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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I takt med att människor lever längre ökar behovet av omvårdnad. En stor del av 

omvårdnaden av äldre personer utförs i hemmet där bemötandet har en betydande roll för 

utformningen av vården. Ärenden gällande brister i bemötande och kommunikation som 

inkommit till patientnämnden ökade mellan år 2000 och 2007 med 41 procent 

(Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen (2009) menar att det är bemötandet i vården som ofta 

avgör om patienten är benägen att göra en anmälan till patientnämnden eller inte. Det behövs 

studier som fokuserar på bemötande för att kunna återinföra förtroendet hos patienterna och 

kunna hjälpa fler människor att bli omhändertagna på ett bättre sätt. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor i hemsjukvården ser på 

bemötandet av äldre personer i ordinärt boende. 

Metod: En empirisk kvalitativ metod i form av intervjustudie användes. Fem sjuksköterskor 

inom hemsjukvården i södra Sverige intervjuades. Datan analyserades med hjälp av 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. 

Resultat: Utifrån innehållsanalysen framkom tre kategorier, visa respekt, inge förtroende och 

upprätthålla autonomi. Sjuksköterskorna upplevde det viktigt att visa hänsyn och förståelse i 

sitt bemötande. Det kunde även vara en utmaning att vinna någons förtroende och etablera en 

relation med den äldre personen i det egna hemmet. Det framkom att interaktionen och 

kommunikationen i mötet var grundläggande. Sjuksköterskorna ansåg det negativt att vara 

stresspåverkad när de bemötte och vårdade den äldre personen. 

Slutsats: Denna studie kan vara användbar för sjuksköterskor för att kunna utveckla sitt 

bemötande och sin förståelse för den äldre personen på ett respektfullt sätt. Det kan även vara 

betydelsefullt för sjuksköterskorna att få insikt i hur avgörande bemötandet är. 

 

Nyckelord: bemötande, hemsjukvård, ordinärt boende, sjuksköterskor, upplevelser, äldre 

personer
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Inledning 

Det är viktigt att sjuksköterskan i hemsjukvården och den äldre personen har en bra relation 

för att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt (Wälivaara, Sävenstedt & Axelsson, 2013). 

Sjuksköterskans bemötande av den äldre personen är en avgörande faktor för hur deras 

relation kommer att se ut under vårdtiden. Det första mötet är viktigt och bör grundas i en bra 

kommunikation och socialisering mellan de inblandade personerna (ibid.). Studier har 

emellertid visat att det kan vara utmanande att åstadkomma ett bra bemötande bland annat 

eftersom sjuksköterskan kommer hem till den äldre personen som en besökare och det kan 

leda till att rollerna blir otydliga (Öresland, Määttä, Norberg, Winther Jörgensen & Lützen, 

2008). 

 

Det blir allt vanligare både i Sverige och internationellt att äldre personer får omvårdnad i 

hemmet. Det beror bland annat på att befolkningen lever längre och i takt med det så ökar 

andelen äldre personer (World Health Organisation [WHO], 2007). Studier har visat att äldre 

personer föredrar att vårdas i hemmet eftersom de förknippar hemmiljön med 

självbestämmande och en känsla av frihet (McGarry, 2009). Det ställer höga krav på ett bra 

bemötande. Carlson, Rämgård, Bolmsjö och Bengtsson (2014) menar att bemötandet måste 

ske på den äldre personens villkor och vara personcentrerat oavsett miljö. Det har dock visat 

sig vara svårt för sjuksköterskor att respektera den äldres självbestämmande i hemmet (Lantz, 

2007) och att bli en del av den äldres vardagsliv (Öresland et al., 2008). 

 

Det är det vanligt att sjuksköterskor utför omvårdnad i hemmet (Carlson et al., 2014; 

McGarry, 2009). En viktig del av omvårdnaden i hemsjukvården är kommunikationen och 

bemötandet mellan sjuksköterskan och den äldre vårdtagaren. En god interaktion mellan 

parterna kan grunda sig i tålmodighet, förståelse, respekt, genuinitet och positivitet (ibid.). 

Corbett och Williams (2014) påtalar att för att sjuksköterskan ska kunna upprätthålla en god 

relation med den äldre personen i det ordinära boendet är det viktigt att det finns 

kommunikation, samspel och tidsutrymme. De påpekar även att den goda relationen som 

utvecklas mellan den äldre personen i det ordinära boendet och den vårdgivande 

sjuksköterskan har resulterat i både fysisk och psykisk tillfredsställelse. Det kan vara 

utmanande att få till ett bra bemötande och synen på vad som är ett bra bemötande kan skilja 

sig åt (McGarry, 2009). Det är därför viktigt att undersöka sjuksköterskors syn på bemötande 

för att få en djupare förståelse och på så vis bättre kunna utforma en bra omvårdnad i hemmet. 
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Bakgrund 

Allt fler äldre personer vårdas i det ordinära boendet, alltså i det egna hemmet. Enligt statistik 

från år 2012 fanns det ungefär 118 000 äldre personer (över 65 år) i Sverige som fick 

kommunala insatser i form av hemsjukvård i det ordinära boendet (Socialstyrelsen, 2012). 

Med tanke på att den äldre befolkningen lever längre (WHO, 2007), menar Turjamaa, 

Hartikainen, Kangasniemi och Pietilä (2014) att en allt mer avancerad hälso- och sjukvård 

bedrivs i det ordinära boendet. Vård som tidigare endast bedrivits på sjukhus anpassas idag till 

personens hem vilket kan resultera i höga krav på att sjuksköterskan ska kunna upprätthålla en 

god och personcentrerad omvårdnad. Kraven kan också medföra svårigheter att tillgodose 

personens behov samt att bemöta de anhörigas önskemål (ibid.). Vårdtagaren och personens 

anhörigas önskemål bör dock prioriteras, vilket är något som tydliggörs i den nationella 

värdegrunden för äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2016). 

Den äldre personen 

Mellan år 2015 och år 2050 förmodas världens population över 60 års ålder att nästintill 

fördubblas, från 12 procent till 22 procent. Det motsvarar en ökning från 900 miljoner äldre 

människor till två miljarder (WHO, 2015). Även i Sverige stiger den förväntade 

medellivslängden. Idag är den 80 år för män och 84 år för kvinnor. År 2060 kommer 

motsvarande siffror att vara 87 år respektive 89 år (Statistiska Centralbyrån, 2015). Det 

kommer att ställa höga krav på en välfungerande vård och omsorg för äldre personer. Det är 

därför viktigt att studera olika aspekter av vården och omsorgen för att kunna identifiera 

förbättringsområden. 

 

Forskningen om åldrande kallas för gerontologi (Kalfoss, 2010). Åldrandet kan betraktas 

utifrån olika perspektiv. Människans kronologiska ålder är enkel att definiera (Alexandersson, 

2009). Det speglar de antal år en person har levt. En naturlig gräns för att anses vara äldre går 

oftast vid 65 år, alltså då de flesta går i pension. Detta kan innebära att en person klassificeras 

som äldre under en tredjedel av sitt liv. Ett annat sätt att beskriva åldrandet är genom den 

biologiska åldrandeprocessen som är en del av den naturliga ålderdomen (Kalfoss, 2010). Den 

kan förklara en människas funktionsförmåga relaterat till livslängden. Åldrandet visar sig 

genom att kroppen försvagas, rynkor tar form i ansiktet, en del får gråa hårstrån på hjässan 

men det är inte bara kroppsliga förändringar som åldrandeprocessen handlar om. Fysiologisk 
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eller biologisk ålder utgår från kroppens funktion. Två kronologiskt jämnåriga personer kan 

ha helt olika kroppsliga förutsättningar och upplevas icke jämnåriga (ibid.). 

 

Åldrandeprocessen handlar inte enbart om fysiologiska förändringar. Åldrandet kan också 

beskrivas utifrån ett socialt och psykologiskt åldrande och även det kan se olika ut hos olika 

personer (Kalfoss, 2010). Generellt sett reduceras människans sociala nätverk med åldrandet 

eftersom många tidigare varit arbetsföra och haft kollegor och en roll på sin arbetsplats. Att 

pensioneras innebär en förändring genom att personen inte längre har kvar de vardagliga 

sysslorna och en del äldre personer kan genomgå en identitetsförlust i övergången från 

yrkesliv till pension. En del personer får uppleva livet som mor- och farföräldrar och även 

livet som pensionär medan många får ikläda sig rollen som vårdtagare. Från att tidigare ha 

levt ett självständigt liv kan hälsotillståndet försämras och den äldre personen kan bli 

beroende av andra människor för att klara sig igenom vardagen. Ökade upplevelser av 

ensamhet och vemod kan även påverka det sociala åldrandet. Det är vanligt att ensamhet kan 

uppstå då hög ålder ofta medför att maka eller make avlider. Många äldre klarar att behålla sin 

identitet och har ofta en positiv syn på åldrandet (ibid.).  

 

Ur ett psykologiskt perspektiv menar Kalfoss (2010) att den äldre personens intellektuella och 

reaktionsbetingade förmågor blir sämre med åren. Förmågan att lösa problem och fallenheten 

att minnas förändras när personen blir äldre. Eftersom personens reaktions- och 

handlingsförmågor kan påverkas kan det psykologiska åldrandet påverka personens självbild 

på ett negativt sätt. Oavsett perspektiv så innebär en stigande ålder en ökad risk för ohälsa och 

funktionsnedsättningar och behovet av vård ökar (ibid.). 

 

Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av äldre personer (Allcock, McGarry & Elkan, 

2002). En annan av sjuksköterskans uppgifter är att skapa trygghet och tillit. Det är viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap inom de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven hos 

den äldre individen. Enligt svensk lag ska den äldre personen kunna känna välbefinnande och 

meningsfullhet. De äldre ska få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett tryggt 

liv i sin hemmiljö (SFS 2001:453). Den äldre personen har rätt till eget självbestämmande och 

ska själv kunna bestämma när hjälp ska tas emot. Hjälp och stöd från sjukvårdspersonal kan 

ges både i särskilt boende med även i hemmet, i form av hemsjukvård. 
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Hemsjukvård 

Antalet äldre personer som fick hemsjukvård i ordinärt boende ökade mellan år 2002 till 2006 

med 16 procent (Socialstyrelsen, 2008). Hemsjukvård beviljas till de personer som har stora 

svårigheter att ta sig till läkarmottagning eller vårdcentral. För att klassificeras som 

hemsjukvård krävs det att de medicinska åtgärderna ska behövas under en längre 

sammanhängande tid. För att få insatser och åtgärder krävs det att en vårdplanering har 

genomförts. Patienterna blir tilldelade patientansvarig läkare. Det är läkaren som ansvarar för 

vilka medicinska åtgärder som behöver utföras (ibid.). Personalen spelar en viktig roll i 

omvårdnaden och enligt Thomé, Dykes och Rahm-Hallberg (2003) kan hemsjukvårdens 

vårdpersonal hjälpa till att uppfylla den äldre personens känsla av livskvalitet samt försöka 

upprätthålla den äldre personens självständighet.  Å andra sidan kan det innebära flera 

konsekvenser för vård och omsorg kan uppstå när antalet äldre med beviljad hemsjukvård 

ökar (Turjamaa et al., 2014). De äldre kan uppleva en otrygghet om kontinuiteten brister på 

grund av att flera olika aktörer ansvarar för den äldres omvårdnad. Personalen tenderar att bli 

stresspåverkad och inte ha möjlighet att fullfölja sina uppgifter ordentligt och personalen kan 

känna att de inte har tid att bemöta varje patient på ett respektfullt sätt (ibid.). 

 

  

Inom hemsjukvården samarbetar flera olika yrkesgrupper (Socialstyrelsen, 2008). Läkare, 

sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar i team. Sjuksköterskan 

och distriktsköterskan inom hemsjukvården utbildar personalen vid behov samt kan delegera 

vissa medicinska uppgifter till annan personal. För att förebygga och rehabilitera den äldre 

personen i det ordinära boendet arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom detta 

område. Undersköterskor och övrig omvårdnadspersonal ansvarar till stor del för personlig 

omvårdnad och service. Ohälsotillstånd rapporteras till sjuksköterskan av undersköterskan 

och annan omvårdnadspersonal (ibid.). Inom hemsjukvården görs bedömningar utifrån varje 

enskild individs behov (Thomé et al., 2003). Utifrån behoven kan ibland andra 

boendealternativ såsom särskilda boenden vara mer lämpliga för den äldre vårdtagaren. Men 

sammanfattningsvis är det ordinära boendet en central arena för hemsjukvård av den äldre 

personen (ibid.).  

Ordinärt boende 

Med ordinärt boende avses en ordinarie bostad, alltså inte härbärgen eller liknande 

(Socialstyrelsen, 2015). Till skillnad från särskilda boenden där flera personer med olika 
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omvårdnadsbehov bor så är det ordinära boendet ett vanligt hem. Det ordinära boendet kan 

vara en spegelbild av den personen som äger boendet (Öresland et al., 2008). Det ordinära 

boendet är laddat och fyllt med olika innebörder. Det är ofta betydelsefullt och visar vem 

personen är. De ting som finns i det ordinära boendet kan uttrycka vilken slags personlighet 

människan har som bor där. Lantz (2007) menar att gränsen för ett ordinärt boende kan 

symboliseras med en dörrtröskel. Det kan upplevas kränkande för den boende att som 

besökare gå över den gränsen utan överenskommelse. Merparten av människans liv spenderas 

i hemmet och det är viktigt att få bestämma själv vad som sker inom ramarna för det (ibid.). 

 

Öresland et al. (2008) menar att det finns två huvudroller i det ordinära boendet i form av värd 

och besökare. Den som kan bjuda in någon i det ordinära boendet är värden. Värdens roll 

associeras med ett makthavande. Det är familjemedlemmarna som bestämmer i det ordinära 

boendet och tillsammans bestämmer de vilka besökare som ska få komma och hur länge de 

får stanna. Besökaren, gästen, kan bli inbjuden i hemmet men besökaren kan även vara en 

försäljare som endast stannar en kort stund. Till det ordinära boendet kan även en 

professionell gäst komma. Det kan röra sig om läkare, sjuksköterska eller annan 

omvårdnadspersonal. 

 

I en studie gjord av McGarry (2009) intervjuades 13 äldre patienter, två manliga och elva 

kvinnliga, som vårdades i hemmet av distriktssköterskor i England. Personerna var mellan 70-

94 år och intervjuades om hur de upplevde att det var att vårdas av sjuksköterskor i hemmet. I 

studien jämförde de äldre patienterna vården de fick i hemmet med den vården de fick under 

eventuella sjukhusvistelser. Data samlades in under en ettårs period. Resultatet visade att de 

äldre personerna upplevde ett större självbestämmande i det ordinära boendet. I sjukhusmiljön 

kände de sig kontrollerade och tvungna att acceptera regler och rutiner. De äldre upplevde att 

kontinuiteten av att få träffa samma sjuksköterska inte alls uppfylldes på sjukhuset men att de 

däremot i hemmet fick träffa samma sjuksköterska. Detta upplevdes som tryggt för de äldre 

personerna (ibid.). Öresland et al. (2008) och McGarry (2008) menar att den äldre personen 

kan uppleva sig vara isolerad samt associerad med ett salsnummer vid sjukhusvistelse medan 

äldre personer i det ordinära boendet upplever frihet och integritet. Friheten och integriteten 

upplevs stark i det ordinära boendet eftersom den äldre personen befinner sig i den egna 

hemmiljön (ibid.). Bemötandet kan då bli allt mer avgörande när sjuksköterskan befinner sig i 

patientens egna domäner.  
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Bemötande 

Ett bemötande kan innebära både en verbal eller en icke verbal interaktion mellan två eller 

flera individer (Dinc & Gastmans, 2013). Bemötandet kan vara otåligt och hårdhänt eller 

omsorgsfullt och varsamt. Beroende på erfarenhet och teoretiska kunskaper kan bemötandet 

utvecklas på olika sätt. Livserfarenhet och personlighet kan vara betydande för hur vi bemöter 

andra människor. Tidigare erfarenhet av hur andra människor reagerat vid olika typer av 

interaktion kan bidra till att sjuksköterskan får möjlighet att reflektera över sättet att bemöta 

(ibid.). Studier visar att bemötande kan handla om människosyn, vänlighet, tonfall, 

uppträdande och respekt (Gethin-Jones, 2013; Corbett & Williams, 2014). Fossum (2013) 

menar att bemötande kan handla om hur två individer genomför och utför ett samtal. 

 

Fossum (2013) menar att bemötande rymmer många dimensioner och kan uppfattas som ett 

abstrakt begrepp. Grunden för ett respektfullt bemötande kan vara resultatet av ett vänligt, 

hjälpsamt och artigt förhållningssätt (ibid.). Sammanfattningsvis kan bemötandet handla om 

hur sjuksköterskan tar emot en patient och även hur sjuksköterskan använder sitt kroppsspråk 

(Gethin-Jones, 2013; Corbett & Williams, 2014). Ett bemötande kan även spegla sig i hur 

sjuksköterskan hälsar, om sjuksköterskan sitter eller står upp i kontakt med patienten och om 

det finns ögonkontakt och god kommunikation (ibid.). 

 

Ärenden gällande brister i bemötande och kommunikation som inkommit till patientnämnden 

ökade mellan år 2000 och 2007 med 41 procent (Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen 

(2009) menar att det är bemötandet i vården som ofta avgör om patienten är benägen att göra 

en anmälan till patientnämnden eller inte. Det finns även en stor del brister i bemötande som 

istället anmäls som andra ärenden, ett exempel kan vara när en patient under en behandling 

blir illa bemött av sjuksköterskan. Patienten väljer dock att anmäla händelsen som ett annat 

ärende och inte nämna det bristande bemötandet. Det är vanligt att patienter upplever att 

vårdpersonalen inte lyssnar på dem och att de har svårt att visa empati och förståelse. Åttiotvå 

procent av ärenden gällande bemötande år 2007 hade denna karaktär.  

 

Det finns mycket forskning om bemötande och det är tydligt att ett dåligt bemötande får 

negativa konsekvenser för patienten. Patientens känsla av värdighet kan hämmas om 

sjuksköterskan invaderar gränserna för integriteten (Webster & Bryan, 2009). Ett högljutt och 

påfluget beteende hos en sjuksköterska kan exempelvis bero på okunskap och omedvetenhet 
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om patientens behov. När sjuksköterskan visar kunskap och förståelse för patientens behov av 

integritet kan värdigheten upprätthållas. I studien av Webster och Bryan (2009) intervjuades 

tio patienter som beskrev att bemötandet från sjuksköterskan var avgörande för att de skulle 

kunna bibehålla sin känsla av värdighet och integritet. Det kunde bland annat visas genom att 

sjuksköterskorna respekterade patientens privata utrymme, bad om lov innan rullgardinen 

rullades upp och knackade på dörren innan de steg in. Webster och Bryan (2009) fann också 

att den äldre personen kunde känna sig kränkta på grund av oprofessionella attityder. Om 

sjuksköterskans attityd däremot var stöttande kunde personens möjlighet att bibehålla känslan 

av värdighet stärkas. Om samtalet med sjuksköterskan var omtänksamt och intresserat utan att 

vara påfluget kunde personen känna sig betydelsefull och väl vårdad. Personen uppskattade 

vänlighet och lättillgänglighet hos sjuksköterskan. Genom att använda humor, hjälpsamhet, 

vänlighet och trygghet kunde sjuksköterskan främja den äldre personens värdighet men även 

blickar, icke-verbala signaler och kroppsspråk kunde visa att sjuksköterskan är omtänksam i 

sitt möte (ibid.). 

 

Äldre personer kan å andra sidan uppleva att de blir förödmjukade om sjuksköterskan tilltalar 

dem som ”lilla du” eller ”kära du” (Mangset, Dahl, Forde & Wyller, 2008). Mangset et al. 

(2008) menar även att äldre patienter kunde känna oro inför sjuksköterskans bemötande och 

huruvida de behandlade de äldre med respekt och medmänsklighet. Flera äldre upplevde att 

de blivit behandlade som ett objekt vid olika omvårdnadssituationer. De kände också sig som 

en uppgift som skulle utföras av sjuksköterskan istället för att ses som en individ i behov av 

hjälp. 

 

Webster och Bryan (2008) menar att värdigheten kränks om sjuksköterskan utför 

omvårdnadsåtgärder utan att samtala och bemöta den äldre. Om sjuksköterskan har svårt för 

att kommunicera med den äldre personen kan denna känna sig uppgiven, Bemötandet är 

därför grundläggande i kontakten och det är viktigt att sjuksköterskan visar respekt och 

förståelse för den äldre personens upplevelser. Enligt Socialstyrelsen (2009) upplever 

patienterna att vårdpersonal ibland uppträder frustrerat på grund av tidsbrist. Detta bemötande 

resulterar i ett bristande förtroende för vården. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha i åtanke 

att ett stressat bemötande ibland kan innebära mer jobb för både patient och sjuksköterska. 
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Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees (1971) teori innebär att den enskilda människan betraktas som en oersättlig 

och unik individ. En stor del av befolkningen drabbas av förlust under livets gång. Men det är 

viktigt att den enskildes upplevelser av lidande betraktas som unika. Travelbee menar att det 

är patientens upplevelser som definierar den enskildes hälsa. Det kan innebära att en 

människa kan uppleva en god hälsa trots symtom och diagnoser men kan även uppleva ohälsa 

vid frånvaro av sjukdom. Travelbee menar att alla individer har en grundinställning till livet 

och det är den som påverkar hur människan ser på negativa livsförändringar. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ser varje individs upplevelse av situationen. Hon anser att för att en 

mellanmänskligprocess ska kunna skapas och att en mellanmänsklig relation ska kunna 

etableras, är det viktigt att patienten och sjuksköterskan inte ser sig i de roller de har utan ser 

varandra som unika. Den mellanmänskliga processen börjar med det första mötet. Där skapas 

den inledande relationen och en kontakt etableras. Identiteten i relationen växer fram och både 

sjuksköterska och patient ser personen bakom rollerna. Sjuksköterskan känner empati och 

förståelse för individens upplevelse och beteende utan att värdera (ibid.). Om det första mötet 

inte utvecklas till något positivt fallerar relationen och omvårdnaden blir bristfällig. 

Bemötandet är därför väsentligt.  

 

För Travelbee (1971) är samtalet och kommunikationen av stor betydelse. Det är där som 

tankar, behov och känslor förmedlas. Sjuksköterskan behöver besitta kunskap och förmåga att 

använda sig själv terapeutiskt för att kunna främja patientens hälsa eller minska lidande. På 

detta sätt använder sjuksköterskan sig av sin egen personlighet, ändamålsenligt och medvetet. 

Sjuksköterskan bör kunna ha förmåga att analysera och sammanfatta olika insatser, tillämpa 

sina yrkeskunskaper och vara intellektuellt målinriktad (ibid.). 

 

Det betyder att bemötandet är avgörande för interaktionen och interaktionen är i sin tur 

avgörande för bemötandet. Det är viktigt att undersöka detta för att förstå hur sjuksköterskor 

ser på bemötandet av de äldre personerna eftersom det är en förutsättning för en optimal 

omvårdnadsprocess. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor i hemsjukvården ser på bemötandet av 

äldre personer i ordinärt boende. 
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Metod 

Design 

Den design som användes var empiriskt kvalitativ i form av en intervjustudie. Det lämpligaste 

sättet för att fånga erfarenheter och upplevelser hos andra människor kan vara att använda sig 

av intervjuer. Inom den kvalitativa forskningen är avsikten att ta reda på människans 

erfarenheter i dess naturliga miljö (Henricsson & Billhult, 2012). 

Urval 

Fem personer ingick i studien. Fyra kvinnor och en man mellan åldrarna 40-60 år. Tre av 

deltagarna var distriktssköterskor och de resterande var sjuksköterskor. Yrkeserfarenheten 

varierade mellan 10 till 35 år. De rekryterades från en kommun i södra Sverige. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara sjuksköterskor eller distriktssköterskor. De 

skulle även jobba inom hemsjukvården och ha erfarenhet av bemötande av äldre personer i 

ordinärt boende. Önskemålet från författarna var att fyra till sex deltagare skulle ingå i 

studien. Det var endast de fem som deltog som anmälde sitt intresse. Valet av antal personer 

gjordes på grund av studiens omfattning och tid. Författarnas urval var strategiskt på grund av 

att ett mindre antal informanter var tillfrågade för att kunna ge ett underlag som kunde svara 

på syftet. Henricson och Billhult (2012) menar att det är positivt när färre personer med olika 

erfarenheter finns med i urvalet. 

 

Urvalet skedde genom att kontakt upprättades med respektive verksamhetschef inom 

hemsjukvården som i sin tur informerade sjuksköterskorna/distriktssköterskorna om studien 

på en arbetsplatsträff. 

 

Ett informationsbrev (Bilaga 1) sammanställdes och överlämnades till respektive 

verksamhetschef inom hemsjukvården. Samtidigt överlämnades även ett informationsbrev 

(Bilaga 2) ämnat för sjuksköterskorna som verksamhetschefen delade ut så sjuksköterskorna 

kunde ta del av information kring studiens syfte och tillvägagångssätt. Verksamhetscheferna 

tog del av informationsmaterialet och lämnade sitt tillstånd till att studien kunde genomföras 

inom ramarna för verksamheten. Deltagarna fick även muntlig information om studien av 

verksamhetschefen samt även av författarna innan varje enskild intervju. Till författarna 

mailade verksamhetscheferna kontaktuppgifter till fem intresserade deltagare. Tid och plats 
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för respektive intervju bokades när författarna tog kontakt per telefon med varje enskild 

deltagare. Samtliga deltagare undertecknade en samtyckesblankett (Bilaga 3) där de godkände 

sitt deltagande i studien och de hade möjlighet att noggrant läsa igenom blanketten innan de 

skrev under. 

Datainsamling 

Data samlades in med individuella semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide användes 

(Bilaga 4). Intervjun var semistrukturerad med öppna frågor, elva huvudfrågor och fem 

följdfrågor. Enligt Danielson (2012) innebär en semistrukturerad intervju att frågorna inte 

behöver följa en viss ordning. Det kan även finnas stödord i intervjuguiden som intervjuaren 

kan använda sig av (ibid.). Intervjuerna utfördes i avskilda rum på respektive deltagares 

arbetsplats, och varade i 20-30 minuter. Författarna intervjuade varannan gång men båda 

författarna var närvarande vid samtliga intervjuer. Inför varje intervju informerades respektive 

deltagare om studien ännu en gång och deltagarna hade möjlighet att ställa eventuella frågor 

till författarna. Därefter lämnade de sitt skriftliga informerade samtycke som ett underlag för 

att de ville medverka i studien. Ett informerat samtycke innebär att deltagaren ger sitt 

godkännande att delta i studien. Innan ett samtycke kan skrivas under måste deltagaren få ta 

del av information kring studien. Enligt Etikprövningslagen (SFS 2003:460) ska deltagaren 

informeras om planen och syftet med studien, vilken metod som kommer att användas, 

eventuella risker, vem som är forskningshuvudman och att deltagandet är frivilligt och när 

som helst kan avbrytas utan motivering. 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades och analyserades därefter genom en kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Analysen genomfördes i sju steg. I första 

steget lästes transkriberingarna igenom upprepade gånger för att få en helhetsbild av texten. I 

det andra steget delades texten in i meningsenheter för att kunna besvara studiens syfte. 

Paragrafer, meningar eller ord som på något sätt är relaterade till varandra inom kontext och 

innehåll är meningsenheter. I tredje steget kondenserades meningsenheterna. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är kondensering ett tillvägagångssätt att föredra då den 

förkortar meningsenheten men ändå bibehåller kärnan i meningen. 

 

I det fjärde steget fick de kondenserade meningsenheterna koder som beskrev, på ett kortfattat 

sätt, innehållet i meningsenheterna (Bilaga 5). Författarna skrev sedan ut intervjumaterialet 
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med de färdiga meningsenheterna, kondenseringarna och koderna. I det femte steget delades 

intervjuerna in i olika högar där respektive informant tilldelades ett nummer, ett till fem. 

Respektive meningsenhet med tillhörande kondensering och kod klipptes sedan ut i remsor 

och märktes med rätt informants nummer. I det sjätte steget valdes ett antal preliminära 

kategorier ut och författarna lade ut textremsorna i de högar som hade anknytning till den 

kategorin. Utifrån koderna bildades nio preliminära kategorier och 21 subkategorier. Detta för 

att få en struktur och en överblick av resultatet. Slutligen i det sista steget identifierades tre 

kategorier ut med tillhörande åtta subkategorier. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns det två typer av innehåll i en text, det manifesta 

och det latenta. I det manifesta innehållet står den konkreta texten i fokus med tyngdpunkt på 

dess innehåll. Jämfört med det latenta innehållet där texten tolkas. Graneheim och Lundman 

(2004) menar dock att både det manifesta och det latenta innehållet innehåller tolkningar, men 

på olika nivåer och djup. Analysen i den här studien var manifest med latenta inslag. 

Etik 

Det finns fyra etiska principer inom forskning: autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada och rättviseprincipen (Vetenskapsrådet, 2008). Autonomiprincipen 

syftar till att människan har rätt till sitt eget självbestämmande, medbestämmande och 

integritet. Undersökningspersonerna i denna studie tog del av information kring studien och 

kring intervjun. De var medvetna om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan 

motivering till varför. Undersökningspersonerna var även medvetna om att de deltog helt 

frivilligt och att de själva fick välja plats för intervjun. De kunde även kontakta författarna 

under hela processen vid eventuella funderingar relaterade till studien 

 

I studien kunde ingen enskild person identifieras. Materialet behandlades konfidentiellt och 

redovisades avidentifierat, detta grundade sig i godhetsprincipen samt principen att inte skada. 

Dessa principer syftar till att så långt som det är möjligt förebygga och undvika att andra tar 

skada (Vetenskapsrådet, 2008). 

 

Rättviseprincipen syftar inom forskning till att urvalet av undersökningspersonerna görs på ett 

etiskt godtagbart sätt utan att favorisera eller. Urvalet gjordes utan tyngdpunkt på ålder, kön 

eller yrkeserfarenhet. 

 



 

15 

 

Innan etikansökan skickades till Etikkommittén Sydost utfördes ett etiskt övervägande. I det 

etiska övervägandet jämfördes nytta med risker i studien och författarna upplevde inte att 

några risker förelåg. I det rådgivande yttrandet från Etikkommittén Sydost framkom det heller 

inga etiska hinder för att utföra studien (dnr. EPK 338-2016). Frågorna kontrollerades och 

modifierades så att undersökningspersonen skulle känna sig bekväm i att svara på frågorna. 

Eftersom intervjufrågorna var framtagna med de grundläggande etiska principerna i åtanke 

kunde undersökningspersonerna svara öppet och ärligt. 

Resultat  

Analysen resulterade i tre kategorier med tillhörande underkategorier. Kategorierna benämnde 

visa respekt, inge förtroende och upprätthålla autonomi. 

 

Visa Respekt Inge Förtroende Upprätthålla Autonomi 

Visa hänsyn i hemmet Skapa trygghet Den äldres självbestämmande i 

hemmet 

Vara lyhörd Föra ett kontinuerligt samtal Den äldres rätt till egna 

värderingar 

Visa empati och förståelse Skapa kontinuitet 

Figur 1: Kategorier och subkategorier 

Visa respekt 

Sjuksköterskorna ansåg att visa respekt var en viktig del av bemötandet av de äldre i hemmet. 

Respekten grundades bland annat i att ta sig tid till varje enskild patient, kommunicera ärligt 

och rakt, lyssna till patienten och visa förståelse. Underkategorierna benämnde att visa hänsyn 

i hemmet, vara lyhörd och visa empati och förståelse. 

 

Visa hänsyn i hemmet 

Det framkom att sjuksköterskorna lade mycket fokus på att visa hänsyn i hemmet, ännu mer 

än vad de upplevde att de hade gjort på ett sjukhus. Till skillnad från sjukhusmiljön upplevde 

sjuksköterskorna det som ett stort steg att kliva in i patientens egna hem eftersom deras roll 

som sjuksköterska ändrades till att vara besökare. På ett sjukhus ansåg sjuksköterskorna att 

patienterna blev mindre värda så fort de blivit inlagda. Däremot när patienten vårdades i 

hemmet upplevde sjuksköterskorna att patientens integritet generellt sett kunde bibehållas.  
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”…Liksom på sjukhuset, där är dom i en roll redan som patienten, dom 

har infunnit sig i den så fort dom stiger innanför dörren. Dom är patient 

och ”då vet jag att då bestämmer du över mig”. Men här är det ju liksom 

lite skillnad, här bestämmer dom över sig själva i hemmet...” 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det första mötet la grunden för kommande vårdrelation. Det var 

viktigt att det fanns tid avsatt så att både patienten och sjuksköterskan kände sig avstressade 

och lugna. Sjuksköterskorna var eniga om att de kunde visa mer hänsyn till patienterna när de 

inte kände sig tidspressade. Flera av sjuksköterskorna poängterade vikten av att ta av sig 

jackan och skorna, och att stänga av mobiltelefonen när de kom hem till en person.  

 

”… Ja, men jag tror att det viktigaste är att första gången man kommer 

hem till någon så får man inte vara stressad, jag tror att det första mötet 

är det avgörande…” 

 

Från det första mötet och en tid framöver märkte sjuksköterskorna tydligt att patienten 

anpassade sig efter deras arbetssätt och tidsschema. När relationen mellan sjuksköterska och 

patient sedan blivit starkare upplevde sjuksköterskan att patientens önskemål om andra rutiner 

vägde allt tyngre. Detta kunde visa sig vid omläggningar av sår då patienten exempelvis hade 

önskemål om att bli omlagd i köket när sjuksköterskan egentligen hade föredragit att patienten 

låg på sängen. Sjuksköterskan lät då patienten bestämma och gjorde det bästa av situationen. 

Trots att patientens eget val oftast vägde tyngst fanns det ibland situationer när 

sjuksköterskorna var tvungna att sätta gränser. Gränssättningen gjordes när man ansåg att 

patientsäkerheten blev hotad. Vid de tillfällena berättade sjuksköterskan att patienten noggrant 

informerades så att de skulle vara införstådda i situationen. Vid eventuella 

meningsskiljaktigheter var sjuksköterskorna överens om att deras bemötande inte fick bli 

påverkat utan de var tvungna att bibehålla sin professionalitet för att visa hänsyn för patienten. 

Vara lyhörd 

Att vara lyhörd innebar att kunna se till den äldre personens behov och upptäcka eventuella 

underliggande problem som patienten inte vågade ta upp. I en sådan situation var det viktigt 

att lyssna av och vara stödjande. En utmanande uppgift kunde vara att inse när det är dags att 

backa och ta ett steg tillbaka för att kunna återuppta kontakten vid ett annat tillfälle. Det fanns 
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en del vårdtillfällen som krävde mer engagemang av sjuksköterskorna och då var sättet de 

bemötte den äldre patienten på allt viktigare. Att lyssna på vad de sa och att finnas tillgänglig 

för patienten. 

 

”…Lyssna på vad de säger och inte hur de säger, alltså lyssna på orden 

och ta de på allvar…” 

 

Sjuksköterskorna anpassade sitt bemötande. De läste av patientens hem och skapade sig en 

bild av hur deras liv såg ut. De tittade på fotografier, diplom, böcker och andra saker som 

relaterade till personen som bodde där. Sjuksköterskorna gjorde ofta detta för att kunna skapa 

en bild av personens identitet och vad som har format dem till den person de blivit. De ansåg 

att detta var till hjälp när de skulle bemöta och ge omvårdnad på ett personcentrerat sätt. 

Samtidigt uppmanade de även personen att röra sig i hemmet så att sjuksköterskan kunde 

utvärdera deras fysiska förmåga och rörelsemönster. Flera av sjuksköterskorna poängterade 

att varje möte var unikt och oavsett hur patienterna uppträdde skulle de alltid bemötas med 

respekt.  

 

”…Jag tittar på tavlor, jag tittar på diplom, jag tittar på vilka böcker de 

har, hur hemmet är gjort och sen kan jag liksom relatera till deras liv…” 

Visa empati och förståelse 

Att ha förståelse och att kunna visa empati var något som alla sjuksköterskorna ansåg viktigt i 

bemötandet. En utav dem förtydligade genom att påpeka att det är viktigt att förstå den äldre 

individen som tidigare varit självständig och hur nedvärderande de nu tyckte det var att be om 

hjälp. I de samtalen var fysisk beröring positivt och den äldre patienten upplevdes lugnare och 

mer tillfreds i situationen när de blev berörda. När sjuksköterskorna pratade om det empatiska 

förhållningssättet var de noga med att beskriva hur de bemötte den äldre patienten i hemmet. 

De hade ögonkontakt och gav patienten tiden att uttrycka sina känslor. Sjuksköterskorna 

anammade då sitt sätt att bemöta den äldre patienten på ett empatiskt sätt. Med ett empatiskt 

förhållningssätt menade sjuksköterskorna att de var tydliga med att förklara för patienten att 

de förstod situationen och att de stöttade och bekräftade patienten i deras känslor. De visade 

förståelse för hur patienten kände sig, hur den mådde och hur de tidigare livserfarenheterna 

hade speglat patientens liv. 
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”…Jag tänker nog visa hänsyn, empati, ha förståelse. Det är ju ändå sjuka 

människor som vi vårdar som kanske har mycket känslor…” 

 

Inge förtroende 

För att inge förtroende påtalade sjuksköterskorna att det var viktigt att ha kunskap om 

patienten, att inte upplevas ofokuserad, bibehålla en god kontakt och få patienten att känna sig 

delaktig. Tre viktiga aspekter för att inge förtroende genom bemötandet var att skapa trygghet, 

föra ett kontinuerligt samtal och skapa kontinuitet. Dessa tre aspekter blev därför 

underkategorier. 

Skapa trygghet 

Frågor som ”hur mår du?” och ”hur går det för dig?” kunde, enligt sjuksköterskorna, göra så 

att patienterna kände sig sedda och därmed skapades en känsla av trygghet. Även vetskapen 

hos patienterna att de aldrig störde när de ringde sjuksköterskorna bidrog till ett större 

förtroende. Sjuksköterskorna upplevde även en egen känsla av välbefinnande när de såg att 

patienten upplevde det tryggt att kunna ta kontakt när det behövdes. Enligt sjuksköterskorna 

baserades bemötandet på en helhetsbild utifrån varje individ. Kunskap om patientens tidigare 

sjukdom och eventuella behandlingar skapade en känsla av säkerhet hos patienten.  

 

”… Hur går det för dig, är allt bra, hur mår du.. Det är ju ett tecken på att 

du bryr dig. Då tror jag att patienterna är sedda på ett sätt som gör att de 

kanske känner sig trygga…” 

 

Det var även en positiv känsla för sjuksköterskorna när de kände att de hade insikt i den 

individuella personens behov. Utefter det kunde de behandla och bemöta dem på det sätt som 

var mest lämpligt. En av sjuksköterskorna poängterade att alla människor är olika och alla vill 

inte bemötas på samma sätt. En sjuksköterska berättade om ett fall där patienten aldrig 

klagade över någonting eller krävde någon hjälp. Vid ett sådant tillfälle kände sjuksköterskan 

att det var viktigt att göra det lilla extra för att kunna bidra med glädje och positivitet. Detta 

bidrog i sin tur till en stark trygghetskänsla hos patienten som även associerade tillfället med 

att ha blivit bekräftad och sedd. 
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För att sjuksköterskorna skulle kunna vara närvarande i stunden var de tvungna att stänga av 

alla andra intryck. De menade att patienterna blev negativt påverkade om de var för 

ofokuserade och tidspressade. Detta kunde i sin tur leda till otrygghet för patienten.  

 

”…Har man tid så kanske man kan sätta sig ner en stund och samtala lite 

också. Så man inte bara rusar ut när man är klar utan att det blir ett bra 

möte…” 

 

En annan aspekt i att skapa trygghet hos den äldre patienten kunde vara att utföra sin 

arbetsuppgift ordentligt, vara lugn i situationen och ta sig tid. Detta resulterade i en 

tillfredsställande känsla hos sjuksköterskorna när de gick hem för dagen. 

 

”…Jag försöker att inte springa in med skorna och jackan på och göra 

någonting hafsigt…” 

Föra ett kontinuerligt samtal 

När sjuksköterskorna för första gången träffade en ny person lade de mycket fokus på att 

presentera sig och informera om varför de hade kommit dit. De talade lugnt och tydligt för att 

hela tiden försäkra sig om att patienten förstod vad de sade. Vid tillfällen när flera människor 

var på plats i hemmet ansåg de att det var viktigt att inte tala över huvudet på den äldre 

personen. Sjuksköterskorna berättade att de tydliggjorde och hjälpte de äldre patienterna att 

förstå innebörden av besöket och de planerade patientens omvårdnadsåtgärder tillsammans. 

Sjuksköterskorna såg hela tiden patienten som en del i vårdkedjan och på så sätt kände sig 

patienten delaktig. Sjuksköterskorna var helt eniga om att stress aldrig var positivt för mötet. 

Det försämrade kommunikationen och påverkade lyhördheten. 

 

”…Som svar på frågan så lyssnar man inte in om du är för stressad, jag 

hör inte vad du säger…” 

 

 Sjuksköterskorna kände även att för att kunna koncentrera sig och fokusera på den äldre 

patientens omvårdnad var det viktigt med en lugn miljö. De upplevde även att patienterna 

blev ofokuserade när sjuksköterskan inte kunde informera på ett tydligt och ostressat sätt. De 

ansåg sig behöva ha tiden att kunna samtala med den äldre personen för att bibehålla den goda 

relationen. Sjuksköterskorna hade även erfarenhet av att patienten behövde svar på många 
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frågor och var emellanåt väldigt undrande kring sin omvårdnadssituation. Då behövde 

sjuksköterskorna vara ännu mer tydliga i sin kommunikation för att verkligen kunna känna att 

den äldre personen hade förstått. 

 

”…När det gäller äldre så upplever jag nog att om det är många 

människor runt dom, att kanske hemtjänsten också är där och många 

pratar och det blir lite att man kanske pratar över huvudet så att dom 

kanske inte förstår och liksom, just att dom inte får den där tiden till att få 

det förklarat vad det är man ska göra…” 

 

Skapa kontinuitet 

Förtroende är ingenting som skapas på ett ögonblick, detta var sjuksköterskorna eniga om. 

Det kunde ibland krävas flera besök innan den äldre patienten och sjuksköterskan kände sig 

trygga med varandra. Något de tyckte hörde ihop med förtroendet var kontinuitet. De var 

alltid noggranna med att följa upp sina patienter och hålla en god kontakt. Sjuksköterskorna 

var ofta även i kontakt med anhöriga till patienten för att bibehålla sin relation där också. De 

äldre patienterna uppskattade när en och samma sjuksköterska kom, det skapade ett 

förtroende. Om kontinuiteten inte följdes resulterade det ofta i tankar och funderingar hos den 

äldre personen. Även en känsla av uppgivenhet kunde bildas hos patienterna när det var olika 

sjuksköterskor som kom och besökte dem. De kände inte samma förtroende och samma 

uppriktighet hos eventuella vikarier. Patienterna tenderade då att kontakta den ordinarie 

sjuksköterskan oftare och hade mycket frågor som aldrig hade uppkommit om den ordinarie 

sjuksköterskan hade varit på plats. Detta för att patienterna inte kände samma känsla av 

förtroende och trygghet hos de vikarierande sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna förklarade att 

när de kontinuerligt besökte en och samma patient så hade sjuksköterskan lärt sig hur den 

patienten ville bli bemött. På så sätt menade de att bemötandet präglades av kontinuiteten. 

 

”…Och det förtroendet får du ju kanske inte då första gången, kanske inte 

andra gången, men sen brukar det ju svänga ganska snabbt…” 
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Upprätthålla autonomi 

Att upprätthålla autonomin var en återkommande faktor när sjuksköterskorna beskrev sin syn 

på bemötandet. De ansåg att patienten hade en stor del i planeringen av hembesök, att alla 

patienter skulle behandlas likvärdigt och att sjuksköterskorna inte tillät sig påverkas av egna 

förutfattade meningar. Underkategorierna blev där av självbestämmande i hemmet och rätten 

till egna värderingar. 

Den äldres självbestämmande i hemmet 

Alla människor har ett eget självbestämmande. Sjuksköterskorna tyckte att det var väldigt 

märkbart när de kom hem till någon i det egna hemmet. De var alla överens om att alla skulle 

få ett bra bemötande och att det var viktigt att inse att de vårdade människor som hade 

känslor. För att de skulle kunna bemöta de äldre personerna i det egna hemmet ansåg de flesta 

att god självkännedom behövdes för att bli bättre i sina yrkesroller. När sjuksköterskorna 

kände sig bekväma i sin yrkesroll kunde de lättare låta den äldre personen bestämma i sitt eget 

hem. Sjuksköterskorna anpassade sitt beteende och försökte läsa av individen de kom till. De 

uppträdde lugnt i situationen och patienten fick själv avgöra var gränsen för integriteten skulle 

gå. 

 

”…Inte att man bemöter så som man kanske själv vill bli bemött utan som 

patienten vill bli bemött på sina villkor…” 

 

Ett tillfälle då autonomin upprätthölls var när tid för hembesöken planerades. Patienten hade 

stort inflytande i valet av tidpunkt. Sjuksköterskan var dock rådande då vissa behandlingar 

krävde ett visst antal dagars intervall. I slutändan var det ändå patienten som fick göra sitt val. 

När patienterna avsade sig besök av sjuksköterskorna respekterades detta dock var de tydliga 

med att förklara att ny kontakt skulle återupptas när patienten kände sig redo för det. 

 

”… Jag ger inte upp och visst finns det möten som blir svåra men de 

måste ibland får komma till sin egen insikt med att det kanske inte blir så 

bra om de inte gör som jag råder dom att göra…” 

 

En av sjuksköterskorna beskrev ett tillfälle då självbestämmandet blev väldigt påtagligt. Gång 

på gång hade sjuksköterskan erbjudit hjälp och stöd men familjen var inte intresserade av att 

ta emot den hjälpen. De var fast beslutna att bestämma över sin egen situation och patientens 
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omvårdnad. Sjuksköterskan upplevde det då väldigt komplicerat att bemöta familjen och 

tillämpa den hjälp och kunskap som behövdes. Detta på grund av att familjen hade väldigt 

hög integritet och ett starkt självbestämmande. Samtliga sjuksköterskor kände att 

självbestämmandet hos de äldre personerna kunde variera men i grund och botten var det en 

avgörande faktor för hur bemötandet och omvårdnaden utvecklades. 

 

Den äldres rätt till egna värderingar 

De äldre patienterna skulle, enligt sjuksköterskorna, ha rätt till sina egna funderingar och 

värderingar. Sjuksköterskorna kände ett ansvar i att bemöta alla med respekt och att aldrig 

tvinga någon under några som helst omständigheter till något de inte accepterade.  

 

Sjuksköterskorna påpekade att boendesituationerna och även patienternas livshistoria kunde 

se olika ut. De ansåg att boendesituationen var helt oväsentlig och att vården tillämpades 

likvärdigt oavsett. Sjuksköterskorna fokuserade på omvårdnaden och försökte att inte 

påverkas av miljön. Trots detta framkom det att flera av sjuksköterskorna hade egna fördomar 

och åsikter om en del utav patienternas boende- och livssituation men det var ingenting de 

visade när de befann sig hos patienten. Samtliga sjuksköterskor betonade vikten av att alla 

människor gör sina egna val och måste få tillåtas att ha sina egna värderingar och besluta över 

sitt eget liv. De menade att det ibland fanns tillfällen när den äldre personen avsade sig hjälp 

eller valde att leva sitt liv på ett sätt som sjuksköterskan kanske inte ansåg lämpligt men de 

kände att beslutet till sist låg hos personen själv. 

 

”…Både att man kommer hem till dem i deras hem och som person att 

man får ha sina egna värderingar och funderingar…” 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa studien inriktar sig på beskrivningar, uppfattningar eller upplevelser och 

därför bedömdes en kvalitativ studie vara mest lämplig för att besvara studiens syfte. Vid en 

intervjustudie är författarna fysiskt närvarande inom den berörda verksamheten för att ta del 

av intervjupersonernas egna känslor och erfarenheter kring det berörda ämnet. Om författarna 

hade valt att göra en enkätstudie hade studiens syfte inte besvarats med samma djup och bredd 

eftersom Kristensson (2014) menar att den används vid kvantitativa studier. Fokus för studien 
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var att beskriva sjuksköterskornas syn på bemötandet av äldre personer i det ordinära boendet 

och då var en empirisk studie lämplig att göra. 

 

Antalet deltagare baserades på tidsramarna för studien. Det är möjligt att om fler personer 

hade inkluderats hade det blivit mer data och resultatet hade blivit annorlunda. Samtidigt var 

det inte fler personer som anmälde intresse att delta. Det var svårt att veta om samtliga 

sjuksköterskor var närvarande på arbetsplatsträffen när verksamhetschefen informerade om 

studien. Författarna var tydliga när de gav informationsbrevet till verksamhetschefen om att 

samtliga sjuksköterskor skulle bli informerade och känna sig välkomna att delta i studien. 

Trots det bedömdes datan hålla tillräcklig kvalitet för att utföra en innehållsanalys med 

framförallt manifesta inslag. 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan ett alternativ vara att dela ut intervjuguiden till de som 

ska intervjuas flera dagar innan genomförandet. Författarna valde att inte lämna ut 

intervjuguiden dagar innan intervjun utan deltagarna fick istället förfrågan om att se 

intervjuguiden under intervjutillfället. Endast en av sjuksköterskorna tackade ja till att titta 

igenom frågorna. Resterande deltagare ville undvika att ha förberedda svar och hellre berätta 

fritt om sina erfarenheter. Författarna upplevde att intervjuguiden gav utrymme för 

beskrivningar. Dock kunde eventuellt längden på intervjuerna uppfattas som aningen korta. 

Detta kunde ha berott på författarnas oerfarenhet. Om intervjuerna hade varit längre hade 

eventuellt resultatet blivit bredare. Författarna upplevde att transkriberingen var tidskrävande 

men sammanfattningsvis underlättade den utformningen av resultatet. Den valda analysen 

upplevdes positiv och författarna kände att de kunde få bra meningsenheter till resultatet. 

Båda författarna var närvarande och delaktiga i samtliga intervjuer och i analysprocessen. 

Även handledaren tittade igenom och validerade dataanalysen. Författarna tolkade datan 

gemensamt. 

Resultatdiskussion 

Analysen resulterade i kategorier som benämndes respekt, inge förtroende och upprätthålla 

autonomi. 

 

Corbett och Williams (2014) och Gethin-Jones (2013) påtalar att kroppsspråket och hur två 

individer genomför och utför ett samtal kan ses som delar i ett bemötande. Sjuksköterskorna i 

denna studie underströk detta och poängterade vikten av ett gott bemötande i det första mötet. 
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Omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971) menade att det första mötet är det mest avgörande 

mötet eftersom den första relationen etableras där och då. Resultatet av den här studien visade 

att sjuksköterskorna upplevde det utmanande att träda in i den äldre personens egna hem och 

utföra omvårdnaden där. McGarry (2009) och Wälivaara et al. (2013) har i sina studier 

kommit fram till liknande resultat. De menade att sjuksköterskorna identifierade sig i rollen 

som en besökare i personens hem. De kände sig tvungna att anpassa sig efter vårdtagarens 

rutiner och levnadsvanor samtidigt som de försökte upprätthålla sin professionella yrkesroll 

som sjuksköterska och utföra omvårdnaden ordentligt.  

 

Sjuksköterskorna i den här studien ansåg att mötet med den äldre personen behövde grunda 

sig i respekt. Detta för att kunna skapa sig en förståelse och en kunskap om den äldre 

personens individuella behov och på så sätt bemöta utefter det. För att kunna få denna 

kunskap och kunna respektera den äldre menade Wälivaara et al. (2013) att sjuksköterskan 

behöver kunna läsa av personen för att få en bredare insikt i hur den vill bli bemött (ibid.). I 

den här studien framkom det att sjuksköterskorna la fokus på att läsa av den äldre personens 

hem. De menade att personliga ting, fotografier, böcker och andra föremål i hemmet 

reflekterade vem personen kunde vara. Kombinationen av att både läsa av den äldre personen 

och även hemmiljön kan bidra till att bemötandet utformas på ett sätt som är tillfredsställande 

för både den äldre personen och sjuksköterskan. Det betyder att resultatet i denna studie kan 

tillföra kunskap om hur ett bra bemötande kan bildas genom att se människan utifrån en 

helhetsbild. 

 

En annan aspekt av hur sjuksköterskorna kunde visa respekt var genom att visa empati och 

förståelse. Poole och Rowat (1994) förklarade i sin studie att en stor del av sjuksköterskans 

ansvar var att lyssna och förstå patientens olika livssituationer. Ett exempel på detta var när en 

äldre patient var väldigt deprimerad och olycklig och kände att livslusten hade försvunnit. Då 

uppmärksammade sjuksköterskan patienten genom att finnas närvarande, lyssna och använda 

sig av sitt empatiska förhållningssätt. Detta bidrog till att patienten fick tillbaka sin livslust 

och kände sig betydelsefull. Trots att denna studie gjordes för mer än 20 år sedan är det än 

idag viktigt att kunna visa empati och förståelse för patienterna. Sjuksköterskorna i den här 

studien ansåg att det var väldigt viktigt att inkludera och se den äldre patienten för att kunna 

bemöta på ett respektfullt sätt utefter varje enskild människas behov.  
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Dinc och Gastmans (2013) påtalade i en studie att ett förtroende mellan sjuksköterskan och 

den äldre personen byggs upp på olika sätt. Allt ifrån hur sjuksköterskan uppträder, deras 

pedagogiska och tekniska kompetens och deras tidigare erfarenheter är grundläggande för att 

kunna inge ett förtroende. Till skillnad från Dinc och Gastmans (2013) studie ansåg 

sjuksköterskorna i intervjustudien att det var viktigt att patienterna kände sig sedda och 

bekräftade. Sjuksköterskan upplevde även att den äldre personen kände trygghet när de själva 

fick besluta när kontakt med sjuksköterskan skulle ske. Sjuksköterskan bemötte i sin tur varje 

äldre person utifrån individuella förutsättningar och därmed skapades ett förtroende. Andra 

resultat som framkom i studien var vikten av att föra ett kontinuerligt samtal. 

Sjuksköterskorna poängterade innebörden av att presentera sig och informera patienten om 

situationen och varför de var där. Det var viktigt att den äldre personen var delaktig och även 

fick möjlighet att sätta sig ner och samtala tillsammans med sjuksköterskan när patienten var 

undrande kring sin omvårdnadssituation. Liknande resultat har framkommit i en studie av 

Gethin-Jones (2013) där patienterna intervjuades om deras upplevelser av omvårdnad i 

hemmet. De uppskattade när sjuksköterskorna tog sig tid att samtala och visade intresse för 

den äldre personens liv. Det framkom även i studien att de äldre personerna uppskattade när 

sjuksköterskan samtalade under tiden en omvårdnadsåtgärd utfördes. Ett exempel på detta var 

när en äldre patient behövde byta stomipåse och upplevde detta som pinsamt. Situationen 

upplevdes ännu mer förödmjukande när sjuksköterskan utförde stomibytet under tystnad. 

Patienten hade hellre uppskattat ett samtal under tiden för att känna sig mer tillfreds i 

situation.  

 

Enligt Dinc och Gastmans (2013) krävs det en kontinuitet i omvårdnaden och i hembesöken 

för att den äldre personen ska upprätthålla sitt förtroende gentemot sjuksköterskan. Det 

framkom även att det tog tid att inge ett förtroende och innan en trygghet hade etablerat sig. 

Även sjuksköterskorna i den här intervjustudien var eniga om att ett förtroende inte kunde 

skapas på ett ögonblick. Sjuksköterskorna upplevde att de äldre patienterna uppskattade när 

det var samma sjuksköterska som besökte dem kontinuerligt. Om kontinuiteten inte 

upprätthölls var det vanligt att den äldre personen funderade mycket kring sin situation och 

inte vågade ta upp de frågor som hade uppstått med eventuella vikarier. Det betyder att 

kontinuiteten är viktig. Detta för att trygghet skapas och den äldre personen behöver inte 

utsättas för lika mycket oro och funderingar.  
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Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ha en god självkännedom för att kunna vara en 

bra sjuksköterska. Det upplevdes enklare att låta den äldre personen bestämma i sitt eget hem 

om sjuksköterskan kände sig bekväm i sin yrkesroll. Sjuksköterskorna tillät patienten att 

avgöra vart gränsen för integritet skulle gå. Samtliga sjuksköterskor var eniga om att 

personernas självbestämmande skulle respekteras. I en studie som gjorts i Danmark av Joost-

Michaelsen (2012) framkom det att sjuksköterskor ibland upplevde patienter som jobbiga och 

använde sig då av olika strategier för att kunna övertala dem och få dem att inse att 

sjuksköterskans åsikter vägde tyngst. Dessa strategier kunde beskrivas som övertalning i form 

av skrämseltaktik där sjuksköterskan kunde uttrycka sig på ett sätt som skrämde patienten till 

att göra som sjuksköterskan sa. Ett exempel på detta kunde vara när patienten var i behov av 

en viktnedgång men inte hade motivation och ork att ta tag i processen. Sjuksköterskan hotade 

då med att patienten inte längre skulle kunna bo kvar hemma utan tas in på ett särskilt boende 

på grund av att de ansåg att patienten var en för tung arbetsbörda. I kontrast till detta var en av 

sjuksköterskorna i den här intervjustudien väldigt tydlig med att understryka vikten av att 

patienterna inte alltid lyssnade och följde de råd som sjuksköterskan gett. Men detta upplevde 

inte sjuksköterskan som ett stort problem då patienten själv skulle få rätten till att bestämma 

över sin egen kropp och slutligen vara den som tog ansvar för sitt eget liv. Sjuksköterskan 

menade även att patienterna ibland var tvungna att komma till insikt med att sjuksköterskan 

var rådande i all välmening. Vid tillfällen då sjuksköterskan och patienten inte var överens var 

det ändå sjuksköterskans uppgift att bemöta personen med värdighet och respekt. 

 

Den äldre personen hade rätt till egna värderingar, ansåg sjuksköterskorna. De kände ett 

ansvar att alla patienter skulle bemötas med respekt och aldrig tvingas till att göra något de 

inte accepterade. Däremot påpekade sjuksköterskorna att patienternas livshistoria och 

boendesituation kunde variera. På grund av detta framkom det tydligt att flera av 

sjuksköterskorna hade förutfattade meningar kring detta, men det var inget de visade när de 

befann sig hos patienten. Travelbee (1971) understryker att det är viktigt att se till varje 

individs personliga upplevelser. Hon menar även att sjuksköterskan och patienten inte ska se 

sig i de roller som de har utan se varandra som unika individer. Relationen växer fram när 

patienten och sjuksköterskan kan se personen bakom rollen. Alltså, Travelbee (1971) hävdar 

att det är människan som bör stå i fokus och inte omständigheterna.  
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Slutsatser 

Sjuksköterskorna upplevde det utmanande att stiga in i den äldre personens hem och skapa ett 

förtroende. Det kunde ibland finnas en barriär mellan sjuksköterskan och den äldre innan 

relationen hade utvecklats och tills dess att den äldre personen hade börjat förlita sig på 

sjuksköterskan. De var helt eniga om att alla äldre personer var värda att bli respekterade och 

bemötta likvärdigt samtidigt som det var viktigt för sjuksköterskorna att inse att alla 

människor inte vill ha samma behandling och omvårdnad. Sjuksköterskorna påtalade att de 

tydligt märkte när de äldre personerna kände att de blev bemötta på ett empatiskt sätt. De 

kände att de äldre sökte bekräftelse i att bli sedda i sin livssituation och det upplevdes viktigt 

att sjuksköterskorna fanns tillgängliga. Samtliga poängterade innebörden av att inte vara 

stresspåverkade vid omvårdnad och i mötet av de äldre personerna. Stressen kunde tydligt 

leda till otrygghet och en känsla av förtvivlan hos vårdtagaren. 

 

Denna studie kan vara användbar för sjuksköterskor för att kunna utveckla sin förståelse för 

den äldre personen. Det kan även vara betydelsefullt för sjuksköterskorna att få insikt i hur 

avgörande bemötandet är och i vilken utsträckning det kan påverka tryggheten, känslan av 

självbestämmande och integritet hos den äldre personen. Det framkommer tydligt i studien att 

det är hur sjuksköterskan bemöter som lägger grunden till relationen mellan vårdtagaren och 

sjuksköterskan. 

Självständighet 

Denna studie har till största delen gjorts tillsammans av GL och HP. Helena tog kontakt via 

telefon med samtliga sjuksköterskor som ingick i intervjustudien. Sjuksköterskorna 

intervjuades med bägge författarna närvarande, dock intervjuade GL tre och HP två eftersom 

det var fem deltagare. GL transkriberade tre intervjuer och HP två. Detta gjordes likvärdigt 

eftersom intervjuerna varierade i längd så att det blev en rättvis fördelning. Analysprocessen 

gjordes gemensamt. Båda medverkade i skrivandet av uppsatsen. Både GL och HP har 

upplevt att arbetssättet har fungerat mycket bra.  
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Bilaga 1. Informationsbrev verksamhetschef 

 
Blekinge Tekniska Högskola 

Institutionen för hälsa 

Sjuksköterskeprogrammet 
 

Karlskrona 2016-02-24 

 

Till dig som är verksamhetschef inom hemsjukvården i Karlskrona kommun. 

Förfrågan om att utföra en intervjustudie inom ramarna för din verksamhet. 

 

Vi är två två sjuksköterskestudenter på Blekinge Tekniska Högskola som, under våren 2016, 

ska skriva vårt examensarbete. Vi planerar att göra en intervjustudie med syftet att belysa hur 

sjuksköterskor/distriktssköterskor i hemsjukvården ser på bemötandet av äldre personer i 

ordinärt boende. Vi vill ha ditt tillstånd att tillfråga sjuksköterskor/distriktssköterskor, som 

arbetar inom hemsjukvården i din verksamhet om de vill medverka i en intervju. Intervjuerna 

kommer i så fall att genomföras i början av mars, 2016. En intervju beräknas ta ungefär 30 

min och kommer att spelas in. Den insamlade informationen behandlas konfidentiellt och utan 

insyn för obehöriga. När som helst under intervjun kan deltagaren välja att avbryta sitt 

deltagande utan att behöva ge en orsak. Allt deltagande sker på frivillig basis. 

Intervjumaterialet kommer att förstöras efter genomfört arbete. Resultaten kommer att 

presenteras så att ingen enskild person kan identifieras.  

Om du ger oss tillåtelse att utföra studien är du välkommen att kontakta oss via mail eller 

telefon. 

 

Gabriella Lörnbring: galo14@student.bth.se, Tel: 0727-133 163 

Helena Petersson: hepe14@student.bth.se, Tel: 0733-441 388 

Handledare: Jimmie Kristensson, Universitetslektor, docent.  

E-post: jimmie.kristensson@bth.se 

 

mailto:galo14@student.bth.se
mailto:jimmie.kristensson@bth.se
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Bilaga 2. Informationsbrev sjuksköterskor 

 
 

Blekinge Tekniska Högskola 

Institutionen för hälsa 

Sjuksköterskeprogrammet 

 
Karlskrona 2016-02-16 

 

Till dig som är sjuksköterska/distriktssköterska och arbetar inom hemsjukvården i sydöstra 

Sverige. 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie. 

 

Vi är två två sjuksköterskestudenter på Blekinge Tekniska Högskola som, under våren 2016, 

ska skriva vårt examensarbete. Vi planerar att göra en intervjustudie med syfte att belysa hur 

sjuksköterskor/distriktssköterskor i hemsjukvården ser på bemötandet av äldre personer i 

ordinärt boende. Bemötandet utgör en stor del i omvårdnaden av äldre personer i det ordinära 

boendet och vill därför få ta del av din syn på bemötandet och dess betydelse. Vi skulle vilja 

intervjua 4-6 st sjuksköterskor/distriktssköterskor, som arbetar inom hemsjukvården. 

Intervjuerna kommer om möjligt att göras under början av mars, 2016. En intervju beräknas ta 

ungefär 30 min och kommer att spelas in. Ni bestämmer själva plats för vart intervjun ska 

genomföras. Den insamlade informationen behandlas konfidentiellt och utan insyn för 

obehöriga. När som helst under intervjun kan du välja att avbryta ditt deltagande utan 

förklaring. Ditt deltagande är frivilligt. Intervjumaterialet kommer att förstöras efter 

genomfört arbete. Vänligen kontakta oss vid intresse eller vid frågor. 

 

Helena Petersson: hepe14@student.bth.se, tel: 0733-44 13 88 

Gabriella Lörnbring: galo14@student.bth.se, tel: 0727-13 31 63 

Handledare: Jimmie Kristensson. E:post: jimmie.kristensson@bth.se 

 

 

mailto:hepe14@student.bth.se
mailto:galo14@student.bth.se
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

 

  

Samtycke till deltagande i intervjustudie 

 
Jag har fått information angående studien och vad det innebär att 
medverka i intervjun. Jag har fått möjlighet att ställa och få svar på 
frågor och är medveten om att deltagandet är frivilligt.  

Jag väljer att medverka i denna studie om hur sjuksköterskans ser på bemötandet av äldre 
personer i ordinärt boende Jag samtycker till att bli inspelad och att mina svar används i 
resultatet på examensarbetet. Jag är medveten om att jag kan avsluta intervjun när som 
helst, innan och efter start utan förklaring.  
 
 

(Datum och ort) 
 
__________________________________________________ 
 
 
 

(Deltagare) 
 
____________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

 

INTERVJUGUIDE 

  

1. När jag säger bemötande, vad tänker du då?  

2. Hur definierar du ett gott bemötande?  

3. Vad tycker du är ett bra bemötande i vården av äldre som bor hemma? 

4. Kan du ge ett exempel på en situation där du kände att bemötandet blev bra? 

5. Har du upplevt en situation när bemötandet har blivit mindre bra? Kan du ge exempel på 

den situationen?  

6. Hur går du som sjuksköterska tillväga för att bemöta äldre på liknande vis?  

7. Upplever du att alla äldre personer inom hemsjukvården får den tid de behöver?  

8. Tror du att tiden är avgörande för mötet och det bemötande den äldre får av dig som 

sjuksköterska? (följdfråga om aktuellt: Varför tror du att det är så?) 

9. Upplever du dig stressad i ditt arbete?  

10. Hur påverkar stress bemötande?  

11. Upplever du att bemötande är något man utvecklar i sin yrkesroll? 

(Följdfråga om aktuellt: På vilket sätt tror du att man utvecklar sitt bemötande?) 

 

Följdfrågor: 

Vad tänkte du då? Vad gjorde du då? Vad kände du då? Kan du berätta mer? Kan du ge 

exempel? 
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Bilaga 5. Exempel på analysprocess 

 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Bemötande, jaa, för mig så är 

bemötande respekt för den 

individ som jag kommer till 

eller som jag har framför 

mig. 

Bemötande är 

respekt för den 

individ jag 

kommer till 

Bemötande är 

respekt för 

individen 

Visa hänsyn i 

hemmet 

Respekt 

Både att man kommer hem 

till dem i deras hem och som 

person att man får ha sina 

egna värderingar och 

funderingar. 

Man kommer 

hem till dem och 

de får ha sina 

egna värderingar 

och funderingar 

De får ha egna 

värderingar och 

funderingar 

Rätten till egna 

värderingar 

Upprätthålla 

autonomi 

Om jag jämför med 

sjukvården på lasarettet så 

har jag absolut mycket mer 

tid till samtal, till 

omvårdnad, just den här 

relationen att man får ett bra 

möte 

Jämfört med på 

lasarettet, har jag 

mer tid till 

samtal, 

omvårdnad och 

relationen som 

leder till ett bra 

möte. 

Tid till samtal 

och god 

omvårdnad 

Skapa trygghet Inge förtroende 

Vi har vår historia, men dom 

har ju sin historia och det är 

ju deras historia som är 

viktig, inte min eller mina 

förutfattade meningar eller 

min erfarenhet 

Det är deras 

historia som är 

viktig, inte min, 

mina förutfattade 

meningar eller 

min erfarenhet 

Deras historia är 

viktig 

Vara lyhörd Respekt 

Vi kan inte tvinga någon till 

någonting men vi kan ställa 

frågorna ordentlig 

Inte tvinga någon 

till någonting 

men ställa frågor 

Inte tvinga 

någon 

Självbestämmande 

i hemmet 

Upprätthålla 

autonomi 


