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Empati och närhet 
Hur sker bemötande mellan vårdpersonalen och de 

äldreboende? 
 

 Fatin Rashid   
 

Trots att det finns en lag om att bevara patientens rättigheter, finns ändå 
bemötandeproblem i vården som har varit en följetong i svensk media. 
Bemötande i vården bör anpassas till patientens behov, där empati är en 
grundläggande aspekt inom vården. Syftet med denna studie var att studera 
hur bemötande sker mellan vårdpersonalen och de äldreboende. Fyra 
timmars fältobservationer gjordes med tio vårdpersonalen och fyra 
intervjuer med fyra vårdanställda på ett äldreboende. Rådata analyserades 
och en triangulering gjordes med grundad teori. Resultaten visade att 
bemötande skedde med empati och kärnprocessen handlade om att empati är 
bundet till psykisk samt fysisk närhet. Det förhållningssätt som uttrycks i 
lagar, policybeslut och i själva professionen samverkar med vårdpersonalens 
individuella attityder och värderingar i hur man bemöter människor i 
beroendeställning. I studien diskuteras hur empati och närhet är en 
förutsättning för att vårdpersonalen ska lyckas i sitt arbete som 
professionella hjälpare. 
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Det fundamentala etiska förhållningssättet i sjukvårdslagen anger bland annat att alla 
medborgare ska få vård på lika villkor. Patienten ska bemötas med respekt och känna trygghet 
i vården. Syftet med omvårdnaden är att förhindra sjukdom och minska lidande hos patienten 
samt att förstärka och bevara individens hälsa. Det som är viktigt är att vårdpersonalen ser 
patienten i ett helhetsperspektiv och inte enbart inriktar sig på sjukdomstillståndet 
(Socialstyrelsen, 1997). Trots att det finns en lag om att bevara patienters rättigheter inom 
vården, finns där ändå problem med bemötande och en negativ skräckbild, till exempel gamla 
med dubbla stinkande våta blöjor har varit en följetong i svensk media. I en debatt i 
kvällspressen funderar en läsare på varför våra gamla har det sämre på äldrevården än hundar 
på hunddagis, och säger att hans svärmor dog på toaletten på ett äldreboende och att ingen 
kom när hon larmade. Äldreminister Maria Larsson (2008) svarar att det självklart inte är 
acceptabelt att bli glömd på toaletten, och att de anhöriga ska få tycka till om kvalitet och 
bemötande. Varje år rapporterar Patientnämnden (2010) ett stort antal anmälningar som 
handlar om dåligt bemötande, illabehandlingar och klagomål om vårdpersonal. Enligt 
årsrapporten 2009 inkom 5 018 ärenden till Patientnämnden och det var en ökning med sex 
procent jämfört med år 2008. Ärendena handlar bland annat om behandling och bemötande i 
olika vårdsituationer som i sin tur inkluderar bemötande av de äldreboende. En ökning av 
anmälningarna leder till ett antagande om att bemötandeproblem har blivit ett 
samhällsproblem och har en hierarki som börjar från vårdpersonalen som bemöter patienten 
och går uppåt till politiker och vice versa. Gutter (2005) beskriver i sin artikel hur viktigt 
bemötandet är i olika vårdsituationer. Denna undersökning handlar om att förbättra 
upplevelser av bemötande för patienter med funktionshinder, och på sikt förändra ett negativt 
upplevt bemötande till ett positiv sådant, och är gjord med hjälp av analys av 263 
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patientärenden. Tre nivåer kom fram som skall kunna användas av personal i vården och i 
vårdutbildningar: Den kollektiva nivån som innebär att det grundläggande bemötandet har sin 
utgångspunkt i vilken politik som förs och handlar om synen på rättigheter för människor med 
funktionshinder; Den organisatoriska nivån som visar hur politiska beslut och lagar uppfattas 
och tolkas av exempelvis förtroendevalda, chefer och personal samt Den individuella nivån 
som handlar om de anställdas förmåga att visa respekt och empati i mötet med enskilda 
personer med funktionshinder (Gutter, 2005). Ett professionellt bemötande i vården kan 
hjälpa patienten att minska sitt lidande och få den att klara av situationen den befinner sig i. 
Att minska patientens lidande leder till att patientens välbefinnande ökar och detta i sin tur 
reducerar känslan av ohälsa hos patienten (Holm, 1995). 

När en människa inte längre kan bo i sitt eget hem på grund av hög ålder och 
funktionshinder, är det möjligt att ansöka om en plats i äldreboende och äldreomsorgen fyller 
en viktig roll inom vårdsystemet. I oktober 2009 var närmare 230 000 personer beviljade 
hemtjänst och cirka 100 000 fanns i särskilda boendeformer, till exempel servicehus, 
gruppboenden och sjukhem (Socialstyrelsen, 2010). Syftet med äldreomsorgen är att de äldre 
skall kunna leva i trygghet och ha ett gott liv. De som förverkligar och genomför detta är 
vårdpersonalen som jobbar inom äldreomsorgens organisationer. De stödjer även de äldre och 
ökar deras livskvalitet. Detta sker genom att de beaktar de äldre och finns på plats när det 
finns en förväntning eller ett behov av dem. Att människor stödjer varandra är en viktig faktor 
för att människor ska fungera i en gemenskap oavsett om dessa människor bemöttes på sin 
arbetsplats eller privat. Bemötande är samspel och människors sätt att leva och kommunicera 
med varandra som sociala varelser. I detta sammanhang skriver Kåver och Nilsonne (2007) 
om vikten av acceptans och medveten närvaro för människor, vilket kan leda till en mer 
positiv självbild som också ökar förmågan till medkänsla för andra människor. Det är 
människors medkänsla som binder dem tillsammans genom att bekräfta och bli bekräftade. 
Kåver och Nilsonne menar vidare att genom att människor utvecklar sin medkänsla, både med 
andra och med sig själva, ökar deras förmåga att fatta kloka beslut, samt visa och få respekt. 
En relation som präglas av medkänsla och respekt ger glädje och utrymme för människors 
utveckling.  

Öhman (1997) skriver att ordet empati kommer från grekiskan, empatheia som betyder att 
känna. Empati bör inte förväxlas med sympati. Det sistnämnda betyder en känsla som är mer 
benägen att beskriva hur en människa kan ha samma känsla för den andre. Empati kan 
översättas med att känna med. Det betyder inte att man känner likadant om hur den andre 
upplever en svår situation, utan att man förstår hur den andre känner sig. Empati handlar inte 
bara om förmåga att kunna leva sig in i en annans känsloupplevelse, utan omfattar också 
handlingskraft eller det som kallas prosocialt beteende, som innebär att människors 
handlingar utgår utifrån inlevelseförmåga vilket leder till att man gör något för att förändra 
situationen och hjälpa den andre (Öhman, 1997).  

Eisenberg (2000) definierar empati som en affektiv reaktion som handlar om ett greppande 
eller en förståelse av den andres känslomässiga tillstånd och påminner om hur den andra 
personen känner eller förväntas att känna. Empati är en kognitiv process. Förutsättningen för 
den kognitiva processen är att den enskilde är mogen nog att skilja mellan egna och andras 
inre tillstånd. Vidare skriver Eisenberg (2000) att empati är en respons och att en empatisk 
respons kan kopplas till antingen sympati, personliga bekymmer eller en kombination eller 
växling av detta. Sympati är en känslomässig reaktion som följer greppandet eller förståelsen 
för den andres emotionella tillstånd, vilket inte är detsamma som vad den andre känner utan 
består av känslor av sorg eller oro för den andre. Personliga bekymmer innebär en 
självfokuserande och affektiv reaktion på greppandet av andras känslor. En sympatisk 
reaktion bygger ofta på empatisk sorg, men sympati kan även grundas på kognitiva perspektiv 
som tar eller kodar kognitiva uppgifter som är relevanta för en likadan situation som nås från 
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minnet (Eisenberg, 2000). Eklund, Andersson-Stråberg och Hansen (2009) betonar att en 
förutsättning för att en människa ska känna empati med den andre är att denna människa har 
liknande erfarenheter, upplevelser och känslor. Deras studie hävdar att om en människa har 
liknande erfarenheter utifrån liknande händelser och upplevelser med en annan så finns ett 
positivt samband med ökad empati (Eklund, Andersson-Stråberg, & Hansen, 2009). Den 
amerikanske psykologen Carl Rogers (1975) skriver att empati innebär att man uppfattar den 
inre referensramen i den andre med noggrannhet och med de känslomässiga komponenter och 
betydelser som relaterar till dessa personer, men utan att någonsin förlora sina egna villkor. 
Detta betyder att känna smärtan eller njutningen hos en annan och uppfatta orsaken till det 
som har uppfattat dem, men utan att förlora den egna insikten ifall man var glad eller ledsen 
(Rogers, 1975). Enligt Håkansson och Montgomery (2003) är empati ett interpersonellt 
fenomen, (Håkansson & Montgomery, 2003), en situation där det uppstår en kommunikation 
mellan empatisören och den andre. Under kommunikationen grundar empatisören sin 
förståelse för den andre och delar en upplevelse av den andres känsla. Det kan i sin tur leda 
till aktivt agerande för att hjälpa den andre. Det är framförallt empatisörens upplevelse i form 
av uppmärksamhet som leder till omtanke eller inte (Håkansson & Montgomery, 2002). 
Denna samspelsprocess får empatisören att reagera utifrån sin roll som hjälpare och kan 
därigenom hjälpa och stödja den andre på bästa sätt. Enligt detta samspel har empati en viss 
kostnad som beror på hur lång tid och ansträngning som uppmärksamheten kräver 
(Håkansson & Montgomery, 2003).   

Rimås och Rimås (2006)  anser att empati är en förmåga som gör att människor kan växla 
mellan en känslomässig upplevelse och en intellektuell bedömning av en situation. Det 
innebär att inte att empati fokuserar på personers problem och bekymmer, utan mer ses som 
att kunna vandra med den andre ett stycke och dela livet för en tid. Vidare skriver Rimås och 
Rimås (2006)  att empati är själavårdarens tillfartsväg till andra människors inre liv och att 
förstå insidan från utsidan. En själavårdare med empatisk förmåga kan förstå motiven bakom 
en människas agerande och känslor. En sådan hjälpare har större möjlighet att anpassa sig när 
hon möter de andre (Rimås & Rimås, 2006).  

Socialpsykologer anser att vi hjälper andra för vår fördel, vi förväntar oss att andra skall 
hjälpa oss också. Hjälpmotiven utgår utifrån två aspekter, kollektiva och principiella. 
Kollektiv motivering innebär att människor som sociala varelser ser fram emot att nå ett mål i 
en grupp, vilket innebär att hjälpen bör vara till fördel för gruppen. Principiell motivering 
innebär att människor hjälper andra utifrån sina moraliska principer som bland annat har sin 
grund i religiös inlärning och moralfilosofi (Tesser, 1995). På samma spår skriver Holm 
(2001) att man inom socialpsykologin vanligtvis studerar empati i kontaktsituationer i 
allmänhet, man betonar där den kognitiva samt den affektiva aspekten av empati. 
Utgångspunkten i ett sådant skeende är det sociala rolldeltagandet. Empati i rollteoretisk 
tappning innebär att inse och ta hänsyn till vad ens handlingar för med sig för andra 
människor. Det är en förutsättning för en empatisk person för att anpassa sitt uppträdande 
efter andras behov och krav. Vidare skriver Holm (2001) att när någon möter en person i 
nödläge väcks empati genom stark medkänsla och upprördhet – svåra känslor som bäst kan 
avlägsnas genom att hjälpa andra personer. Empati betraktas ur evolutionssynpunkt som en 
huvudmekanism i altruistiskt beteende tack vare den affektiva responsen (Holm, 2001). I 
överensstämmelse med Holms resonemang skriver Batson, Chang, Orr; och Rowland (2002)  
att om en människa känner en ökad empati för någon i nöd så ökar också benägenheten hos 
den personen att hjälpa den andre (Batson et al., 2002). 

 Håkansson (2006) skriver att empati inte är begränsad till en människas egen 
upplevelsesituation i nuet utan vi kan genom empati uppleva främmande upplevelser. Vi 
upplever att vi själva är ”här” medan vår kropp och det utanför den lever vi den andre som ett 
annat sådant centrum. Han skriver att empatibegreppet inkluderar fyra aspekter. Att vara 
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empatisk enligt Håkansson (2006) är att fokusera på den andres känslor, att ha en förståelse 
för den andres situation, att bry sig om den andre och uppleva likhet. Om den första aspekten 
skriver Håkansson (2006) att empatiupplevelse är känsla och känsla är upplevelse. Känslor 
som framträder längre fram i utvecklingen från barn till vuxen blir det grundläggande och 
dominerande psykiska fenomenet hos människor. Känslor verkar vara det mest generella 
psykiska fenomenet i naturen, och förståelse ses snarare som en aspekt av dessa känslor än 
som något nödvändigt för deras existens. Det är i tankekomponenten som kognitivt innehåll 
hos människor framträder och förståelsen kan ta form. När det gäller den andra aspekten 
skriver Håkansson (2006) att genom att uppleva en främmande upplevelse innebär att det att 
vi också kan förstå vad den andre förstår. Detta innebär att empatisörens känslotillstånd följer 
den andres känslotillstånd. Men det innebär inte att empati innefattar ett visst antal bestämda 
känslor som glädje, sorg, ilska eller rädsla utan empati är istället vilken som helst av dessa 
känslor, fast upplevd med fokus på en främmande individs situation snarare än på sin egen. 
Om den tredje aspekten av empatiupplevelse skriver Håkansson (2006) att förutom förståelse 
innebär känslor att vi bryr oss om något, att vara motiverad för något. Då vi känner förstår vi 
inte bara något utan bryr oss också om detta. Gällande den sista delen skriver Håkansson 
(2006) vidare att det finns vissa aspekter av världen, som endast kan förstås genom att känna 
dem. Han förklarar detta genom att beskriva att det är naturligt att det finns aspekter av rädsla 
som bara kan förstås genom att känna rädsla och detsamma gäller med glädjen och andra 
känslor. Empati betraktat på det sättet är att känna lika känslor som den andre (Håkansson, 
2006). Utgångspunkt i denna studie baseras på Håkanssons (2006) definition av empati. 

Om bemötande och empati i vård skriver Holm (2001) att en professionell hållning är 
inriktad på den professionella hjälparens inre kompetens, kunskap, självkännedom, empati, 
självreaktion och självdisciplin. Professionell hållning betyder också att till den hjälpsökande 
förmedla vissa förhållningssätt och värderingar. Samspelet är baserat på en relation mellan 
hjälpare och hjälpsökande, en relation där den hjälpsökande befinner sig i en 
beroendeposition till hjälparen. Ett nonchalant ringaktande bemötande som inte baseras på 
respekt leder till att beroendepositionen ytterligare förstärks, och att en rad emotionella 
reaktioner som hindrar ett effektivt behandlingssamarbete startar (Holm, 2001).  

Lyon publicerade 2007 en undersökning som handlar om planering för att utveckla 
kommunikationen mellan vårdpersonal och äldre på bästa sätt. Författaren genomförde med 
sju anställda inom vården en kvalitativ undersökning med 46 äldres önsknings-
dokumentationer. Resultaten som kom fram var så kallade program för önskelistor. De ska 
genomföras så att de äldre, deras anhöriga eller vänner antecknar en så kallad önskelista. 
Denna lista innehåller vad de äldre vill. Denna lista ska lämnas till vårdpersonalen och blir 
aktuell och användbar när de äldre inte längre kan kommunicera eller uttrycka sina 
önskningar. Denna önskelista användes även som verktyg för feedback i vårdpersonalens 
arbete med de äldre. När önskelistan användes blev både de äldre och deras anhöriga nöjda, 
eftersom vårdpersonalen inte utgick utifrån sig själva utan utifrån personens egen önskan. I 
detta sammanhang har även en kvantitativ undersökning publicerats av Grieve 2006. 
Författaren skriver att förstoppning ofta inte anses som ett mediciniskt problem, men 
genomsnittet av människor som drabbas av förstoppning är högt hos de äldre. Dessutom finns 
en ökad risk för förstoppning hos människor som hospitaliserats eller bor i äldreomsorgen 
jämfört med hos hemmaboende. Anledningen till denna förstoppning är beroende på 
förändringar av flera faktorer, exempelvis; ny social omgivning, ändring av mat och 
minskning av aktiviteter. För att minska förstoppning genomfördes ett program som 
inkluderade 165 vårdpersonal och 86 äldreboende. I programmet ingick att lära 
vårdpersonalen att dokumentera de äldreboendes dagliga aktiviteter vilket även inkluderade 
att dokumentera fiberhalten vid måltider samt regelbundna toalettbesök. 
Inlärningsprogrammet inkluderade också kunskaper om människors beteende ifall de har 
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begränsad motion och kroppsrörelse när de hospitaliserats eller bor i äldreomsorgen. Studien 
kom fram till att vårdpersonalen lyckades att minska förstoppning hos de äldreboende genom 
att följa de äldreboendes kroppsaktivitet och öka deras känsla av social närhet och socialt stöd 
(Lyon, 2007). 

Denna studies utgångspunkt är att analysera hur bemötande kan utformas mellan 
vårdpersonalen och de äldreboende ur en psykologisk synvinkel, då det var svårt att hitta detta 
slag av tidigare forskning som kan stödja denna studie. Dessutom behandlar få vetenskapliga 
artiklar bemötande i vård i kombination med om det sker med empati eller inte. Trots det har 
liknande artiklar hittats och presenteras i nästa avsnitt men, de berör bara vård och 
vårdsituationen. Sådan forskning berör främst hur bemötandet kan förbättras utifrån 
vårdpersonalens arbetsvillkor i syfte att skapa ett tryggare klimat för patienterna. För att 
främja gynnsamma arbetsvillkor och ett starkare trygghetsklimat för patienter inkluderas 
faktorer som förbättring av kommunikation, upplevelser med andras lidande samt hanterandet 
av akuta situationer. Bemötande inom vården har således belysts ur en mängd olika aspekter i 
tidigare forskning . 

Salzmann-Erikson, Lützén, Ivarsson och Eriksson publicerade 2008 en kvalitativ 
undersökning som handlade om den viktiga rollen och effekten för patienten när hon bemöts 
av vårdpersonalen på en akutmottagning. Denna forskning lyfter fram två bilder i vårdarbetet 
inom psykiatrin: bilden av den vårdande kärnan och bilden av vårdens aktivitet. Inom bilden 
av den vårdande kärnan menar författarna att vårdpersonalens omsorg vid bemötandet av 
patienter kommer till uttryck genom fyra skilda händelsescenarion; ifall patienten protesterar 
och inte vill acceptera behandling; är våldsam och aggressiv mot vårdpersonalen; vägrar ta 
emot vård och när patienten måste hållas med våld tills denne lugnas. Det beskrivs även hur 
vårdpersonalen är aktiv i bemötandet av dessa patienter: man kontrollerar och organiserar 
gränsen för patientens aggressivitet genom att försöka att lugna ner henne och detta sker med 
samtal eller medicinering. Detta skyddar även patienten eftersom vissa patienter skadar sig 
själva och det kan ha negativa effekter på patientens hälsa. Sådana situationer ställer även 
extra krav på observationer och iakttaganden. En viktig del i bemötandet är att lyssna till 
patientens utsagor. Att använda humor, skoja och skratta med patienten är omsorgsaktiviteter 
som kan hjälpa till att bygga en relation som i sin tur reducerar risk för våldshandlingar och 
leder till bättre bemötande och effektivare behandling (Salzmann-Erikson et al., 2008). 

En lucka i all denna tidigare forskning är att den mest presenterar hur och vilken strategi 
som används för att förbättra bemötande inom vården utan att tydligt lyfta fram empatins 
viktiga roll i detta bemötande, då kan möjligtvis denna studie upptäcka något nytt i frågan om 
vårdpersonalen verkligen bemöter patienten med empati eller inte. Bemötande är samspel 
mellan vårdpersonal och patient. Detta samspel är beroende av omvårdande, kommunikation, 
förståelse och omsorg, eller som det brukar kallas, empati. Empati är en viktig och 
eftertraktad egenskap hos vårdpersonalen, men lite forskning kring empati i vård ur 
psykologisk synvinkel kan hittas.  

Syftet med denna studie var att studera hur bemötande sker mellan vårdpersonalen och de 
äldreboende. För att uppnå målet för detta har studien använt två metoder i undersökningen 
som inkluderade fältobservationer och intervjuer. Fältobservationer syftar till att skapa en bild 
av den miljö och kontext där detta samspel sker i vardagsrutiner, att beskriva och tolka vilka 
interaktioner och intryck som sker samt miljöns roll i detta interagerande. Hur bemöts de 
äldreboende av vårdpersonalen? Finns det verkligen dålig behandling i detta bemötande? 
Eller bemöts de med empati? Ett dåligt bemötande kan exemplifieras med en negativ 
skräckbild av gamla med dubbla stinkande våta blöjor eller bortglömda äldreboende på 
toaletten som har varit en följetong i Sveriges media. Motsatsen till dåligt bemötande är bra 
bemötande som kan exemplifieras genom Håkanssons (2006) kriterier för ett empatiskt 
förhållningssätt, det vill säga att vårdpersonalen bryr sig om de äldreboende, har en 
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förståelses för deras situation, upplever känslor med dem och utgår ifrån en likhetsupplevelse 
för att vårda de äldreboende.  

Ovanstående studier samt litteraturen beskriver empati i fyra aspekter: man bryr sig om 
den andre fokuserar på den andres känslor, har en förståelse för den andres situation, och 
upplever likhet med den andre. Utifrån fältobservationerna kan man komma fram till den 
första aspekten, men man vet inte ifall vårdpersonalen upplever likhetsupplevelse eller inte, 
om vårdpersonalen fokuserar på den andres känslor och på vilket sätt, om de har en förståelse 
för den andres situation eller inte. För att nå detta mål kompletterades fältobservationerna med 
intervjuer. Med intervjuerna avses att få veta ifall det finns någon av vårdpersonalen som 
använt sin individuella erfarenhet eller individuella upplevelse på sin arbetsplats. Den 
individuella erfarenheten och upplevelsen kan man skapa genom att ta hand om en sjuk 
förälder eller en gamling som i vissa fall och i vissa situationer kan bo med sin familj och inte 
på ett äldreboende. Denna tidigare erfarenhet kan bli till att nytta och hjälpa vårdpersonalen 
att jobba på ett bättre sätt med de äldreboende, eller det kan spekuleras i om det räcker att 
vårdpersonalen utgår utifrån sig själva och utifrån sin utbildning för att bemöta de 
äldreboende. Med andra ord, vårdpersonalen som jobbar på äldreboende kan återuppleva 
någon tidigare erfarenhet och den upplevelsen kan de koppla till sin arbetsplats. Intervjuerna 
syftade också till att få veta ifall det finns en förståelse ifrån vårdpersonalen för de 
äldreboendes situation, hur vårdpersonalen upplever denna förståelse och hur denna 
upplevelse beskrivs. För aspekten om känsla som nämndes ovan syftade intervjuerna till att få 
veta vilka känslor vårdpersonalen upplever när de tar han om de äldreboende och hur dessa 
känslor beskrivs.  
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagarna rekryterades från vårdpersonal på ett äldreboende i västra Sörmland. Urvalet för 
fältobservationer omfattade 2-3 individer ur vårdpersonalen på äldreboendeavdelningar vid 
varje observationstillfället, däribland både undersköterskor och sjuksköterskor. Totalt antal 
vårdpersonal som omfattades vid observationstillfällena var 10 stycken. Därefter utfördes fyra 
intervjuer med två undersköterskor och två sjuksköterskor, två av vårdpersonalen var 
inblandade vid fältobservationerna och två var inte med. Intervjudeltagarna valdes ut av 
vårdpersonalen själva, där frågan om deltagande ingick under fältobservationernas 
genomförande. Fältobservationerna omfattade åtta kvinnor och två män i åldrarna 31-51 år 
som hade arbetat mellan 7 månader och 20 år på olika avdelningar på olika äldreboenden. 
Medelvärdet på åldern var 40 (SD =14.8). Intervjuerna omfattade tre kvinnor och en man, 29-
50 år, vilka samtliga hade arbetat minst ett år på äldreboendet. Det blev inget bortfall, ingen 
personlig ersättning utgick, ingen ångrade sig och alla deltagare var hjälpsamma under 
studiens genomförande genom att vara aktiva och svara på intervjufrågorna samt genom att 
visa tolerans för författarens närvaro under fältobservationerna. 
 
 
Material 
 
Utgångspunkten för fältobservationerna och intervjuerna i denna studie är baserad på 
Håkanssons (2006) definition av empati, där det empatiska materialet avgränsades till att 
undersöka empatins fyra aspekter som inkluderar: bry sig om, förståelse, känsla och 
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likhetsupplevelse. Fyra timmars fältobservationer gjordes på ett äldreboende i västra 
Sörmland. Observationerna skedde med passiv iakttagelse, lyssnande och antecknande vid 
lunchtid på fyra äldreboendevåningar. Det som granskades närmare var hur vårdpersonalen 
arbetar med de äldreboende som helhet och i vilken kontext; hur vårdpersonalen arbetar med 
de enskilda personerna; hur krävande situationer hanteras; hur de kommunicerar med de 
äldreboende och på vilket sätt; samt hur vårdpersonalen rör sig. 

Två timmars fältobservationer under lunchtid utfördes på en äldreboendeavdelning där 14 
äldre individer som hade fått diagnosen demens bodde, de hade inte bott så länge i denna 
vårdform. Två timmars fältobservationer under lunchtid gjordes även där blandningen bestod 
av 20 äldre individer varav några av dem hade diagnosen demens och några var mera 
medvetna om sin omgivning. Gemensamt för dem var att de alla hade vistats en längre tid på 
detta boende. Skillnaden i observationsgrupperna mellan de boende som hade diagnosen 
demens och de andra boende syftade till att få en bredare bild av vårdpersonalens beteende 
och interaktioner med olika intryck i två olika kontexter. Grundtanken var att undersöka och 
upptäcka om det fanns skillnader i vårdpersonalens beteenden mot de äldreboende i 
perspektivet långtidsäldreboende och korttidsäldreboende eftersom långtidsäldreboende enligt 
vårdpersonalen ibland kan bli mera aggressiva mot vårdpersonalen. Med långtidsäldreboende 
menas de äldre som bott i flera år på samma äldreboende, och med korttidsäldreboende menas 
de äldre som nyss flyttat in.  

Intervjuundersökningen genomfördes med halvstrukturerade intervjuer. Den började med 
öppna frågor som ”Hur upplever du ditt arbete?” och sedan följde några intervjufrågor för att 
avgränsa relevant område. De följande intervjufrågorna handlade om hur vårdpersonalen 
beskriver lidande hos de äldreboende och hur vårdpersonalen tror att de kan minska lidande 
hos de äldreboende när de bemöter patienter, samt om vårdpersonalen upplever en 
likhetsupplevelse genom att ta hand om en gammal eller en sjuk förälder, släkting eller någon 
annan hemma. I de fall svaret var ja, efterfrågades en beskrivning av denna upplevelse. Om 
svaret var nej ställdes följande följdfråga: ”För att klara och hantera situationer med de äldre 
kan du koppla det till erfarenheter från utbildning, media eller något annat?” I slutet av varje 
intervju frågade undersökaren om det fanns något otydligt eller oklart, och bad deltagarna att 
ställa frågor eller lägga till något ifall de kände att det behövdes. 
 
 
Procedur 
 
Första kontakt togs per telefon med ett äldreboende i västra Sörmland. Både syftet och målet 
med denna studie presenterades och diskuterades med föreståndaren i äldreboendet och följde 
med i ett missivbrev som var utformat enligt de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2002). Föreståndare samt deltagare informerades tydligt om vad 
undersökningen handlade om, att deltagandet var frivilligt och att de själva hade rätt att 
bestämma över deltagandet, att all information är konfidentiell och bara syftas till att nyttjas i 
denna studie. Vidare uttrycktes önskemål om antal utvald personal samt kraven på erfarenhet 
för intervjuernas deltagare. Studien omfattade sammanlagt fyra timmars observationer vid 
äldreboendet, och 30-40 minuter för varje intervju. Fältobservationerna genomfördes under 
lunchtid, medan intervjuerna skedde efter lunchtid. Tid och rum för intervjuerna bestämdes 
efter telefonkontakt utifrån deltagarnas möjligheter och tillgänglighet. När intervjupersonerna 
inte hade tillräckligt med tid, så utnyttjades de äldres rasttid efter lunchen. Intervjuerna 
gjordes i vardagsrummet som har utsikt mot köket på varje våning där fältobservationerna 
skedde. Utrustning som användes för att genomföra fältobservationerna var forskarens 
anteckningar. Utrustning som användes för att genomföra intervjuundersökningarna var en 
bandspelare. 



8 
 

Databearbetning 
 
Fältobservationerna och intervjuerna transkriberades och skrevs ut och analyserades med 
grundad teori. Det är en teorigenererande metod som är utvecklad utifrån den symboliska 
interaktionismen (Guvå & Hylander, 2003). Den symboliska interaktionismen studerar 
samhällets helhet genom delarna, detta innebär att fokusering är på själva aktörernas 
handlingar. Människor är genom sitt ständiga samspel aktiva med varandra. Detta samspel 
mellan människor i det sociala livet är fyllt av oändliga explicita och implicita normer. I den 
sociala processen växer det medvetna jaget och individualiteten fram. Människor är beroende 
och vill interagera med varandra för att förstå andras intentioner och för att andra skall kunna 
förstå dem (Andersen & Kaspersen, 2007). Bidraget med grundad teori är inte endast till för 
datainsamling utan det gäller framförallt att skapa nya idéer och teorier utifrån empiriska data. 
Detta leder förhoppningsvis till att man kan uppfatta den komplexitet i verkligheten som inte 
kan förklaras i enkla, kausala samband. På grund av att grundad teori har sina rötter i 
pragmatismen och i den symboliska interaktionen, fokuserar grundad teori på handling och 
interaktion mellan människor. I detta sammanhang koncentrerar sig forskaren på aktörens 
handling, aktörens perspektiv och vilken ny innebörd man kan upptäcka genom dessa 
handlingar.  

Grundad teori utgörs av fyra delmoment. Det första delmomentet är teoretiskt urval. Detta 
innebär att forskaren gör sin rådatainsamling och benämner indikatorer. Det teoretiska urvalet 
börjar med att allt är öppet och allt kan vara av intresse. Syftet är att samla in alla möjliga 
rådata som kan svara på och passa frågeställningarna, vilket från denna uppsats datainsamling 
kunde exemplifieras med en vårdpersonal kramar en äldreboende och pratar högt nära örat. 
Sedan blir det mer strategiskt för att skapa maximal variation, i slutet blir det selektivt med 
syftet att forskaren utvecklar kärnprocessen. Det andra delmomentet är kodning. Det innebär 
att forskaren ska bilda begrepp. Detta sker genom att forskaren sorterat och benämnt 
indikatorer under öppen kodning på detta generella beteende. Det är händelser som kan 
benämnas i form av symboler vilka ges en specifik innebörd. Det sker genom att forskaren 
ställer frågor till sitt insamlade material och samtidigt försöker tolka detta material från 
empiriska data i form av indikatorer. Tolkningen av utsagor ger forskaren möjlighet att 
grunda sina pusselbitar som i sin tur utvecklas under forskningsprocessen till dynamiska 
begrepp och slutligen kristalliserar sig till teoretiska koder som från denna uppsats 
databearbetning kunde exemplifieras med att kodningen kan fokuseras på kroppsspråk, 
kontinuitet, närhet och verbalt språk. Den tredje delen är komparation eller axial kodning. Det 
innebär att forskaren bör söka mönster till begrepp som redan har bildats samt försöka att 
analysera dessa begrepp och hitta relationer mellan begreppen och möjliga underkategorier. 
Därefter kan de utvecklas till dynamiska begrepp som kan exemplifieras med att ovanstående 
begrepp under andra delmomentet kan knytas tillsammans och utvecklas till en 
begreppsförståelse. Förståelse anses vara en produkt av det verbala samt ickeverbala språket. 
Den förståelsen i sin tur kommer från närhet med de äldreboende och skapar kontinuitet. Det 
fjärde och sista delmomentet är teorigenerering eller den selektiva kodningen. Man går där 
vidare med begrepp som har bildats under den axiala kodningen och söker mönster som kan 
knytas till teoretiska idéer som från denna uppsats databearbetning exemplifieras med empati. 
Förståelse är en av fyra aspekter som bygger empati.  

Det som skiljer grundad teori från många kvalitativa forskningsansatser är att syfte med 
grundad teori inte är att pröva en redan existerande teori utan att utveckla teori på ett induktivt 
sätt vilket innebär att det empiriska materialet ges fritt spelrum. Empatins fyra kriterier är 
redan existerande men, målet av denna studie är att generera nya teoretiska 
förklaringsmodeller, som gör att det går att både förstå och förklara sammansatta fenomen 
som från denna uppsats kunde exemplifieras med bemötande mellan vårdpersonalen och de 
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äldreboende. Förklaringsmodeller handlar om antaganden som förvisso inte är vetenskapligt 
bevisade utifrån ett forskarperspektiv som hypotetisk-deduktivt utan; väl grundade i empiriska 
data.   

Guvå och Hylander (2003) hävdar att slutfasen av grundad teori utgörs av den konceptuella 
beskrivningen av kärnprocessen. Detta innebär att man inte glömmer att syftet inte är att göra 
en beskrivning, utan att hitta nya begrepp som ger en ny förståelse för det som händer (Guvå 
& Hylander, 2003). Detta ingick genom att beskriva miljö för den social skeendet som från 
denna uppsats datainsamling exemplifierades med en stor klocka av trä med pendel, 
gammaldags fåtöljer och stolar. Miljöbeskrivningen syftade till att beskriva variabler.  
Kärnvariabler som uppstod i materialet var variationsrika och hade potential, som gjorde att 
de skulle kunna ha förklaringsvärde som från denna uppsats databearbetning exemplifierades 
med fysisk samt psykisk närhet.  

Databearbetningen i denna studie skedde genom ett letande efter generella händelser och 
sociala skeenden i vårdpersonalens beteende och hur de betedde sig generellt mot de äldre i 
relation till studiens frågeställningar. Variation i tid för varje delmoment skedde under 
processen och om forskaren avser att fokusera på ett delmoment därför att det finns brister 
eller otillräckliga uppgifter, då kan vissa delmoment ta mer eller mindre tid. Dessutom om 
forskaren inte känner mättnad under ett delmoment, finns utrymme att återvända till 
föregående delmoment för att uppfylla området. Alla dessa moment går i ordning in i 
varandra, där inget delmoment direkt kan avgränsas från det andra (Guvå & Hylander, 2003).  
Rådata tolkades med triangulering i syfte att öka tilltron till resultaten. Triangulering innebär 
att forskaren använder mer än en metod eller datakällor av det som studeras. Med denna 
undersökningsstrategi har man möjligheten att dubbelkontrollera, uppfatta och resonera hur 
olika forskningsstrategier integreras i varandra (Maxwell, 2005). Triangulering ingick i 
föreliggande studie genom att koppla samman observationernas datainsamling med 
intervjuernas datainsamling och sedan dubbelkontrollera hur resultaten från observationerna 
förhöll sig till resultaten från intervjuerna och vice versa. För att resultaten skulle vara 
pålitliga, ingick i föreliggande studie en noggrann uppsättning kännetecken som skapades i 
syfte att kategorisera de kodade indikatorerna. Därefter jämfördes begreppen för att utvecklas 
till dynamiska begrepp på ett systematiskt sätt, och dessa begrepp relaterades till varandra. 
Specifika mönster söktes som kopplades mellan begreppen under hela processen. Integration 
av mönster gav sitt resultat och kärnprocessen kunde identifieras.  

 
 

Resultat 
 

Ur ett teoretiskt urval och genom öppen kodning benämndes följade indikatorer: service, 
kroppsspråk, skojande, fysisk samt psykisk närhet, psykisk samt fysisk förståelse, verbalt 
språk, sång, trygghet, kontinuitet, förståelse, respekt, kunna föreställa sig den andres situation, 
vård, humor. I axial kodning sorterades indikatorerna i fyra ordgrupper. Den första gruppen 
var service, vård, respekt och trygghet; den andra var skojande, sång, humor och fysisk samt 
psykisk närhet; den tredje var kroppsspråk, kontinuitet, närhet och verbalt språk och den sista 
var att kunna föreställa sig den andres situation, psykisk samt fysisk förståelse. I nästa steg 
relaterades begrepp till varandra. I relation till den första ordgruppen bildades begreppet att 
bry sig om, till den andra ordgruppen bildades känsla, till den tredje ordgruppen bildades 
förståelse och till den sista bildades likhetsupplevelse.   
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Bry sig om 
 
Den första ordgruppen var service, vård, respekt och trygghet. Här kunde sägas att 
vårdpersonalens uppgifter var att vårda de äldre samt hjälpa och stödja vilket skulle leda till 
att de äldreboende kunna känna trygghet och kunna leva sina liv med respekt. Utifrån detta 
argument kunde organiseras en förståelse om att vårdpersonalen bry sig om de äldreboende i 
syfte att skapa ett trygghetsklimat. Det som kunde tolkas var att vårdpersonalen anpassade 
sina handlingar och kroppsrörelser när de kommunicerade med de äldreboende. Det kunde 
visa sig enligt följande observation: 

 
En kvinna sitter i sin rullstol, hon vill fråga om hjälp angående sin privata tv på 
sitt rum, en vårdpersonal sätter sig på huk mittemot kvinnan, hon kramar kvinnans 
hand och börjar lära henne hur man använder fjärrkontrollen. 
 

Holm som 1990-1993 gjorde en empirisk studie av fyrtio läkare och hur de visar empati när 
de bemöter patienter skriver i sin observationsanalys att man visar empati genom att med sin 
uppmärksamhet anpassa sig efter patienten, att sätta sig ned och inte befinna sig över 
patienten (Holm, 1995). Bilden av vårdpersonalen och hur hon satte sig på huk i 
observationen ovan, kan tolkas som att vårdpersonalen var förmodligen motiverad samt 
upplevde känsla av omsorg och anpassade därmed sin kropp till den hjälpsökandes sittande 
nivå for att i visa respekt för de äldre. Att de förmodligen var motiverade till att hjälpa de 
äldreboende på bästa sätt och bry sig om att ge det som behövs kunde ses i följande 
observation: 
  

En vårdpersonal sitter och matar en kvinna, hon matar henne väldigt långsamt. 
Hon tittar noga på kvinnans ansikte och försöker att ge henne den andra 
matskeden när hon är säker på att kvinnan har tuggat klart, hon torkar av kvinnans 
mun tydligt när hon ser att det finns matrester utanför kvinnas mun. 

 
Detta beteende kunde tolkas som att vårdpersonalens uppgifter inte bara var att genomföra ett 
enkelt servicearbete, utan de presterade ett tungt arbete genom att de uppfyllde de äldres 
behov från de stora till de små detaljerna. Detta visade sig tydligt när vårdpersonalen strävade 
efter att mata kvinnan på rätt sätt för att hon inte skulle storkna av maten och samtidigt behöll 
kvinnans mun ren. Vårdpersonalen var medveten om att bry sig om de äldreboende. ”De ska 
känna sig nöjda och trygga. Att de kan få den hjälp som de behöver ha… Samtidigt är det vårt 
arbete och lokal men, vi är här för deras skull” (intervjucitat deltagare 1). Dessutom var 
vårdpersonalen medveten om att det inte räckte att de kände att de brydde sig om de 
äldreboende, utan de måste visa denna känsla. ”Å andra sidan kramar vi dem för att tala om 
för dem att vi är här i närheten. Vi finns här för att stödja er” (intervjucitat deltagare 1). 
 

Känsla  
 
Den andra ordgruppen var skojande, sång, humor och fysisk samt psykisk närhet. Dessa 
begrepp kunde anknytas med varandra och utformade begreppet glädjeskapande. Detta 
glädjeskapande syftade till att skapa en positiv känsla som i sin tur producerade en behaglig 
upplevelse hos de äldreboende. Håkansson (2006) skriver i sin artikel att känsloupplevelse 
innebär att man inte bara ser framsidan av den fysiska kroppen, utan också baksidan av den 
andres känsla och sensationer. Vi kan se att den som rynkar ögonbrynen är irriterad och den 
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som springer sin väg är rädd (Håkansson, 2006). Att ge hjälp till hjälpsökande är inte ett 
enkelt och systematiskt arbete som sker med maskiner och apparater, utan ett humanistiskt 
arbete som kräver tolkningar och reflektioner kring den andres känslor. ”Dementa kanske 
glömmer sitt språk och då kan de inte prata, men deras känsla är kvar. En människa glömmer 
inte sin känsla om lidande eller sjukdom. Vi kan tolka den utifrån ansiktet” (intervjucitat 
deltagare 2). Dessutom förstod vårdpersonalen utifrån sin professionella yrkesroll vilka 
konsekvenser det fick att påverkas av sina egna och privata känslor. De skiljde ut och försökte 
att glömma bort sin egen känsla för att istället fokusera på att skaffa en positiv känsla för de 
äldreboende. ”Här är jag glad och måste sjunga om de behöver det. Man tar på sig en 
professionell yrkesroll. Det finns ingen som måste lida för att jag är ledsen” (intervjucitat 
deltagare 1). Holm beskriver termer av empati på två olika sätt. Den första är medkänsla och 
kallas en affektiv empati och den andra är att förstå den andres känslor. Den första används 
till vardags för en hjälpande inställning, till exempel som en beteenderespons för en människa 
i nödläge. Den andra handlar inte bara om rädsla och lidande som kan dyka upp vid nödlägen, 
utan alla känslor och känslonyanser som även inkluderar positiva känslor. Det är kognitiva 
mekanismer där rolltagande spelar en stor roll (Holm, 1995).     
 

Det var på Capri vi mötte varandra, jag minns det än som det var igår, och bland 
mimosor jag såg henne vandra, i Italiens blommande vår, natten var en drömsaga 
vid marinahavens strand, när en kyss jag ville taga och så fick jag ditt avsked din 
hand   

Citatet ovan var en sång från 1950-talet som en äldre upprepade hela lunchtiden. Hon 
upprepade och upprepade denna sång med dansande kropp och leende ansikte. Denna 
händelse tolkades och relaterades till kvinnans trivsamhet och glädje. Kvinnan som sjöng fick 
uppmuntran och uppmaning av vårdpersonalen som motiverade henne att fortsätta sjunga utan 
att leda. Detta resonemang kunde uppfattas också i det kommande observerade beteendet: 
”när kvinnan började sjunga sin sång fick hon tillbaka ett hejande från vårdpersonalen, ibland 
sjöng vårdpersonalen med denna kvinna som sjöng”. Det leende samspelet visade sig inte 
bara vara från de äldre, utan det leende samspelet var gemensamt utifrån bådas sidor. Det var 
ömsesidigt med givande av känslor. Det var glädje och en positiv känsla som präglade hela 
klimatet under lunchtiden. Där umgicks både de äldre och vårdpersonalen med varandra med 
humor och skoj, detta intryck kunde tolkas utifrån följande observation: 
 

Vårdpersonalen böjer sig mot de äldre, kramar dem över axeln och frågar vilken 
mat de vill ha med leende ansikte. Medan vårdpersonalen frågar de äldre om 
vilken mat de vill ha, ordnar de en hårlock på en kvinna eller fixar en knapp på en 
mans skjorta med följande kommentar: vad fin du är idag. Den äldres reaktion är 
en kram eller en puss till vårdpersonalen. 

 

Förståelse 
 
Den tredje ordgruppen var kroppsspråk, kontinuitet, närhet och verbalt språk. Det som 
uppfattades utifrån denna ordgrupp var att vårdpersonalen kommunicerade med de 
äldreboende med flera strategier som kunde ha syftat till att underlätta förståelsen för varandra 
i den dagliga rutinen. Denna förståelse handlade om både tydlighet och vanlig språklig 
kommunikation samt en förståelse om hur de andre känner. Den förståelse som 
vårdpersonalen strävade efter att bygga var ett centralt begrepp som genererade positiva 
känslor hos de äldreboende. Det har också visats sig att vårdpersonalen skapat och lärt sig 
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förmågan att föreställa sig den andres situation som i sin tur leder till att förstå de 
äldreboendes behov. ”Det finns några som kanske inte kan svara men då måste man anta där 
att här känns det bra, de lägger sig fint så eller de ville lägga ett gosedjur här för dem som är 
väldigt dementa” (intervjucitat deltagare 1).  Denna förståelse handlade inte bara om fysiska 
behov utan, den inkluderade psykisk trygghet och bekvämlighet hos de äldreboende. ”Att man 
ska känna trygghet. Att det är viktigt att när man blir gammal, tycker man att man inte behövs 
längre. Jag har gjort mitt” (intervjucitat deltagare 1). 

På grund av att de flesta av de äldre var dementa och inte kunde höra bra, lade 
vårdpersonalen stor vikt vid förståelse för att lyckas genomföra sitt arbete på bästa sätt. Denna 
förståelse tolkades i det observerade beteendet genom följande citat: ”Vårdpersonalen 
upprepar frågan om vilken mat de vill ha flera gånger, vårdpersonalen pratar högt, 
vårdpersonalen använder kroppsspråk, gester, mimik när de kommunicerar med de äldre.” 
Vårdpersonalen förstod även sin egen svårighet i detta arbete och därför strävade de efter att 
anpassa sig till detta arbete för att klara av svårigheten och svårighetskonsekvenserna. Detta 
resonemang kunde kopplas till följande observation: ”En vårdpersonal ville hämta en kvinna 
från dagrummet till köket för lunch, hon klappade på kvinnans kind, hon kramade henne, hon 
pratade nära kvinnans öra, hon sa arabiska ord som betyder älskling.” Här kunde man se att 
vårdpersonalens strävande efter förståelse ledde denna vårdpersonal till att lära sig ett 
främmande språk där hon kunde kommunicera med denna kvinna på hennes eget modersmål. 
 

 
En kvinna vill ha rödvin till lunchen, en vårdpersonal tar fram ett fint vinglas från 
hyllan och häller i vin och serverar kvinnan, samma kvinna ropar att hon vill ha 
rödvin, en vårdpersonal påminner kvinnan att de redan har serverat henne. Nu har 
kvinnan druckit det mesta av sitt vin och vill ha mer, vårdpersonalen påminner 
henne att hon redan har vin. 
 

Citatet ovan var en observation som kunde tolkas som att vårdpersonalen visade hänsyn och 
anpassade sitt bemötande med de äldreboende med en stor förståelse för hur man serverar de 
äldre på bästa sätt, oavsett om de var dementa och ibland var omedvetna om sina 
omgivningar. De gav inte kvinnan mer vin utan bara påminde henne om att hon hade vin kvar.  
Holm (1995) skriver att ett professionellt förhållningssätt styr den empatiska förståelsen för 
bemötandet av de hjälpsökande. För att beteckna detta bemötande används termen empatiskt 
beteende. I detta empatiska beteende är alla möjligheter aktuella och de är inte enbart 
begränsade till verbal kommunikation i en vanlig samtalssituation, utan omfattar alla 
handlingar, val och beslut, behandlingar och omvårdnadssituationer (Holm, 1995).     
 
Likhetsupplevelse 
 
Den fjärde ordgruppen var att kunna föreställa sig den andres situation, psykisk samt fysisk 
förståelse. Likhetsupplevelse i bemötande mellan vårdpersonalen och de äldreboende tolkades 
genom att vårdpersonalen använt sin utbildning samt arbetslivserfarenhet för att kunna stödja 
de äldreboende genom att föreställa sig den andres behov. En del av vårdpersonalen kunde 
också använda sina bakgrundserfarenheter som de hade skaffat i sina privata liv och kopplade 
det till arbetsplatsens verksamhet. Förmågan att föreställa sig den andres situation och tidigare 
erfarenhet leder till att vårdpersonalen kunde förstå de fysiska och psykiska behov som fanns 
och hjälpte till att uppfylla dem. Håkansson skriver att om man empatiserar betyder det att 
man känner samma eller liknande känslor som den andre (Håkansson, 2006). ”Min erfarenhet 
kommer också utifrån min privata upplevelse, jag är gammal, förut tog jag hand om mina 
gamla sjuka föräldrar, då ser jag mig som hemma när jag kommer till mitt arbete” 
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(intervjucitat deltagare 1). Likhetsupplevelse var inte begränsat till den psykiska upplevelsen, 
utan kunde inkludera fysiska upplevelser också: 
 

Det är jätteviktigt att man inte behandlar eller gör saker mot andra som man själv 
tänker vara otänkbart. Om jag byter plats med den här personen, hur ska jag 
acceptera till exempel att någon ska ge mig mycket mat på en gång eller för snabbt 
(intervjucitat deltagare 1). 
 

Följande deltagares resonemang har redan relaterats till begreppet känsla. Här kunde det 
också tolkas som att vårdpersonalen utgick ifrån likhetsupplevelse när det handlade om att 
mata en annan person. En vårdpersonal som uppfattade hur sina egna psykiska och fysiska 
aktiviteter skedde, kunde utgå från sina likhetsuppfattningar och förstod hur den andre kände 
och tyckte om mat, sömn, ont och glädje.         

 
Det finns några som kanske inte kan svara men då måste man anta där att här 
känns det bra, de lägger sig fint så eller de ville lägga ett gosedjur här för dem 
som är väldigt dementa. De tänker på närheten. Man får utgå ifrån det bästa som 
jag har tänkt fungerar bäst (intervjucitat deltagare 1). 
 

På samma spår skriver Kåver och Nilsonne (2007) att människor är medvetna om vad och hur 
de känner. Därför lönar det sig att stämma av en människas uppfattning om vad som pågår 
inom en annan människa (Kåver & Nilsonne, 2007). ”Vad gör jag nu? Men om jag tänkt så 
om jag satt i den här rullstolen, hur skulle jag vilja att den här personalen gjorde med mig? Att 
jag brukar utgå från mig själv i situationer som känns tveksamma” (intervjucitat deltagare 1). 
 
Kärnprocessen 
 
Genom att vårdpersonalen fokuserade på den andres känslor, försökte förstå den andres 
situation, brydde sig om den andre och använde likhetsupplevelser så reducerades också 
skillnaden/avståndet mellan ”patienter” och ”personal”. Men det som dök upp i denna studie 
var att empati inte bara visade sig ifrån vårdpersonalen, utan empati i äldreboendena var också 
kontextuell. Enligt Rimås och Rimås är kontextuell empatin att förstå människan i hennes 
sammanhang. Begreppet kontextuell empati började dyka upp på 2000-talet i samband med 
omsorgsarbete och människovård. Begreppet är baserat på det engelska ordet context, som 
innebär just sammanhang. Detta sammanhang omfattar förmågan att rätt bedöma den 
livsmiljö som klienten lever och rör sig i, och beskriver vikten av att rätt kunna avläsa den 
aktuella situationen som kan leda till att bättre kunna förstå personen (Rimås & Rimås, 2006). 
I de fyra vardagsrum som intervjuerna och fältobservationerna genomfördes kunde 
uppmärksammas att dessa rum hade möblerats enligt klassisk och gammal modell. Intrycket 
och reflektionen att det fanns en gammaldags möblering kom ifrån klassiska soffor, fåtöljer, 
stolar, video och videokassetter och oljemålningar med blommor. Intrycket förstärktes även 
av en stor klocka av trä med pendel som hade stannat och att det förekom låg stillsam musik 
som kom från en bandspelare. Detta medvetna sätt angående möblering enligt klassisk och 
gammal modell kunde också ses i köket, där bland annat all köksutrustning som behövdes 
hade två lampor monterats på väggen och i mitten mellan lamporna en hylla. På hyllan fanns 
flera burkar med socker, te och salt. Det som märktes var att det inte var stor skillnad mellan 
olika sammanhang och att all utrustning var likadan, även om varje våning hade sin egen 
strategi och metod för behandling. Denna medvetna planering av möbleringen enligt klassisk 
och gammal modell syftade till att skapa likhet och närhet för de äldreboende i deras miljö 
och lyfta fram deras hemmaupplevelse och hemmatrygghet. De som har möblerat detta 
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äldreboende har varit medvetna om vilken betydelse upplevelsen av det bekanta från den egna 
hemmiljön hade, och kunde introducera det bekväma trygghetsklimat som behövdes för de 
äldres trivsel. Möblering enligt klassisk och gammal modell som exempelvis en stor klocka av 
trä med pendel, en hylla som monterats på väggen med socker- och teburkar, samt soffor och 
fåtöljer kunde även ge en känsla av igenkännande. Den klassiska möbleringen speglade 
hemmamiljön, vilket delvis bröt ner skillnaden mellan patienter och personal från den 
offentliga miljön till hemmamiljön. Ett centralt begrepp som dök upp och anknöt både till 
bilden av hur vårdpersonalens empati kunde visa sig i de dagliga rutinerna och den 
kontextuella empatin var närhet. Beskrivningen ovan hävdar att denna studie upptäckt att 
empati är bundet till närhet mellan vårdpersonalen och de äldreboende (se figur 1).  

 
             Bry sig om                 Känsla 
 
 
service, vård, respekt och skojande, sång, humor och 
                trygghet                                                                                                 fysisk samt psykisk 
                 närhet                                                                                                                       
 
 
 
 
                 Förståelse 
                                                                                 Empati                                                                                                                                  
                                                                  Likhetsupplevelse
  
      kroppsspråk, kontinuitet,                                                                                                    
    närhet och verbala språk 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       föreställa sig  
                                                                                                                                         på den andres situation, 
                                                                                                                                            psykisk samt fysisk  
                                                                                                                                                      förståelse 
                                                                                                              
                                                                                                                
                                                              Fysiska                      Psykiska 
                                                               Närheten                     Närheten                                                                                                                                                     
 
                          
 
                                                                                Närheten  
 
 
                                         
 
 
 
Figur 1. Studiens modell som visar kärnprocessen. Kärnprocessen består av den psykiska och fysiska närheten. 
Närheten är i sin tur bunden till empati.  
 

Närheten kunde ses i följande observation: ”En vårdpersonal ville hämta en kvinna från 
dagrummet till köket för lunch, hon klappade på kvinnans kind, hon kramade henne, hon 
pratade nära kvinnans öra, hon sa arabiska ord som betyder älskling”. Närhet kunde också 
tolkas utifrån följande citat ”Att de som har blivit dementa lever i den här nya verkligheten. 
Att man försöker att hitta dem, prata med dem om när de var unga” (intervjucitat deltagare 2). 
Det vill säga, närheten, fanns i samtliga fyra axiala begreppskategorier. Det som framkommit 
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utifrån både observationerna och intervjuerna var att ett professionellt bemötande inom 
äldreboenden var oberoende av om de äldre var dementa eller inte, långtidsäldreboende eller 
korttidsäldreboende. Det fanns inte någon skillnad mellan vårdpersonalens bemötande och 
attityder även när det skedde i olika kontexter. Resultaten visade också att vårdpersonalen 
brydde sig om, fokuserade på den andres känsla, förstod den andre, och utgick ifrån 
likhetsupplevelse när de bemötte och gav omvårdnad till de äldreboende. De fyra aspekterna 
att bry sig om, fokusera på den andres känsla, förstå den andre och utgå utifrån 
likhetsupplevelse kristalliserar sig till fenomenet empati (Håkansson, 2006). Det har också 
kommit fram att empati är givande utifrån bägge håll och ömsesidig. Ju mer empati som 
kommer från personalen på äldreboendena, desto mer empati kommer det tillbaka från de 
äldre. ”Det upplevs som ett givande arbete, ju mer du ger, desto mer kommer tillbaka till dig 
genom den tacksamma blicken eller genom en kram eller en puss” (intervjucitat deltagare 1). 
Slutsatsen var att vårdpersonalen i denna studie bemötte de äldreboende med empati, där 
empati var bundet till närhet.  
 

 
Diskussion 

 

En av avsikterna med denna studie var att studera hur bemötande sker mellan vårdpersonalen 
och de äldreboende. Empati och bemötande valdes på grund av att massmedias strålkastare 
inriktats mot klagomål på vårdpersonal avseende olika former av illa behandling och dåligt 
bemötande. Forskningsfrågorna gällde om det fanns empati i bemötandet mellan 
vårdpersonalen och de äldreboende eller om det fanns dålig behandling. Studien syftade också 
till att fördjupa förståelsen av hur detta bemötande sker i dagliga rutiner genom att nå de 
hemliga koderna som styr detta bemötande och att hitta det unika, själva kärnan i det 
empatiska bemötandet. Att nå de hemliga koder som styr ett bra bemötande kan kopplas till 
Gutters (2005) studie, som omfattade tre nivåer i synen på bemötande. På den första nivån 
anses att ett bra bemötande mellan vårdpersonalen och de äldreboende styras utifrån politiken 
som förs och synen på människors rättigheter. Det är lagar om äldreboendes rättigheter att få 
bra omsorg som bör förbättras. Bra lagar där synen på människors rättigheter tydliggörs kan 
förändra den negativa bilden av omsorgen till en mer positiv bild. Den andra nivån handlar 
om hur politiska beslut och lagar när det gäller bra bemötande uppfattas och tolkas av chefer 
och personal. En välutbildad personal kan exempelvis öka bemötandekvaliteten. Den sista 
nivån handlar om de anställdas förmåga att visa respekt och empati i bemötandet av de 
äldreboende. Trots att fokus i denna studie har legat på att lyfta fram de hemliga koder som 
styr ett bra bemötande det vill säga den tredje nivån i Gutters studie är såväl lagar, 
organisationer och individer som sammankopplade bidrar tillsammans till de hemliga koder 
som styr och också kan förbättra det professionella bemötandet.  

När det gäller den första frågan, visade studiens resultat hur vårdpersonalens empati kunde 
ta form i de dagliga rutinerna med de äldreboende även om detta skedde i olika sammanhang.  
Databearbetningsprocessen gav fyra ordgrupper. Den första var service, vård, respekt, 
trygghet som i sin tur komprimerades till det dynamiska begreppet att bry sig om. Salzmann-
Erikson et als. (2008) undersökning ger en bild av vårdarbetet inom psykiatrin och den viktiga 
rollen och effekten för patienten när hon bemöts av vårdpersonalen. Vårdpersonalens omsorg 
vid bemötande av patienter kommer till uttryck genom olika hädelsescenarion som leder till 
att bygga en positiv relation och bättre bemötande (Salzmann-Erikson et al., 2008). Deras 
undersökning stödjer denna uppsats resultat, eftersom den första ordgruppen också beskrev 
vårdpersonalens omsorg och aktivitet vid bemötande av de äldreboende som syftas till bättre 
bemötande. Den andra ordgruppen som databearbetningsprocessen gav var skojande, sång, 
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humor och fysisk samt psykisk närhet som i sin tur komprimerades till det dynamiska 
begreppet känsla. Carl Rogers (1975) forskning stödjer denna uppsats resultat. Rogers skriver 
att empati innebär att man uppfattar den inre referensramen hos den andre med noggrannhet 
och med de känslomässiga komponenter och betydelser som relaterar till dessa personer, men 
utan att någonsin förlora sina egna villkor. Det kan ses utifrån resultatet att vårdpersonalen 
uppfattar den inre referensramen i de äldreboende och relaterar till de äldreboende genom att 
använda skoj, sång och humor. Den tredje ordgruppen som databearbetningsprocessen gav 
var kroppsspråk, kontinuitet, närhet och verbala språk som i sin tur komprimerades till det 
dynamiska begreppet förståelse. Lyons (2007) undersökning som handlar om planering för att 
utveckla kommunikationen mellan vårdpersonal och äldre på bästa sätt, stödjer uppsatsens 
resultat. Att utveckla kommunikation leder till bättre förståelse. Den sista ordgruppen som 
databearbetningsprocessen gav var att kunna föreställa sig den andres situation, psykisk samt 
fysisk förståelse som i sin tur komprimerades till det dynamiska begreppet likhetsupplevelse. 
Enligt Eisenberg (2000) uppfattas empati som en kognitiv process som tar eller kodar 
kognitiva uppgifter som är relevanta från en likadan situation som nås från minnet.  Det kan 
ses som att resultatet fick stöd ifrån Eisenbergs (2000) studie och att vårdpersonalen hade 
nytta avsina likhetsupplevelser i arbetsgenomförandet.  

I varje ordbegrepp av de fyra aspekterna som benämndes ovan där ord vävts samman och 
utvecklats till dynamiska begrepp, har en del av studiens syfte besvarats, eftersom empati 
enligt Håkansson (2006) har fyra aspekter som inkluderar: bry sig om, känsla, förståelse, och 
likhetsupplevelse. Dessa begrepp anses som grunden för denna studies genomförande och 
behandlades som ett mönster som följde hela arbetets process från urvalsområde och 
datainsamlingar till tolkning och analys. Målet med denna studie var att generera nya 
teoretiska förklaringsmodeller utifrån de fyra redan existerande kriterierna, varför grundad 
teori ansågs vara en mer lämplig ansats än exempelvis innehållsanalys eller 
meningskoncentrering. 

Studiens resultat visar också att empatin är ömsesidig och samspelet är givande utifrån 
bägge håll. Ju mer empati som kommer från vårdpersonalen, desto mer empati kommer 
tillbaka från de äldre. Kåver och Nilsonne (2007) skriver om vikten av acceptans och 
medveten närvaro för människor, vilket kan göra det lättare att leva med sig själv. Det är 
människors medkänsla som binder dem samman genom att bekräfta och bli bekräftad, för att 
uppleva en gemenskap (Kåver & Nilsonne, 2007). Det kan anses utifrån studiens resultat att 
empati bekräftas ifrån vårdpersonalen och blir bekräftat ifrån de äldreboende. 

Den psykiska empati som kommer ifrån vårdpersonalens förståelse av den äldreboendes 
situation, att bry sig om och visa sitt engagemang, fokuserar på de äldres känslor och psykiska 
mående och grundar sina handlingar på likhetsupplevelse för att uppfylla de äldreboendes 
behov. Den fysiska närheten som genererar positiva känslor hos de äldreboende kan skapas 
genom en klassisk miljö, där hemmamiljö är dominerande och styrande i hela verksamheten.  
De positiva känslor som kommer utifrån den psykiska och fysiska närheten präglade hela 
klimatet mellan vårdpersonalen och de äldreboende. Holm (2001) skriver att när människor 
hamnar i en hjälpsökande situation finns medvetna och omedvetna, rationella och irrationella 
önskningar och förväntningar tillsammans och bildar ett komplicerat mönster. Detta mönster 
som grundas av förväntningar kan förmodligen hindra eller underlätta samspelet med 
hjälparen beroende på vilka komponenter som för ögonblicket dominerar. Det som är viktigt 
är hjälparens förmåga att hantera situationen med både medvetna och omedvetna 
förväntningar och reaktioner (Holm, 2001).  

Analysen av data från observationer och intervjuer tog framförallt fasta på de äldreboendes 
känslor. De positiva känslorna är där de äldreboende får en betydelsefull upplevelse och 
integrerar med vårdpersonalen. Det överensstämmer med vad Batson et al. (2002) fann i en 
studie, att känslor i empatin var de viktigaste komponenterna. Dessa positiva känslor kommer 
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naturligt och bekräftas i miljön de befinner sig i, samt harmoniserar med vårdpersonalens 
närhet. Detta leder till uppfattningen att empati är bunden med närhet som inkluderar både 
psykisk och fysisk närhet.  

En slutsats ifrån resultatet är att bemötande med de äldreboende skedde med empati. Det 
kan även dras slutsatsen att empati är bunden till närhet. Närheten är den kärnprocess och den 
röda tråd som binder ihop de olika delarna till en helhet. Närheten har en potential som i sin 
tur skulle kunna ha förklaringsvärde om hur bemötandet skedde mellan vårdpersonalen och de 
äldreboende. Denna närhet avspeglas i både den psykiska samt fysiska närheten. Något 
stödjer resultatet är Grieves (2006) studie, där hon visade hur vårdpersonalen lyckades minska 
förstoppning hos de äldreboende genom att följa de äldreboendes kroppsaktiviteter och öka 
deras känsla av social närhet.  

 I allmänhet har en bakgrund av socialt arbete och utbildning, särskilt gällande lämpliga 
attityder, en viktig roll att spela när man väljer ett yrke inom vården. Ett yrke inom vården i 
allmänhet kräver en viss grad av empati för att vårdpersonalen ska lyckas i sitt arbete som 
professionella hjälpare. I Holms studie (1995) gav fyrtio läkare uttryck för hur läkare bär sig 
åt för att psykologiskt ta sig igenom en vanlig arbetsdag. Studien beskriver villkor som 
karaktäriseras av ett professionellt förhållningssätt, där empati var ett nyckelbegrepp i 
samspelet läkare-patient. Empati behövs för att vårdpersonalen ska kunna förbereda ett tryggt 
klimat för dem som söker vård (Holm, 1995).  
 
Slutsats 
 
Denna studie syftade till att studera bemötande mellan vårdpersonalen och de äldreboende 
med hjälp av fältobservationer och intervjuer. Studien visade att bemötandet av de 
äldreboende sker med empati, vilket uttrycks som givande och är bundet till närhet. Figur 1 
som är studiens förklaringsmodell kan exemplifiera att vårdpersonalen använder skojande och 
sång som ett medel för att komma nära de äldreboendes känslor. Dessa känslor är givande och 
ju mer positiva känslor som ges av vårdpersonalen, desto mer känslor ges tillbaka av de 
äldreboende genom exempelvis en puss eller ett leende. Studiens förklaringsmodell kan också 
exemplifiera att vårdpersonalen använder verbalt språk och kroppsspråk som ett medel för att 
skapa en förståelse med de äldreboende. förståelse kan skapa en positiv känsla och ju mer 
vårdpersonalen stävar efter att komma nära och förstår de äldreboendes situation, desto mer 
blir de äldreboende nöjda och visar detta genom till exempel ett tacksamt ansikte eller en 
kram. En positiv känsla och en förståelse bryter ner den offentliga miljön till hemmamiljön, 
och kristalliserar sig med andra aspekterna av empati (figur 1) till den psykiska närheten. 
Närheten som präglas av den fysiska samt psykiska närheten är bunden till empati och en 
grundläggande aspekt i bemötande mellan vårdpersonalen och de äldreboende.    
 
Validitet och reliabilitet 
 
Reliabiliteten är en förutsättning för att validiteten ska finnas i varje pålitlig studie. I 
kvalitativa undersökningar behandlas reliabiliteten i relation till frågan om ett resultat kan 
reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale, 1997). Validitet definieras 
ofta genom frågan om undersökningen mäter det som den avser att mäta. Denna studie har 
baserats på observerat beteende. Grundtanken var att det som var omöjligt att observera skulle 
kunna uppnås genom intervjuer och därför kompletterades observationerna med intervjuer. 
Syftet med komplementet var att försäkra reliabilitet och tillförlitlighet. Något som kan anses 
vara ett hinder mot reliabiliteten och validiteten kan uppkomma på grund av att forskarens 
närvaro påverkar när det gäller fältobservationer. Vårdpersonalen kanske skulle bete sig enligt 
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skriftliga kriterier och lagar och inte visa vad som verkligen händer varje dag. I frågan om 
intervjuerna kan social önskvärdhet ha påverkat deltagarnas självrapportering. Men ändå 
uppnåddes mättnad i denna studie när det gäller observation av 10 vårdpersonals beteende i 
fyra timmar, och det stämmer också med de fyra vårdpersonaler i frågan om intervjuer. 
Undersökningen anses hyggligt reliabel, där begrepp utvecklats noggrann i syfte att 
kategorisera de kodade indikatorerna. Därefter, komprimerades och jämfördes indikatorerna 
för att utveckla dynamiska begrepp på ett systematiskt sätt. Sedan relaterades dessa begrepp 
till varandra genom att hitta specifika mönster under processen. Integration av mönstret gav 
sitt resultat och kärnprocessen kunde identifieras. Resultaten anses hyggligt valida och teorin 
har konsistens, eftersom det fanns teoretiskt begripliga samband mellan olika begrepp, där 
teoridelar och helhet hänger ihop, vilket gör att teorin fungerar. Detta innebär att teorin anses 
användbar för att föreslå och förklara hur empati är bundet till närhet ifall det finns en 
relevant kontext.  

Guvå och Hylander (2003) beskriver grundad teori som genererande, som ett arbete med 
ett tredimensionellt modellbygge, där ritningar saknas och byggmaterialet hämtas från 
naturen. Därför som det står ovan görs rekommendationen att resultaten är användbara, om 
det påminner om ett relevant område, där någon vill studera mänskligt beteende som utformas 
i sitt sammanhang och inte kan förstås annat än i denna kontext.  Validitet och reliabilitet i 
denna undersökning kunde ha stärkts genom att undersökningsgenomförandet kunde ha gjorts 
med dold identitet, men då hade det gått emot de forskningsetiska principerna.  

Denna studie har baserats på en av författaren tidigare genomförd studie. Detta kan betyda 
att studiens resultat omedvetet har tolkats utifrån de erfarenheter som gjordes genom denna 
studie. Även egna känslor och värderingar kan ha påverkat hur observationer och utsagor har 
uppfattats och tolkats.  
 
Framtida forskning 
 
Eftersom resultaten visade att bemötande av de äldreboende i studien skedde med empati, 
behövs det mer analys av de anmälningssiffror som rapporterades till Socialstyrelsen. Det 
som rekommenderas är fler undersökningar av olika vårdsituationer för att upptäcka hur 
bemötande verkligen sker mellan vårdpersonal och patienter. Ett förslag till vidare studier om 
detta kunde vara till exempel på en förskola, för att undersöka hur empati är bundet med 
närhet. Ett bemötande mellan förskolans lärare och barn som sker med empati är också bundet 
med närhet som avspeglas i fysisk samt psykisk närhet. Denna studie föreslår att synliggöra 
och använda närhet när det gäller alla arbeten där empati behövs. Närhet som avspeglas i 
fysisk samt psykisk närhet anses som grundläggande och viktigt för äldreomsorgens 
verksamhet. Det i sin tur kan leda till att minska ensamhetskänsla hos de äldre och garantera 
att de skall kunna leva i trygghet och ha ett gott liv. 
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