den kan närmast ses som en verktygslåda där forskaren utnyttjar 

användbara delar i sin analys (Bolander & Fejes, 2017). Viktiga begrepp inom FDA är diskursiv 

formation, subjektspositioner och subjektivitet.   

3.2.1 Utsaga, diskurs och diskursiv formation 

FDA kan i korthet beskrivas som en identifiering av utsagor om någonting – även motstridiga 

sådana – som kan ses bilda diskurser eller begreppssystem och vilka i sin tur är delar av större 

helheter, de diskursiva formationerna (Foucault, 1972). Diskurserna uttrycker en viss 

föreställning om något, till exempel Fejes och Thornberg (2017) beskriver diskursen som 

praktiska handlingar som bildar de objekt som omtalas. Enligt Foucault (1972) finns det inte 

utsagor som är helt neutrala eller fria från sin kontext utan varje utsaga har sin egen roll i en serie 
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av andra utsagor där den antingen stöder sig på eller skiljer sig från de föregående. Därmed har 

utsagorna valda ordkonstruktioner utgående från kontexten liksom även ordval och handling ses 

som reciproka (Foucault, 1972). Detta kan belysas med ett exempel av utsagan ”Jag orkar inte 

mera”. Beroende på om utsagan sägs i samband med ett fysiskt tungt träningspass, av en 

arbetstagare med mycket arbetsuppgifter eller av en patient med diagnosticerad depression på 

mentalvårdsmottagningen så uttalas den inom olika diskurser och har därmed olika betydelse. 

Handlingen som ordvalet relaterar till skiljer sig också. På mentalvårdsmottagningen är utsagan 

en vädjan om hjälp som tas med yttersta allvar av personalen medan utsagan på träningspasset 

närmast har en informativ funktion till åhörarna och bekräftar träningens effektivitetsnivå. 

Utsagan på arbetsplatsen är likaså en vädjan om hjälp men behovet av hjälp riktar sig till andra 

aspekter än på mentalvårdsmottagningen och är heller inte av lika akut karaktär. Utsagorna är 

således delar av de kontext och diskursiva formationer de ingår i.     

De diskursiva formationerna kan beskrivas som mera övergripande karakteriserings-, regel- och 

relationssystem som skapar diskurserna (Foucault, 1972). I de diskursiva formationerna ingår 

det, som vid en viss tid hålls för sanning (Foucault, 1972). Den medicinska diskursen eller den 

juridiska diskursen är exempel på dylika diskursiva formationer. Inom dessa ingår det egna 

regelsystem bland annat för vad man fäster uppmärksamhet vid, hur denna information tolkas, 

vilken terminologi som används, vem som har rätt att göra officiella uttalanden och vilka 

betydelsesystem som kan användas. Dessa regelsystem är inte alltid synliga och diskurserna 

inom dessa kan vara sinsemellan motstridiga. Det är frågan om regelsystem som omfattar objekt, 

utsagor, begrepp och teoretiska val och det bygger på filosofiska, politiska och vetenskapliga 

grunder (Foucault, 1972). 

Det finns alltså variationer i språkanvändningen i vardagliga situationer. Dessa variationer eller 

till och med motstridigheter anses inte vara ett tecken på inkonsekvens i människors tänkande 

eller agerande utan de är istället relaterade till den funktion som språket har i den kontext 

utsagan används i (Jokinen m.fl., 2016). Med hjälp av språket utförs även handlingar, med- eller 

omedvetet. Detta skall förstås i en bred kontext, allt från de följder språkanvändningen får i 

själva situationen till mera långsiktiga ideologiska betydelser (Jokinen et al., 2016). Detta går 

hand i hand med ett av diskursanalysens grundantaganden om att språkanvändningen både 

återspeglar den sociala verkligheten och bidrar till att återuppbygga eller konstruera denna 



22 

 

(Jokinen et al., 2016,). Det är också att notera att de diskurser som vid en viss tidpunkt 

dominerar i samhället har en tendens att synas genomgående på flera olika platser i sociala 

praktiker (Foucault, 1972; Börjesson, 2003). Maktrelationer förekommer i alla sociala 

sammanhang och de är inbäddade i de sociala praktikerna som omfattar allmänt rådande 

antaganden om självklarheter (Börjesson, 2003).     

3.2.2 Maktrelationer: diskurser – subjektspositioner – subjektivitet  

Maktrelationerna är en annan viktig aspekt i FDA. Dessa uppmärksammas i relationen mellan 

diskurser, subjektspositioner och subjektivitet (Foucault, 1972; Foucault, 2017; Willig, 2008). 

Med subjektspositioner avses hur individen positionerar sig i situationen och vilka 

handlingsmöjligheter detta innebär och med subjektivitet avses ett mera övergripande begrepp 

om vad som överlag är möjligt att tänka eller uppleva via subjektspositionerna (Willig, 2008). 

Inom foucauldiansk forskning ses diskurser skapa betydelser och subjekt men samtidigt även 

makt och auktoritet inom sociala praktiker (Foucault, 1972; Foucault, 2017; McKinely & 

McVittie, 2008). Med makt avses här sociala praktiker som positionerar individer i förhållande 

till andra, det vill säga subjektspositionering, med därtill hörande möjligheter eller begränsningar 

i att göra uttalanden (Gordon, 1980). Detta tar sig uttryck i hur individerna upplever sig ha 

möjligheter att handla i situationen. Subjektspositionerna konstrueras således i sociala praktiker 

och de är relaterade till sociala handlingar och maktrelationer. 

Maktrelationerna ses också inom foucauldiansk forskning vara starkt sammanbundna med 

kunskap. I vetenskap och forskning, men även inom religionen, har det under historiens gång 

skapats diskurser om vad som anses vara sanning och dessa sanningsantaganden har i sin tur 

konstruerat diskurser om vad som är normalt eller onormalt (Gordon, 1980). Därmed ses 

kunskapen och makten i samhället vara relaterade med varandra. Makten skall dock inte ses som 

något en individ antingen besitter eller inte besitter utan makten finns utspridd likt ett nätverk i 

vilket individerna i olika situationer förmedlar makten vidare utgående från hur de positionerar 

sig i situationen (Gordon, 1980). Foucault påpekar också i en intervju att makten inte skall ses 

som något negativt och förtryckande utan det är något positivt som ger individen handlingsfrihet 

i olika situationer (Gordon, 1980). 
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3.3 Forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att studera bemötandet av servicebrukarna och dess 

implikationer i den dagliga omsorgen ur vårdarens perspektiv och i de rådande omständigheterna 

inom äldreomsorgen. Studien görs ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med hjälp av den 

foucauldianska diskursanalysen. Jag ställer forskningsfrågorna: 

1. Hur konstruerar vårdare bemötande av servicebrukare i äldreomsorgen?  

2. Vilka är implikationerna av vårdarnas bemötandekonstruktioner?  

Med implikationer avses här det handlingsförlopp som beskrivs utgående från vårdarens 

perspektiv med de betydelseläggningar, de tolkningar eller de förklaringar som kan urskiljas i 

den rådande situationen och via sättet att använda språket. De begrepp och sociala praktiker som 

berör bemötandet inom serviceboende för äldre personer har betydelse för analysen. Detta 

innebär att serviceboendet bör beaktas som en helhet med de praktiker, rutiner och begrepp som 

där tillämpas. Utsagorna bör förstås dels pragmatiskt med omständigheterna i de dagliga 

omsorgssituationerna och dels i kontexten den institutionella äldreomsorgen med de 

organisatoriska och kulturella omständigheter det innebär. Det är just i denna koppling till den 

sociala verkligheten som diskursanalysens fördelar finns jämfört med andra metoder.   

Eftersom min diskursiva ansats är abduktiv så utnyttjar jag teori i analysen av data (Fejes & 

Thornberg, 2017). Relativismen går hand i hand med den abduktiva metodansatsen (Stainton 

Rogers, 2011). Relativismen, liksom den abduktiva ansatsen, utgår inte från någon särskild 

ideologisk ståndpunkt. Avsikten är att erhålla en förståelse för fenomen, upptäcka något nytt 

eller ifrågasätta rådande praktiker. Uppmärksamheten riktas därför mot det som överraskar: 

inkonsekvenser, motstridigheter och sådant som ofta tas för givet (Stainton Rogers, 2011). 

Relativismen förnekar inte att det finns en verklighet bakom diskursen men att sättet att använda 

språket kan få vissa aspekter av denna verklighet att te sig osynliga för språkanvändarna (Burr, 

2015). 

Socialpsykologiskt relevanta fenomen kan studeras antingen ur ett mikro- (individ) eller 

makroperspektiv (kollektiv) eller där man ser antingen på strukturen eller handlingen (Kvale & 
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Brinkmann, 2014). Eftersom mitt intresse är att studera diskurser och maktrelationer via 

bemötandet utgör denna studien ett mikroperspektiv på bemötandet som en handling med de 

subjekt och subjektspositioner som i denna skapas och ett makroperspektiv på de sociala 

strukturerna och de diskursiva formationerna som dessa handlingskonstruktioner är delar av. 

Studien är till sin natur kvalitativ. Studien genomförs inom ramen för ett forskningsprojekt om 

upprätthållandet av social och mänsklig hållbarhet i den institutionella äldreomsorgen. Materialet 

har samlats in via intervjuer och analyseras med hjälp av den foucauldianska diskursanalysen.  

 

4 DATAINSAMLING OCH ANALYS 

I detta kapitel redogör jag för hur jag gått till väga vid datainsamlingen och analysen av 

materialet. Materialet består av sammanlagt tolv intervjuer som genomfördes sommaren 2019.  

Intervjuerna ingår i forskningsprojektet ”Främjande av social och mänsklig hållbarhet i 

institutionellt boende”. Projektet leds av Helsingfors universitet och genomförs i samarbete med 

Hanken Svenska handelshögskolan under tiden 2019 - 2022. Materialet består av 

semistrukturerade intervjuer med vårdare som arbetar inom äldreomsorgen. Frågorna finns 

presenterade i bilaga ett. Urvalet har gjorts på basis av tillgänglighet. Kontakten med de 

intervjuade har erhållits via den organisation de arbetar inom. De intervjuade har deltagit på 

frivillig basis.   

4.1 Insamling av data 

Projektledaren kontaktade organisationer inom äldreomsorgen våren 2019 om intresse att delta i 

undersökningen. Forskningslov erhölls från en vårdinrättning inom den offentliga sektorn i 

Nyland. Vårdinrättningen erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg. Det hade skett en del 

märkbara förändringar på serviceboendeenheten innan förfrågan om deltagandet i 

forskningsprojektet gjordes. Dessa förändringar hade återspeglat sig på både klientantalet och 

personalsammansättningen men även orsakat begränsningar i vårdinrättningens utrymmen. Vid 

tidpunkten för intervjuerna hade omständigheterna dock stabiliserats på boendeenheten.   
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Efter att man kommit överens om hur intervjuerna i praktiken skulle genomföras så informerades 

de anställda om forskningen och tidpunkterna för intervjuerna. Den ansvariga för äldreboendet 

hade hand om informationen till de anställda. Samma person skötte även de praktiska 

arrangemangen med utrymme och tidsresurser för intervjuerna. Intervjuerna planerades så att de 

kunde förverkligas i samband med arbetsturerna. De intervjuade var vårdare med olika uppgifter 

och utbildning inom vård och omsorg, till exempel närvårdare och sjukskötare. Alla intervjuade 

deltog i den dagliga omsorgen av de äldre personerna. 

Intervjuerna genomfördes på vårdinrättningen i ett enskilt och lugnt utrymme utanför 

boendeenheterna. De utfördes sommaren 2019 av projektledaren och tre pro gradu-skribenter, 

varav undertecknad var en. Sammanlagt intervjuades 20 vårdare, fem per intervjuare. 

Intervjuerna spelades in. De dokumenterades i enlighet med universitetets föreskrifter om 

sekretess för att trygga de intervjuades integritet. Intervjuaren har även undertecknat ett 

sekretessavtal och förbundit sig till att hantera materialet enligt universitetets anvisningar.  

Innan intervjuerna påbörjades gavs en kort presentation av forskningsprojektet och om dess 

fokus på välmående och ork i arbetslivet, erfarenheter av ett gott boende samt bemötande av dem 

som bor på enheten. De intervjuade informerades också om rätten att när som helst kunna 

avbryta sitt deltagande i undersökningen. De intervjuade undertecknade ett avtal om samtycke i 

två likadana exemplar innan bandspelaren sattes på och intervjun påbörjades, det ena exemplaret 

gavs till den intervjuade och den andra till Helsingfors universitet. I samtyckesavtalet fanns det 

även skriftlig information om forskningsprojektet och hur materialet kommer att hanteras efter 

intervjuerna samt kontaktuppgifterna till projektledaren. Dessa uppgifter finns således de 

intervjuade tillhanda även efteråt.  

Intervjuerna utfördes antingen på svenska eller finska. Den semistrukturerade intervjun erbjuder 

möjligheter att vid behov göra tilläggsfrågor och preciseringar. Detta är i enlighet med den 

diskursiva metodansatsen där intervjusituationen inte ses som avskild från analysen utan vara en 

del av denna. I själva avhandlingen är alla citat översatta till svenska, dels för att trygga de 

intervjuades integritet och dels för avhandlingens enhetlighets och läsbarhets skull. Efter att alla 

intervjuer slutförts så transkriberades de. 
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4.2 Beskrivning av intervjuerna 

I studien har analyserats sammanlagt tolv intervjuer utav vilka jag själv har intervjuat fem 

personer. Av de tolv intervjuade är en man och resten kvinnor. Åldern varierar mellan 25 och 58 

år, medelåldern är 42 år. Arbetserfarenheten inom omsorgen varierar mellan ett och 32 år, i 

medeltal tio år. De olika yrkesgrupperna som deltar i den dagliga omsorgen finns representerade. 

Intervjuernas längd varierar mellan 30 och 100 minuter. En av intervjuerna har utförts på 

svenska, resten på finska. En intervjuad har ett tredje språk som modersmål.  

I intervjusituationerna strävade jag att uppträda lugnt och visa mitt intresse för ämnet, att inte 

skynda på svaren eller avbryta den intervjuade. Den kvalitativa intervjun tillåter att göra 

tilläggsfrågor och dessa ställde jag vid behov. Jag fäste uppmärksamhet vid att inte ställa ledande 

frågor, detta gjorde jag genom att ställa öppna frågor, till exempel ”vilka tankar väcker detta?”, 

be om en närmare beskrivning av något eller ge olika alternativ för vad frågan kunde beröra om 

den intervjuade inte kunde svara. Svaren varierade från enstaka ord till utförliga beskrivningar. 

Det fanns tillräckligt med tid för intervjuerna. Någon enstaka fråga upplevdes som svår att svara 

på och kommenterades i stil med ”jag kan inte svara på det här” eller ”jag vet inte riktigt vad det 

är meningen att svara här”. Frågornas öppna natur gör att det inte finns entydiga svar och att man 

kan svara på dem ur olika synvinklar och med olika djup. Jag upplevde situationerna som 

förtroliga. En viss spänning kunde noteras i början av de flesta intervjuerna. Stämningen lättade 

dock tämligen snabbt och kunde överlag beskrivas som avspänd genomgående i intervjuerna. 

Många berättade efteråt spontant om något extra eller frågade mera ingående om projektet och 

undersökningen. 

Intervjustrukturen bestod av sammanlagt 41 frågor uppdelade på sex delområden: det egna 

arbetet och arbetets organisering, bemötande av servicebrukare, ett gott boende och arbetets 

kvalitet, förenande av arbetet och det övriga livet, ork i arbetet samt framtiden. Med tanke på den 

egna avhandlingens syfte var de direkta frågorna om bemötandet av främsta intresse, det vill 

säga frågorna i det tredje delområdet. I dessa finns det explicita svar om bemötandet. Efter en 

närmare genomläsning av intervjuerna kunde jag konstatera att det även i andra frågor fanns svar 

om bemötandet, antingen implicit eller att situationen som diskuterades tangerade eller innehöll 

aspekter om bemötandet. Dessa frågor gällde bland annat arbetets innehåll, upplevelser av 
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belastning, boendet och vårdkvalitet. I analysen har därför även dessa svar använts. Enligt 

Phillips och Hardy (2002) erbjuder det socialkonstruktionistiska perspektivet möjligheter för 

forskaren att relativt fritt avgränsa sitt material utgående från forskningsfrågan förutsatt att denna 

avgränsning görs synlig och motiveras. Bemötandet förekommer i direkta vårdsituationer och i 

interaktionen med de äldre personerna men det berör även indirekta situationer, till exempel hur 

vårdaren positionerar sig eller den äldre personen i olika situationer, till exempel i dagsrutiner, 

konfliktsituationer, eller i övervakningen. Därför har även beskrivningar av dessa beaktats i 

analysen. 

4.3 Tillvägagångssättet i analysen 

Analysen började med att jag läste igenom intervjuerna. Först läste jag igenom materialet utan 

att stanna upp inför detaljer. De följande gångerna läste jag med olika fokus. Jag har följt Willigs 

(2008) riktlinjer för den focuauldianska diskursanalysen. Den är uppdelad i sex steg: diskursiva 

konstruktioner, diskurser, handlingsorientering, subjektspositioner, förhållandet mellan diskurser 

och verksamheten samt subjektivitet: 

1) Identifiering av diskursiva konstruktioner innebär att notera och markera i det transkriberade 

materialet samtliga sätt som de intervjuade talar om fenomenet, i detta fall bemötandet. Först 

noteras de explicita uttrycken, i vilka de intervjuade använder ordet bemötande eller svarar på en 

fråga om bemötande. Därefter noteras de implicita uttrycken. I dessa använder de intervjuade ett 

annat uttryck som antingen hänvisar till bemötandet eller på något annat sätt beskriver hur de 

förhåller sig till den äldre personen i en viss situation, till exempel ”att lyssna vad den äldre har 

på hjärtat” eller ”att vara på sin vakt”. Det är således frågan om att identifiera bemötandets 

diskursiva konstruktioner utgående från den delade betydelsen istället för det ordagranna sagda.  

2) Att notera diskurserna eller betydelsemönstren innebär att uppmärksamheten riktas mot 

skillnader mellan de diskursiva konstruktionerna, mellan olika sätt att tala om bemötandet, och 

hur dessa skillnader är relaterade till en större kontext, diskursen. Bemötandet omtalas till 

exempel i samband med sjukdomar eller övervakning eller hur vårdaren skall gå tillväga då hen 

bemöter den äldre som är upprörd. Betydelsen i dessa varierar och de sägs inom olika diskurser.     
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3) Handlingsorienteringen hänvisar till den funktion som den diskursiva konstruktionen är 

relaterad till. Varför konstrueras till exempel bemötandet inom denna diskurs i denna utsagan? 

Vilket ändamål tjänar denna konstruktion i detta sammanhang? Hur förhåller sig konstruktionen 

till de föregående konstruktionerna? Dessa frågor hjälper till att utreda funktionen eller 

ändamålet som utsagan tjänar.  

4) Att identifiera positionerna som är sammanbundna med de diskursiva konstruktionerna och 

diskurserna är det följande steget. Diskurser konstruerar subjekt och objekt och därmed ställs 

frågan: hur positioneras vårdarna inom diskursen? Det är i främsta hand frågan om en 

subjektspositionering med de rättigheter och skyldigheter som följer denna inom diskursen. 

Subjektspositioneringen innebär något mera än enbart en roll eller en rättighet till något. 

Subjektspositioneringen är djupare rotad inom diskursen och den innebär en större 

handlingsfrihet för individen att agera inom jämfört med en roll som individen kan ta och 

framföra. Subjektspositioneringen omfattar även möjligheten att positionera andra förutom sig 

själv. Att inta en subjektspositionering kan även innebära subjektivitet för individen.     

5) Förhållandet mellan diskurser och praktiken/verksamheten innebär att studera sambandet 

mellan de diskursiva konstruktionerna och subjektspositionerna och de möjligheter till aktivitet 

som dessa innebär. Vad är möjligt att göra, vad är inte möjligt och vad utesluts? Genom att 

framställa världen på ett visst sätt och positionera individerna i denna så kan det även innebära 

begränsningar i vad som kan uttalas eller genomföras. Detta omfattar även ickeverbala praktiker.   

6) Subjektivitet omfattar de subjektiva erfarenheter som de tidigare konstaterade 

subjektspositionerna kan medföra, det vill säga vad som är möjligt att tänka, uppleva eller erfara 

via de subjektspositioneringar som tidigare konstaterats. Här studeras således förhållandet 

mellan diskursen och subjektiviteten: vad som kan tänkas och kännas, medan det i 

positioneringen studeras förhållandet mellan diskursen och handlingen: vad som kan sägas och 

göras.   

I samband med genomläsningarna markerade jag i tur och ordning de aspekter jag fäste 

uppmärksamhet vid i de analysfaserna. Jag använde mig av färgmarkeringar för att kunna 

urskilja de olika nivåerna från varandra. I analysen gjorde jag även färgkategorier enligt de 
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sammanhang eller de handlingar som utsagan relaterades till i det dagliga arbetet. Eftersom 

klienterna är beroende av vårdarens hjälp i det mesta av vardagssysslorna så är bemötandet en 

del av de återkommande vård- eller omsorgsrutinerna. Bemötandet är även sammanbundet med 

övervakningen av tryggheten, till exempel då vårdaren inte kan släppa den äldre personen ut för 

att hen vill gå ”hem” eller då vårdaren svarar på den äldre personens kallelse på hjälp. Förutom 

att bemötandet är en del av de dagliga omsorgsrutinerna så framkom det i utsagorna att 

bemötandet även berör vissa omständigheter (till exempel tid eller utrymme), konfliktsituationer 

(till exempel med klienten eller anhöriga, eller relaterat till våldssituationer) samt användning av 

vårdteknologi. Dessa urskilde jag från varandra med färgkoder. Dessutom färgkodade jag 

utsagor som direkt kunde identifieras beröra maktrelationer. Dessa kategorier bearbetade jag 

vidare i tur och ordning. Under analysens gång steg nya aspekter fram ur dem. I analysen 

tillämpade jag de fem första stegen.  

Slutligen grupperade jag utsagor som berörde bemötandet i kategorier utgående från de 

implikationer som stigit fram i utsagorna. Dessa är a) positioneringen av de äldre, b) 

vårdteknologi, c) besvärliga bemötandesituationer och aggressivitet, d) respons från anhöriga 

och e) minnessjukdom. Analysen har genomgående gjorts med fokus på den intervjuades 

kontext, i enlighet med Jokinens m.fl. (2016) rekommendation.  

4.4 Etik och kvalitet 

Intervjuerna har behandlats konfidentiellt och enligt Forskningsetiska delegationens (2012) 

principer. De intervjuade är personer som frivilligt har ställt upp, de har blivit informerade på 

förhand om forskningens avsikt och innehåll och ett informerat samtycke undertecknades innan 

intervjun påbörjades. De intervjuade kunde när som helst avbryta intervjun eller välja att lämna 

frågor obesvarade. Materialet har behandlats så att personer, platser eller händelser inte går att 

identifieras i avhandlingen. Detta gäller även valen av citaten i avhandlingen. För integritetens 

skull har alla de intervjuade fått kvinnliga pseudonym.  

I själva intervjusituationen har jag fäst uppmärksamhet vid att visa respekt för de intervjuade och 

deras integritet. Intervjuerna har inte medfört någon risk för den intervjuade och avsikten har inte 

varit att komma åt information som den intervjuade senare eventuellt skulle kunna ångra att hen 
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berättat. Frågorna omfattar till en del personliga aspekter, till exempel stress och belastning, men 

dessa har jag inte lyft fram eller betonat i analysen. Svaren har dock beaktats i analysen som en 

del av helheten.    

En viss asymmetri i maktrelationen mellan intervjuaren och den intervjuade går inte att undvika i 

själva intervjusituationen. Intervjuaren för situationen framåt och besitter kunskap som den 

intervjuade inte har. Den intervjuade har heller inte möjlighet att inverka på det sätt materialet 

behandlas efteråt. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är forskarens integritet, det vill säga empati 

samt känslighet för och engagemang i moraliska frågor väsentliga redskap i genomförandet av 

intervjun. Dessa har jag genomgående strävat mot att uppfylla.  

I frågor om kvalitet har jag lagt tonvikt vid att genomföra studien med noggrannhet och 

systematiskhet för att kunna få en tillräcklig distans till det mångfald av aspekter som omfattar 

en diskursiv studie om bemötande men även för att bibehålla en sensitivitet inför dessa. Jag har 

uppmärksammat det vetenskapliga perspektivet, socialkonstruktionismen, fortgående i studien 

men samtidigt även strävat till att se bemötandet pragmatiskt, som en del av vårdarens 

vardagliga arbete i äldreomsorgen där det förekommer olika händelser samtidigt, likt delar av 

bemötandet eller bemötandet som delar av händelserna.   

I den kvalitativa forskningen utgås det från och godkänns det att det förekommer subjektivitet i 

genomförandet av studien. Forskaren som person med sin kunskap och sin livshistoria är en del 

av det hen forskar i och det präglar även resultaten. Forskarens sociala och personliga 

egenskaper har en oundviklig inverkan på materialet och studiens genomförande (Hammersley, 

2013). Min egen erfarenhet av personer som har minnessjukdom och tidigare bekantskap med 

omsorgen i serviceboende är därför också delar av analysen och de aspekter jag i denna fäster 

uppmärksamhet vid. Jag har strävat till att använda denna kunskap till att förstå omsorgens 

vardag och oförutsägbarhet för vårdarna. I själva analysen har jag dock utgått från 

intervjumaterialet.   
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5 RESULTAT 

Vårdarna talar om bemötandet på många olika sätt och i olika situationer. Jag presenterar först en 

sammanfattning av hur vårdarna beskrivit det dagliga arbetet och hurudant ett bra bemötande är. 

Därefter presenterar jag de diskurser som främst har stigit fram i utsagorna om bemötandet och 

hurudan handlingsfrihet för vårdaren de är relaterade till. Jag har också valt att lyfta fram några 

implikationer i omsorgspraktikerna som dessa diskurser innebär för vårdarna i deras arbete. De 

har betydelse för en god omsorg. Citat från intervjuerna har bifogats för att belysa resultaten. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning där resultaten även presenteras i tabellform för 

åskådlighetens skull.      

5.1 Omsorgsrutiner och bemötande 

I boendeservice med heldygnsomsorg arbetar vårdare i tre skiften och personal finns till handa 

dygnet runt. Det finns en viss skillnad i arbetsuppgifternas ansvarsområden utgående från 

vårdarens utbildning. Alla deltar dock i det praktiska utförandet av den dagliga omsorgen och 

bemöter de äldre personerna.   

5.1.1 Vårdares beskrivningar av sin vardag på arbetet 

Vårdarens arbetsuppgifter i boendeservicen utgörs av att trygga de äldre personernas vardag: att 

hjälpa till i de dagliga rutinerna och att se till att en god omsorg förverkligas. Vårdare talar om 

att tillfredsställa de äldre personernas grundbehov. Lisa berättar: 

”Arbetsdagen går ut på att tillgodose invånarnas grundbehov: att utföra morgonsysslor, att 

tvätta sig, att äta, alltså allt som kan tänkas höra till den äldre personens grundbehov och enligt 

vad han eller hon önskar.” Lisa    

Det är många olika uppgifter som Lisa hänvisar till. Till grundbehoven räknas bland annat den 

personliga hygienen och hälsan samt ett meningsfullt innehåll i vardagen. Det är frågan om hjälp 

med att tvätta, klä på och förflytta sig, hjälp vid wc-besök och måltider samt med medicinering. 

Vårdaren följer med hälsotillståndet, konsulterar sjukvårdspersonal vid behov och kallar på 

medicinsk hjälp i akuta situationer. Vårdarna ser till att de äldre personerna erbjuds möjligheter 

att delta i stimulerande verksamhet eller andra sociala tillfällen som stöder deras välmående och 
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trygghetskänsla, antingen genom att organisera tillfällen eller genomföra sådana själva. 

Omsorgsrutinerna utförs ensam eller som pararbete beroende på hur mycket hjälp den äldre 

personen behöver. Det är i samband med dessa omsorgsuppgifter som bemötandet av de äldre 

personerna oftast sker. Arbetsdagen är strukturerad. Lisa fortsätter:  

”Helt vanliga vardagsrutiner. På morgonen hjälper vi med morgonsysslorna och måltiderna är 

verkligt tidsbundna på vårdhem, så vid vissa tidpunkter är måltiderna. Enligt dessa bildas dagen. 

När det finns tid kan man göra något extra däremellan.” Lisa.   

Lisa hänvisar till de vardagliga rutinerna som utgör stommen för verksamheten och stöder en 

regelbunden sömn- och vakenhetsrytm. Måltiderna är viktiga och serveras vid vissa tidpunkter. 

Vardagsrutinerna tar upp den största delen av arbetsdagen. Den tid som blir över kan vårdarna 

använda till annan verksamhet med de äldre personerna. Man strävar efter att så mycket som 

möjligt ta i beaktande de äldre personernas egna sömn- och vakenhetsrutiner eller övriga 

önskemål i dagsrutinerna. Karin påpekar dock att arbete inom omsorgen är något mycket mera 

än enbart vardagsrutiner. Hon säger:  

”Om man tänker det som så att det här är invånarnas sista plats, bostad, på sätt och vis, och att 

man förhoppningsvis via den palliativa vården också kan dö här, så det att man ändå kan ge dem 

livskvalitet, tilltro och glädje i allt, fastän de bor på en institution och vi är anställda. Att det 

finns skratt och humor och beröring och vardag, trots allt, mitt i allt det här. Jag tror att det är 

det viktigaste. Fastän det finns mycket så kallade rutinuppgifter som vi gör, och som bör finnas, 

så finns det också mycket annat.” Karin  

Karin hänvisar till den sociala samvaron som är viktig för människor. Boendeservicen, inom 

vilken vårdarna är anställda, är också de äldre personernas sista hem. Trots att det finns mycket 

viktiga rutiner i vardagen som vårdarna har som uppgift att hjälpa till i så är det inte enbart 

frågan om dessa utföranden. Det behövs även den sociala samvaron, att de äldre personerna 

känner sig trygga och uppskattade, att de får ta del i diskussioner och känner glädje och närhet i 

tillvaron. Bemötandet förekommer därmed i många olika situationer i den dagliga omsorgen, 

både i samband med dagliga rutinuppgifter och i andra sociala situationer. Vårdaren strävar i 

dessa till att bemöta de äldre personerna på ett gott sätt.  
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5.1.2 Det goda bemötandet i omsorgen 

I beskrivningarna av det goda bemötandet nämner nästan alla vårdare betydelsen av att lyssna. 

Då vårdaren lyssnar måste hen samtidigt även stanna upp, vara närvarande och visa respekt för 

den äldre personen. I det goda bemötandet är det viktigt att den äldre personen får en känsla av 

att hen har blivit hörd och förstådd. Men det kan även beskrivas som något helt vanligt, liksom 

Sara uttrycker sig: 

”Det är en väldigt bra fråga, men jag tänker såhär att helt vanligt räcker. Ett gott uppträdande 

och artighet räcker. Det är i princip redan mycket.” Sara 

Sara bemöter de äldre personerna med artighet och ett gott uppträdande. Trots att Sara beskriver 

det som ”helt vanligt” så avser hon ett beteende som uttrycker respekt för och vänlighet mot den 

äldre personen. Det ”helt vanliga” bemötandet är således inte något förringat. Det utesluter inte 

de föregående nämnda. Att vara artig eller ha ett gott uppträdande innebär att iaktta sociala 

normer och uppträda så som det förväntas i omsorgssituationer. Till dessa normer hör inte att 

förbise den äldre personen. Det är något som inom vår kultur traditionellt har hört till en god 

uppfostran om hur man bör uppträda i sociala situationer. Det är även något som ingår i det som 

Goffman (2013) kallar för de sociala koderna för den fokuserade interaktionen, om hur man ger 

tid och utrymme åt den andra personen att uttrycka sig men samtidigt även bekräftar att man hört 

och sett den andra i sitt gensvar. I ett artigt och ett gott uppträdande lämnar man den andra 

personen obemärkt endast i undantagsfall. Det kan i sådana fall vara frågan om något som får 

den andra personen generad eller som ger en socialt ofördelaktig bild av denna. Enligt Goffman 

(2013) undviker individerna detta i den fokuserade interaktionen. Därmed kan Saras uttryck om 

ett ”helt vanligt” bemötande omfatta det som i forskningar har konstaterats vara så som individer 

vill bli bemötta i sociala situationer.     

I sina uttalanden om det goda bemötandet beskriver vårdarna även ickeverbala uttryck och 

handlingar. Det goda bemötandet omfattar bland annat röstanvändning, beröring och 

ögonkontakt samt att lyssna och visa sitt intresse för den äldre personen. Karin beskriver det 

goda bemötandet så här:  
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”Nå, säkert just det att man är nära och har ögonkontakt och berättar sitt ärende lugnt och 

lyssnar på den äldre personen, fastän hen har en minnessjukdom så trots det. Och så 

röstbetoningen och röstanvändningen, om orden inte har betydelse. Och närhet och lugn och att 

det blir en god och en trygg stämning.” Karin  

Karin beskriver de handlingar via vilka vårdaren uttrycker sitt intresse för den äldre personen. 

Via ögonkontakten bekräftas dialogen och interaktionen, båda parterna riktar sin uppmärksamhet 

mot varandra. Genom att tala lugnt förmedlar vårdaren uttryck för att det finns tid för den äldre 

personen samtidigt som det även ger utrymme åt den äldre personen att orientera sig och hinna 

med i diskussionen. Röstanvändningen kan förmedla lugn och trygghet i situationer där den äldre 

personen inte förstår ord. De ickeverbala uttryckens betydelse i bemötandesituationerna ökar i 

synnerhet då den språkliga förståelsen har blivit nedsatt i samband med minnessjukdomar, men 

de har en avgörande betydelse i alla interaktionssituationer. Enligt Blennberger (2013) har de 

ickeverbala uttrycksformerna en stor betydelse för bemötandet. Dessa är tonfall och 

röstanvändning, ansiktsuttryck med ögonkontakt och minspel samt kroppsspråk i form av 

framtoning (hållning och gester) och beröring. Som exempel nämner Blennberger att 

ögonkontakt och minspel som signalerar respekt och vänlighet kan höja den andra personens 

självkänsla och öka på välbefinnandet medan klanglöshet i tonfallet kan skapa osäkerhet och 

slutenhet som gensvar i den andra.     

Men det goda bemötandet handlar inte enbart om hur vårdaren uppträder. Det är även en fråga 

om gensvar. Heidi beskriver det goda bemötandet som en interaktion där den äldre personen är 

delaktig i situationen: 

”På så sätt att man når den äldre personen. För om hen har en långt framskriden minnessjukdom 

så känns det emellanåt att man inte får kontakt. Men sådana dagar som det lyckas så då tycker 

jag att det är ett gott bemötande.” Heidi  

För Heidi är det viktigt att vårdaren i sitt bemötande får ett gensvar, att hon upplever sig nå den 

äldre personen. Många av de äldre personerna har minnessjukdomar som inverkar på 

interaktionen mellan vårdaren och den äldre. Det goda bemötandet innebär för Heidi en dialog 

där vårdaren via sina handlingar talar till, iakttar och berör den äldre personen med målet att 

skapa en kontakt och där gensvaret (eller uteblivandet av det) berättar hur vårdaren har lyckats. 
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Samtidigt återspeglar det sig på hur vårdaren fortsätter i situationen. Detta är ett annat exempel 

på Goffmans (2013) beskrivning av bemötandet som en fokuserad interaktion. Då Heidi talar om 

att få kontakt med den äldre personen så talar hon om den sorts dialog som Goffman hänvisar till 

i sin definition. Den rutinmässiga interaktionen kan omfatta handlingar som uttrycker empati, 

respekt eller vilja till att bemöta klienten men det är gensvaret från den äldre personen och den 

fortsatta dialogen, där vårdaren i sin tur svarar på den äldre personens gensvar, som avgör om det 

är frågan om ett bemötande eller om det enbart är frågan om en rutinmässigt välmenad handling. 

I bemötandet är det således en fråga om dels att ge sitt uttryck för att bemöta väl och dels att 

kunna anpassa detta uttryck i situationen för att bidra till konstruerandet av någon slags dialog. 

Det goda bemötandet är något mera än att enbart utföra vissa handlingar som kunde te sig som 

uttryck för ett gott bemötande: att sitta bredvid eller att höra på men att samtidigt ha tankarna på 

annat håll – att inte vara fokuserad i situationen. Bemötandet är här en vilja och en slags 

känslighet inför den äldre personen, likt en fråga som väntar på ett svar av den äldre. Ett gott 

bemötande sker inte utan att vårdaren också riktar sitt intresse och uppmärksamhet. Vårdarens 

intresse och uppmärksamhet är något som den äldre personen också kan urskilja från ett 

rutinmässigt bemötande.  

Det goda bemötandet är en beredskap att vid behov och utgående från små signaler i den äldre 

personens sinnesstämning eller reaktioner kunna anpassa sitt eget uppträdande och sina egna 

handlingar för att på bästa sätt få situationen att fortlöpa i önskad riktning: att vårdaren kan 

utföra de omsorgsuppgifter som hör till arbetet. Gabriella beskriver tillämpningen av de 

ickeverbala uttrycken för ett gott bemötande så här:  

”Det hjälper ofta att man ger tid åt den äldre personen. Till exempel att sitta ner någonstans och 

prata, och att försöka prata på hens språk och hens nivå. Det behövs nödvändigtvis inte alltid 

ord, utan att man är närvarande, tittar i ögonen och lyssnar. Håller i handen. De är sådana sätt. 

Åt någon kan det sedan hjälpa att man sjunger, sjunger någon bekant sång, så det kan lösa upp 

en besvärlig situation.” Gabriella 

För Gabriella är det i frågan om att ha tid, att diskutera eller att bekräfta sin närvaro via beröring, 

ögonkontakt eller sång. Det gäller att kunna kommunicera med den äldre personen på en 

jämställd nivå och via de sinnen som når personen bäst. I samband med minnessjukdomar sker 
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det förändringar i sättet att kommunicera. Den äldre personen kan reagera på ett annorlunda sätt, 

handla oförväntat eller det kan vara svårt att få kontakt. De sociala koderna för den fokuserade 

interaktionen försvagas eller förändras och vårdaren måste kunna tillämpa olika sätt för att nå 

och kunna kommunicera med den äldre personen.  

Gemensamt för alla dessa uttalanden är att det är frågan om handlingar som berör vårdarens 

uppmärksamhet, till exempel att rikta blicken och att använda rösten på ett lämpligt sätt men 

också att beröra och att uppträda lugnt. Deras funktion är att förmedla att vårdaren ser och hör 

den äldre personen samt ge uttryck för lugn och trygghet. Tätt sammanbundet med dessa är även 

vårdarens beredskap att kunna anpassa de egna handlingarna utgående från den äldre personens 

gensvar och att ge tillräckligt med tid. Detta kan ses som kärnan i det som benämns som det 

goda bemötandet. De varierande och oförutsägbara situationerna, vilka oftast förekommer i 

samband med minnessjukdomar, gör dock att bemötandet stundvis kan vara komplicerat för 

vårdaren.  

I de flesta utsagorna betonas vårdarnas uppträdande och handlingar i bemötandet. I dessa har 

vårdarnas uppträdande även en instrumentell betydelse: för kunna utföra sina arbetsuppgifter bör 

vårdaren uppträda så att den äldre personen känner sig trygg i situationen. De svar som avviker 

sig är Saras och Heidis utsagor. Saras utsaga om att ett gott uppträdande och artighet är 

tillräckligt för bemötandesituationerna inbegriper respekt för den äldre personen, men samtidigt 

innehåller den även en social kod om ömsesidighet i detta. I Heidis utsaga om att nå den äldre 

personen i bemötandet har gensvaret från den äldre personen en betydelse för bemötandet. 

Gensvaret från den äldre personen innebär en dialog mellan vårdaren och den äldre personen. 

Dialogen utesluts inte från de övriga utsagorna om ett gott bemötande, men i Heidis utsaga 

betonas den.      

5.2 Fyra diskurser om bemötandet 

I utsagorna betonas olika aspekter i bemötandesituationerna. Jag har konstruerat fyra kategorier 

för att åskådliggöra de diskurser jag främst har noterat som betydelsefulla för bemötandet i 

omsorgen. Jag har benämnt dem diskursen om behov och vård, diskursen om professionell 

distansering, diskursen om reflexivt bemötande och diskursen om ömsesidighet. Jag kommer i 
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det följande att beskriva dem närmare, vad de innebär för vårdarens handlingsfrihet och 

beskrivningen av individualitet i omsorgen samt vilka implikationer de innebär i praktiker i 

omsorgen. De äldre personernas individuella behov framhålls ofta i talet om behov, omsorg eller 

bemötande men vad detta omfattar varierar i de olika diskurserna.  

De två förstnämnda diskurserna har ett yrkesmässigt perspektiv där antingen omsorgs- eller 

sjukvårdsaspekter har en avgörande roll. I de två senare är fokus i bemötandet antingen på 

vårdarens agerande eller på samspelet mellan vårdaren och den äldre personen. Det bör noteras 

att gränserna mellan dessa diskurser inte är entydiga och att de inte utesluter innehåll från de 

andra diskurserna men att vissa aspekter betonas framom andra inom diskurserna. Det kan också 

vid en närmare studie finnas flera. Jag har dock avgränsat mig till dessa för att de tydligast stiger 

fram ur materialet. De tre första diskurserna är dominerande och den fjärde, diskursen om 

ömsesidigheten, är en alternativ diskurs som ifrågasätter praktiker i de dominerande diskurserna.  

5.2.1 Diskursen om behov och vård och relaterad handlingsfrihet för vårdaren 

Bemötandet i diskursen om behov och vård omtalas i samband med de äldre personernas behov 

av hjälp i dagliga sysslor, det vill säga det som ingår i vad som kallas för en god omsorg eller en 

god vård. Klienternas grundbehov, omsorgens dagsprogram och kvalitetsaspekter är delar av 

utsagorna. Kvalitetsaspekterna gäller hygien, mat och välmående. Behovet av hjälp och 

överenskommelserna om tjänster finns närmare dokumenterat i vård- och serviceavtalet och 

vårdaren bär ansvaret för att de förverkligas. Dessa utgör således ofta målsättningen för 

bemötandesituationerna. 

Bemötandet förkommer därmed i samband med de dagliga omsorgsuppgifterna och 

hjälpsituationerna. Med sitt bemötande strävar vårdaren till ett samarbete med den äldre 

personen. Individualitet innebär i denna diskurs främst vad den äldre personen behöver sett ur 

den goda vårdens synvinkel. I denna diskurs talas det oftare om vård än om omsorg, fastän man 

avser omsorg. Sara beskriver bemötandet så här: 

”...] att du kan åstadkomma en positiv stämning åt den som bor här, så då kommer vanligen 

samarbetet igång. Så i sådana situationer tänker jag nog på det här i varje bemötande. 

Närvaro.” […] ”Utgångspunkten är ju den som bor här. Att man iakttar och är känslig, så som 
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man alltid är med människor och att man såklart i sådana här vårdsituationer bör vara ännu 

noggrannare.” Sara  

Sara framhåller bemötandets betydelse för samarbetet i omsorgssituationerna och att vårdaren är 

lyhörd för att detta samarbete skall lyckas. Sara har en uppgift att utföra och sättet hon uppträder 

på och är närvarande i situationen har betydelse för hur samarbetet i omsorgen kommer igång. 

Uppmärksamheten riktas i sin helhet mot den äldre personen. Vårdaren har handlingsfrihet inom 

gränserna för tidsresurser samt vård- och serviceavtal.      

Det förekommer dock motstridigheter då den goda omsorgen är i konflikt med den äldre 

personens vilja: då bemötandet i sig inte räcker till för att få samarbetet att lyckas. Vårdaren 

måste då balansera mellan klientens rätt att bestämma över sig själv och föreskrifterna/avtalen 

om vad som hör till den goda omsorgen. Bemötandet är således på sätt och vis underlydande 

vårdplaner och tjänar förverkligandet av dessa. I vissa fall går de även framom den äldre 

personens vilja. Minna beskriver i sitt svar ett exempel på en dylik konfliktsituation:  

”Och sedan, kanske på den tredje gången, om den äldre personen inte går med på vården då vi 

frågar så måste hen skötas med hjälp av två vårdare, fastän hen inte nödvändigtvis går med på 

det. Men vi kan heller inte lämna den äldre ovårdad. […] På det sättet blir det en motstridig 

känsla, att i någon mån bör självbestämmanderätten förverkligas men i någon mån också den 

goda vården.” Minna 

Minna beskriver en bemötandesituation som hon upplever konfliktfylld. I den goda vården 

framhålls klientens individuella behov och självbestämmanderätt men samtidigt har vårdaren 

uppgifter på sitt ansvar som borde förverkligas. Dessa uppgifter som berör hälsa och hygien har 

den äldre personen svårigheter att på egen hand klara av eller ta ansvar för. Ifall den äldre 

personen inte går med på vården orsakar det motstridiga känslor hos vårdaren då hon måste 

överväga fortsättningen. Gränsdragningen för när den äldre personen har rätt att avböja vård eller 

omsorg är inte helt entydig i de praktiska omsorgssituationerna.  

Inom denna diskursen är förverkligandet av omsorg och hygien ett tecken på välmående för de 

äldre personerna. Nina svarar på frågan om hur hon vet när hon har utfört ett gott arbete så här: 

”Nå från det att det finns glada åldringar omkring en. Ja. Rena och välmående åldringar. Då har 

man tydligen lyckats.” Nina 
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I Ninas utsaga framhålls ett gott humör, renlighet och välmående som kvalitetsaspekter för ett 

välgjort arbete. Dels ingår de som viktiga aspekter i själva omsorgsarbetet men dels är de även 

synliga aspekter utåt och en del av presentationen av en fördelaktig bild av omsorgen (Goffman, 

2014) inför andra vårdare, anhöriga, besökare, ledning eller andra utomstående. En äldre person i 

smutsiga kläder eller otvättat hår kan kategoriseras ovårdad och ge uttryck för en dålig kvalitet 

på omsorgen men berättar kanske inte lika tydligt om att den äldre personen inte har velat gå 

med på att duscha eller byta skjorta just denna dag och vårdaren har respekterat den äldre 

personens vilja och försöker på nytt följande dag.  

5.2.2 Diskursen om professionell distansering och relaterad handlingsfrihet för vårdaren 

Diskursen om professionell distansering kännetecknas av en viss grad av distans till situationen 

för bemötandet. Det finns en bakomliggande sjukdom eller ett beteende enligt vilken/-t vårdaren 

kategoriserar den äldre personen. Vårdarens kunskap berör sjukdomar, diagnoser, medicinering 

eller behandling. I enlighet med Foucaults teori (Gordon, 1980) ger detta vårdaren 

handlingsfrihet i olika situationer. Vårdaren har ansvar för och kunskap till att hålla läget under 

kontroll, även i komplicerade situationer.  

Individualitet innebär i denna diskurs att vårdaren kan beakta de beteendesärdrag som 

sjukdomarna medför för de äldre personerna samt behovet av medicinering. Olivias beskrivelse 

om svåra bemötandesituationer i samband med minnessjukdomar är ett exempel på denna 

diskurs:  

”Om den äldre har en sådan minnessjukdom att det finns psykiska symtom. Sådana att hen häver 

ur sej något elakt, så det är ju på sätt och vis sjukdomen som orsakar det. […] Det kommer via 

sjukdomen och man bör förstå det yrkesmässigt. Det är inte mig det är fel på utan det är 

sjukdomen som orsakar det. Att det är hens symtom och att man med vissa medel kan inverka på 

det och på så sätt hjälpa.” Olivia 

Olivia tar distans till den besvärliga bemötandesituationen, ser den utgående från den äldre 

personens sjukdom och framhåller att det är sjukdomen som är orsaken till den äldre personens 

beteende. Vårdaren kan inte göra något åt det att den äldre personen uttrycker sig elakt i 

omsorgssituationen. Vårdaren har kunskap om sjukdomar. Om det inte hjälper med att prata eller 

närma sig situationen på ett annat sätt så finns det vid behov mediciner att ta till hjälp. Det 
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yrkesmässiga förhållningssättet och kunskapen om sjukdomar ger vårdaren handlingsfrihet i 

situationer. Detta kommer också fram i Karins utsaga: 

”Visst kan man förhålla sig till det eller så går man bara bort från situationen, att ´så där, det 

var allt´, att ´jag hämtar kaffe åt dig senare´ eller något liknande.” Karin 

Karin tar distans till den besvärliga situationen. Hon låter sig inte beröras utan avlägsnar sig och 

återkommer när läget har lugnat ner sig eller i samband med följande omsorgsuppgift. Hon 

förhåller sig neutralt till situationen, berättar för den äldre att hon är klar med sin uppgift och 

återkommer senare med något annat. Handlingsfriheten ligger här i det att hon inte behöver låta 

sig beröras av till exempel osakliga uttryck eller ha ansvar för den äldre personens beteende utan 

hon kan gå ifrån situationen. Hon har också kunskap om att situationen bäst lugnar ner sig om 

hon inte låter sig beröras utan avlägsnar sig och återkommer senare. Detta skiljer sig från den 

föregående diskursen i vilken vårdarens uppträdande har en tydligare betydelse för samarbetet så 

att omsorgen kan förverkligas.  

5.2.3 Diskursen om reflexivt bemötande och relaterad handlingsfrihet för vårdaren 

I diskursen om reflexivt bemötande noterar vårdaren sitt agerande i själva bemötandesituationen: 

hur vårdaren skall göra eller inte göra för att bemötandet förverkligas på bästa möjliga sätt. I 

denna diskurs kan vårdaren via sitt förhållningssätt och beteende påverka den äldre personens 

humör eller sinnesstämning. Detta underlättar arbetet. Fredrikas svar på frågan om ett gott 

bemötande är ett exempel på denna diskurs:  

” När de är minnessjuka så måste vi alltid komma och prata rakt framifrån, att inte gå bakom 

dem för då blir de ofta rädda, du måste få ögonkontakt. Och lyssna är viktigt. Och de måste få 

värdighet […] och att man inte behandlar dem som barn. De är ju vuxna människor som har 

livserfarenhet mycket mera än vad vi har.” Fredrika 

Fredrikas beskriver vårdarens ageranden, dels praktiska handlingar i form av hur vårdaren 

närmar sig den äldre personen men även förhållningssättet till den äldre personen, att känna och 

uttrycka respekt. I många svar nämns att respektera den äldre personen och uttrycka 

uppskattning. Individualitet i denna diskurs är att kunna ta den äldre personen på rätt sätt, att 

känna till vad den äldre tycker om och hur den äldre vill bli bemött. Lisa beskriver bemötandet 

så här: 
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”Empati, att man lyssnar på den äldre personens behov och stannar upp i situationen, att man 

inte gör de där sakerna [omsorgsuppgifterna] med mycket brådska. Empatiskt bemötande och 

äkta närvaro i situationen” Lisa 

Förutom att lyssna och stanna upp i situationen så hänvisar Lisa till att det även är viktigt att låta 

sina handlingar uttrycka detsamma. Ett rutinmässigt eller brådskande utförande kan ge uttryck 

för att den äldre personen inte blir hörd. Detta tangerar också det som Nina beskriver –  att 

vårdaren med sitt beteende inverkar på stämningen och välvilligheten till omsorgen: 

”Till exempel en utmanande klient […] så när man sedan med hjälp av humor får hen glad och 

samarbetsvillig så är det att lyckas fint. Att man får en människa som motsätter sig vården till att 

bli positivt inställd till den.” Nina    

I situationer där den äldre personen motsätter sig omsorgen så använder Nina humor för att få 

den äldre personen på bättre humör. Detta minskar på motsträvigheten och Nina kan utföra 

omsorgen utan att den äldre personen protesterar. Genom sitt ordval och sitt sätt att närma sig 

situationen åstadkommer Nina förändringar i den äldre personens humör. Det bekräftar samtidigt 

för Nina att hon lyckats i en knepig situation och det känns belönande. Denna diskurs skiljer sig 

från diskursen om behov och vård i att den inte är sammanbunden med behov eller omsorgsmål 

utan i sin helhet berör vårdarens uppträdande. Handlingsfriheten ligger i att vårdaren känner den 

äldre personen och kan tillämpa de olika uttrycks- och kommunikationssätten enligt situationen, 

många gånger med den humor som vårdaren vet att passar för den äldre personen.   

5.2.4 Diskursen om ömsesidighet och relaterad handlingsfrihet för vårdaren 

Ömsesidigheten i bemötandet kännetecknas av en dialog mellan vårdaren och den äldre personen 

och att i synnerhet situationen där dialogen sker har betydelse. Här ingår även en medvetenhet 

om att den äldre personen reagerar fastän det inte syns eller fastän kommunikationen inte sker 

som vanligt på grund av till exempel en långt framskriden minnessjukdom. Vårdaren stannar 

upp, tar situationen i beaktande, ger tid och visar aktivt sitt intresse och uttrycker samtidigt även 

en förståelse för situationen ur den äldre personens perspektiv. Jämfört med de andra diskurserna 

positionerar denna den äldre personen tydligare som en jämställd i dialogen och detta gör den till 

en alternativ diskurs i förhållande till de andra. Denna diskurs förekommer i en minoritet av 

utsagorna. Den kännetecknas av en slags distans till situationen, likt det professionella 

bemötandet, men istället för att ta distans från den äldre personen så gäller denna distans den 
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egna uppfattningen av situationen med en strävan att se situationen ur den äldre personens 

synvinkel och förstå denna. Denna diskurs syns främst i samband med att vårdaren ifrågasätter 

rådande praktiker. Individualitet kännetecknas av förståelse och att vid behov kunna göra 

undantag i rutinerna eller omsorgen. Helen säger såhär om bemötandet:  

”Dialogen. Dialogen är viktig, för många saknar just det. Det att man koncentrerar sig. Det är 

ändå bråttom där. På sätt och vis det att man koncentrerar sig på en människa i gången – och att 

det är bra att komma ihåg det själv också, att nu är du här.” Helen  

Helen ser dialogen som betydelsefull i bemötandet, men att fokus inte enbart är på sitt eget 

beteende eller enbart på den äldre personen, utan att det är frågan om ett gemensamt delat 

tillfälle där båda parter är involverade. Denna betoning av en gemensamt delad situation kommer 

fram i Karins beskrivelse av en besvärlig situation under ett hektiskt nattskifte, där hon gjorde ett 

undantag och att just detta undantag gjorde att situationen lugnade ner sig och kändes 

betydelsefull efteråt för Karin.  

”Nå, kanske just det, att när den äldre är i rullstol, att jag satte mig ner bredvid hen och sedan 

sökte jag glass. Och sedan sa jag att ’vi äter tillsammans’, ’det är ingen fara’ och ’jag vet att du 

tycker om glass’. Bara en gemensam stund där. Att det inte enbart är det att den äldre greppade 

tag i eller är rastlös eller aggressiv och sedan lugnade ner sig. Det kändes bra efteråt, att jag 

under det där nattskiftet, fastän det hände allt möjligt den natten, att jag tog den där stunden 

tillsammans med den äldre och kom på att se efter om det fanns glass i frysen.” Karin  

Karin framhåller gemensamheten och dialogen i den besvärliga situationen och att dessa hade 

haft betydelse för att situationen lugnade ner sig. Natten hade varit orolig för många av de äldre 

personerna och Karin hade varit tvungen att överväga vad hon skulle prioritera. Hon valde att 

göra ett undantag. Trots mängden av arbetsuppgifter satte hon sig ner bredvid den äldre personen 

och tröstade. I sin beskrivning av situationen framhåller hon att det var något mera än enbart det 

att den äldre personen var rastlös och aggressiv och sedan lugnade ner sig (en kategorisering som 

till exempel hade framhållits i den professionella distanseringen).  Det var heller inte frågan om 

enbart den äldre personens beteende som lugnade ner sig eller att vårdaren Karin lugnade ner 

den äldre personen (vilket skulle ha beskrivits inom den reflexiva diskursen). Däremot var det 

något som de båda var delaktiga i tillsammans. Detta utgör även handlingsfriheten, vårdaren 

måste inte kontrollera eller styra situationen utan strävar till att förstå och skapa dialog och stöda. 

Minna berör delvis även denna gemensamhet i situationen då hon beskriver bemötandet:  
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”Att man på riktigt lyssnar, att man är intresserad av vad de berättar. De känner nog på sig om 

du verkligen är intresserad av vad de försöker dela med sig. Eller sitter du bara där, att du bara 

har suttit bredvid som ett utförande. De känner nog på sig om det är äkta.” Minna  

Minna använder uttryck som ’på riktigt’ och ’äkta’ för att betona skillnaden till att rutinmässigt 

utföra något samtidigt som tankarna redan kan vara riktade mot följande uppgift. Hon framhåller 

att de äldre personerna kan urskilja hur närvarande vårdaren är i situationen och att detta har 

betydelse för bemötandet och omsorgen. Att bemötandet inte är något som vårdaren rutinmässigt 

kan utföra utan att möta eller att få ett gensvar av den äldre personen och att man tillsammans 

möts i bemötandet.  

5.3 Diskursernas implikationer i den dagliga omsorgen 

Jag beskriver några implikationer som de olika diskurserna medför i det dagliga omsorgsarbetet. 

Jag har valt att lyfta fram implikationer som har betydelse för vårdkvaliteten. Bemötandet 

förekommer i dessa antingen i den direkta kontakten med den äldre personen eller indirekt. Det 

indirekta bemötandet ses i en större kontext där bland annat organisatoriska aspekter och 

maktaspekter har betydelse för vårdarens handlingsfrihet i den direkta bemötandesituationen.  

5.3.1 Positionering av de äldre personerna 

Samtliga vårdare talar i samband med bemötandet om att de i sitt arbete strävar till att tillgodose 

de äldre personernas grundbehov och hjälpa till med de vardagssysslor som de inte klarar av att 

göra själva. Karin reflekterar över vardagsrutinerna och hjälpen i dessa, till exempel vid 

måltiderna. De äldre personerna blir placerade vid matborden och får matportionerna färdigt 

serverade. Karin ser en motstridighet i de rådande praktikerna.  

”Om man tänker efter så gör vi nog mycket för dem, som där vid måltiderna, att vi för allting åt 

dem, de sitter där och väntar. Jag har emellanåt funderat på det att då det ändå finns sådana 

invånare som själva skulle kunna hälla mjölk i glaset åt sig själv och ta eller ge något åt den som 

sitter bredvid. Men så är det den där hygiensidan, man är noggrann med hygienpass och man får 

inte det ena eller det andra. Men jag tänker att man kunde ha för sådana invånare ett bord med 

exempelvis en salladsskål, att inte allting bara kommer någonstans ifrån och de så att säga 

institutionaliseras.” Karin 
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Karin ser situationen så att de äldre personerna blir placerade vid sina platser och att de inte kan 

delta i måltidsförberedelserna på grund av hygienskäl. Den rådande praktiken uttalas inom 

diskursen om behov och vård. De äldre passiveras i den rådande praktiken och denna ifrågasätter 

Karin. Hon en del av de äldre personerna som aktiva och förmögna att kunna delta om de skulle 

ges en möjlighet till det. Istället för att positionera alla som oförmögna att delta skulle hon vilja 

stöda dem som har tillräckligt med funktionsförmåga kvar genom att organisera arbetet litet 

annorlunda. Fredrika är av samma åsikt om att de äldre personerna kunde delta i förberedelserna 

inför måltiderna men hon beskriver detta ur en annan diskurs, den professionella distanseringen: 

”Men jag vill att dom själva ska komma och duka bordet, dom går ju. Dom har ju inga fel, dom 

kan sätta kniv och gaffel och dom kan sätta glasen på bordet. […] Sådana enkla saker, att dom är 

mera med i den här vardagen. Det är ju deras hem. Så dom ska också göra sådana saker som 

dom gör hemma. Men nu sitter dom ju och bara ska ha service.” Fredrika 

Fredrika anser att de äldre personerna har valt att inte delta i måltidsförberedelserna medan Karin 

anser att de äldre inte ges en möjlighet till att delta. Båda tar distans till den rådande praktiken 

men Fredrika använder kategorisering (”dom går ju”, ”dom har inga fel”, ”dom ska ha service”) 

då hon ifrågasätter praktiken, medan Karin ser individuella skillnader i de äldres personernas 

funktionsförmåga och uttalar detta inom diskursen om ömsesidighet. De äldre personerna 

positioneras härmed olika inom de tre nämnda diskurserna: antingen så att en del är aktiva men 

får inte delta, att alla är passiva och vill inte delta eller att ingen är förmögen att delta på grund 

av bland annat hygienskäl. Bemötandet av de äldre personerna återspeglas här i hur de dagliga 

rutinerna är uppbyggda och vilka aspekter som prioriteras på organisationsnivå: hygien och 

effektivitet på bekostnad av individuella aspekter i de äldre personernas funktionsförmåga.  

Positionering används även i uttalanden om beskrivningar av de äldre personerna utgående från 

deras sjukdomar eller beteende. Vårdarna talar om personerna som positivt eller negativt 

inställda till vården (fi: hoitomyönteinen, hoitokielteinen), att den äldre personen är svår att 

vårda (fi: vaikeasti hoidettava) eller att personen har en beteendestörning eller är aggressiv (fi: 

käytösoireinen, aggressiivinen). Dessa kategoriseringar förekommer tydligast inom diskursen för 

den professionella distanseringen men även i någon mån inom diskursen om behov och vård. Det 

finns en betydelseskillnad mellan ”det är svårt att vårda en person” och ”en person är svår att 
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vårda”. Det förstnämnda hänvisar till svårigheten i vårdsituationen som helhet med de rådande 

omständigheterna och den senare nämnda till svårigheten i personen. Positioneringen har därmed 

betydelse för hur de äldre personernas individuella behov av hjälp och stöd tolkas eller förbigås i 

bemötandesituationerna men den har även betydelse för vårdarens handlingsfrihet i dessa. 

Positioneringen kan vara till hjälp för vårdaren till exempel i situationer då hen överväger vilka 

uppgifter det finns tid till att utföra.   

5.3.2 Åsikter om vårdteknologi 

Det finns delade åsikter i utsagorna om vårdteknologi. Dels berör det tillförlitligheten och dels 

ändamålsenligheten med denna. I frågor om tillförlitlighet gäller det inte enbart situationer då 

tekniken inte fungerat som den skall eller att den har reagerat för känsligt och orsakat extra 

arbete för vårdaren. Det gäller också en nedsatt tilltro till teknologins behövlighet överlag: att en 

vårdares bedömning av situationen är mera tillförlitlig än teknologins och att vårdaren ändå 

registrerar samma saker i sitt arbete. Heidi delar denna åsikt med några vårdare. Hon säger:  

” Man kan till exempel inte helt lita på de där armbanden. En människas öga ser nog situationen 

bättre än vad en klocka på armen gör.” Heidi  

Heidi hänvisar till de dagliga vårdrutinerna där vårdarna fortgående bedömer de äldre 

personernas tillstånd i kontakterna till dem, då de bemöter de äldre personerna. Vårdarna 

använder sin syn och hörsel samt kännedomen de har om de äldre och erfarenheten de får i sitt 

arbete.  

Vårdarna upplever att beröring är viktig för de äldre personerna. Flera av vårdarna upplever att 

tekniken kommer emellan vårdaren och den äldre personen, att tekniken kommer istället för. 

Detta minskar på beröringen och närheten för de äldre personerna. Nina säger: 

”Det talas mycket om alla slags robotar och liknande. Jag önskar verkligen inte sådant till 

vården. En robot eller maskin kan inte ersätta en vårdare. Det bara är så. Förstås all sådan 

teknisk hjälp, sådant som underlättar den fysiska belastningen, som till exempel liftar eller 

redskap som underlättar rörelser. Men inga matautomater eller annat liknande.” Nina 
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Nina vill inte att vårdare skall ersättas med robotar. Hon ser inte dessa som teknisk hjälp, vilket 

apparater för förflyttningar är. Flera av vårdarna upplever vårdteknologin som en konkurrent till 

vårdaren och ett hot mot upplevelser av närhet för de äldre personerna. Vårdare talar om att 

teknik inte kan ersätta beröring, att det är en självklarhet att vårdaren vid sidan av sitt arbete 

följer med och noterar samma saker som tekniken dokumenterar och tekniken således inte 

behövs. Hälften av alla utsagorna om vårdteknologi förhåller sig kritiskt till denna och dessa 

utsagor förekommer enbart inom diskursen för behov och vård. Inom denna diskurs görs inga 

uttalanden om att tekniken kunde underlätta vårdarens arbete.  

De positiva utsagorna om teknik förekommer i huvudsak inom diskursen om den professionella 

distanseringen. Dessa kännetecknas av att vårdaren använder teknologin som ett mätinstrument 

och får tillförlitlig kunskap som hjälp i övervakningen av de äldre. Teknologin minskar i dessa 

utsagor konkret på vårdarens steg, ökar på tryggheten och underlättar vårdarens arbetsbörda. 

Gabriella säger:  

”Jag önskar att man kunde utnyttja mycket teknologi så att det skulle hjälpa vårdaren att 

övervaka de äldre personerna. Att det skulle ge trygghet. Att man på distans kunde följa med den 

äldre personens mående och tillstånd. […] Förstås önskar jag att man med teknologin inte helt 

ersätter vårdaren. Att den mänskliga kontakten ändå borde bli kvar.” Gabriella 

Gabriella anser att teknologin är till nytta i övervakningen och ökar på tryggheten. Men hon 

tycker också att vårdaren inte kan ersättas med teknologi. Åsikten uttalas därmed på två olika 

nivåer och två olika diskurser – den ena ur övervakningens synvinkel och inom den 

professionella distanseringen och den andra på den individuella nivån och diskursen om behov 

och vård. De mänskliga kontakterna, bemötande och beröring behövs och detta kan inte ersättas 

med att till exempel smeka en säl. Diskursen om behov och vård ser inte tekniska lösningar som 

ett komplement utan som konkurrerande, att tekniken kommer emellan vårdaren och den äldre 

personen, att den ökar på distansen till vårdaren och minskar på värme, närhet och närvaro som 

är viktigt för de äldre personerna. Trots forskningsrön om mjuka robotdjur, som reagerar på 

beröring och har en stimulerande eller lugnande effekt på personer med minnessjukdom (Wada 

et al., 2005), så godtas dessa tekniska lösningar dock inte inom diskursen för behov och vård. 

   



47 

 

5.3.3 Besvärliga bemötandesituationer och uttryck av våld 

I vårdarnas beskrivningar om besvärliga bemötandesituationer förekommer det mycket utsagor 

om aggressioner och våld. Det är oftast frågan om att personer med minnessjukdomar uttrycker 

sig våldsamt, elakt eller sexuellt, antingen muntligt eller i gärningar som sparkar, knipningar, 

hårda grepp, skuffar eller slag. Detta förekommer, om inte dagligen, så varje vecka. Karin 

beskriver ett exempel på en sådan situation: 

”Tar i fysiskt, kraftigt, så att det blir blåmärken och klämmer om låret. Och man kan inte alltid 

förutse de här situationerna. Igår var det en sådan situation, och det känns, liksom vad? När man 

försöker sitt bästa och hjälper, och fastän man vet att den äldre inte gör det med flit, hen bara 

inte förstår, vad kan man göra på annat sätt då?” Karin  

Karin beskriver svårigheten med att hjälpa och vårda personer som har minnessjukdomar. De 

kan oförväntat greppa tag om vårdaren, i armen eller benet, så att det blir blåmärken. Karin 

upplever det belastande då vårdaren strävar till att göra sina uppgifter för den äldres väl och det 

ändå resulterar i att den äldre personen tar i hårt eller uttrycker sig aggressivt. Hon undrar vad 

vårdaren kunde göra på annat sätt då hen är nära den äldre personen och antingen muntligt eller 

manuellt handleder denna. Karins utsaga sägs inom diskursen om ömsesidighet och den är ett 

undantag bland utsagorna om de besvärliga situationerna och aggressionerna/våldet.  

I alla vårdares uttalanden är dylika aggressions- och våldsutbrott en del av arbetet. De orsakas av 

sjukdomen och är ett symtom som inte är riktat mot vårdaren. Därför tar vårdarna dem heller inte 

personligen. Heidi berättar: 

”De är många och förekommer säkert dagligen. Till exempel en äldre person som är någonstans 

i en annan värld och är på väg hem och jag är tvungen att neka det och hindra hen från att 

vandra ut genom dörren. Då kan det verkligen komma slag med knytnäven och sparkar och 

liknande. Jag kan inte säga ett enskilt exempel, men de här förekommer varje vecka.” […] ”De 

blir inte och betunga sinnet för jag har så länge gjort det här arbetet. Förstås harmar det om det 

blir ett blåmärke om den andra sparkar men jag upplever det inte som våld i arbetet, för jag 

förstår att det är den andras sjukdom som orsakar den, det är inte den andra personen. Det är en 

skild sak om en arbetskamrat skulle slå mig.” Heidi 
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Heidi utövar beskyddande makt då hon hindrar den äldre personen med minnessjukdom från att 

gå ut utan följeslagare. Detta väcker frustration hos den äldre personen. Heidi förstår att det är 

den bakomliggande sjukdomen som orsakar den våldsamma reaktionen hos den äldre personen. 

Heidis långa arbetserfarenhet underlättar det också för henne att förhålla sig yrkesmässigt till det 

hela. Hon berättar att hon inte skulle förhålla sig på samma sätt om till en arbetskamrat skulle ha 

uppträtt aggressivt gentemot henne. Då skulle det väcka helt andra känslor. Heidi ser inte den 

äldre personen som skyldig till det aggressiva uppträdandet eftersom hen är i en annan värld och 

inte förstår situationen.  

I vårdarnas utsagor är de aggressiva uttrycken en del av arbetet och inte ”riktigt” våld utan ett 

symtom på sjukdom. Dessa utsagor sägs inom diskursen för den professionella distanseringen. 

De våldsamma uttrycken upplevdes av en vårdare så vanliga att hon inte alltid gör en HaiPro-

anmälan om dem, det vill säga en rapportering om en händelse som äventyrar patient- och 

arbetssäkerheten. Detta innebär inte att även andra vårdare gör så men det beskriver dock att 

våldet kan upplevas som en ofrånkomlig del av det dagliga arbetet. Detta återspeglas i alla 

vårdares svar om besvärliga bemötandesituationer.  

Vårdaren har vissa sätt hen kan förebygga våldsamma situationer: via sitt bemötande, att ty sig 

till ett yrkesmässigt närmande, att be om hjälp av en annan vårdare eller att gå ifrån situationen 

och komma på nytt senare. Ifall det inte lyckas tyr man sig till medicinering. Detta beskriver 

Olivia så här:  

”Men om man själv blir upprörd i situationen så märker man sedan att då löser det sig inte alls. 

Man skall vara sådär lugn och saklig […] Det försnabbar många gånger så att saken reder upp 

sig.” […] ”Men så finns det sådana, som man vet att fastän man skulle diskutera hela kvällen 

och det inte finns tid till det, så vet man att de behöver en halv Opamox för att situationen skall 

lugna ner sig, så då bör man ge en sådan i så fall. Individuellt, alltså.” Olivia 

Olivia gör även sitt uttalande inom den professionella distanseringen. Det kännetecknas av 

distans till situationen, ett lugnt uppträdande och en kunskap om i vilket skede man bör ta till 

medicinering. Att diskutera tar en längre tid och kräver av vårdaren en förmåga att bibehålla sitt 

lugn. Det finns enligt Olivia dock inte alltid tid till förfogande.    
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Bemötandesituationer som varit svåra, till exempel i samband med muntlig eller fysisk 

våldsamhet, diskuterar vårdare i efterhand med sina kollegor. Vårdarna berättar de i dessa 

situationer får bekräftelse av andra att även de råkat ut för samma sak och att det inte varit 

vårdarens fel. Diskussionerna ger stöd. Samtidigt bidrar det även till att återuppbygga bilden av 

att våldet hör till arbetet då även de andra vårdarna berättar om motsvarande upplevelser. 

Minnessjukdomen inverkar på interaktionen via förändringar i den äldre personens förmåga att 

tolka sig själv och sin omgivning samt sättet och förmågan att uttrycka sig. Det gör situationerna 

mera krävande för vårdaren: att kunna anpassa sitt sätt att bemöta den äldre personen så att de 

möts, att det uppstår en dialog emellan dem. Detta hänvisar Helen till i sin beskrivning:  

”Att man ger tid eller att det inte skulle vara bråttom, för om man gör med brådska och du ser ut 

att ha bråttom eller att du säger att du har det så det är en dålig sak. Att man tar sig tid och på 

samma gång också tar kontakt med den äldre personen och kommunicerar och med humor och 

liknande.” Helen 

Största delen av de äldre personerna har minnessjukdomar som inverkar på deras 

funktionsförmåga i olika grad. Detta gör att omsorgssituationerna också kan variera mycket från 

dag till dag i hur de förflyter och hur mycket hjälp den äldre personen behöver – eller hur mycket 

den äldre protesterar mot det som vårdaren borde göra eller hur mycket hen önskar göra sådant 

som vårdaren måste begränsa. Dessa situationer upplever vårdarna vara svåra att förutse och de 

kräver tid i anspråk att lugna ner eller reda ut. Vårdarna önskar överlag mera tid för de äldre 

personerna, att de skulle ha tid att koncentrera sig på de äldre personerna en i gången. Lisa säger:  

” Jag kan lyssna, men det krävs mera tid för att man skall orka lyssna.” Lisa 

Lisa uttrycker dilemmat i vardagen. Då Lisa lyssnar så vill hon förstå situationen så som den 

äldre personen förstår den, vad hen önskar. Lisa strävar efter en dialog med den äldre personen 

och det förutsätter en fokusering på vad den äldre säger. Minnessjukdomens effekter, bland 

annat svårigheterna att uttrycka sig och de förstärkta känslouttrycken (Mönkäre, 2019), har 

betydelse i dialogen. Den äldre personen kan ha ett begränsat ordförråd att tillgå och svårigheter 

att tolka sig själv men också det som vårdaren säger. Vårdaren måste i dessa situationer därför 

anpassa sina uttryck och sitt uppträdande utgående från den äldres gensvar samtidigt som 
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vårdaren gör tolkningar om önskemålen och behoven i situationen. Detta kräver en större 

fokusering och en större pragmatisk tolkningsförmåga i dialogen jämfört med en ”vanlig” 

kommunikation. Detta hänvisar Lisa till då hon säger ”orka lyssna”. Begränsat med tid inverkar 

på bemötandet. Det höjer på tröskeln för att stanna upp i situationen och kan leda till att den 

äldre personen upplever situationen ovänlig eller hotfull. Detta i synnerhet ifall ett behov av 

närhet blir förbisett. Det kan vara bäddat för en konfliktsituation, men utan att orsaken finns i en 

”aggressiv servicebrukare” utan i det som Brodin och Mattsson (2014) benämner professionell 

blockering. Kategoriseringen av den äldre som aggressiv, i diskursen för professionell 

distansering, ger vårdaren handlingsfrihet men samtidigt finns det risk för en professionell 

blockering inför den äldre personens förbisedda behov. Brist på vårdarens tid kan vara en 

utlösare av ett dylikt händelseförlopp. Det saknas överlag utsagor om att våldet eller 

aggressionerna kunde förebyggas, lindras eller minskas på, förutom Karins fråga i början av 

detta kapitel.   

5.3.4 Om förväntningar och respons på bemötandet  

 I utsagor om bemötandet är responsen från de äldre personerna viktig. Den bekräftar att 

vårdaren har gjort rätt saker, att hen har kunnat bemöta den äldre på ett bra sätt och kunnat bidra 

till den äldre personens välmående. Ifall de äldre personerna inte kan uttrycka sig muntligt så 

tolkar vårdaren den äldre personens välmående via hens kroppsspråk, hur lugn hen är. 

”Nog visar de med sina gester och sitt varande om de inte är nöjda, tycker jag, ganska tydligt. 

Fastän de inte har ord att uttrycka sig med så syns nog den obekväma känslan på något sätt.” 

Lisa 

Kroppsspråket uttrycker måendet, det behövs inte ord till att uttrycka sig, berättar Lisa. Detta är 

en viktig respons för vårdaren. Likaså upplevs responsen från anhöriga som betydelsefull. Den 

bekräftar en god vård och uppskattning. Lisa fortsätter om bekräftelse om ett gott bemötande av 

den äldre personen:  

” Och det, att om någon anhörig ger god respons, till exempel att den äldre personen har 

berättat något positivt om dig, så nog känns det alltid bra.” Lisa 
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Anhöriga till de äldre kan dock ge annan respons. De flesta vårdarna framhåller 

bemötandesituationer med anhöriga som besvärliga då det gäller den negativa responsen. Dessa 

känns tyngre än de besvärliga situationerna med de äldre personerna. Den negativa responsen 

upplevs i många utsagor som obefogad och vara i konflikt med vårdarens uppfattning. Vårdarna 

upplever att de anhöriga klagar över bagateller: till exempel att den äldre personen har fel skjorta 

på sig eller att man har gett fel mellanmål. Vårdare upplever att de anhöriga inte känner till den 

äldre personens tillstånd eller sjukdom och att de inte värdesätter vårdarnas arbete eller litar på 

vårdarnas omdöme. Nina beskriver det så här:  

”I själva verket pågår det som bäst en sådan förskräcklig polemik med några anhöriga, alltså 

inte bara med mig utan med alla. Det påverkar nog, så att man funderar på det efter arbetsdagen 

och på fritiden. Det är kanske mera frågan om en brist på förtroende från de anhörigas sida. De 

litar inte att vi vårdar väl fastän vi gör det, det finns nog inget att klaga på.” Nina 

De anhörigas förväntningar och krav upplevs av en del vårdare rent av som påtryckningar. Helen 

säger:  

”Nå det är sådant negativt, negativt och ingenting är riktigt bra, att allting är dåligt. Fastän allt 

verkligen är riktigt bra, när man tänker efter.” Helen 

Den negativa responsen upplevdes som obefogad då den riktar sig mot bagateller. Fredrika 

uttrycker sig så här: 

”Mindre klagomål av de anhöriga. Såklart de skulle kunna klaga om det skulle vara något sakligt 

klagomål men de klagar på att ’nej men, hon har fel skjorta på sig idag, hon ska ha den skjortan’ 

och ’hon vill inte ha smörgås, hon vill ha yoghurt istället’. Liksom, vid sådana grejer så blir man, 

okej, då har man svårt att le.” Fredrika  

Gemensamt för dessa utsagor är att de sägs inom diskurserna om behov och vård eller den 

professionella distanseringen. Inom dessa har vårdarna inte handlingsfrihet inför de anhörigas 

negativa respons. Den negativa responsen ställs även många gånger direkt till vårdarna och 

kvällstid då det inte finns förmän på plats. I uttalandena om de anhörigas respons saknas 

uttalanden ur diskursen om det reflexiva bemötandet eller ömsesidighet, förutom Karins 

beskrivning av en besvärlig tid tidigare på arbetsplatsen:  
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”Och man lyssnade på de anhöriga, även förmän och ledning lyssnade. Det var inte bara så att 

vi vårdare får hela tiden ta emot det (hänvisning till den negativa responsen), i synnerhet när de 

anhöriga är mycket här om kvällar och veckoslut, då det inte finns förmän.” Karin      

I Karins utsaga har de anhörigas klagomål varit befogade. Vårdarna, förmän och ledning 

lyssnade. Vårdarna behövde inte ensamma ta emot responsen och enligt Karin upplevdes denna 

respons inte heller som obefogad.   

Responsen från de anhöriga berör bemötandet av de äldre personerna indirekt. Den innebär en 

förväntan om att vårdaren bör beakta andra aspekter i omsorgen än vad hen har gjort. 

Konfliktsituationerna med de anhöriga tar också upp tid som vårdarna överlag upplever sig ha 

begränsat av i omsorgen samtidigt som de anhörigas respons ter sig tränga in på ett område som 

ur vårdarens synvinkel omfattar enbart den äldre personen och vårdaren och utav vilken vårdaren 

har en helt annan uppfattning. Det saknas en dialog och det omfattar maktaspekter. Vårdaren 

saknar handlingsutrymme för att ta emot och hantera denna respons på ett konstruktivt sätt inom 

de dominerande diskurserna. Responsen kategoriseras som bagateller eller ses som obefogad 

eller vara en brist på förtroende för omsorgen inom de dominerande diskurserna.    

5.4 Sammanfattning av diskurserna och deras implikationer i omsorgen  

Bemötandet konstrueras av vårdare genom uppmärksamhet, röstanvändning, beröring, tid och att 

skapa kontakt. Bemötandet omtalas sällan i en neutral kontext utan oftast i betydelsen ett gott 

bemötande. Ett dåligt bemötande är något som inte omtalas. Det finns besvärliga situationer för 

bemötandet i samband med minnessjukdomar och i en del av dessa förekommer det våld 

gentemot vårdaren.  

I utsagorna har jag identifierat fyra diskurser: diskursen om behov och vård, diskursen om 

professionell distansering, diskursen om reflexivt bemötande och diskursen om ömsesidigt 

bemötande. Bemötandet i diskursen om behov och vård berör bemötandet i samband med vården 

utgående från den äldre personens behov och önskemål. Den professionella distanseringen utgår 

från en sjukdoms- och beteendekategorisering och har en viss distans till den äldre i bemötandet. 

Det reflexiva bemötandet noterar vårdarens uppträdande och uttryck då hen bemöter den äldre 

personen. Via sitt bemötande kan vårdaren åstadkomma förändringar i den äldre personens 
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sinnesstämning. Den ömsesidiga bemötandediskursen omfattar interaktionen och båda parters 

närvaro i situationen. Situationen för bemötandet har betydelse och vid behov gör vårdaren ett 

undantag. Inom de olika diskurserna har individualitet i omsorgen olika betoning. Vårdarens 

handlingsfrihet skiljer sig också mellan de olika diskurserna. En sammanfattning av detta finns i 

figur 1.  

 

DISKURS VAD ÄR 

BEMÖTANDE 

INDIVIDUALITET 

I OMSORGEN 

VÅRDARENS 

HANDLINGSFRIHET 

BEHOV OCH 

VÅRD 

Lyhördhet, 

förverkliga en god 

vård 

Utgående från vård- 

och omsorgsbehov 

Handlingsfrihet inom 

ramen för serviceavtal 

och tidsresurser  

PROFESSIONELL 

DISTANSERING 

Distans, 

kategorisering 

utgående från 

beteendet eller 

sjukdomen 

Utgående från 

sjukdom eller behov 

av medicinering  

Kunskap att hantera 

situationer och hålla 

läget under kontroll, vid 

behov medicinering 

REFLEXIVT 

BEMÖTANDE 

Fokus på det egna 

uppträdandet 

Känna den äldre, 

bemöta den äldre så 

som hen vill bli 

bemött  

Vårdaren kan orsaka 

förändring i den andra 

personens 

humör/beteende 

ÖMSESIDIGT 

BEMÖTANDE 

Dialog Förstå den andras 

situation ur hens 

perspektiv  

Göra undantag, stanna 

upp. Ifrågasätter 

rådande praktiker 

 

Figur 1. Översikt av diskurser, hur bemötande och ”individuellt” är konstruerat i dessa samt 

hurudan vårdarens handlingsfrihet är inom diskursen.   

De dominerande diskurserna i bemötandet är diskursen för behov och vård, diskursen för den 

professionella distanseringen och det reflexiva bemötandet. Dessa föreskriver hur vårdaren skall 

gå till väga och positionerar vårdarna mer eller mindre i att kunna hantera de olika 

bemötandesituationerna. Den professionella distanseringen och det reflexiva bemötandet 

påbjuder vårdarna mest handlingsfrihet medan vårdaren har mindre handlingsfrihet inom 

diskursen för behov och vård. I denna är omsorgsuppgifterna viktiga att få gjorda. I synnerhet då 

den äldre personen protesterar innebär denna diskurs en konflikt för vårdaren då bemötandet är 

tätt sammankopplat med omsorgsuppgifterna som enligt den goda vården borde utföras.    

Diskursen om ömsesidighet innebär en alternativ diskurs till de föregående. Den belyser 

mångfacetteringen i den sociala interaktionen: att man även förstår den äldre personens 
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reaktioner, tar situationen i beaktande och vid behov kan göra ett undantag. I denna diskursen 

positioneras den äldre personen tydligast som en aktiv part. Den sociala interaktion kräver dock 

ofta tid, vilket det på basen av utsagorna inte alltid finns tillgång till.  

Implikationer som tydligast stiger fram i de dominerande bemötandediskurserna och som har 

betydelse för vårdkvaliteten berör: 

a) en kategorisering utgående från beteende eller sjukdom där den äldre personen tillskrivs en 

mindre aktiv roll i bemötandesituationerna eller positioneras utgående från en vårduppgift. Det 

finns i dessa situationer en risk för att vårdaren tillämpar det som Brodin och Mattson (2014) 

kallar för en professionell blockering, där vårdaren förbiser den äldre personens individuella 

behov på bekostnad av andra aspekter. 

b) ett ifrågasättande av nyttan med vårdtekniken inom en av de dominerande diskurserna, 

diskursen för behov och vård. Inom denna ses vårdtekniken vara onödig eller komma emellan 

vårdaren och den äldre personen och således utgöra en risk för mindre närhet och beröring för 

den äldre personen. Det saknas inom denna diskursen överlag uttalanden om vårdteknikens 

eventuella fördelar.  

c) en normalisering av våldsamma uttryck och handlingar gentemot vårdarna. 

Minnessjukdomarna ses som en del av arbetet och orsakas av minnessjukdomar, vilket avleder 

uppmärksamheten från själva situationerna och de möjligheter det finns att förebygga dem där. 

Det saknas överlag uttalanden som efterlyser möjligheterna att minska på detta våld gentemot 

vårdarna.     

 d) en brist på handlingsutrymme för vårdaren att ta emot och konstruktivt hantera negativ 

respons från de anhöriga. Denna ses som obefogad och beröra bagateller men upplevs samtidigt 

belastande. Den äldre personens rofylldhet och den goda responsen av anhöriga bekräftar att den 

äldre personen har blivit väl bemött.   

En sammanfattning av implikationerna i omsorgspraktikerna finns sammanställda i figur 2.  
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PRAKTIK BEHOV OCH 

VÅRD 

PROFESSIONELL 

DISTANSERING 

REFLEXIVT 

BEMÖTANDE 

ÖMSESIDIGT 

BEMÖTANDE 

POSITIONERING 

AV DE ÄLDRE I 

OMSORGS- 

SITUATIONER 

Vårdaren är den 

aktiva parten, den 

äldre tar emot vård. 

Vårdbehovet styr.  

Kategorisering 

utgående från 

beteende: 

samarbetsvillig, 

aggressiv, 

hjälpbehövande. 

De äldre är 

mottagliga, känslor 

smittar. Vårdarens 

lugna uppträdande 

inverkar på den 

äldre: aktiverar eller 

stimulerar.  

Den äldre kan göra 

själv trots behov av 

yttre hjälp. Fokus 

på samarbete, 

vårdaren stöder. 

VÅRDTEKNIKENS 

BETYDELSE I 

OMSORGEN 

Tekniken kommer 

emellan vårdaren 

och den äldre; 

minskar på närhet, 

beröring och 

mänskliga kontakter 

för den äldre. 

Vårdtekniken ökar 

på trygghet, 

övervakning och 

tillförlitlighet i vård 

och omsorg. 

Tekniken onödig. 

Vårdaren gör dessa 

iakttagelser normalt 

under arbetsdagen, 

”människoögat 

tillförlitligare än ett 

aktivitetsarmband”. 

Innebär utmaningar 

i tillämpningen: vad 

behövs och hur 

användas? Hur få 

synligt allt som 

görs? 

BESVÄRLIGA 

BEMÖTANDE- 

SITUATIONER, 

AGGRESSIONER 

Minnessjukdomen 

orsakar beteendet, 

inte riktat mot 

vårdaren. Utmaning 

att kunna utföra den 

goda vården. 

Besvärliga 

situationer hör till 

omsorgsarbetet.    

Kategorisering 

enligt beteende: 

rastlös, aggressiv. 

Sjukdomen orsakar. 

Vårdaren bör 

uppträda lugnt. 

Medicinering, ifall 

tal inte hjälper. 

Aggressioner hör till 

minnessjukdomar.  

Uppmärksamhet på 

det egna 

uppträdandet: lugn 

och saklighet, 

viktigt att känna till 

hur den äldre vill bli 

bemött. Även 

reflektion över hur 

vårdaren bör handla 

följande gång. 

Förstår situationen 

ur den äldre 

personens 

synvinkel eller hur 

sjukdomen inverkar 

på beteendet.  

RESPONS FRÅN 

ANHÖRIGA, 

BETYDELSE 

De anhöriga vet inte 

vad vård och 

omsorg innebär och 

känner inte de 

äldres nuvarande 

situation. 

Responsen känns 

obefogad. 

Kategorisering: 

besvärliga anhöriga 

och icke-besvärliga. 

Klagomålen berör 

bagateller som inte 

har betydelse i 

vården. Responsen 

känns obefogad.  

Reflektion över 

situationen och att 

vårdaren har gjort 

allt rätt. Det är inte 

fel på vården eller 

vårdaren. 

Responsen känns 

obefogad.  

Förstår responsen 

från anhöriga och 

förstår vårdarens 

utmaningar i 

vardagen. Det finns 

dock inte tid eller 

plats för att 

bearbeta dessa.  

Figur 2. Översikt av implikationer på omsorgspraktiker i de olika diskurserna. 

 

6 DISKUSSION 

Syftet med denna avhandling har varit att studera hur vårdare konstruerar bemötandet, vilka 

diskurser som urskiljs och vilka implikationer i omsorgspraktikerna dessa innebär. Resultaten 

visar att bemötandet konstrueras av uppmärksamhet, röstanvändning och beröring samt att få 

kontakt och ge tid. I intervjusvaren kan urskiljas fyra bemötandediskurser: diskursen om behov 
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och vård, diskursen om professionell distansering, diskursen om reflexivt bemötande och 

diskursen om ömsesidighet. De tre första diskurserna är de dominerande och den sistnämnda 

urskiljs tydligast i situationer för undantag eller då de rådande praktikerna ifrågasätts. 

Implikationer i bemötandesituationer berör kategorisering och positionering av de äldre, 

upplevelser att vårdtekniken minskar på närhet och beröring av de äldre personerna, 

normalisering av våld gentemot vårdarna och ett begränsat handlingsutrymme vid negativ 

respons från anhöriga.  

Positioneringen av den äldre antingen som en person i behov av hjälp eller som en person som 

har aktivitet men som behöver stöd har betydelse för det individuella bemötandet. En 

kategorisering utgående från beteendet eller sjukdomen kan medföra en risk för ett förbiseende 

av viktiga individuella behov (Brodin & Mattsson, 2014). Detta kan ha betydelse för den äldre 

personens upplevelse av livskvalitet och hur funktionsförmågan upprätthålls (Vaarama, 2002; 

Voutilainen et al., 2002). Bemötandet i vardagen är därmed för vårdaren en fortgående 

balansgång mellan det individuella bemötandet av de äldre personerna och övervakningen av de 

äldre personerna. I denna kan kategoriseringen vara till hjälp för vårdarens handlingsfrihet men 

samtidigt innebära ett förbiseende av den äldre personens behov.     

I vårdarnas uttalanden varierar teknikens betydelse i omsorgen allt från att vara en hjälp i 

övervakningen av de äldre till att utgöra ett hot om minskade sociala kontakter och beröring för 

de äldre personerna. Oron för att tekniken skall komma emellan vårdaren och den äldre personen 

och minska på de mänskliga kontakterna i omsorgen är påfallande inom diskursen för behov och 

vård. De sociala kontakterna, känsla av närhet och beröring har betydelse för människor ända till 

livets slut, trots individuella skillnader. Utgående från studier om implementeringen av 

vårdtekniken (Segercrantz & Forss, 2019) väcks frågan om huruvida det har fästs 

uppmärksamhet vid hur vårdteknologin har implementerats och hur mycket vårdarna har fått 

vara med i planeringen och diskussionerna om nyttan och tillämpningen av denna? 

Vårdteknologin är motiverad då den är till hjälp och den frigör resurser till något annat viktigt. 

Frågan är därmed vilka uppgifter som är ändamålsenliga att sköta med hjälp av teknik och hur 

man kan integrera den i omsorgen så att den inte känns komma emellan vårdaren och den äldre 

personen? Det skulle också vara viktigt att i samband med vårdteknologi kunna framhålla de 

möjligheter till närvaro med de äldre personerna som tekniken medför eller som tekniken inte 
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utesluter. Det är något som återkommer i nästan varje intervju – att man upplever att det inte 

finns tillräckligt med tid för de äldre personerna. 

Resultaten påvisar dock framför allt att det i bemötandet av de äldre personerna förekommer 

mycket aggressioner och våld som riktas mot vårdarna. I utsagorna ifrågasätts dock inte detta 

våld utan det ses som en del av arbetet och som en del av minnessjukdomarna. Därmed bidrar 

det även till att återuppbygga diskurser om förekomsten av detta våld, det normaliserar 

fenomenet. I vårdarnas svar ses aggressiviteten vara orsakad av minnessjukdomen, den ses inte 

som en interaktionssvårighet relaterad till minnessjukdomen. I en arbetsdag med begränsade 

resurser gällande tid och personal och där det samtidigt finns fastställda uppgifter som bör göras 

(och som även dokumenteras och övervakas) finns det risk för att vårdaren inte hinner bemöta 

den äldre personen med det lugn och den närhet som den äldre skulle behöva för att känna tilltro 

och trygghet i situationen. Med tanke på den stora andelen minnessjukdomar och på de rådande 

omständigheterna inom vård- och omsorgssektorn, till exempel med svårigheter att få tillräckligt 

med personal, är det ur båda gruppernas synvinkel sett viktigt att kunna minska på detta våld. Ett 

viktigt steg i detta kunde vara att ändra på hur man talar om aggressioner och våld inom 

omsorgen, att det inte är något bara hör till. Fastän alla våldssituationer inte går att förhindra så 

borde uppmärksamheten ändå riktas mot att tala om att försöka minska på dem. Diskursen för 

behov och vård är stark inom omsorgen, liksom den professionella distanseringen. De alternativa 

diskurserna om våld stiger inte fram i denna studie. Denna kontrast är framträdande i analysen. 

Frågan är därför på vilket sätt kunde både hälso- och hygienaspekter och den äldre personens 

trygghets- och välmåendekänsla mötas i de dagliga omsorgssituationerna utan en kategorisering 

av beteendestörning men även utan att förbise förekomsten av våld? Då minnessjukdomen ses 

vara orsaken till aggressionen förs uppmärksamheten bort från själva situationen och förståelsen 

för den äldre personens känslor och upplevelser i denna. Genom att se aggressionerna som en del 

av situationen och rikta uppmärksamhet på de aspekter som där till exempel kunde svara på den 

äldre personens behov av närhet eller trygghet (Mönkäre, 2019; God medicinsk praxis, 2021; 

Hallikainen et al. 2019) kunde det finnas bättre förutsättningar till att förebygga eventuella 

våldsuttryck. 

Individualitet har olika betoning i de olika diskurserna. Det finns dock inte möjligheter att 

förverkliga alla önskemål individuellt. Minnessjukdomen för dessutom med sig förändringar i 
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den äldre personens funktionsförmåga på många olika sätt och därmed även förändringar i de 

aspekter som har betydelse för livskvaliteten (Mönkäre, 2019; Vataja & Koponen, 2019). Det 

kan ta tid för en anhörig att godkänna dessa förändringar. Det kunde därför vara till hjälp att 

öppna för de anhöriga på vilket sätt viktiga aspekter för den äldre personens livskvalitet tas i 

beaktande i vardagen fastän de utåt sett inte ser ut att förverkligas så att man gemensamt 

uppmärksammar samma aspekter. De resurser som nu går åt till att vårdarna tar emot negativ 

respons från de anhöriga kunde användas till ett bättre samarbete som även kunde underlätta det 

dagliga arbetet i omsorgen för vårdaren. 

Utgående från resultaten kunde det behövas ett större utrymme för diskursen om ömsesidighet i 

omsorgen: mera uppmärksamhet mot den äldre personen som en aktiv part utgående från vars 

behov omsorgen byggs. För personer med minnessjuka är en fungerande interaktion med 

omgivningen viktig för upprätthållandet av funktionsförmågan. Detta innebär beaktande av 

situationen ur den äldre personens synvinkel, en förmåga att kunna läsa och tolka även små 

förändringar i kroppsspråk eller känslouttryck och att vid behov ha tid för att ha denna 

interaktion med den äldre personen i en rofylld omgivning. Denna diskurs om ömsesidighet finns 

i vårdarnas utsagor närmast som en alternativ diskurs, till exempel för att beskriva undantag eller 

då rådande praktiker ifrågasätts. Denna kunde få mera utrymme för att stöda en utveckling av 

praktikerna då den samtidigt noterar svagheter i de nuvarande rådande praktikerna.   

Avhandlingen bidrar med nya insikter om bemötandet i omsorgens vardag, bland annat om hur 

olika diskurser ser på individualitet och hur våldet gentemot vårdarna normaliseras och inte 

ifrågasätts inom de rådande diskurserna. Den påvisar också riskerna då man tillämpar 

kategorisering och hänvisar till individuella behov eller individuellt bemötande i omsorgen. En 

kategorisering utgående från beteende eller sjukdom kan ge vårdaren handlingsfrihet i 

komplicerade bemötandesituationer. Samtidigt kan den dock leda uppmärksamheten till fel 

aspekter: bland annat avleda uppmärksamheten från den individuella situationen och i värsta fall 

resultera i en professionell blockering och ett förbiseende av de individuella behoven.   

Implikationerna av bemötandet jag här har lyft fram betraktar bemötandet på både mikro- och 

makronivåer. Då det i bemötandet är frågan om hur man förhåller sig till någon eller något så 

berör bemötandet på makronivån hur man överlag bemöter personer inom omsorgen. Det berör 
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då även värderingar, vilket Blennberger (2013) framhåller i det ideala bemötandet. På en 

organisatorisk nivå syns detta i vilka aspekter som framhålls på bekostnad av andra, till exempel 

vad som hör till omsorgen, vilka resurser som finns att tillgå och hur tjänsterna är organiserade.  

Styrkan i den utförda studien är dess anknytning till vardagen i arbetet. Resultaten om våldet mot 

vårdare och dess anknytning till de dominerande diskurserna i omsorgen samt riskerna för 

bemötandets kvalitet i samband olika kategoriseringar av de äldre personerna förtjänar 

uppmärksamhet. Begränsningar i studien utgörs av att forskningsfrågorna är omfattande och de 

olika diskurserna och deras implikationer blir ytligt behandlade. För att kunna presentera 

resultaten har jag också tillämpat en kategorisering av dessa. Dessa gränser mellan olika 

aspekter, till exempel diskurser eller implikationer, förekommer inte så entydiga i det dagliga 

livet som här framställs. Intresset har dock varit i att göra synligt hur diskurserna har betydelse i 

de vardagliga bemötandesituationerna i omsorgen och detta hade inte kunnat göras utan en 

tillämpning av kategorisering. En begränsning av frågorna eller resultatens omfattning skulle ha 

varit ändamålsenligt för en pro gradu-avhandling. Men samtidigt hade jag då även gått miste om 

aspekter som har betydelse i de dagliga omsorgspraktikerna.  

Utgående från resultaten finns det ett behov av att fördjupa kunskapen om bemötandet ur 

vårdarens kontext. Därmed har studien också uppfyllt en uppgift. I enlighet med den abduktiva 

ansatsen väjer dessa resultat för resultat som i andra studier fördjupar kunskapen eller påvisar 

något annat om det som här studerats. Fastän det i denna studien har analyserats ord och 

ordanvändning så framkommer det även att den ickeverbala kommunikationen har en stor 

betydelse i bemötandet: beröring, ansiktsuttryck, gester och röstanvändning. Dessa skall vara 

samstämmiga med de verbala uttrycken för att de skall kunna tolkas av mottagaren som ett gott 

bemötande. Enligt forskningsrön (Mönkäre, 2019) har de ickeverbala uttrycken större betydelse 

ju längre framskriden sjukdomen är. Hur mycket reagerar de äldre personerna på till exempel 

beröringen och kvaliteten av denna? Har detta betydelse i omsorgen och för förekomsten av 

aggressionerna gentemot vårdarna?    

Som en avslutning återgår jag till Karins citat om omsorgens vardag. Bemötandets betydelse i 

omsorgens sociala vardag belyses uttömmande i svaret på frågan om vad som är meningen med 

hennes arbete:  
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”Om man tänker det som så att det här är invånarnas sista plats, bostad på sätt och vis, 

och att man förhoppningsvis via den palliativa vården också kan dö här, så det att man 

ändå kan ge dem livskvalitet, tilltro och glädje i allt, fastän de bor på en institution och 

där vi är anställda. Att det finns skratt och humor och beröring och vardag, trots allt, 

mitt i allt det här. Jag tror att det är det viktigaste. Fastän det finns mycket så kallade 

rutinuppgifter som vi gör, och som bör finnas, så finns det också mycket annat” 

Karin   

 

   



61 

 

KÄLLOR 

Blennberger, E. (2013). Bemötandets etik. Studentlitteratur. 

Bolander, E., & Fejes, A. (2017). Diskursanalys. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.), Handbok i 

kvalitativ analys (2 uppl., s. 90–114). Studentlitteratur. 

Brodin, H., & Mattsson, T. (2014). Lägst ner på skalan? Hälso- och sjukvårdens bemötande av 

äldre kvinnor som migrerat till Sverige. Socialvetenskaplig tidskrift, 3–4(372–390). 

Burr, V. (2015). Social Constructionism (3 uppl.). Routledge.  

Burr, V., & Dick, P. (2017). Social Constructionism. I B. Gough (Red.), The Palgrave Handbook 

of Critical Social Psychology (s. 59–80). Palgrave Macmillan.  

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Studentlitteratur. 

Croona, G. (2003). Etik och utmaning. Om lärande av bemötande i professionsutbildning. 

[Doktorsavhandling, Växsjö univeresitet]. 

ETENE, Valtakunnallinen eettinen neuvottelukunta (2008). Vanhuus ja hoidon etiikka. 

https://etene.fi/documents/1429646/1559070/ETENE-

julkaisuja+20+Vanhuus+ja+hoidon+etiikka.pdf/34d9870b-d612-4952-8265-

dcb7961dc3ab 

Ewertzon, M. (2012). Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och 

utanförskap i psykiatrisk vård. [Doktorsavhandling, Örebro universitet].  

Fejes, A. & Thornborg, R. (2017). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes & R. 

Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (2 uppl., s. 16–43). Liber.  

Forskningsetiska delegationen, TENK (2012). God vetenskaplig praxis och handläggning av 

misstankar om avvikelser från den i Finland. 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf  



62 

 

Fossum, B. (Red.). (2019). Kommunikation, samtal och bemötande inom vården (3 uppl.). 

Studentlitteratur. 

Foucault, M. (1972). Vetandets arkeologi. (C. G. Bjurström, Övers.). Bo Cavefors bokförlag. 

Foucault, M. (2017). Övervakning och straff (C. G. Bjurström, Övers.; 5 uppl.). Arkiv förlag. 

(Originalutgåvan publicerad 1975). 

Gergen, K. (2009). An invitation to Social Construction (2 uppl.). Sage Publications Ltd. 

God medicinsk praxis. (8 april 2021). Minnessjukdomar. 

https://www.kaypahoito.fi/sv/gvr00014#s24 

Goffman, E. (2013). Encounters. Two Studies in the Sociology of Interaction (2 uppl.). Martino 

Publishing. 

Goffman, E. (2014). Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik (6 uppl.) (övers. S. 

Bergström). Studentlitteratur. 

Gordon, C. (Red.). (1980). Michel Foucault. Power/Knowledge. Selected Interviews & Other 

Writings 1972 – 1977. (C. Gordon, L. Marshall, J. Mepham & K. Soper, Övers.). The 

Harvester Press.  

Gough, B. (2015). Qualitative methods: critical practices and prospects from a diverse field. I I. 

Parker (Red.), Handbook of Critical Psychology (s. 107–116). Routledge. 

Gough, B., McFadden, M., McDonald, M. (2013). Critical Social Psychology. Palgrave 

Macmillan.  

Hallikainen, M., Immonen, A., Mönkäre, R., & Pihlakari, P. (2019). Ammatihenkilöstön 

osaaminen ja asenteet: merkitys ja kehittäminen. I M. Hallikainen, A. Immonen, R. 

Mönkäre, P. Pihlakari & T. Erkinjuntti (Red.) Muistisairaan hoito. Duodecim.  

Hammersley, M. (2013). What is qualitative research? Bloomsbury. 



63 

 

Harstäde, C. W., Blomberg, K., Bentzein, E., & Östlund, U. (2018). Dignity-conserving care 

actions in palliative care: an integrative review of Swedish research. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 32(1), 8–23. https://doi.org/10.1111/scs.12433 

Holmgren, J., Emami, A., Eriksson, L. E., & Eriksson, H. (2013). Being perceived as a ’visitor’ 

in the nursing staff’s working arena – the involvement of relatives in daily caring 

activities in nursing homes in an urban community in Sweden. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 27(3), 677–685.  

Institutet för hälsa och välfärd [THL]. (mars 2022a). Äldre. Service för äldre förändras. 

https://thl.fi/sv/web/aldre/service-for-aldre-forandras 

Institutet för hälsa och välfärd [THL]. (14.3.2022b). Äldre. Vård i livets slutskede. 

https://thl.fi/sv/web/aldre/vard-i-livets-slutskede 

Jokinen, A., Juhila, K., & Suoninen, E. (2016). Diskurssianalyysi: teoriat, peruskäsitteet ja 

käyttö. Vastapaino.  

Juujärvi, S. & Myyry, L. (2005). Ammatillisen moraaliajattelu kehitys: oikeudenmukaisuudesta 

huolenpitoon? I A.-M. Pirttilä-Backman, A. Ahokas, L. Myyry & S. Lähdenoja (Red.), 

Arvot, moraali ja yhteiskunta (70–94). Gaudeamus.  

Kommunförbundet. (2.12.2020). Tjänster för äldre/Boendetjänster och institutionsvård. 

https://www.kommunforbundet.fi/social-och-halsovard/socialvard/social-och-

halsovard/aldreservice/boendeservice-och-institutionsvard 

Lehto, V., Jolanki, O., Valvanne, J., Seinelä, L., & Jylhä, M. (2017). Understanding functional 

ability: Perspectives of nurses and older people living in long-time care. Journal of Aging 

Studies, 43, 15–22.  

Lipponen, V. (2006). Läheisyyttä ja ja etäisyyttä kuoleman lähestyessä. [Doktorsavhandling, 

Tammerfors universitet]. 



64 

 

Lolax, D. (17 oktober 2019). Esperi Cares vd Stefan Wentjärvi: Regeringen binder 

kommunernas händer. Kommuntorget. https://kommuntorget.fi/social-och-

halsovard/esperi-cares-vd-stefan-wentjarvi-regeringen-binder-kommunernas-hander/ 

Martela, F. (2012). Caring connections – Compassionate mutuality In the organizational life of a 

nursing home. [Doktorsavhandling, Aalto-universitetet]. 

McKinlay, A., & McVittie, C. (2008). Social Psychology and Discourse. Wiley-Blackwell. 

Mönkkönen, K. & Roos, S. (2010). Työyhtiesötaidot (2 uppl.). UNIpress. 

Mönkäre, R. (2019). Muistisairaan kohtaaminen ja ohjaaminen. I M. Hallikainen, A. Immonen, 

R. Mönkäre, P. Pihlakari & T. Erkinjuntti (Red.). Muistisairaan hoito. Duodecim. 

Nikumaa, H. (2019). Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja rajoittaminen muistisairaan 

hoidossa. I M. Hallikainen, A. Immonen, R. Mönkäre, P. Pihlakari & T. Erkinjuntti 

(Red.). Muistisairaan hoito. Duodecim. 

Phillips, N., & Hardy, C. (2002). Discourse Analysis: Investigating Processes of Social 

Construction. Sage Publications.  

Segercrantz, B. & Forss, M. (2019). Technology Implementation in Elderly Care: Subject 

Positioning in Times of Transformation. Journal of Language and Social Psychology, 

38(5-6), 628–649. 

Social- och hälsovårdsministeriet. (6 mars 2019). Kvaliteten i boendeservicen för äldre stärks 

genom 25 åtgärder. https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-

/asset_publisher/1271139/vanhusten-asumispalvelujen-laatua-vahvistetaan-25-

toimenpiteella  

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands kommunförbund. (2020). 

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–

2023. Målet är ett åldersvänligt Finland. (Social- och hälsovårdsministeriets 

publikationer 2020:30) 

https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/1271139/vanhusten-asumispalvelujen-laatua-vahvistetaan-25-toimenpiteella
https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/1271139/vanhusten-asumispalvelujen-laatua-vahvistetaan-25-toimenpiteella
https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/1271139/vanhusten-asumispalvelujen-laatua-vahvistetaan-25-toimenpiteella


65 

 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162456/STM_2020_30_J.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet. (2017). Kvalitetsrekommendation för 

att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2017–2019. (Social- och hälsovårds 

publikationer 2017:6). 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusj

ulkaisu_fi_kansilla.pdf  

Stainton Rogers, W. (2011). Social Psychology (2 uppl.). Open University Press. 

Sundström, M., Edberg, A., Rämråd, M., & Blomqvist, K. (2018). Encountering existential 

loneliness among older people: perspectives of health care professionals. International 

Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing, 13(1), Artikel 1474673. 

https://doi.org/10.1080/17482631.2018.1474673 

Svanström, R., Sundler, A. J., Berglund, M., & Westin, L. (2013). Suffering caused by care -

elderly patients’ experiences in community care. International Journal of Qualitative 

Studies on Health and Well-being, 8(1). https://doi.org/10.3402/qhw.v8i0.20603   

Terveysportti. (28.2.2019). RAI-järjestelmän yleiskuvaus. 

https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tmi/article/tmm00181/search/rai 

Tew, J. (2002). Social Theory, Power and Practice. Palgrave Macmillan.  

Vaarama, M. (2002). God livskvalitet i hög ålder. I P. Voutilainen, M. Vaarama, K. Backman, L. 

Paasivaara, U. Eloniemi-Sulkava & U. H. Finne-Soveri (Red.), God vård och omsorg för 

äldre (s. 11–17). Gummerus Printing.  

Wada, K., Shibata, T., Saito, T., Sakamoto, K, & Tanie, K. (2005). Psychological and Social 

Effects of One Year Robot Assisted Activity on Elderly People at a Health Service 

Facility for Aged. Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics 

and Automation. 10.1109/ROBOT.2005.1570535 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf
https://doi.org/10.1080/17482631.2018.1474673
https://doi.org/10.3402/qhw.v8i0.20603
https://doi.org/10.1109/ROBOT.2005.1570535


66 

 

Vataja, R. & Koponen, H. (2015). Muistisairauteen liittyvät käytösoireet. I I. Alafusoff, T. 

Erkinjuntti, A. Remes, J. Rinne & H. Soininen (Red.) Muistisairaudet. Duodecim. 

Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Studentlitteratur 

Voutilainen, P., Vaarama, M., Backman, K., Paasivaara, L., Eloniemi-Sulkava, U., & Finne-

Soveri, U. H. (Red.). (2002). God vård och omsorg för äldre. Gummerus Printing. 

Westin, L. & Danielsson, E. (2007). Encounters in Swedish nursing homes: a hermeneutic study 

of residents’ expectations. Journal of Advanced Nursing, 60(2), 172–

180.  https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04396.x 

Wreder, M. (2005). I omsorgens namn. Tre diskurser om äldreomsorg. [Doktorsavhandling, 

Universitetet i Karlstad] 

Äldreomsorgslagen/Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om 

social- och hälsovårdstjänster för äldre (Finlex 2012:980). 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2012/20120980 

Ändring av äldreomsorgslagen/Lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre 

befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (Finlex 

2020:565). https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200565 

  

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04396.x
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2012/20120980
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200565


67 

 

BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjustruktur 

 

 

Främjande av social och mänsklig hållbarhet i institutionellt boende 

Praktiska saker, info och inledning till intervjun:  

 Introduktion, hälsa etc.  

 Kontrollera hur mycket tid som reserverats för intervjun. 

 Dela en kort beskrivning av projektet och underskrift av informerat samtycke i två 

exemplar (ett till deltagaren och ett till forskningsgruppen, eget exemplar numreras med 

organisationens, personens och intervjuns nummer t.ex. 3/2/1)  

 Betona att intervjun är konfidentiell och att anonymitet garanteras. 

A. Det egna arbetet och arbetets organisering (den egna situationen och erfarenhet av    

jobbet) 

1. Berätta om ditt arbete. 

2. Hur skulle du beskriva en typisk arbetsdag? 

3. Jobbar du i skiften/gör du skiftesarbete? 

4. Hur mycket kan du påverka ditt arbete och hur det organiseras?  

5. Hur upplever du din situation på jobbet just nu?  

6. Upplever du innehållet i ditt arbete som tillfredställande? 

7. Vad upplever du att meningen med ditt jobb är? Vad känns speciellt viktigt? 

8. Upplever du ditt arbete som tungt? Vad är speciellt tungt i ditt arbete? 

9. Hur upplever du att andra ser på ditt arbete? Hur upplever du deras uppfattningar och hur 

påverkar det dig? (t.ex. samhällsdebatter) Om inte: Vad tror du det beror på? 

10. Har det skett förändringar i ditt arbete och har de påverkat dig på något sätt? Hur? 

B. Bemötande av boende 

11. Hur skulle du beskriva ett gott bemötande av boende (äldre/brukare)?  

12. Berätta om ett lyckat bemötande med en boende som du upplevt t.ex. den senaste veckan. 

Vad hände och hur agerade du?  

13. Berätta om ett svårt bemötande av en boende som du upplevt t.ex. den senaste veckan. 

Vad hände?  

14. Hur hanterar du svåra bemötanden med boenden? Upplever du att du har tillräckliga 

arbetsredskap för att hantera dem? Upplever du att du får tillräckligt med stöd från din 

arbetsgivare för bemötanden med boenden?  

15. Upplever du ditt arbete som tryggt? På vilket sätt? På vilket sätt inte? 

16. Har du upplevt våld eller osakligt beteende i ditt arbete? 
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C. Ett gott boende och arbetets kvalitet 

17. Berätta om organisationens rutiner som berör de boendes vardag: om att gå sova, vakna, 

äta, gå ut och hygien. Vad fungerar väl? Vad fungerar inte? 

18. Berätta om medicineringens rutiner. Hur mycket mediciner använder de boende? Vilken 

effekt har medicinerna på de boendes välmående och funktionsförmåga? Hur påverkar de 

boendes medicinering ditt arbete?  

19. Vilka praktiker/rutiner förbättrar ett arbete av god kvalitet? Vilka praktiker/rutiner 

hindrar ett arbete av god kvalitet?  

20. Hur vet du när du utför ett gott arbete?  

21. Vad önskar du att du kunde göra bättre? Vad skulle behövas eller krävas för det? Vad 

behövs det mindre av?  

22. Upplever du att du får tillräckligt med stöd för att utföra ett arbete av god kvalitet? 

23. Hur skulle du beskriva en god boendeenhet? (organisation, eller enhet inom 

organisationen) 

24. Hur mäts och evalueras kvalitet i ditt arbete?  

25. Använder ni teknologier som hjälpmedel i arbetet? På vilket sätt förbättrar eller begränsar 

teknologierna ett arbete av hög kvalitet? 

D. Förenande av arbetet och det övriga livet  

26. Berätta om ditt liv utanför arbetet. Vad är meningsfullt och viktigt för dig?  

27. Hur ofta tänker du under arbetstiden på saker utanför ditt jobb? Berätta mera. 

28. Hur ofta tänker du under din fritid på arbetsrelaterade saker? Berätta mera. Hurdana 

känslor väcker dessa tankar?  

29. Hur hanterar du de här känslorna? Stöder din arbetsgivare dig i detta?  

30. Hur upplever du förenandet av arbete och det övriga livet? Vad är svårt? Vad fungerar 

väl?  

31. Upplever du att det skett några förändringar i hur du ser på förenandet av arbete och det 

övriga livet? T.ex. under ditt liv? 

32. Upplever du att du ha tillräckliga verktyg för att förena arbetet och det övriga livet? Hur 

stöder din arbetsgivare dig här? 

E. Ork i arbetet 

33. Har du varit tillfälligt eller ofta stressad på arbetet eller trött p.g.a. ditt jobb?  

Om ja:  

34. Vad ledde till situationen? Berätta mera. 

35. Hur tar stressen/tröttheten sig uttryck? Vad hjälper mot den?  

36. Kan du tala om saken på jobbet eller med din förman? Hur förhåller sig din arbetsgivare 

och arbetsgemenskap till saken? Hjälper eller försvårar det saken?  

37. Har du behövt hälsovårdstjänster för att upprätthålla din arbetsförmåga? En hurdan roll 

har arbetshälsovården haft? Berätta mera.  
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Om nej: Vad tror du det beror på att du inte känner dig trött eller upplever stress p.g.a. 

ditt jobb? 

- Fråga 36 och 37 kan också ställas om respondenten svarar nej på fråga 33. 

F. Framtiden  

38. Hur ser du på den framtida utvecklingen i din egen organisation eller i sektorn för äldre 

omsorgen? 

39. Hur ser du på dina egna möjligheter i arbetslivet i framtiden? Varför?  

40. Vilken roll önskar du att teknologier och digitalisering skall ha eller inte ha i framtidens 

vård?  

41. Hur önskar du att allmänheten och samhället skall bemöta dig som vårdare i framtiden? 

G. Personuppgifter 

Ålder: 

Utbildning: 

Arbetsförhållandets längd: 

Arbetshistoria: 

- Om bytt bransch: Varför? 

 

Frågor? Kommentarer? 

 

(Finns det något som vi nu inte talat om och som du skulle vilja föra fram?) 

 

Tack för intervjun! 

Kan jag återkomma till frågorna inom en snar framtid i fall det skulle uppstå ett behov för 

det? 
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Bilaga 2 

 

BLENNBERGERS (2013) BEMÖTANDEREPERTOAR  

Normer för det ideala bemötandet  

 

ÖVERGRIPANDE BEMÖTANDEKOMPETENS FÖR ETT RELEVANT OCH GOTT 

BEMÖTANDE 

Samspelsförmåga och situationsanpassning: att kunna välja rätt bemötande i en viss situation 

Autentiskhet: att bemötandet ger ett genuint uttryck för den professionella och personliga 

identiteten 

 

GENERELLT RELEVANTA BEMÖTANDENORMER 

Dessa bör finnas i alla bemötandesituationer: 

Respekt: artighet och hänsyn 

Empati: i betydelsen uppmärksamhet och lyhördhet 

Rättvist bemötande: i betydelsen lika behandling av olika personer 

En jämlik hållning: att bemöta den andra som en likvärdig person trots kunskaps- och 

maktasymmetrier 

Tydlighet och saklighet: en känsla för personens mottaglighet och förmåga att förstå 

informationen 

 

VIKTIGA BEMÖTANDENORMER – I MÅNGA SITUATIONER 

Dessa har en stor betydelse i professionella sammanhang. Sammanhanget och personens 

situation avgör dock när vårdaren ger uttryck för dessa i bemötandet.  

Vänlighet, eventuellt även värme och hjärtlighet 

Empati: i betydelsen medkänsla 

Humor: i betydelsen livsglädje och medkänsla. Ett uttryck för lätthet och distans även i svåra 

livssituationer 

 


