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Abstrakt 

Bemötande är ett ämnesområde som är väldigt centralt för omsorgen av äldre. 
Det är en företeelse som sker då vårdgivare och vårdtagare möter varandra. En viktig aspekt 
som bör belysas är utveckling av bemötande. Att ta reda på hur vårdgivaren upplever att den 
utvecklar sitt bemötande kan belysa på vilka sätt ett bemötande kan utvecklas och förbättras. 
Syftet med studien är att undersöka vårdgivares upplevelse av hur de utvecklar bemötandet 
och lär att bemötandet utgör påverkan på vårdtagares hälsofrämjande i omsorgsarbetet. 
Analysen och tolkningen gjordes utifrån åtta intervjuer där alla respondenterna hade 
erfarenhet av yrket. Tolkningen skedde med hjälp av hermeneutisk ansats för att få en djupare 
förståelse för svaren. Resultatet av studien visade att vårdgivaren upplevde att denne lär sig 
genom att bemöta varje unik individ samt anpassa sig efter varje situation och erfara varje 
unikt möte med vårdtagaren. Lärandet skedde även genom att kommunicera med vårdtagare i 
mötet men även med  arbetskamrater som bidrog till lärande och därmed 
bemötandeutveckling, vårdgivaren lärde sig även att bemötandet påverkar vårdtagarens 
hälsofrämjande genom att vårdtagaren aktivt visade det genom sin kommunikation. 
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Abstract 

Approach is a matter that is very central to the care of elders. It is a phenomenon that occurs 
when caregivers and patients meet with eachother. One aspect of high importance that should 
be noted is the development of approach. To find out how the caregiver percieves that she/he 
develops hers/his approach can shed a light on the ways in which approach can be developed 
and improved. The aim of this study is to find out how caregivers perceive that they develop 
their approach and how they learn that their approach affect the patient's health promotion. 
The analysis and interpretation were based on eight interviews with all respondents having 
experience in the occupation. The interpretation of the answers was done using the hermeneu-
tic approach for getting a deeper understanding. The results of the study showed that the care-
giver felt that he/she learns by the approach of each unique individual and the adaption to any 
situation and through the experience of each unique encounter with the caretaker. The learn-
ing was achieved by communicating with caretakers in the encounter but also with colleagues 
who contributed to learning, and therefore also approach development, the caregiver also 
learned that approach affects the caretaker's health because the caretaker actively showed it 
through their communication. 
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Introduktion 
 
Bemötande inom äldreomsorgen är ett ämne som hela tiden tycks vara aktuellt eftersom det 
spelar roll för hur omsorgen för vårdtagare blir och utformas (Sahlqvist & Nystrand, 2002), 
och det bör vara en del av en god omsorg som innebär bland annat respekt och förståelse 
mellan vårdgivare och vårdtagare (Sahlqvist & Nystrand, 2002). Att bemötas med respekt och 
genom ett bra förhållningssätt kan ses som något självklart, men det är inte alltid så. För att ett 
bemötande av god karaktär ska ske, krävs att vårdgivaren lär sig, utvecklar och därmed 
förbättrar bemötandet hela tiden. För detta kan olika insatser krävas som är av pedagogisk 
karaktär, till exempel utveckling av kompetens eller förhållningssätt, som alla är del utav det 
flerdimensionella begreppet bemötande (Fossum, 2007). I detta arbete undersöks vårdgivarens 
upplevelse av hur den utvecklar och lär genom att möta vårdtagare inom äldreomsorgen. 
Bemötande lägger grund för det arbete som sker inom omsorgen då alla handlingar inom 
äldreomsorgen mer eller mindre sker gentemot en annan individ. Vårdgivaren möter olika 
individer inom omsorgsarbetet, exempelvis äldre personer med fysiska eller psykiska 
funktionshinder (Wiberg & Arvidsson, 2000), förutom vårdtagaren, kan bemötande av 
medarbetare men också vårdtagares anhöriga ske (Sahlqvist & Nystand, 2002). I detta arbete 
är dock vårdtagarens bemötande gentemot vårdtagaren i centrum. Det som undersöks i arbetet 
är vårdgivarens upplevelse av hur den lär och utvecklar genom att möta vårdtagare i 
omsorgsarbetet. För att kunna få en någorlunda uppfattning om ämnet som studeras, är det 
först viktigt att få en definition av några centrala begrepp för ämnesområdet. I arbetet används 
termerna vårdgivare för att beskriva den som ger omsorg, ordet vårdtagare används för att 
beskriva den som tar emot omsorg. Bemötande inom äldreomsorgen är viktigt då sättet som 
bemötandet sker på kan utgöra en påverkan på vårdtagaren (Wiberg & Arvidsson, 2000) samt 
utgöra påverkan på hur vårdtagarens omsorg utformas samt hur resultatet av denna omsorg 
blir (Sahlqvist & Nystrand, 2002). 
 

Bakgrund 

De krav som finns vad gäller bemötande blir tydligt i den information som skrivs fram inom 
exempelvis socialtjänstlagen, där den nationella värdegrunden är ett styrdokument inom 
exempelvis äldreomsorgsarbetet (Socialstyrelsen, 2011). 

 
Äldreomsorgens nationella värdegrund 
Äldreomsorgens nationella värdegrund är det som gäller för de aktörer samt kommuner som 
genomför äldreomsorg i enlighet med socialtjänstlagen. Äldre ska på ett värdigt sätt få kunna 
leva sina liv samt få känna välbefinnande (Socialstyrelsen, 2011).  

[P]ersoner som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att 
uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens 
rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och 
individanpassning (5 kap. socialtjänstlagen). 
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Socialtjänstlagen lyfter fram att omsorg ska ha god kvalitet, exempelvis genom att personalen 
har en utbildning som anses lämplig samt har relevant erfarenhet (Wiberg & Arvidsson, 
2000). Värdegrunden innebär de etiska värden samt normer som bör vara en grund för 
äldreomsorgsarbetet (Socialstyrelsen, 2011). Centralt inom värdegrunden är att de som får ta 
del utav äldreomsorgen ska få leva på ett värdigt sätt och få känna välbefinnande genom att 
exempelvis kunna vara sig själva- deras personlighet samt identitet ska tas tillvara och värnas 
om (Socialstyrelsen, 2011). Att kunna få leva ett värdigt liv innebär att ha rätt till 
självbestämmande, kroppslig integritet, individanpassning, delaktighet, insatser av god 
kvalitet och rätt till det goda bemötandet (Socialstyrelsen, 2011). 

Problemformulering 

Det ställs krav på att bemötande inom exempelvis äldreomsorgen ska vara god, detta påpekas 
i den nationella värdegrunden där det bland annat skrivs att vårdtagare ska ha rätt till att leva 
ett värdigt liv, Brist på bra bemötande kan vara problematiskt då det ger en påverkan på 
vårdtagaren. Människor påverkas av varandra och resultatet av hur deras omsorg blir beror till 
stor del på vårdgivares bemötande, därför är det bra att belysa och studera vårdgivares 
upplevelse av på vilket sätt lärande i mötet går till i omsorgsarbetet. Att studera 
ämnesområdet är viktigt både för vårdgivaren, som får en insikt i hur den lär och utvecklas 
och kan reflektera över sitt arbetssätt. Det är viktigt för den äldre, som tack vare vårdgivares 
lärande och utveckling får ta del utav ett gott bemötande. Omsorgen i sin helhet gynnas av att 
det studeras kring ämnesområdet. Omsorgen kan få perspektiv utifrån och en insikt i hur det 
kan ske förbättringar vad gäller lärande och utveckling inom den egna verksamheten, där 
värdegrunden som belyser bemötande är en grundläggande del. I detta arbete är det 
huvudsakliga fokus hur vårdgivaren upplever att den lär i sitt arbete genom att möta 
vårdtagaren. Bemötandet är en viktig del av omsorgen eftersom omsorgens resultat kan 
påverkas utav hur vårdgivaren möter vårdtagaren. Pedagogik inom omsorgsarbetet är relevant 
eftersom vårdgivarna arbetar efter det de har lärt sig för att sedan utforma sitt 
arbete.Vårdtagare måste ha pedagogik som stöd i bakgrunden för att lära sig, om denna 
kunskap saknas, är detta ett problem även för vetenskapsområdet pedagogik då det ej tas 
tillvara som det borde och behöver införas ytterligare och förstärka sin position inom 
omsorgsarbetet. Pedagogik behövs göras tydligare inom områden som exempelvis omsorg 
eftersom det ingår överallt där människor utvecklar kunskap. Om det ej tas tillvara kan det på 
lång sikt bidra med negativa konsekvenser för vetenskapsområdet då det ej blir lika utvidgat 
och brett som det kunde ha varit då det ej täcker vissa områden tillräckligt. 

 
Syfte 
 
Syftet är att utveckla mer kunskap om vårdgivares erfarenhetslärande av bemötande inom 
omsorgsarbete. 
 
Frågeställning 
 
Vårdgivarens upplevelser av hur och i vad de utvecklar kunskap i mötet med vårdtagare inom 
omsorgsarbete? 
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Tidigare forskning 

Vårdgivarens lärande och utveckling bidrar till utformningen av omsorgsarbetet och är därför 
värt att lyftas fram, tack vare att vårdgivaren lär sig och utvecklas i olika situationer kan ett 
gott bemötande av varje vårdtagare ske. Tidigare forskning ger mig en syn på vad för slags 
forskning som har bedrivits vad gäller ämnesområdet kring bemötande och att bemötande kan 
ha en inverkan på hur omsorgsarbetet utformas. Det är betydelsefullt för mig att med min 
studie ytterligare fördjupa mig i ämnesområdet, men det är även betydelsefullt för 
vetenskapsområdet pedagogik att bidra med egen forskning kring ett ämne som behöver lyftas 
fram, nämligen vårdgivarens lärande och utveckling i omsorgsarbetet då forskning kring 
vårdgivares lärande saknas. Det är betydelsefullt för pedagogik eftersom detta är ytterligare 
ett område där det är ytterst viktigt att ett lärande och utveckling sker och ju fler områden 
pedagogiken kan täcka desto bättre då det blir ett brett och innehållsrikt vetenskapsområde. 

 
Bemötande i vården 

Snellman, Gustafsson & Gustafsson 2012 konstaterar att både vårdgivare samt vårdtagare har 
en annorlunda syn på bemötande och vad ett möte av hög betydelse är. Resultatet i studien 
påvisar att uppfattningen om på vilket sätt vårdtagare vill bli bemötta skiljer sig åt. I studien 
framgick tydligt att vårdgivaren tyckte det var viktigt att inkludera både humor samt beröring 
av fysisk karaktär i mötet med vårdtagaren. Vårdtagaren tyckte dock att viktigare var att 
vårdgivaren hade kunskap om omsorgsarbetet och var kunnig inom sitt område samt kunde 
sätta av tid för ett jämlikt samt medmänskligt möte med vårdtagaren. Vårdtagare och dess 
anhöriga kan ha olika förväntningar på bemötandet inom omsorgen. Med hjälp av kunskap 
om dessa förväntningar, har vårdgivaren möjligheten att utvecklas genom förbättring av sina 
beteenden samt de professionella handlingarna. På lång sikt handlar det om att förbättra och 
utveckla bemötandet så att ingen behöver bli utsatt för ett bemötande av dålig karaktär inom 
sjukvården, menar Snellman, Gustafsson & Gustafsson 2012. För att tillgodose vårdtagarens 
behov kräver det vårdgivarens ökade kunskaper samt möjligheter. Dessa kan främjas genom 
att uppmärksamma det goda mötet. Ansvaret ligger mer på vårdgivarens sida för att se till att 
förutsättningar för ett gott bemötande finns tillgängliga för vårdtagaren (Snellman, Gustafsson 
& Gustafsson, 2012).  

Upplevelserna av det dåliga bemötandet har också studerats. Detta för att kunna lägga märke 
till de konsekvenser ett sådant bemötande kan ha på vårdtagaren. Enligt Croona (2003) 
uttryckte sig dåligt bemötande bland annat i diskriminering, förtryck samt brist på 
professionell samverkan.  Dåligt bemötande bidrog till att vårdtagarens hälsa påverkades 
negativt. Det visade sig på såsätt att vårdtagarna upplevde att de blev nedstämda,  upplevde 
oro, irritation eller ilska. Resultatet av studien påvisar även att när dessa känslor uppstår, 
påverkas människor djupt, eftersom hälsan står på spel men även relationen till vården blir av 
skeptisk och osäker karaktär, då tilliten till en god vård minskar. Bemötandet utgör en mycket 
väsentlig del av hur vårdtagare bedömer en god vård eftersom konsekvenserna av det dåliga 
bemötandet förändrar deras syn på vad en god vård innebär (Croona, 2003). 

 
Vårdtagares delaktighet stärks tack vare gott bemötande 

Croona (2003) konstaterar att bemötandet spelar en bidragande roll på vårdtagarens hälsa, 
eftersom den tid som läggs ner på hjälp, att lyssna på och trösta vårdtagaren kan påverka 
dennes hälsa. Det goda bemötandet ska präglas av respekt och ett integritetsvärnande sätt, 
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samtidigt som det uppfyller de behov vårdtagaren har på vården. I studiens resultat framgick 
det att genom att vårdtagarna fick vara delaktiga i verkligheten och känna gemenskap, 
exempelvis genom att själv kunna bestämma, blev deras tillvaro värdigare. Genom att värna 
om självbestämmandet (även om det gällde att bara kunna bestämma om småsaker) skänkte 
det glädje till vårdtagarna. Det som värderades mest i bemötandet enligt studiens resultat, var 
den vänlighet vårdtagarna möttes av från vårdgivares sida, vilket de tyckte var en del utav det 
goda bemötandet. Många av de ökande klagomål som skickas in till socialstyrelsen handlar 
just om bemötande (Croona, 2003). Det är därför viktigt att fortsätta forska kring bemötande 
inom omsorgen eftersom det påverkar människors hälsa. Det är viktigt att ta sig an aspekten 
hur bemötandet utvecklas, däri lärandet är en central aspekt. Att studera upplevelsen av denna 
utveckling och lärande kan vara ett steg närmare att få förståelse för vad bemötandet 
egentligen innebär och vikten av det.  

Salutogen teori 

Den salutogena teorin tar upp vikten av att se på människan som en individ och inte ett 
sjukdomstillstånd. Varje individ är unik och med tillhandahållande av rätt resurser och 
faktorer har den möjlighet till att förbättra sin hälsa (Lindström & Eriksson, 2005).Den 
salutogena teorin hjälper människan att röra sig mot en frisk sfär (Antonovsky, 1991). Det är 
av betydelse att vårdgivare känner till teorier som finns för att förbättra omsorgsarbetet och 
för att vara väl förberedd på mötet med vårdtagaren. Genom att vara förberedd kan vårdgivare 
vara förberedd på de förväntningar som vårdtagare kan ha på mötet och kunna veta vad som 
krävs av vårdgivaren i mötet med vårdtagaren. 

Det saknas dock forskning kring vårdgivares lärande i omsorgsarbetet, därför är det viktigt att 
studera detta ämne och för att få en förståelse för det samtidigt som det är betydelsefullt att 
belysa hur vårdgivarens lärande i omsorgsarbetet går till. 
 
Teoriram 
 
Två teorier används i arbetet, det är den sociokulturella teorin och Illeris teori om de tre 
lärodimensionerna. Teorierna används för att tolka arbetets resultat med syfte att utveckla mer 
kunskap om vårdgivares erfarenhetslärande av bemötande inom omsorgsarbete. 

 
Sociokulturell teori 
 
Grundtanken i Lev Vygotskij’s sociokulturella teori är att genom i mötet med sina 
medmänniskor som exempelvis vårdtagaren eller medarbetarna, lär sig människor 
(Strandberg, 2006). Ett möte sker då vårdgivaren är i kontakt med sina medmännniskor i 
omsorgsarbetet. Mötet i vårdgivarens arbete uttrycker sig med medarbetare där det sker 
gemensamma diskussioner och samtal samt med vårdtagare. När vårdgivaren utför sina 
arbetsuppgifter, på samma gång som denne är i ständig kommunikation med vårdtagaren, i 
form av till exempel samtal. Jag få ta del av hur vårdgivaren upplever att den lär och 
utvecklas, därför är det viktigt att påpeka mötet som en viktig del till vårdgivarens lärande och 
utveckling. Enligt Vygotskij utvecklas en människa genom att vara sociala med sina 
medmänniskor exempelvis via samtal, att lära sig händer då som en social process (Vygotskij, 
2001). I studien används den sociokulturella teorin för att förklara och få förståelse för hur 
vårdgivarnas lärande och utveckling går till i deras omsorgsarbete. Enligt Vygotskij’s teori 
finns det fyra slags aktiviteter som kan leda till lärande samt utveckling: 
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Det sociala: Mänskliga källan är en mycket stark källa till att både läras och utvecklas. Allt 
börjar från yttre aktiviteter, mellanmänskliga relationer som sedan blir eget tankearbete, det 
som ”går in i huvudet”. I denna studie studeras hur vårdgivaren upplever att den lär och 
utvecklas i mötet med vårdtagaren, alltså är detta möte av social karaktär då vårdgivaren 
kommunicerar med vårdtagaren och få ta del utav nyttig information som kan bidra till 
lärande och utveckling. De lär sig och kan sedan individuellt tillämpa kunskapen i sitt arbete 
och utveckla sitt bemötande. Genom andra människor lär människan känna sig själv 
(Vygotskij, 2001).  
 
Det medierade:  befinner sig mellan det som ska läras och den som lär sig som exempelvis 
verktyg som kan underlätta inlärningen.Verktygen hjälper till att lösa problem. För att kunna 
få förståelse för sin omvärld använder människan språk och symboler som kan ses som 
verktyg. Den relation som en människa har till världen är medierad (Strandberg, 
2006).Verktyg kan vara något relevant för att få förståelse i en viss situation. Vårdgivarna 
hade möjlighet att i sitt arbete använda multimedialt verktyg för att förmedla ett budskap till 
vårdtagaren på ett effektivt sätt för att bidra med förståelse, därmed kan de lära sig hur det 
fungerar att använda verktyg i sådana ändamål.  
 
Det situerade: Olika situationer bidrar till olika handlingar. idéer och tankar, skapas genom 
erfarenheten av en meningsfull situation. Vårdgivarna i sitt arbete bör tänka på att anpassa 
sina handlingar, däri bemötandet, till varje unik individ samt situation, på såsätt kan de få 
erfarenhet.  
 
De kreativa: De aktiviteter som kan leda till lärande samt utveckling ska vara av kreativ 
karaktär, där det är möjligt att utnyttja exempelvis relationer och hjälpmedel samtidigt som de 
omskapas, i detta omformande lär människan sig mycket (Strandberg, 2006) kreativitet är 
metoder som har möjlighet att utvecklas i samband med erfarenhet, alla människor har 
möjlighet att vara kreativa ( Vygotskij, 2001). Kreativitet kan vara något som kan användas i 
vårdgivarnas arbete. Kreativiteten kan yttra sig baserat på hur vårdgivaren väljer att använda 
den på, kreativa metoder kan användas utifrån varje enskild individ samt situation. Att vara 
kreativ underlättar att lära sig för vårdgivaren då den kan använda nya kreativa sätt att arbeta 
på och på såsätt utveckla sitt bemötande gentemot individen. Kreativitet bidrar till att 
människan skapar nytt (Vygotskij, 2001) Dessa fyra sätt att lära och utvecklas på överlappar 
varandra och utgör en helhet i vår tillvaro som bidrar till lärande och utveckling. Människor 
med hjälp av att vara sociala, med hjälp av verktyg, genom situationsanpassning i miljön och 
genom att vara kreativa lär sig och utvecklas, först med dessa yttre aktiviteter som sedan blir 
till inre tankegångar.  
 
Utvecklingszon som hjälp till lärande 
Utvecklingen sker två gånger, först den sociala nivån och sedan den individuella nivån, alltså 
fysiska relationer som finns emellan människor och individens inre tankearbete. Utveckling är 
beroende av lärande, som befinner sig före utvecklingen och som skapar en möjlighet till 
lärande, en utvecklingszon. Utvecklingszonen innebär att individen går utöver den aktuella 
förmågan genom problemlösning med hjälp av vägledning/samarbete med någon som ”kan 
mer” (Strandberg, 2006). Vårdgivarna med hjälp av sina medarbetare kan lära sig något nytt 
då ett mänskligt möte är en kraftkälla av fruktbar karaktär och är som en källa till lärandet. 
Det mänskliga mötet kan ses som en källa till utveckling eftersom det handlar om att dela med 
sig av det man kan och få hjälp av andra (Strandberg, 2006.) 
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Teorierna som används i arbetet är den sociokulturella teorin samt Illeris teori om de tre 
lärodimensionerna. Teorierna är relevanta till arbetet men också i relation till varandra 
eftersom båda teorierna tar upp vikten av kommunikation, i form av bland annat samtal 
(Illeris, 2007) och stöd till lärande (Strandberg, 2006). Teorierna behandlar att människor ska 
vara en tillgänglig resurs genom att informera och lära av varandra, detta uttryckte sig i 
studien bland annat genom att vårdgivaren mötte vårdtagaren i olika situationer och befann 
sig automatiskt i mötet samt kommunikationen med denne i omsorgsarbetet som kunde ske 
genom exempelvis samtal eller diskussioner (Strandberg, 2006) även detta visade sig i studien 
då vårdgivare emellan diskuterade och hade samtal om vad som kunde göras bättre och på 
såsätt lärde sig även från varandras erfarenheter, de tillägnade sig informationen för att 
utveckla sin egna funktion (Illeris, 2007). 

Teorierna passar syftet i uppsatsen eftersom de tar upp vikten av hur människor emellan kan 
påverka varandra genom att bidra till lärande och utveckling av till exempel kunskaper och 
kompetenser (Strandberg, 2006). Genom att lära sig av andra utvecklas bland annat insikt och 
förståelse som bidrar till ens egna funktion (Illeris, 2007) Att lära för att utveckla sina 
kunskaper (det man kan) och sina kompetenser (förmågor för att klara en arbetsuppgift) är 
viktiga delar för att kunna utveckla ett gott bemötande, som i sin tur kan påverka en annan 
individs hälsa och är något som lyfts fram i studien då vårdgivaren tack vare sitt lärande och 
utvecklingen i mötet kunde bidra med en hälsofrämjande insats i sitt arbete med varje unik 
vårdtagare. Teorierna används för att bilda en helhetsbild av det som undersöks nämligen 
vårdgivarens upplevelser av hur och i vad de utvecklar kunskap i mötet med vårdtagare inom 
omsorgsarbete. Eftersom teorierna påvisar konkreta faktorer som exempelvis kommunikation, 
samtal, erfarenhet, samarbete, förståelse, verktyg och stöd till lärande (som alla är viktiga för 
att lärande, utveckling och hälsofrämjande ska ske) är därför teorierna relevanta i detta arbete 
då dessa faktorer mer eller mindre visade sig vara aktuella i studien. 

 
Illeris teori om de tre lärodimensionerna 
 
Det lärande som sker omfattar tre lärande dimensioner som är innehållsdimensionen, 
drivkraftsdimensionen samt samspelsdimensionen (Illeris, 2007). Innehållsdimensionen och 
drivkraftsdimensionen tar upp en individuell tillägnelseprocess medans samspelsdimensionen 
lyfter fram samhälleliga och sociala aspekter av lärandet. När något erfars fås en slags 
individuell kännedom om saken det rör sig om (Illeris, 2007). Erfarenhetsbegreppet 
genomsyrar alla tre lärodimensionerna eftersom erfarenhet finns mer eller mindre med i allt vi 
gör, det sträcker sig på såsätt över alla områden som lärodimensionerna tar upp (Illeris, 2007). 
 
Innehållsdimensionen : Att skapa mening, en förståelse av vår tillvaros ständigt skiftande 
omständigheter samt att bemästra färdigheter samt förhållningssätt som möjliggör att 
handskas med praktiska utmaningar i livet eftersträvas inom innehållsdimensionen. Genom 
denna strävan utvecklas en funktionalitet, en förmåga att agera i sammanhang vi är med i. 
Erfarenhet har en betydelsefull roll vad gäller både innehållsliga samt kunskapsmässiga delar 
eftersom den information som tillägnas eller förstås är betydelsefullt för ens egna funktion 
och den egna utvecklingen då insikten, förståelsen samt kapaciteten utvecklas hos den som lär 
sig (Illeris, 2007).  

Drivkraftsdimensionen : Att ha behov som är otillfredställda, att vara nyfiken eller osäker är 
några av de drivkrafter som gör att vi vill få ny kunskap, få en bättre förståelse samt skaffa 
nya färdigheter. Erfarenhet har även ett betydelsefullt drivkraftselement då det finns ett 
känslomässigt samt motivationellt engagemang i lärandet om erfarenhet finns. 
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Drivkraftsdimensionen innehåller ord som känslor, vilja och motivation och tack vare den här 
dimensionen utvecklar vi vår känslighet vad gäller omvärlden men även oss själva.En ny 
färdighet eller insikt blir en erfarenhet och kan förändra våra mönster av exempelvis 
känslomässig, motivationell och viljemässig karaktär (Illeris, 2007).  

Samspelsdimensionen : Inom samspelsdimensionen rör det sig om det samspel som finns 
mellan individen och dess materiella och sociala omgivning. Det finns exempelvis den sociala 
nivån, t.ex. inom en arbetsgrupp . Erfarenhet har även en relevant samspelsdel då det som lärs 
kan gälla en relation mellan någon och det sammanhanget denne är en del ut av, exempelvis 
sammanhang av social samt samhällelig karaktär. Elementen inom denna dimension är 
kommunikation, handling samt samarbete som är relevanta för relationen vi har med 
omvärlden (Illeris, 2007). 
Illeris teori är relevant i arbetet eftersom det visar på breda aspekter av lärandet genom tre 
dimensioner som har att göra med innehåll, ( där det eftersträvas att skapa en mening och få 
förståelse samtidigt som det utvecklas en förmåga att agera i sammanhang ) drivkraft, (där det 
finns en motivation till att lära sig mer), och samspel (där kommunikation med omgivningen 
bidrar till lärande). Teorin används för att förklara och få förståelse för hur vårdgivarnas 
lärande och utveckling går till i deras omsorgsarbete. Dessa dimensioner gör sig gällande i 
studien då vårdgivarna bland annat fick förståelse och hade en funktionalitet, en förmåga att 
handskas med utmaningar o olika sammanhang då de lärde sig mer av sin omgivning i form 
av vårdtagare och arbetskamrater och därmed utvecklades. 

 

Metod 

I metoden beskrivs de vägar som användes för insamling av data samt bearbetning av data. 

Ontologi och epistemologi  

Ontologi är läran om världens beskaffenhet (Jakobsson, 2011). Världen är helheten och inom 
ontologin tas två delar upp nämligen det som är subjektivt och det som är objektivt. Inom den 
delen som är subjektiv, formas verkligheten för människor ur deras personligheter och de 
själva, varje vårdgivare har sitt egna sätt att uppfatta verkligheten på, en vårdgivare kanske ser 
på en viss situation på ett annat sätt och agerar på ett annat sätt än sin arbetskamrat som också 
har sitt eget unika sätt att se verkligheten på, olika erfarenheter bidrar med olika sätt att 
betrakta verkligheten. Dessa sätt att se världen på är delar som blir till helheter vilket är 
väldigt centralt inom hermeneutiken, delarna består bland annat av de enskilda 
uppfattningarna som blir till en helhet inom verksamheten, där alla ska bidra med sina egna 
delar för att skapa helheter. Hermeneutiken är mest lämplig för studien eftersom jag strävar 
efter att få förståelse för vårdgivarens upplevelse av hur den utvecklar och lär bemötande 
genom att möta vårdtagare i omsorgsarbetet. Inom den objektiva delen är verkligheten likadan 
för alla, den går ej att omformas (Stensmo, 2007), vårdgivarna går även efter en gemensam 
verklighet, en gemensam helhet, då de till exempel följer gemensamma regler som styr deras 
verklighet i omsorgsarbetet.Vårdgivarna hade en egen samt gemensam verklighetsuppfattning 
om exempelvis bemötande då de utgick ifrån sig själva och andra för att skapa en helhet i sitt 
arbete. Epistemologi är läran om kunskap (Jakobsson, 2011). I detta arbetets fall kommer 
epistemologin ut ur empirismen där erfarenheten spelar stor roll för lärandet. Erfarenheten av 
vad en annan människa berättar bidrar till lärande och därmed förståelse. Vårdgivarna tog till 
sig kunskap i mötet med både vårdtagare och medarbetare då vårdgivarna har i sitt arbete med 
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andra människor kommunicerat och erfarit i samtal därmed information som bidrog till deras 
lärande och förståelse. Kommunikationen kunde ske både med vårdtagare men också med de 
egna arbetskamraterna. Genom att jag själv fick erfara respondenternas berättelser genom 
intervju, kunde jag få en föreställning om på vilket sätt respondenterna upplevde att de lärde 
och fick kunskap genom sina egna erfarenheter i olika situationer och möten. Att få möjlighet 
till intervju med vårdgivare bidrog till att jag fick kunskap om hur en annan individ upplevde 
att den tar till sig kunskap och lär sig i sitt omsorgsarbete. 

Forskningsansats 

En hermeneutisk forskningsansats används i arbetet för att förstå och förklara hur vårdgivaren 
upplever att de utvecklar och lär genom att möta vårdtagare i omsorgsarbetet. Förklaringen 
och förståelsen är något som är närbesläktat (Ricoeur, 1993). Hermeneutiken bidrar i arbetet 
till att få förståelse för det som undersöks, och få insikt i hur respondenten upplever sin 
omvärld. Genom att ta del utav delar som respondenten bidrar med, kan dessa delar sättas 
ihop till en sammanhängade helhet som till slut bidrar med förståelse för det undersökta 
ämnet. Fenomenet upplevelse av lärande om bemötande är en helhet som består av olika delar 
som bidrar till att skapa en helhet. Delarna av fenomenet upplevelse av lärande om bemötande 
är bland annat lärande, där vårdgivaren lär i mötet med vårdtagaren, kommunikation, där det 
uppstår ömsesidiga samtal och informationsutbyte mellan vårdgivare och vårdtagare. En 
annan del kan vara anpassning till vårdtagare där vårdgivaren anpassar sig efter varje unik 
individ samt situation. Dessa delar bidrar till att skapa en helhet, fenomenet. Den 
hermeneutiska ansatsen valdes till detta arbete eftersom den bidrar till att kunna tolka, 
resonera kring samt förstå människans kunskaper samt erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 
2009).  

Den hermeneutiska forskningsansatsen valdes eftersom den kunde bidra till förståelse och 
djupare insikt för det som undersöks. Tidigare erfarenhet av att arbeta med hermeneutik som 
forskningsansats spelade också in på val av ansats. Inom hermeneutiken finns en strävan efter 
att få insikt om hur en människa förstår världen. Här måste tolkningar av det mänskliga 
beteendet ske för att uppnå en kunskap om hur människor uppfattar sin omvärld (Hartman, 
2004). Därför kommer en hermeneutisk ansats ge mig en heltäckande bild av det jag tänker 
undersöka, eftersom ansatsen bidrar till att på ett djupt sätt få förståelse för vad som sagts. 
Inom hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen en väsentlig del av tolkningsprocessen där 
delar och helheter framkommer (Kvale & Brinkmann, 2009). Delarna blir till helheter som 
kan bli nya delar och därmed nya helheter. Genom att se hur delar blir till helheter och hur det 
fortsätter på det sättet börjar man förstå textens egentliga mening (Kvale & Brinkmann, 
2009). Det pågår ett växelspel mellan delar och helheter då delarna har påverkan på hur 
helheten blir och vice versa. Tolkningen kan avslutas när ett tydligt mönster gör sig synligt i 
kategorierna och det blir ett klart sammanhang vad gäller helheten. Varje respondents utsaga 
är en viktig del och ska bidra till att få förståelse för hur denne uppfattar sin livsvärld.  

 
Metod för att samla in data 
  
Den metod som valdes till datainsamlingen är semi-strukturerade intervjuer med tillhörande 
intervjumall som underlättade att ställa frågor under intervjun (Hartman, 2004). De 
semistrukturerade intervjuerna valdes eftersom jag ville få utförliga svar, detta kunde de 
semistrukturerade intervjuerna bidra med eftersom metoden ger en chans till att informanten 
utvecklar de idéer denne har samt får chans till utförlig förklaring kring sina tankar om ämnet, 
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på samma gång som denne fritt kan formulera sina svar (Hartman, 2004). Jag valde att träffa 
respondenterna ansikte mot ansikte, eftersom jag anser att jag kunde ta del utav deras svar på 
ett mer effektivt sätt, genom att närvara i samma rum och ta del även utav deras kroppsspråk 
och mimik. Val av hur intervjun genomförs beror till stor del vad som eftersöks (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
Urval och informanter 
 
Urvalet föll på en lämplig plats som passade studien och blev äldreomsorgen i en stad i södra 
Sverige. Det var en plats där medarbetarna hade flexibla arbetstider och kunde ställa upp på 
intervju med kort varsel, vilket underlättade genomförandet av studien. Jag tog kontakt med 
en chef via telefon och frågade om tillstånd att intervjua medarbetare med befattning som 
vårdgivare samt två medarbetare med chefsbefattning för att samla in material. Tillstånd gavs 
och intervjuerna genomfördes med åtta informanter, sex informanter med befattning som 
vårdgivare samt två informanter med befattning som chefer. Respondenterna presenteras i 
resultatet genom att benämnas vårdgivare, respondent 1-8 beroende på vem det eventuella 
citatet tillhör. Respondent 1-6 är respondenter med befattning som vårdgivare, respondent 7,8 
är respondenter med chefsbefattning. Intervjuerna spelades in för att transkriberas för analys 
och tolkning. Intervjuerna ägde rum på arbetsplatsens caférum respektive kontorsrum. Det var 
viktigt att hitta individer som kan tillhandahålla informationen som man vill ha tag på, och 
prata med människor som kan tillhandahålla den kunskapen (Hartman, 2004). 
 
Metod för att analysera data 
 
Det datamaterial som samlats in måste vidarearbetas och detta sker genom en analys 
(Hartman, 2004). Analysen bidrar till att datan struktureras och blir tolkningsbar (Backman, 
2008). Jag lyssnade igenom intervjuerna flertal gånger och transkriberade dem för att sedan 
påbörja analysen – kodningen och därefter tolkningen. Det första momentet som innebär 
kodning påbörjades, det innebär kategorisering av data (Kvale & Brinkmann, 2009). Inom 
kodning finns det två steg som innebär att hitta begrepp och kategorier. Det som eftersöks är 
intressanta begrepp (som kan vara till nytta i arbetet) och dessa bildar kategorier som kan vara 
till hjälp för tolkning och förståelse för företeelserna som är intressanta (Hartman, 2004).  
Efter att ha hittat begreppen är det dags för kategorisering av dem. De begrepp som behandlar 
samma sak förs samman (Hartman, 2004). Efter att ha skrivit ner begreppen jämfördes de för 
att se vilka som behandlade samma sak, de meningar som behandlade samma sak fördes 
samman för att bilda kategorier, som blev uppkallade efter den information som de innehöll. 
Kategorierna ska fånga de handlingar samt erfarenheter som studerats (Kvale & Brinkmann, 
2009). De kategorier som bildades var till exempel: förbättrat bemötande genom lärande 
samtal och diskussioner, att lära känna varje unik individ för att anpassa handlingar och 
bemötande, lärande diskussioner med arbetskamrater, positiv inställning och initiativ i varje 
unikt möte, kunskap om hälsofrämjande genom respektfullt och empatiskt bemötande, 
anpassning till varje unik situation och individ bidrar till lärande i mötet, ett positivt 
bemötande bidrar till bättre hälsa, stöd till lärande, informationsrika möten med anhöriga och 
kollegor, metoder för underlättat lärande i mötet samt lära genom kreativa lösningar i mötet. 
Det som fanns i kategorierna var exempelvis hur respondenterna definierade upplevelsen av 
hur de lärde sig bemötande genom kommunikation, hur de menade att de anpassade sitt 
arbetssätt genom att lära känna varje unik individ, hur de upplevde att de lärde sig från 
diskussioner med arbetskamrater, hur de upplevde sin inställning och sina initiativ i mötet, hur 
de upplevde att de fick kunskap om hälsofrämjande genom sitt benötande, hur de upplevde att 
anpassning till varje unik situation bidrog till lärande, hur de upplevde att bemötande bidrar 
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till bättre hälsa, hur de upplevde stöd till lärande, hur de upplevde att möten med anhöriga och 
kollegor gav de mycket information, hur de upplevde metoder för att underlätta lärandet i 
mötet samt hur de upplevde att lära genom lösningar av kreativ karaktär i mötet. När 
kategorierna skapats, innebär nästa steg tolkningen (Hartman, 2004).  
Efter att ha transkriberat intervjuerna var det dags att se över vad som egentligen har sagts och 
för att få förståelse för mina delar och helheter. Först lästes intervjumaterialet igenom för att 
få en helhetsbild. Jag blev medveten att det som berättas är berättat utifrån respondenternas 
perspektiv, hur de upplever sin situation. När jag sedan gick in för att titta på delarna var det 
viktigt för mig att ha i åtanke att varje respondent är sin egen del och varje utsaga är en egen 
del. Eftersom det pågår ett växelspel mellan delar och helheter, gick jag tillbaka flera gånger 
för att läsa varje intervju för sig, alltså helheten, och sedan koncentrera mig på varje enskild 
fråga och läsa de svar som följde, alltså delen. Genom att läsa och titta på de olika delarna 
bildades det ett samband som underlättade för mig att sätta in materialet i relevanta kategorier, 
där respondenterna tog upp saker som passar att ha med i respektive kategorier. Kategorierna 
bildades genom att jag såg en koppling mellan de olika svaren, delarna, som blev till en helhet 
då de tog upp liknande saker eller saker som hade ett samband och passade att föras in i 
samma kategori. I de olika kategorierna finns citat som tydligt belyser den kategorin som 
citatet tillhör Genom att jag tog med relevanta citat från respondenten kunde jag se hur delen 
speglar helheten, både kategorin men också texten i sin helhet, till exempel kunde ett citat 
vara ”Hur jag möter, hur jag samtalar och hur jag är mot dem är... bemötande”citatet tar upp 
hur respondenten upplever att den lär vad bemötande är, därför passar det att sätta in citatet i 
en relevant kategori som tar upp bemötande. Respondenternas individuella utsagor visar hur 
de ser på saker ur sina perspektiv. 

Metod för att tolka data 
 
Tolkningen av resultatet skedde med hjälp av en hermeneutisk ansats. Kategorierna som 
uppstod i resultatdelen lästes noggrant igenom så jag kunde tolka det som egentligen sades 
och sedan placera in den tolkade informationen i relevanta kategorier i tolkningsavsnittet, som 
namngavs efter vad de innehöll. Jag använde mig av den sociokulturella teorin och Illeris teori 
om de tre lärodimensionerna vid tolkning. Tolkningen gick till påsåsätt att jag läste noggrant 
på om teorierna och försökte förstå vad teorierna egentligen handlar om. Efter att jag hade 
bildat mig en uppfattning om teorierna läste jag återigen min analyserade data. Jag läste de 
olika kategorierna och försökte förstå vad som egentligen sägs, när jag fick förståelse för vad 
mina kategorier berättade kopplade jag dessa, en för en, till den teori som var relevant för det 
som sas. Jag relaterade och kopplade mina delar av text till den teori som jag ansåg förklarar 
delarna tydligast. Stort fokus lades på att tolka för att förstå vad utsagorna innebär för 
respondenterna, det är genom att ta del utav dessa delar som förståelse kan fås för hur de 
uppfattar sin omvärld, sitt lärande i omsorgsarbetet, i sin helhet. Delar blev till helhet då 
kategorierna målade upp en helhetsbild och förståelsen för undersökningen trädde fram. Jag 
har försökt få en förståelse för hur vårdgivare upplever sitt lärande i omsorgsarbetet, utifrån 
det sammanställda resultat som framgått i studien har det i tolkningen bidragit till att skapa 
nya kategorier där intervjusvaren tillsammans med de valda teorierna kopplas samman för att 
öka förståelsen för det undersökta ämnet. Det som eftersöktes var det gemensamma i 
respondenternas svar, vad som kunde kopplas samman till en helhet. Delar blev till helhet då 
kategorierna målade upp en helhetsbild av hur respondenterna upplevde sin situation och 
förståelsen för undersökningen trädde fram. Det var kategorier som till exempel: 
Kommunikation lägger grunden till lärande och utveckling- där det framgick att det är genom 
kommunikation med medmänniskor som vårdgivaren lär och därmed utvecklar bemötandet, 
bemötande finns där människor finns-där det framgick att bemötandet och dess utveckling 
fanns i det dagliga omsorgsarbetet med människor och bemötande har påverkan på 
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vårdtagares hälsa-där det framgick att bemötande spelar en roll för vårdtagarens hälsa. Efter 
att ha kommit fram till det man anser vara ett rimligt sammanhang kan tolkningen avslutas 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

 

Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att kraven på reliabilitet och validitet uppfylls inom forskning (Hartman, 2004). 
Arbetet ska utföras på ett sätt som är tillförlitligt med det menas att det är reliabelt, reliabilitet 
betyder även pålitlighet och innebär att en undersökning bör kunna göras om fler gånger även 
av någon annan (Hartman, 2004). Vid insamling och bearbetning av information krävs det att 
man är noggrann för att arbetet ska vara reliabelt, jag var noggrann då jag fick ut allt som 
sades under intervjun och kunde skriva ner det som sades för noggrann analys och tolkning. 
Med validitet menas att det som undersökts verkligen var det som var avsetts att undersökas, 
med det menas att det är validt, giltigt (Kvale & Brinkmann, 2009). Relevant plats samt 
relevanta respondenter med erfarenhet kring ämnet valdes, relevanta frågor med arbetets syfte 
och frågeställning i åtanke formulerades. Detta ökade studiens validitet då det som avsetts 
verkligen undersöktes. Det kan funderas kring om respondenterna gett pålitliga svar, men 
eftersom respondenterna gav svar utifrån sina egna upplevelser, anser jag svaren vara 
pålitliga. Om undersökningen skulle göras om vid annat tillfälle av någon annan, skulle 
svaren även då utgå ifrån respondenternas egna upplevelser. Genom att noggrant bearbeta 
svar genom analys och tolkning samt välja relevanta respondenter samt relevanta frågor anser 
jag studien vara reliabel och validt. Jag använde en relevant metod som bidrar till att studien 
är reliabel och validt då jag med hjälp av denna metod har kunnat genomföra min studie och 
få svar på dess syfte samt frågeställning. Den metod som valts till studien passar studien som 
helhet eftersom jag, tack vare en relevant metod av hermeneutisk karaktär, har fått svar på 
mitt syfte och frågeställning och har även fått värdefull kunskap om det undersökta ämnet. Jag 
kan därför garantera att studien är reliabel och validt eftersom jag har undersökt det jag har 
avsett att undersöka och på såsätt har fått fram ett tydligt svar på mitt syfte och frågeställning. 

Etiska ställningstaganden 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet är etiska 
riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet,2002). Informationskravet innebär att respondenten 
meddelas till vad intervjusvaren används och vad forskningens syfte är. Innan intervjuerna, 
presenterades därför först vad intervjusvaren kommer användas till och syftet med studien. 
Samtyckeskravet innebär att respondenten själv bestämmer över om den vill medverka samt 
hur länge den vill medverka, därför berättade jag att respondenten har rätt till att avsluta 
intervjun när denne så önskar eftersom alla människor har en fri vilja (Jakobsson, 2011). 
Konfidentialitetskravet innebär att personliga uppgifter om respondenter behandlas på ett 
säkert sätt så ingen obehörig får ta del utav informationen (Booth, Colomb & Williams 2004). 
Jag påpekade att respondenten var anonym och efter intervjuerna bevarade jag materialet på 
ett säkert sätt så ingen obehörig kunde ta del utav det. Nyttjandekravet innebär att den 
information som samlats in från varje enskild individ bara får användas för det ändamål 
forskningen avser, detta tog jag hänsyn till och svaren användes enbart som material till 
studien. Att göra etiska överväganden även vid bearbetning av insamlat material är av 
betydelse. Det är viktigt att vara objektiv när texten både läses och skrivs. Redovisningen av 
studien ska presenteras med tillhörande använda källor,så att det tydligt framgår var 
referenserna kan hittas, på så sätt respekteras källorna (Booth, Colomb & Williams 2004). 
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Metodkritik 
 
Kritiken vad gäller den valda kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer kan rikta 
sig åt att intervjuer inte kan återge andra former av kommunikation som ägde rum, som 
exempelvis kroppspråk. En annan nackdel med intervjun är att konversationen under 
intervjuns gång lätt kan komma in på andra områden som inte alls behöver ha relevans för 
arbetets ämne. Nackdel med urvalet kan vara att samtliga respondenter arbetade på samma 
arbetsplats med liknande befattning som kunde ha gjort att svaren inte blev så nyanserade som 
de kanske hade blivit om fler arbetsplatser undersöktes, med respondenter som har olika 
befattningar. Kritik kan även riktas mot den valda ansatsen. Den hermeneutiska ansatsen kan 
anses vara väldigt ensidig då den används mest för att kunna tolka och förstå olika fenomen. 
Någon annan ansats, exempelvis fenomenologi, skulle kunna återge mer specifika 
beskrivningar av hur informanterna ser på sin situation (Jakobsson, 2011).  
 
Det är av betydelse att jag som intervjuare känner till det berörda ämnet på ett tillräckligt sätt 
så att jag lättare kan fånga upp intressanta aspekter och meningar i de olika delarna som 
kommer bli helheter. Jag anser att mitt intresse för ämnet har gjort att jag har läst tillräckligt 
och har god kunskap om det berörda ämnet. När en studie genomförs är det av hög betydelse 
att förhålla sig kritiskt bland annat till de källor som man avser använda eftersom 
informationen som ska vara en grund för en förståelse kring valda ämnet måste vara sann och 
trovärdig. Därför är det viktigt att vid sökande efter information verkligen ta reda på varifrån 
informationen kommer, så osäkra källor direkt kan elimineras. Detta kan göras exempelvis 
genom att ta reda på vem som är ansvarig för  informationen som ges ut, både vad gäller 
internet men också böcker, artiklar och liknande och därefter bedöma informationens 
trovärdighet (Booth, Colomb & Williams 2004). Det är även betydelsefullt att ha ett etiskt 
förhållningssätt vid arbete med studien då det är viktigt att vara objektiv och inte låta ens egna 
eventuella åsikter ta plats, påverka eller färga arbetets innehåll. Det är viktigt att värna om alla 
de som deltagit i studien och ha respekt för deras rättigheter och åsikter. Det kan dock finnas 
brister i studien och dessa kan vara att intervjurespondenterna samtliga hade liknande 
befattning och arbetade på samma arbetsplats, dessa faktorer kunde färga deras svar och bidra 
med att studien inte blev så nyanserad. En alternativ tolkning skulle kunna vara att nästa gång 
en studie görs, skulle respondenter från olika arbetsplatser med olika befattningar kunna tas 
med för att få ytterligare perspektiv på det studerade ämnet.  
 

Resultat   

Analys av intervjusvaren kom att bli resultatet i detta arbete vars syfte är att utveckla mer 
kunskap om vårdgivares erfarenhetslärande av bemötande inom omsorgsarbete. 

Lära genom kommunikation  
 
Vårdgivarna upplevde att de lärde sig genom att kommunicera med arbetskamrater och varje 
unik vårdtagare i varje unikt möte, där de anpassade sin inställning och bemötande mot varje 
individ. De lärde sig bland annat att bemötandet spelar roll för hälsofrämjandet. 

Förbättrat bemötande genom lärande samtal och diskussioner 
Vårdtagarna menade på att de utvecklade sitt bemötande genom det de lärde sig av sina 
medmänniskor, genom att bidra med sina åsikter, kan vårdtagaren spela en stor roll på 
lärandet och därmed utvecklingen av bemötandet hos vårdgivaren menar vårdgivarna. De 
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flesta vårdgivare upplevde att lärandet sker exempelvis genom att vårdtagaren påpekar hur 
denne vill få arbetsuppgifterna utförda, genom att samtala med vårdgivaren om vilka 
egenskaper som skulle uppskattas, alltså vilka egenskaper som vårdgivaren bör lyfta fram i 
sitt bemötande, exempelvis att vara lyhörd och tålmodig, kan vårdtagaren bidra med att 
vårdgivaren får mer nyttig information som denne tar till sig, reflekterar över och som blir en 
inre erfarenhet som bidrar till dennes lärande, genom lärandet kan vårdgivaren med sina nya 
kunskaper utveckla sitt bemötande gentemot vårdtagaren, eftersom vårdgivaren nu vet vilka 
egenskaper som uppskattas och därmed hur vårdtagaren vill bli bemött påpekade 
respondenterna. 
 

Om vårdtagaren inte berättar om deras önskemål så finns ju chansen till att jag skulle 
missat nåt och aldrig lärt mig vad vårdtagaren har för behov i vårt möte egentligen, då 
skulle jag kanske aldrig utvecklat vidare mitt bemötande (Respondent 3) 

 
Vårdgivaren menade på att kommunikationen utgör en stor del till lärande och utveckling av 
bemötande. Genom att vårdtagaren kommunicerar med vårdtagaren lär sig vårdtagaren hur 
den kan utveckla och därmed förbättra bemötandet gentemot vårdtagaren.Vårdgivarna 
upplevde att de utvecklade bemötandet genom att ta med den nya kunskapen de lärt sig och 
tillämpade den till sitt bemötande som då förbättrades. ”Man ska vara lyhörd, pratglad och 
snäll i sitt bemötande, det påverkar mycket”(Respondent 1) Bemötandet handlar enligt 
vårdgivaren om att lyssna på vårdtagaren, kommunicera med denne samt vara snäll mot 
denne. Att kunna lyssna och ta emot återkoppling och kommunicera kunde effektivisera hur 
arbetet blev eftersom kommunikationen kunde bidra till att vårdgivare och vårdtagaren 
diskuterade dennes situation och vad som kunde göras bättre. På såsätt kunde vårdgivaren 
genom nyttig information från vårdtagaren lära sig vad som kan göras bättre i deras möte. 

 
Att lära känna varje unik individ för att anpassa handlingar och bemötande 
Genom att lära känna varje vårdtagare och anpassa sina handlingar och bemötande efter varje 
situation, lärde vårdgivaren sig hur bemötandet ska vara. ”Lärandet sker ju mer man träffar 
dem, då lär man sig om dem...och  hur de vill bli bemötta” (Respondent 2) vårdgivaren menar 
här på att ju mer man träffar varje vårdtagare desto mer lär man sig om dem men också på 
vilket sätt de vill bli bemötta. Vårdgivarna upplevde att man lärde sig genom att spendera tid 
med varje vårdtagare och kommunicera med vårdtagaren för att ta reda på hur bemötandet 
skulle anpassas efter individen då bemötandet utvecklades i relation till varje unik individ 
samt situation 

 
Lärande diskussioner med arbetskamrater 
Vårdgivarna berättade om hur mycket kommunikationen med både vårdtagare men även 
arbetskamraterna egentligen betyder för deras egna lärande och utveckling. Vårdgivarna säger 
att de lärde sig mycket av sina arbetskamrater genom diskussioner och meningsutbyten och att 
det bidrog till att utveckla ett förbättrat bemötande. Enligt vårdgivarna var även en bidragande 
del till bemötandeutvecklingen och lärandet de egna arbetskamraterna. 

Då jag känner mig osäker på mitt sätt att arbeta på, mitt bemötande eller liknande... då 
kan jag alltid fråga någon arbetskamrat om råd... man lär sig mycket från varandra 
(Respondent 1) 

 
Vårdgivaren menar på att det går att få hjälp av sina arbetskamrater om man känner att den 
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egna kunskapen inte räcker till. Vårdgivarna påpekade att hjälpen till lärande från de egna 
arbetskamraterna kunde yttra sig i exempelvis när vårdgivarna gav varandra råd om hur ett 
bemötande kunde gå till, begrepp som empati, respekt, lyhördhet, positiv inställning var oftast 
förekommande i vårdgivarnas diskussioner, menade de. 

Positiv inställning och initiativ i varje unikt möte  
Varje bemötande är unikt samt speciellt var något som vårdgivaren lärde sig i varje möte med 
vårdtagaren. Ett bemötande upplevdes vara ett tillfälle där två eller fler människor träffas. 

Ett bemötande kan ses i varje möte med människor, med alla som man möter tyckte 
sammanfattningsvis vårdgivarna att de lärde sig. ” Hur jag möter, hur jag samtalar och hur 
jag är mot dem är... bemötande”(Respondent 4), vårdgivaren tyckte med detta påstående att 
bemötandet sker med med hela ens närvaro som vårdtagaren då får ta del utav tack vare 
bemötandet.  

Bemötande ingår i varje möte, varje gång, varje stund, samtidigt som det är unikt för 
varje individ, man ska alltid vara glad mot dem...med lite humor, ja då glömmer de sina 
problem... (Respondent 5)  

En annan vårdgivare menade här att varje gång man är i kontakt med en vårdtagare sker ett 
bemötande. Det ingår naturligt i varje stund av det mänskliga mötet, vårdgivaren menade att 
samtidigt som det ingår i varje tillfälle är bemötandet även unikt för varje vårdtagare man 
möter. Inställningen till vårdtagaren var viktig och bidrog till hur bemötandet blev menade 
många vårdgivare. Om man gick in i mötet med en positiv inställning som bland annat glad 
och öppen, underlättades därmed kommunikationen med vårdtagaren lärde sig vårdgivarna. 

 
Kunskap om hälsofrämjande genom respektfullt och empatiskt bemötande 
Vårdgivarna gav sin syn på hur de lärde sig att bemötandet bör vara samt hur bemötandet 
påverkar och kan verka hälsofrämjande för vårdtagaren.  

Bemötande handlar om ömsesidig respekt och empati, vårdtagaren ska känna sig trygg 
och säker hos mig, det gör dem lugna...ingen stress (Respondent 3) 

I påståendet påpekade vårdgivaren att bemötandet ska vara respektfullt och empatiskt, det var 
viktigt enligt vårdgivarna att kunna visa respekt och empati för att vårdtagaren ska känna sig 
säker att vårdgivaren vill denne väl, genom att visa respekt och empati kunde den här 
säkerheten uppfyllas menade de, bemötandet fylldes då av ett förtroende och bemötandet 
bidrog till ett slags”lugn”och trygghet lärde sig vårdgivarna. Genom att vårdtagaren känner 
trygghet minskar eventuell stress menade respondent 3, då verkade bemötandet 
hälsofrämjande på vårdtagaren och vårdgivaren lärde sig att det verkar hälsofrämjande genom 
att tillit skapades mellan vårdtagaren och vårdgivaren. Enligt vårdgivaren kände vårdtagaren 
trygghet och litade på vårdgivaren och det yttrade sig genom att vårdgivaren fick ”beröm” 
som exempelvis att ”Dig går det att lita på, du är så snäll”, på såsätt lärde sig vårdgivaren att 
bemötandet verkade hälsofrämjande för vårdtagaren då denne var lugn, kände ingen stress 
över besöket och kände tillit och säkerhet som denne aktivt visade genom kommunikation. 

 
Lära genom erfarenhet av ett möte 
 
Vårdgivarna upplevde att erfarenheten av varje unikt möte är bidragande till lärandet då 
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vårdgivaren anpassar sig till varje unik individ och lär sig  om hur denne vill bli bemött, lär 
sig att positivt bemötande främjar hälsan, lär sig vad som kan användas i mötet för att 
underlätta lärandet, samt utvecklar kunskap genom möten med arbetskamrater och 
vårdtagarnas anhöriga.  

Anpassning till varje unik situation och individ bidrar till lärande i mötet 
Vårdgivarna ansåg det vara viktigt med att anpassa sig efter varje unik individ samt situation 
samt att lösningar av kreativ karaktär kunde förbättra deras arbete då denne lärde sig om 
vårdtagaren och kunde utveckla sitt bemötande mot varje unik vårdtagare. 

Mitt personliga bemötande baserar jag på varje vårdtagare separat, det beror på i vilken 
situation vi befinner oss, jag anpassar mitt bemötande till situationen helt enkelt...det 
tror jag (Respondent 3)  

Vårdgivaren menade här att bemötandet beror till stor del  på hur situationen ser ut. En 
vårdgivare menade till exempel att det inte passar sig att försöka vara skojig och skämta med 
vårdtagaren om denne befinner sig i livets slutskede och att bemötandet helt enkelt får 
anpassas efter den unika situationen samt vårdtagaren. Många vårdgivare betonade att det är 
viktigt att den anpassningen sker, så att bemötandet uppfattas som gott vid varje situation, den 
anpassningen bidrar även till att vårdgivaren utvecklar och lär genom sitt bemötande eftersom 
varje gång vårdgivaren befinner sig i en situation med vårdtagaren, lär den sig hur denne ska 
bemöta vårdtagaren och utvecklar då sitt bemötande så det passar vårdtagaren och dennes 
situation. 

Ett positivt bemötande bidrar till bättre hälsa 
Många vårdgivare tyckte att bemötandet kunde ses som en faktor för att förbättra vårdtagarens 
hälsa, detta lärde de sig genom att så fort de tog till ett glatt bemötande genom att ta initiativ 
till att titta lite på TV eller gå på promenad så blev vårdtagaren på bättre humör. Om 
vårdtagaren var ledsen eller nedstämd så piggades den upp och humöret blev direkt bättre 
genom ett glatt bemötande tyckte vårdgivarna, den psykiska hälsan främjades.  

Vårdgivarna lyfte fram vikten av att bemöta vårdtagare med glädje. Vårdgivarna påpekade att 
genom att använda lite humor i bemötandet kunde vårdtagaren för en stund glömma sin 
sjukdom och koppla av i en rolig samtalsstund med vårdgivaren. Vårdgivarna tyckte att den 
inställningen var hälsofrämjande för vårdtagaren eftersom denne då också blev glad och 
positiv, det bidrog mycket till den psykiska hälsan tyckte de och de lärde sig hur mycket deras 
egen inställning bidrar till hur bemötandet utformas. De faktorer som de flesta vårdgivare lagt 
märke till från vårdtagarens sida är att vårdtagaren blev uppiggad och positiv och genom detta 
drog vårdgivarna lärdom av att hur de bemöter en vårdtagare påverkar dennes hälsa. 
 

Stöd till lärande 
Vårdgivarna berättade om hur de upplevde stöd till bemötandeutveckling från ledningens 
sida. De flesta vårdgivare tyckte att ledningen har fokus på att ekonomin ska gå ihop och 
därför kände inte vårdgivarna att de fick stöd till lärande och utveckling vad gällde 
bemötandet. Respondenterna med chefsbefattning berättade dock att det finns stöd i form av 
personer som arbetar med värdegrundsfrågor, som bemötandet ska basera sig på, som når ut 
till vårdgivarna med information kring värdegrunden. 
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Varje bemötande är unikt, man bemöter en vårdtagare som man själv vill bli 
bemött...det där med bemötande fixar man själv, ledningen ger mig inga speciella 
möjligheter till utveckling nej... (Respondent 4)  

 
Vårdgivaren menade här att det man ska tänka på är att alla individer är olika och att man ska 
anpassa sig efter varje unik individ. Vårdgivaren menade att såsom man själv skulle vilja bli 
bemött precis så ska man bemöta en annan människa, själva bemötandet i sig arbetade 
vårdgivaren med själv eftersom denne tyckte att ledningen inte gav tillräckligt med 
möjligheter till fortsatt utveckling vad gällde bemötande frågan. De flesta vårdgivare 
upplevde att ledningen tänkte mycket på att ekonomin skulle gå ihop, och då kom människan 
och dess möjlighet till utveckling i andra hand. Därför fick de sköta sin bemötandeutveckling 
och lärande själva upplevde de. Respondenterna med chefsbefattning å andra sidan, såg lite 
annorlunda kring de möjligheter som ges för fortsatt lärande och bemötande-utveckling.”Det 
finns värdegrundsinstruktörer... speciella personer som för ut värdegrunden uti 
organisationen” (Respondent 8) respondenterna med chefsbefattning menade att möjligheter i 
form av värdegrundsinstruktörer, som var speciella personer som var utsedda för att föra ut 
värdegrunden ut till arbetsgrupperna, användes minst en gång om året för att arbeta 
tillsammans med vårdgivarna vidare med bemötande frågan med värdegrunden som bas.Trots 
att dessa möjligheter finns är det ingenting som vårdgivare aktivt har känt av i sitt arbete. 
 

Informationsrika möten med anhöriga och kollegor 
Det finns även bemötande av andra människor som utgör en helhet för verksamheten, dessa är 
anhöriga och kollegor. 
 

Bemötandet sker inte bara med vårdtagare men också med anhöriga och kollegor...det är 
viktigt det med, respekt, stöd och lyhördhet hör till bemötandet av dem (Respondent 1) 

 
Vårdgivarna menade att det var av hög betydelse hur bemötandet av kollegor och anhöriga 
går till eftersom arbetet ofta utförs med hjälp av arbetskollegor och arbetet går även ut på att 
möta vårdtagarnas anhöriga. Att bemöta arbetskollegor handlade mest om att ta deras 
kompetens och kunskaper på allvar och stödja dem i det dagliga arbetet, att bemöta anhöriga 
handlade om att ge stöd i form av att dela med sig av information och bidra med kunskaper 
kring vårdtagarnas situation och om möjligt komma fram till gemensamma beslut om 
vårdtagarens bästa. Vårdgivarna tyckte att de lärde sig genom bemötandet att de kunde 
kommunicera effektivt genom att bidra med information till vårdtagare och närstående som 
gav de både närstående och anhöriga chansen till att vara mer delaktiga i vårdtagarens 
situation och tillstånd. 

 
Metoder för underlättat lärande i mötet 
Vårdgivarna betonade att lärandet även kunde underlättas genom olika metoder, med metoder 
menades olika medel som kunde användas i det vardagliga arbetet med vårdtagare. Medlen 
var till exempel surfplattor som vårdgivare hade möjlighet att använda vid arbetet med 
vårdtagaren. Medlen skulle användas exempelvis om vårdgivaren skulle visa något för 
vårdtagaren som denne ej hade tillgängligt som fysiskt föremål men kunde söka upp på nätet 
för att visa. Surfplattan kunde användas som ett verktyg för att förmedla något, det kunde 
bidra med lärande för både vårdtagare, som lärde sig exempelvis hur något såg ut genom att 
se en bild på internet, och vårdgivare, som lärde sig att använda ett multimedialt verktyg för 
att förmedla ett budskap. Genom att vårdtagaren såg bilden lärde den sig vad bilden 
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föreställde medan vårdgivaren lärde sig hur det genom ett multimedialt verktyg går att 
förmedla ett budskap på ett effektivt sätt påpekade vårdgivarna. Vårdgivarna betonade att 
genom att verktyget bildar förståelse mellan båda parter utvecklas bemötandet åt ett positivt 
håll eftersom vårdgivaren kan förmedla budskapet på ett effektivt sätt som underlättar 
kommunikationen med vårdtagaren, båda parter förstår vad den andre menar och mötet 
präglas då av ett positivt bemötande. 
 

Lära genom kreativa lösningar i mötet 
Vårdgivarna menade att i varje situation med vårdtagaren krävdes det att vara flexibel och 
försöka förgylla deras vardag, kreativa lösningar sågs som ett bra sätt att arbeta 
på.Vårdgivarna påpekade att deras kreativa lösningar kunde exempelvis vara att i sitt 
bemötande ta tillvara  på vårdtagarens intresse, detta kunde yttra sig i att exempelvis åka på 
bilmässor om någon var intresserad av bilar, eller gå och titta på kläder i klädbutik om någon 
exempelvis var intresserad av mode. Genom att vårdgivaren erfar och därmed lär sig vad 
vårdtagaren har för intresse kan kreativiteten utvecklas och nya sätt att ta med i bemötandet 
kan skapas, därmed utvecklas även bemötandet 

Resultatsammanfattning 

Vårdgivare upplevde att de lärde sig genom kommunikation med vårdtagare i mötet och 
arbetskamrater. Vårdgivare erfor att varje möte och därmed bemötande är unikt och lärs samt 
utvecklas i relation till varje unik individ samt situation, påsåsätt lärde sig denne hur denne 
ska anpassa sig efter varje unik vårdtagare. Ett gott och positivt bemötande ansågs vara en 
viktig del utav vårdgivarens omsorgsarbete. Genom kommunikation mellan vårdgivare och 
vårdtagare men även vårdgivare och de övriga arbetskamraterna kunde vårdgivarna lära sig 
och utvecklas i det dagliga arbetet vad gäller sitt bemötande. Lärande kom in då ett möte med 
en annan individ skedde, då kommunikationen var närvarande. Vårdgivaren hade möjlighet 
att använda sig av multimedialt verktyg i sitt omsorgsarbete som underlättade för 
kommunikationen med vårdtagaren. Vårdgivaren lärde sig att anpassa sitt arbetssätt och 
bemötande till varje unik individ samt situation i sitt arbete genom att spendera tid med 
vårdtagaren och kommunicera med denne. Tack vare denna kommunikation underlättade det 
för vårdgivarens lärande och utveckling av bland annat bemötandet. Erfarenhetslärande 
genom varje unikt möte med ett gott bemötande närvarande bidrog till en bra anpassning till 
individen och därmed även hälsofrämjande. 

 
Tolkning 

Tolkningen gjordes utifrån resultatet alltså respondenternas berättelser om vårdgivarens 
upplevelse av hur den utvecklar och lär genom att möta i omsorgsarbetet. Tolkningen skedde 
även med hjälp av två teorier, den sociokulturella teorin samt Illeris teori om de tre 
lärodimensionerna. Syftet med arbetet var att utveckla mer kunskap om vårdgivares 
erfarenhetslärande av bemötande inom omsorgsarbete. 

Kommunikation lägger grunden till lärande och utveckling 

Undersökningens resultat visar att kommunikationen är det som spelar störst roll på 
vårdgivarens upplevelse av hur denne utvecklar bemötandet. Det är genom kommunikationen 
i mötet denne får veta viktig information som den lär sig av för att sedan kunna utveckla sitt 
bemötande. Kommunikation genom ständiga möten med medmänniskor inom 



22 
 

omsorgsarbetet, däri vårdtagare, arbetskamrater och även anhöriga, utgjorde grunden för 
lärande och utveckling. Resultatet visade att vårdgivaren upplevde att denne utvecklar sitt 
bemötande genom att kommunicera med vårdtagare och arbetskamrater som bidrog till 
lärande och därmed bemötande utveckling, vårdgivaren lärde sig även att bemötandet 
påverkar vårdtagarens hälsofrämjande genom att vårdtagaren aktivt visade det genom sin 
kommunikation. Kommunikationen yttrade sig oftast genom samtal, diskussioner vad som 
kan göras bättre vad gäller bemötandet. Tips och råd från arbetskamrater, vårdtagares 
synpunkter och önskemål framförda genom samtal satte perspektiv på vårdgivarens 
bemötande som sedan utvecklades till att bli mer nyanserat, en sådan utveckling hos 
vårdgivaren kan i lärandet kopplas till innehållsdimensionen där erfarenhet har en 
betydelsefull roll då den information som tillägnas eller förstås är betydelsefullt för 
vårdgivarens funktion då insikten, förståelsen samt kapaciteten utvecklas hos vårdgivaren som 
lär sig (Illeris, 2007). Att hjälpa varandra i lärandet kan förknippas med sociokulturella teorin 
som tar upp vikten att både själv hjälpa men också ta hjälp till lärande (Strandberg, 
2006).Genom att vårdtagaren kommunicerar med vårdtagaren lär sig vårdgivaren hur den kan 
utveckla och därmed förbättra bemötandet gentemot vårdtagaren och det är något den 
sociokulturella teorin lyfter fram då kommunikationen mellan människor genom exempelvis 
samtal är en källa till lärande och utveckling. De yttre aktiviteter som människor är 
verksamma i tillsammans bidrar till ett eget tankearbete, det som ”går in i huvudet” och blir 
kunskap menar sociokulturella teorin (Strandberg 2006). Detta syntes tydligt i 
respondenternas sätt att arbeta med sitt bemötande, tack vare den mänskliga 
kommunikationen drog de lärdom av vad som kan förbättras och därmed utvecklas. 
Sociokulturella teorin lyfter fram att den mänskliga källan är en mycket stark källa till att både 
läras och utvecklas. Allt börjar från yttre aktiviteter, mellanmänskliga relationer som sedan 
blir det egna tankearbetet (Strandberg 2006).  

Genom kommunikation med medmänniskor drog vårdgivaren lärdom av vad bemötandet 
ytterligare kan innehålla och därefter utveckla bemötandet genom att utvidga det med nya 
egenskaper, exempelvis lyhördhet, detta kan ses i teorin om de tre lärodimensionerna då det 
eftersträvas inom innehållsdimensionen att bemästra olika färdigheter som möjliggör 
hantering av praktiska utmaningar i tillvaron, att vårdtagaren utvidgar egenskaper bidrar till 
att de hanterar utmaningar inom omsorgsarbetet och påsåsätt lär sig att handskas med olika 
situationer och utvecklar sin funktionalitet (Illeris, 2007). Samtalen som ägde rum kan ses 
som yttre aktiviteter utifrån sociokulturella teorin, de flesta respondenter reflekterade om vad 
som kunde förbättras med det egna bemötandet, vad som kunde utvecklas till ett bättre 
bemötande, det blev en inre tankegång som den sociokulturella teorin betonar. Genom att 
prata om och informera om vårdtagarens situation kunde vårdgivaren även fylla en 
pedagogisk funktion då den genom bemötandet effektivt kunde förmedla budskap. Resultatet 
visar att genom bemötandet kunde vårdgivaren i mötet lära sig att kommunicera på ett 
effektivt sätt genom att bidra med information. I sitt bemötande hade vårdgivaren mer eller 
mindre chansen att ta till hjälpmedel för att underlätta kommunikationen mellan denne och 
vårdtagaren. Hjälpmedlen i form av multimediala verktyg bidrog till att kommunikationen 
med vårdtagaren blev underlättad och därmed bidrog det till att vårdgivaren genom sitt 
bemötande i mötet lärde sig att framföra ett budskap på ett effektivt sätt, detta i sin tur 
utvecklade bemötandet till att bli mer nyanserat då det innehöll nya sätt att nå ut till 
vårdtagaren på,  exempelvis genom det multimediala hjälpmedlet, detta kan ses i den 
sociokulturella teorin som tar upp att verktyg faktiskt kan underlätta att lära sig eftersom de 
hjälper till att lösa olika problem (Strandberg, 2006), verktygen används för att få förståelse 
för omvärlden menar sociokulturella teorin och respondenterna betonade att genom att 
verktyget bildar förståelse mellan båda parter utvecklas bemötandet åt ett positivt håll, 
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eftersom vårdgivaren kan förmedla budskapet på ett effektivt sätt som underlättar 
kommunikationen med vårdtagaren och mötet präglas då av ett positivt bemötande. 
Att vara kreativ i omsorgsarbetet var något som också syntes i undersökningens resultat. 
Kreativiteten från vårdgivarens sida kunde yttra sig i att denne i bemötandet av vårdtagaren, 
tog hänsyn till vilka intressen vårdtagaren hade och kunde ta med dessa intressen i 
omsorgsarbetet, detta kunde ske genom aktiviteter baserade på vårdtagarens intressen. Genom 
att kommunicera med vårdtagaren om intressen som bidrog till aktiviteter lärde sig 
vårdgivaren att lägga till kreativa lösningar i sitt bemötande, som utvecklades till ett 
bemötande av mer kreativ karaktär, detta kan kopplas till drivkraftsdimensionen då här syns 
det en insikt som blir erfarenhet då vårdtagares mönster av motivationell karaktär förändras, 
eftersom vårdgivaren lärde sig att kreativa lösningar utvecklade bemötandet, blir det ett 
motivationellt engagemang i lärandet då känsligheten hos vårdgivaren för omvärlden, i detta 
fall vårdtagarna, utvecklas (Illeris, 2007). Kreativiteten tar även sociokulturella teorin upp där 
det påpekas att kreativitet är metoder som har möjlighet att utvecklas i samband med 
erfarenhet. Den sociokulturella teorin tar upp att de aktiviteter som kan leda till lärande samt 
utveckling ska vara av kreativ karaktär, där det är möjligt att utnyttja hjälpmedel (Strandberg, 
2006), Kreativiteten yttrade sig exempelvis i att aktiviteter som vårdtagaren deltog i var 
präglade av dennes intressen. I omsorgsarbetet handlade det om att anpassa sitt bemötande så 
att det uppfattades av vårdtagaren som gott, vårdtagaren kunde bidra till vårdgivarens lärande  
genom att berätta vad denne önskar få ut från bemötandet, utifrån den informationen lärde sig 
vårdgivaren vilka egenskaper denne kan ta med i sitt bemötande och därmed utvidga och 
utveckla bemötandet. Resultatet påvisade att vårdgivaren utgick och anpassade sitt bemötande 
ifrån den enskilda individen och situationen och det kan kopplas till sociokulturella teorin som 
menar att olika situationer bidrar till olika handlingar och att idéer och tankar skapas genom 
erfarenheten av en situation (Strandberg, 2006). Teorin menar att agerandet blir anpassat efter 
situationen och att idéerna om hur till exempel bemötandet ska ske beror på situationen. 

Bemötandet finns där människor finns 
 
Resultatet visar att vårdgivarna till stor del är överens om vad ett bemötande innebär-
bemötandet ska präglas av empati, respekt och varje individ ska ses som unik. 
Resultatet visar även att vårdgivarna upplevde att bemötandet var något de utvecklade och 
lärde sig själva i det dagliga omsorgsarbetet med människor, en sådan insikt blir en erfarenhet 
enligt drivkraftsdimensionen och förändrar vårdgivares mönster av exempelvis känslomässig, 
motivationell och viljemässig karaktär då de får större inblick i vad de upplever, till exempel 
empati. Tack vare erfarenhet finns ett känslomässigt samt motivationellt engagemang i 
lärandet (Illeris, 2007) det uppstod erfarenhet och eget engagemang  då de inte kände något 
speciellt stöd från chefernas och ledningens sida i att kunna utveckla sitt bemötande, dock 
fanns det åtgärder och möjligheter att arbeta vidare med bemötande-frågan i form av 
värdegrundsinstruktörer som var till för att föra ut budskapet om värdegrunden (som ska 
prägla bemötandet) till vårdgivarna, den sociokulturella teorin tar upp liknande möjlighet- 
med utvecklingszonen, med det menas att individen går utöver den aktuella förmågan genom 
problemlösning med hjälp av vägledning/samarbete med någon som ”kan mer” (Strandberg, 
2006). Instruktörerna kunde vägleda vårdgivarna, trots denna möjlighet upplevde vårdgivarna 
att det endast var upp till dem hur bemötandet utvecklades och sköttes. Resultatet visar att 
bemötandet är en företeelse som finns överallt där människor finns till, bemötandet sker i 
varje ögonblick i det mänskliga mötet. Resultatet visar att tiden var något som var 
betydelsefullt eftersom ju längre tid vårdgivaren spenderade med vårdtagaren desto mer lärde 
vårdgivaren känna vårdtagarens behov vad gällde bemötandet. Vårdgivare kunde påpeka vilka 
egenskaper som uppskattades i bemötandet och genom det lärde vårdgivaren sig vad denne 
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kunde ta med i sitt bemötande. Resultatet visar att genom den nya kunskapen om önskvärda 
egenskaper i bemötandet, kunde vårdgivaren inkludera egenskaper som till exempel lyhördhet 
i sitt bemötande och därmed utveckla bemötandet då det utvidgades till att innehålla mer än 
det gjorde innan vårdgivaren lärde sig om vårdtagarens behov , detta kan kopplas till 
drivkraftsdimensionen som innehåller ord som känslor, vilja och motivation och tack vare den 
här dimensionen utvecklar vårdgivaren en känslighet vad gäller omvärlden (Illeris, 2007) i 
detta fall inom omsorgsarbetet och en vilja till att förbättra bemötandet genom att lära sig, 
bland annat om vårdtagares behov. 

Resultatet visar att kommunikationen är nödvändig för lärande och utveckling av bemötande. 
Genom att vårdtagaren kommunicerar med vårdgivaren lär sig denne hur den kan utveckla 
och därmed förbättra bemötandet gentemot vårdtagaren. Även kommunikation med 
arbetskamrater utgjorde en viktig del för utveckling och lärande, där samtal och diskussioner 
var i fokus, detta kan kopplas till samspelsdimensionen där det rör det sig om det samspel som 
finns mellan individen och dess omgivning exempelvis på en social nivå, som kan vara inom 
en arbetsgrupp. Erfarenhet har här en relevant samspelsdel då det som lärs kan gälla en 
relation mellan någon och det sammanhanget denne är en del ut av (Illeris, 2007), vårdgivaren  
är en del utav sitt omsorgsarbete både med vårdtagare men även arbetskamrater, det denne lär 
sig tack vare att kommunicera med dessa gäller det sammanhanget denne är den del av, alltså 
sitt arbete. Elementen inom denna dimension är kommunikation, handling samt samarbete 
(Illeris, 2007) dessa element är aktuella för vårdgivare i sitt arbete då det finns en 
kommunikation mellan vårdtagare och arbetskamrater, det finns handling inom varje situation 
med varje individ i varje möte samt finns det samarbete med arbetskamrater. Samtalen bidrog 
till att vårdgivaren lärde sig genom tips och råd från arbetskamrater hur denne kunde utveckla 
och förbättra sitt bemötande, detta kan även kopplas till sociokulturella teorins ”utvecklingens 
allmänna lag” som enligt sociokulturella teorin är att utvecklingen kan ses två gånger, först 
den sociala nivån och den individuella nivån, alltså fysiska relationer som finns emellan 
människor och individens inre tankearbete (Strandberg 2006). Efter diskussionerna, som kan 
ses som yttre aktiviteter utifrån sociokulturella teorin, reflekterade de flesta respondenter om 
vad som kunde förbättras med det egna bemötandet, vad som kunde utvecklas till ett bättre 
bemötande, det blev en inre tankegång som sociokulturella teorin betonar. Utifrån de yttre 
aktiviteter som bland annat bestod av relationer mellan arbetskamrater, hjälp till lärande från 
andra,blev det sedan en egen inre tankegång som är centralt i sociokulturella teorin, där 
resultatet hos vårdgivarna blev en utveckling av bemötandet. 

Bemötande  har påverkan på vårdtagares hälsa 
 
Resultatet visar vikten av att ha ett glatt och positivt bemötande gentemot vårdtagare eftersom 
detta hade en tydlig effekt på deras hälsa.Vårdtagares välmående ökade om bemötandet från 
vårdgivarens sida var av positiv karaktär, resultatet visar att vårdgivaren la märke till faktorer 
som visade att dennes bemötande påverkar vårdtagarens hälsa, exempelvis att vårdtagaren 
blev på bra humör och kunde bortse från sin sjukdom, reagerade med glädje på vårdgivarens 
bemötande och visade tillit och att denne kände sig säker i vårdgivarens omsorg.  
Studiens resultat visar att faktorer som visar sig från vårdtagares sida när vårdgivaren bemöter 
denne, tyder på att bemötandet faktiskt spelar in och påverkar vårdtagarens hälsa. 
Vårdgivaren upplevde att denne lärde sig att bemötande påverkar vårdtagarens 
hälsofrämjande genom att erfara vårdgivarens reaktioner samt åsikter kring bemötandet. 
Resultatet i undersökningen visar att vårdgivaren upplevde att de lärde sig att bemötandet 
påverkar vårdtagarens hälsa genom att erfara reaktioner på bemötandet men även samtal om 
bemötandet, inom samspelsdimensionen är denna slags kommunikation viktig för hur 
relationen mellan vårdtagaren och dess omgivning blir, hur vårdtagaren handlar och 
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kommunicerar har en påverkan på den relation denne har med sin omvärld, i detta fallet på en 
social nivå i sitt omsorgsarbete (Illeris, 2007) med vårdtagare och medarbetare. När 
vårdgivarnas bemötande var gott, blev vårdtagaren uppiggad, glad och positiv, vilket 
påverkade dennes välmående och psykiska hälsa. Vårdgivaren lärde sig att dennes bemötande 
påverkar vårdtagarens hälsofrämjande genom att lägga märke till faktorer som exempelvis 
tillit och trygghet som uppstod som ett resultat ur bemötandet. Vårdtagaren visade aktivt att 
den känner sig trygg och säker i vårdgivarens omsorg och genom beröm i form av 
kommentarer, påpekade vårdtagaren att vårdgivaren gjorde ett bra arbete vad gällde sitt 
bemötande, därmed drog vårdgivaren lärdom av att bemötandet spelar roll för vårdtagarens 
hälsofrämjande. 
 
 
Diskussion  
 
Bemötande inom omsorgen är en intressant fråga eftersom det finns förväntningar på att 
bemötandet inom omsorgen ska vara av god karaktär, detta skrivs bland annat fram i 
socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2011). Ett bemötande av god karaktär innebär att 
vårdgivare möter vårdtagare på ett integritetsvärnande sätt som uppfyller de behov av 
trygghet samt förståelse som skapas när vårdtagaren är i kontakt med vården (Croona, 2013).  
För att kunna utveckla sitt bemötande gäller det att lära sig av sina medmänniskor och sedan 
tillämpa det i sitt bemötande. När en människa lär tar den till sig ny information och 
organiserar den så den passar in (Dysthe, 2003).Vårdgivaren kan påverka vårdtagaren genom 
sitt bemötande i mötet de befinner sig i. Det betyder att vårdgivaren bör i sitt bemötande inom 
omsorgsarbetet handla utifrån etiska utgångspunkter som lyfter fram att oavsett eventuell 
sjukdom eller funktionshinder ska vårdtagaren behandlas med respekt och respekt för dennes 
mänskliga rättigheter. Några andra etiska utgångspunkter som bör gälla i vårdgivarens 
bemötande gentemot vårdtagaren är att varje vårdtagare ska behandlas rättvist, vårdgivaren 
ska göra sitt bästa för att förebygga lidande och skador och göra så mycket det är möjligt gott 
för vårdtagaren. Vårdgivaren ska bemöta vårdtagaren med respekt för självbestämmandet vad 
gäller dennes liv och handlingar, så gott det går (Wiberg & Arvidsson, 2000). Eftersom det 
kan finnas individer som inte alltid har full möjlighet till exempelvis självbestämmande på 
grund av svår sjukdom eller funktionshinder, gäller det för vårdtagaren att göra medvetna 
etiska val och anpassa sitt bemötande utefter vårdtagarens behov och göra det som är bäst för 
vårdtagarens situation, en sådan lösning kan exempelvis vara att överlåta självbestämmandet 
till någon annan, då vårdtagaren eventuellt inte har den psykiska förmågan att delta i den 
beslutsprocess som äger rum (Wiberg & Arvidsson, 2000). 
Av studien att döma, gav genomförandet av studien tydligt svar på frågeställning och syfte 
eftersom respondenterna delade med sig av det de upplevde och det gick att från deras svar, 
tyda hur de upplevde att de utvecklar bemötandet och lär att bemötandet utgör påverkan på 
vårdtagares hälsofrämjande i omsorgsarbetet. Resultatet av studien visade att vårdgivaren 
upplevde att denne utvecklar sitt bemötande genom att kommunicera med vårdtagare och 
arbetskamrater som bidrog till lärande och därmed bemötande-utveckling, vårdgivaren lärde 
sig även att bemötandet påverkar vårdtagarens hälsofrämjande genom att vårdtagaren aktivt 
visade det genom sin kommunikation. Det var faktorer som exempelvis kommunikation i 
form av samtal, som utgjorde den största delen till deras lärande i mötet och utveckling, mer 
detaljerat så konstaterar studien att vårdgivaren upplevde, i arbetet med vårdtagare, att denne 
utvecklade sitt bemötande samt lärde i mötet på såsätt att vårdgivaren hade kommunikation 
med vårdtagare som bestod av samtal eller diskussioner som var grundläggande till att lärande 
skulle ske, samt för att kunna utveckla bemötandet. Det är genom denna kommunikation som 
vårdgivaren lärde sig från sina medmänniskor, det denne inte visste kunde den bli informerad 
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om både från vårdgivare- som exempelvis yttrade sig om hur denne vill bli bemött och få 
arbetsuppgifterna utförda, men också medarbetare- som kunde bidra med goda råd och tips 
kring ett förbättrat bemötande. Denna kommunikation från vårdgivare och arbetskamrater 
bidrog till att vårdgivaren reflekterade över den nya informationen och sedan lärde sig att 
tillämpa den till sitt bemötande som i sin tur utvecklades till att bli mer nyanserat. 

I studien framgick det att i sitt omsorgsarbete anpassade vårdgivaren sitt bemötande till varje 
unik individ men också till varje unik situation och kunde utifrån kommunikationen med 
individen lära sig av denna och därefter utveckla sitt bemötande utifrån varje enskild individ. 
Omsorgsarbetet är en bred verksamhet utifrån socialtjänsten som innehåller olika delar. 
Omsorgen är till för att ge stöd och vård till individer vars tillvaro präglas av ålderdom, 
handikapp, sjukdom med mera. Omsorg innebär även omvårdnad och rehabilitering och 
präglas av medmänsklighet, omtanke (Wiberg & Arvidsson, 2000), respekt och tillit 
(Grönquist, 2004). Omsorgens insatser ska bidra till att individen känner av trygghet och 
mening i tillvaron (Socialstyrelsen, 2011). Omsorgen ska anpassas efter vårdtagarens villkor 
då det kan finnas individer som kan anses vara otillräkneliga exempelvis genom psykisk 
sjukdom, omsorgen måste alltid planeras och anpassas så individens mänskliga rättigheter 
som exempelvis allas lika värde och rätt till självbestämmande tas tillvara. Att kunna agera 
etiskt i sitt bemötande av vårdtagare kan innebära ett visst krav på bemötandekompetens, som 
innebär förmågan att kunna bemöta människor som på många sätt kan vara annorlunda 
(Lundälv & Larsson, 2011). Att inneha en god bemötande kompetens inom omsorgsarbetet är 
mycket viktigt då det handlar om att kunna anpassa sitt bemötande till varje enskild individ 
med olika behov. Det är genom vårdgivares moraliska handlingar som de etiska 
utgångspunkterna tillämpas i handlandet och bemötandet av vårdtagaren inom omsorgen. 
Vårdgivaren ska i sitt bemötande ha i åtanke etiska utgångspunkter som att se varje människa 
som unik, ta tillvara varje individs mänskliga rättigheter (Wiberg & Arvidsson, 2000) och på 
såsätt uppfylla vårdtagarens behov så gott det går.  

Vårdgivarna kan i sitt omsorgsarbete bemöta olika slags människor, genom andra människor 
kan vårdgivaren få perspektiv på sitt bemötande, detta i sin tur kan påverka vårdgivarens 
bemötandekompetens som utvecklas utifrån varje vårdtagare vårdgivaren möter, här kan 
etiska aspekter göra sig tydliga, då vårdgivaren använder sin kompetens i mötet med individer 
som inte alltid anses vara tillräkneliga är det viktigt att vårdgivaren i mötet med vårdtagaren 
använder sig av ett bemötande som så långt det går är etiskt rätt exempelvis genom att värna 
om den enskilda individens rättigheter (Wiberg & Arvidsson, 2000), därför är det viktigt att 
bemötandet anpassas efter individen, vilket framgick i studien att det skedde från vårdgivares 
sida. Vårdgivaren lärde sig att dennes bemötande påverkar vårdtagarens hälsofrämjande 
genom erfarenheten av vårdgivarens reaktioner samt tal kring bemötandet. Resultatet i 
undersökningen visade att vårdgivaren lärde sig att bemötandet påverkar vårdtagarens hälsa 
genom att erfara reaktioner på bemötandet och åsikter kring vad som kan förbättra 
bemötandet, exempelvis egenskaper som vårdgivaren kunde inkludera i sitt bemötande. När 
vårdgivarnas bemötande var gott, blev vårdtagaren uppiggad, glad och positiv, dessa faktorer 
bidrog till att vårdgivaren lärde sig att bemötandet påverkar hälsofrämjandet hos vårdtagaren. 
Den salutogena teorin  tar upp vikten av att främja hälsa genom tillgängliga resurser samtidigt 
som det är viktigt att se på varje människa som en unik individ som har all rätt att förbättra sitt 
tillstånd med rätt möjligheter (Lindström & Eriksson, 2005).Vårdgivaren kunde fylla en 
pedagogisk funktion genom att bidra med information till vårdgivaren, det är viktigt att 
vårdgivaren i sitt arbete har en kunskap om de teorier som finns för ett förbättrat och 
välförberett möte med vårdtagaren.  
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Samtal bygger en grund för lärande i mötet och därmed utveckling av bemötande, något som 
även tas upp i Vygotskij’s sociokulturella teori där kommunikationen mellan människor är det 
som bidrar till en människas lärande och utveckling (Strandberg, 2006). Människor med hjälp 
av att vara sociala, med hjälp av verktyg, genom situationsanpassning och genom att vara 
kreativa lär sig och utvecklas, först med dessa yttre aktiviteter som sedan blir till inre 
tankegångar (Strandberg, 2006). Liknande tas upp i Illeris teori om de tre lärodimensionerna, 
information tillägnas och blir en egen tillägnelseprocess som bidrar till en förbättrad förmåga 
till att agera i olika sammanhang, samtidigt som det finns en motivation till att lära och även 
lära genom sin omgivning (Illeris, 2007). Bemötandefrågan är viktig att ta upp, mycket på 
grund av de ökande klagomål som skickas in till socialstyrelsen och som handlar just om 
bemötande (Croona, 2003). Tidigare forskningsstudier visar att bemötandet spelar roll för 
vårdtagarens hälsa. Om bemötandet var av negativ karaktär där bland annat diskriminering 
uppstod, bidrog det till att vårdtagaren kände oro, irritation eller ilska, om bemötandet var av 
god karaktär och vårdtagaren själv fick vara delaktig i bestämmandet om hur omsorgen skulle 
ske bidrog detta till glädje hos vårdtagaren (Croona, 2003). Tidigare forskning visar även att 
vårdtagare och dess anhöriga kan ha olika förväntningar på bemötandet inom omsorgen. I 
tidigare forskningens resultat beskrivs det att med hjälp av kunskap om dessa förväntningar, 
har vårdgivaren möjligheten att utvecklas genom förbättring av sina beteenden samt de 
professionella handlingarna (Snellman, Gustafsson & Gustafsson 2012).  

Slutord 

Det är viktigt för vårdtagaren, vårdgivaren och hela äldreomsorgen att det skapas en 
medvetenhet om bemötande för att det ska utvecklas åt ett positivt håll, detta i sin tur kan 
påverka hur omsorgskvaliteten blir. Kraven på att bemötandet ska vara av god karaktär har 
bidragit till att skapa styrmedel som exempelvis den nationella värdegrunden som gäller i 
äldreomsorgen. Denna värdegrund är också en del av socialtjänstlagen och belyser vikten av 
att kunna bli bemött på ett värdigt sätt. Det goda bemötandet ska präglas av respekt och ett 
integritetsvärnande sätt samtidigt som det uppfyller de behov vårdtagaren har på vården 
(Croona, 2003).  

 
Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning kan vara att ytterligare fördjupa sig i omsorgs-frågan. Den här 
gången skulle man dock kunna se utifrån de anhörigas perspektiv där fokus skulle ligga på 
deras lärande, exempelvis lärande om sjuka närståendes situation eller lärande om hur de 
själva kan bidra med stöd till närståendes hälsa, kan vara framtida forskningsområden. 
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Bilaga - Intervjumall 

Vad är bemötande för dig? Hur definierar du begreppet bemötande? 

På vilket sätt använder du bemötandet i ditt vardagliga arbete / vad ingår i ditt bemötande 
tycker du? 

Hur utvecklar du ditt bemötande gentemot vårdtagaren / på vilket sätt sker detta? 
 
Tycker du att du lär genom ditt bemötande? / på vilket sätt sker detta? 
 
Vad märker du att ditt bemötande bidrar till i mötet med vårdtagaren? 
 
Tycker du att din bemötandeutveckling verkar hälsofrämjande för vårdtagaren? 
 
På vilket sätt får du förståelse för hur din bemötandeutveckling påverkar vårdtagarens hälsa? / 
Vilka faktorer har du lagt märke till från vårdtagarens sida när du bemöter en vårdtagare? 

Tycker du att du får möjligheter/verktyg från din arbetsgivare eller ledning att utveckla ditt 
bemötande / På vilket sätt? 

Känner du till någon speciell lag eller en värdegrund som du utgår ifrån när du bemöter en 
vårdtagare? 

Tycker du att du bemöter varje vårdtagare på samma sätt? Varför/varför inte? 
 
Tycker du  att du använder kreativitet i ditt bemötande? / på vilket sätt yttrar sig detta? 
 
Använder du hjälpmedel av olika slag i ditt bemötande? På vilket sätt yttrar sig detta? 
 
Vad är bemötande för dig? Hur definierar du begreppet bemötande? 

På vilket sätt använder du bemötandet i ditt vardagliga arbete / vad ingår i ditt bemötande 
tycker du? 

Vilka möjligheter har medarbetare till att utveckla sitt bemötande vilka riktlinjer styr 
medarbetarna ? 
 
Arbetar vårdgivarna utifrån någon speciell lag eller värdegrund som belyser bemötande? 

Finns det några möjligheter som vårdgivarna får från chefernas / ledningens sida som bidrar 
till deras bemötande utveckling och lärande? 
 
Hur tar cheferna / ledningen ansvar för att vårdgivarna ska ska utveckla samt lära genom 
bemötandet? 
 
Hur bemöter du dina medarbetare? / Hur får medarbetarna exempel på ett gott bemötande? 
 
 


