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Termin 6 
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Handledare: Ove Grape 

Personcentrerad äldrevård: En undersökning om vad som främjar utförandet av en 

personcentrerad äldreomsorg. 

Human centred elderly care: A study about which factors that are fostering a human centred 

elderly care. 

 

Sammanfattning  

 

Bakgrunden till denna c-uppsats är den utredning som resulterade i bland annat införandet av 

en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Enligt denna ska äldreomsorgen bland annat vara 

personcentrerad. I verkligheten är den dock ofta mer uppgiftscentrerad. Genom att intervjua 

fem personer som har jobbat/jobbar på äldreboenden har jag undersökt vad som behövs för att 

äldrevården ska vara personcentrerad. Jag har fått veta vilka organisatoriska förutsättningar 

som finns för att vårdbiträden ska kunna ha ett personcentrerat arbetssätt samt vilka 

arbetsmetoder och förhållningssätt som kan göra vårdbiträdets arbete mer personcentrerat. 

Min teoretiska referensram har varit Nightingales omvårdnadsteori samt Orlandos teori om en 

reflektiv omvårdnadsprocess. 

    De organisatoriska förutsättningarna visade sig vara att hela arbetsgruppen strävar efter ett 

personcentrerat arbetssätt. I annat fall kan det vara svårt för det enskilda vårdbiträdet att göra 

det. Att chefen inte är motsträvig till ett sådant sätt att arbeta är även det en faktor som kan 

påverka hur personcentrerad vårdbiträdenas arbete är, men chefens åsikter verkar inte påverka 

lika mycket som kollegornas åsikter och arbetssätt. En tillräcklig personaltäthet är även det 

viktigt. När det gäller arbetsmetoder eller arbetssätt som främjar en personcentrerad 

äldrevård, kom jag fram till att ett mer flexibelt till skillnad från ett mer rutinfast arbetssätt är 

främjande. Att ha som rutin att varje vårdbiträde läser varje vårdtagares nedskrivna 

”livshistoria” är en annan arbetsmetod som gör det lättare att personcentrera vården till varje 

individ. Ytterligare sätt är att använda sig av de nationella riktlinjerna som ett verktyg i sitt 

arbete, att man lär av varandra samt reflekterar över sitt eget arbetssätt och att man utnyttjar 

erbjuden extern hjälp. Attityder och förhållningssätt hos personalen, som kan främja en 

personcentrerad äldreomsorg visade sig vara att fokusera på människan bakom 

arbetsuppgiften och att prioritera vårdtagarens behov och önskningar före ens egna. Ett annat 

förhållningssätt som främjar en personcentrerad vård är att vårdbiträdet ser äldreboendet som 

vårdtagarens hem, inte enbart som sin arbetsplats.  

  

 

 

Sökord/Nyckelord 

äldreomsorg; personcentrerad; uppgiftscentrerad. 
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Förord 

 

Jag vill här bara, helt kort men stort, uttrycka något till alla som på något sätt har hjälpt mig 

att kunna skriva denna c-uppsats: 

 

TACK!  
 

Jag hoppas att ni tar till er mitt tack! Ni har behövts! 

 

/Marita  
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Bakgrund 
 

År 2007 beslutade regeringen att tillsätta en utredning i syfte att lägga fram förslag om en 

värdighetsgaranti för äldreomsorgen (Statens offentliga utredningar 2008:51), vilket 

resulterade i att det i socialtjänstlagen infördes en nationell värdegrund (Blennberger & 

Johansson, 2010). Enligt denna ska äldreomsorgen bland annat vara individanpassad. 

Utvärderingar av särskilda boenden för äldre visar att äldrevården istället ofta är 

uppgiftscentrerad (Sjögren, 2013). Det behövs fördjupad forskning om hur man i praktiken 

kan göra för att äldrevården ska bli mer personcentrerad (Sjögren, 2013).  

 

En vanlig orsak som anges till att äldrevården på särskilda boenden ofta inte är 

personcentrerad är att tiden inte anses räcka till. En rimlig bemanning är nödvändig för att 

personalen ska kunna orka och hinna med det goda bemötandet (SOU 2008:51). Det behövs 

även en sund balans mellan rutiner och flexibilitet. Har man för fasta rutiner kan detta påverka 

den enskilde vårdtagarens inflytande och delaktighet i vården. Alltför fasta rutiner kan även 

påverka personalens bemötande av den äldre på ett negativt sätt (socialstyrelsen, 2012).   

 

Det finns alltså en del organisatoriska förutsättningar för att kunna få till stånd en 

personcentrerad vård och omsorg, som bemanning och tid samt flexibilitet i rutinerna. Men 

även i de fall där de organisatoriska förutsättningarna inte är optimala, kanske det kan finnas 

en del konkreta metoder och tankesätt för vårdbiträdena att använda sig av för att, trots det, 

kunna göra arbetet mer personcentrerat. 

 

  

Syfte  
 

Syftet med min undersökning är att få en djupare inblick i vad som krävs för att det enskilda 

vårdbiträdet ska kunna ge en personcentrerad äldreomsorg. Jag ville även titta på vilka 

organisatoriska faktorer som kan påverka det enskilda vårdbiträdets arbete. 

 

 

Frågeställningar 

 

Mina frågeställningar är: 

- Vilka organisatoriska faktorer kan påverka en personcentrerad äldreomsorg? 

- Vilka arbetsmetoder eller arbetssätt gynnar en personcentrerad äldreomsorg? 

- Vilka attityder och förhållningssätt hos vårdgivaren gentemot vårdtagaren kan främja 

samt hindra en personcentrerad äldreomsorg? 
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Definiering av begrepp 
 

Här redogör jag för några av de begrepp som jag tror kan behöva förklaras närmare. 

 

Personcentrerad vård -  En vård och omsorg som är utformad utifrån vad man tror/vet är 

den enskilda, unika vårdtagarens behov och önskningar. Vården 

och omsorgen är med andra ord individanpassad. 

 

Uppgiftscentrerad vård - En vård och omsorg som, till skillnad från en personcentrerad 

vård, inte är anpassad utifrån den enskilda vårdtagarens behov och 

önskningar. 

 

 

Kunskapsöversikt 
 

Jag har sökt både internationell och nationell forskning inom området personcentrerad 

äldreomsorg, men relevant sådan tyckte jag var svår att hitta. En avhandling, som jag fann, 

bekräftar detta. Enligt den finns det endast lite forskning om vilka faktorer som kan främja en 

personcentrerad äldreomsorg (Sjögren, 2013). En liten andel relevant tidigare forskning fann 

jag dock, som jag redogör för här i detta kapitel.  

 

 

Organisatoriska förutsättningar för en personcentrerad vård 
 

Enligt Sjögren (2013) är vårdmiljön det som är mest betydelsefullt för förekomsten av en 

personcentrerad vård. En gynnsam vårdmiljö innebär bland annat att den fysiska miljön är 

anpassad till de boendes behov. 

  

En gynnsam vårdmiljö innebär även att personalen har tid att prata med eller bara vara med 

vårdtagarna, att de har en lägre arbetsbelastning, högre tillfredställelse med vård och arbete 

och en mindre samvetsstress (Sjögren, 2013). En stressig, effektivitetsstyrd och inte flexibel 

miljö är något som även en annan avhandling tar upp som något som kan hindra 

personcentrerad vård för äldre. I den undersökningen gällde det personer med kognitiv svikt i 

sjukhusmiljö (Nilsson, 2013).  

 

En annan faktor som tidigare forskning visar är viktigt för att få till stånd en personcentrerad 

vård för äldre är att personalen upplever att det är ett positivt psykosocialt klimat på boendet 

och att personalen har en gemensam värdegrund (Sjögren 2013). Även enligt Nilsson (2013) 

kan en icke gemensam syn på vården förhindra en personcentrerad vård. Men för att 

äldrevården ska bli mer personcentrerad behövs mer forskning inom området. Bland annat 

behövs en större kunskap om hur en personcentrerad värdegrund kan omsättas i praktiken på 
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äldreboendena - i personliga interaktioner, handlingar, aktiviteter och prioriteringar (Sjögren, 

2013).  

 

 

Personalens attityder och förhållningssätt 
 

Törnquist (2004) har undersökt vilken kompetens vårdbiträden samt enhetschefer inom 

äldreomsorgens särskilda boenden anses behöva för att vårdtagarna ska få behövlig vård och 

omsorg. Forskaren har undersökt frågan på nationell, kommunal och lokal enhetsnivå. På 

lokal nivå handlar undersökningsresultatet om vad enhetschefer och vårdbiträden anser i 

frågan. När det gäller den personliga kompetensen ansågs vårdbiträdet behöva ha en empatisk 

förmåga, vara ödmjuk, kärleksfull och ha respekt för den äldre. Lika viktig anses den 

personliga kompetens gentemot arbetskompisarna vara. Mot dem ska man vara ärlig, 

stöttande, lojal, pålitlig och positiv. I arbetet ansågs vårdbiträdet behöva vara självständig, 

flexibel och ha initiativförmåga (Törnquist, 2004). 

 

 

Teroetisk referensram 
 

I detta kapitel redogör jag för den teoretiska refensram som arbetet med denna min c-uppsats 

grundar sig på.  

 

Florence Nightingales omvårdnadsteori 

Nightingale formulerade inte någon specifik omvårdnadsteori eller begreppsmodell, men 

anses ändå vara den som utvecklade den första begreppsmodellen inom ämnet omvårdnad. 

Hon skrev väldigt mycket och dessa texter är en väldokumenterad bild av hennes tankar och 

idéer och anses innehålla alla nödvändiga delar som behövs för att formulera en 

omvårdnadsteori. 

Nightingale ansåg att sjuksköterskorna skulle vårda patienter, inte sjukdomar. Hon menade att 

hon till exempel inte behandlade lunginflammation, utan att hon behandlade personer med 

lunginflammation.  

Hon såg människan som en flerdimensionell holistisk varelse. Hon ansåg alltså att människan 

består av biologiska, psykologiska, sociala och andliga element och att dessa olika delar till 

viss del går in i och påverkar varandra. Till exempel påverkar en individs fysiska hälsa även 

hennes psykiska, sociala och andliga liv.  

När det gäller den biologiska komponenten ansåg Nightingale att individen besitter läkande 

inneboende krafter och att omvårdnaden innebär att man underlättar för dessa krafter att göra 

personen frisk. Hon menade även att sjukdom kan förebyggas. Detta kan man göra genom att 

man skapar en lämplig miljö för människan att leva i. Hon varnade för den monotona miljön 
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som många av patienterna befann sig i, att bristen på omväxling kunde påverka hälsan 

negativt och till och med framkalla psykiska sjukdomsprocesser. 

Den psykologiska komponenten bestod, enligt henne, av faktorer som styr tankeprocesser, 

självbild, känslor och intellekt.  

Den sociala komponenten handlade om interaktioner i samhället. Nightingale ansåg att 

patienterna inte borde isoleras från andra människor. Däremot avrådde hon sjuksköterskorna 

från småprat med och råd till patienter.  

Den andliga kompontenten verkade Nightingale mer se som något som hon tror existerar, 

men som inte är en förutsättning för omvårdnad. Den andliga dimensionen handlar, enligt 

henne, om de värdesystem som hjälper individen att fatta beslut om vad som är rätt och fel. 

Nightingale var övertygad om att alla människor har ett inneboende värde. Hon ansåg att 

människan har kontroll över sitt eget liv och att denna kontroll skapas genom vilka val man 

gör i livet. Hon menade alltså att människan har en valfrihet i sina liv, men hon förväntade sig 

samtidigt att människan ska leva i enlighet med samhällets kulturella normer.  

De sociala behoven verkade hon anse inverkar mindre på välbefinnandet och den förmodade 

andliga dimensionen framställer hon som en mer genomgripande komponent. Hon var främst 

inriktad på människans fysiologiska och psykologiska komponenter. Nightingale gav 

sjuksköterskorna råd om olika typer av fysisk omvårdnad, till exempel diet, aktivitet, värme, 

ljus och bra hantering av exkrementer. När det gäller den psykologiska omvårdnaden 

betonade hon omväxling och bra balans mellan stimulans och ro och menade att 

sjuksköterskans uppträdande var viktigt. Hennes uppträdande fick absolut inte inverka 

menligt på patientens miljö, ansåg hon.  

Nightingale menade att för att veta hur patienten mår och vilka förändringar i miljön som hon 

behöver för att få ett ökat välbefinnande (vilket inte behöver vara detsamma som att bli frisk), 

är observation av patienten den viktigaste metoden (Selanders, Schmieding & Hartweg, 

1995). 

 

Ida Jean Orlando teori om en reflektiv omvårdnadsprocess 

På den tid då Orlando utvecklade sin teori bestod sjuksköterskornas arbete till stor del i att 

assistera läkarna. De flesta sjuksköterskorna ifrågasatte inte detta. Orlando gjorde dock det. 

Hon ansåg att sjuksköterskornas omvårdnadsarbete behövde måste få en tydligare och uttalad 

funktion och målsättning för att omvårdnadsarbetet skulle kunna bli en egen profession och 

för att mer kunskap inom ämnet omvårdnad skulle kunna bildas.  

Orlandos teori innebar att omvårdnadens fokus flyttades från den medicinska diagnosen och 

de efterföljande automatiska handlingar som beslutades utan samråd med patienten, till 

patientens omedelbara upplevelse av sin situation och nyttan av sjuksköterskans handlingar.  
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Hennes teori syftar till att hjälpa sjuksköterskan att förstå vad som sker, hur det sker och på 

vilket sätt det hjälper patienten. I den processen är patienten en aktiv deltagare. 

Hon undersökte genom sin forskning vad som var god respektive dålig omvårdnad genom att 

observera interaktioner mellan sjuksköterska och patient. I de interaktioner som bedömdes 

som god omvårdnad fann hon att sjuksköterskorna hade formulerat sig reflektivt, på så sätt att 

de under interaktionen hade fokuserat på patientens beteende. I de interaktioner som 

bedömdes som dålig omvårdad fanns däremot automatiska formuleringar. I dessa fokuserade 

sjuksköterskan på ordinerade handlingar och på aktiviteter som inte hade något med 

patientens beteende att göra. I de kontakter som gav en god omvårdnad lyckades 

sjuksköterskan ta reda på vad som hände med patienten och vad som orsakade dennes 

problem genom att se situationen från patientens perspektiv. Det fick Orlando att dra 

slutsatsen att den professionella omvårdnadens funktion är att utforska och tillfredsställa 

patientens omedelbara behov av hjälp. Denna slutsats ledde i sin tur till slutsatsen att man kan 

förstå resultatet av sjuksköterskans arbete i patientens omedelbara beteende och att 

professionell omvårdnad inte har ägt rumt förrän patienten själv upplever att hans/hennes 

omedelbara beteende förbättrats. 

Orlando betonar patientens uppfattning om och aktiva deltagande i beslut om omvårdnaden 

och i utvärderingen av omvårdnadsresultatet. Detta är centralt i Orlandos teori om 

omvårdnadsprocessen. 

 

Teorins antaganden om patienter:  

- Patienternas är unika och deras hjälpbehov är även de unika. Därför måste 

sjuksköterskans handlingar anpassas efter den enskilda patientens omedelbara 

hjälpbehov. (Orlando utvecklade specifika riktlinjer som sjuksköterskorna kan 

använda sig av för att utforska innebörden i den enskilda patientens unika upplevelse.)  

- Patienter har till en början inte förmågan att förmedla sina hjälpbehov. Hon kan inte 

formulera sina behov förrän hon har fått sjuksköterskans hjälp för att göra det eller 

utan att man först har etablerat en stödjande relation. Med tanke på det bör 

sjuksköterskan utgå ifrån att patientens beteende visar på att patienten har problem 

eller hjälpbehov som inte har tillgodosetts.  

- Patienter som inte kan tillgodose sina egna behov upplever problem. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan vid varje tidpunkt har förmåga att avgöra om patienten 

behöver deras hjälp eller inte. 

- Patientens beteende är meningsfullt. Patientens beteende har ofta en helt annan 

innebörd eller orsak än vad patienten eller sjuksköterskan tror. Beteendet kan därför 

behöva utforskas närmare. 

- Patienter både kan och vill kommunicera verbalt (eller icke verbalt om de inte har 

förmåga att kommunicera verbalt.) 
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Teorins antaganden om sjuksköterskor: 

- Sjuksköterskans reaktion på varje patient är unik och hon kan aldrig i förväg veta hur 

hon kommer att reagera på patienten. Hon måste därför i varje situation reflektera över 

sina egna reaktioner och handlingar för att förstå vad de innebär för patienten. 

- Det är sjuksköterskornas uppgift att hjälpa patienter att undvika eller lindra 

obehag/problem. Sjuksköterskan bör alltså inte försträcka patienternas problem: Hon 

måste inrikta sig på att eliminera faktorer som stör patientens fysiska och psykiska 

välbefinnande. 

- Sjuksköterskans främsta redskap för att hjälpa patienten är sjuksköterskans tanke. Den 

är ett instrument för att omsätta tankeprocesser, som baserade på upplevelsen av en 

omedelbar situation, i handling.  

- Om sjuksköterskan tillämpar automatiska reaktioner hindrar dessa henne från att 

uppfylla sitt omvårdnadsansvar. Handlingar som äger rum utan samråd med patienten 

får ofta dålig effekt. Det beror på att sjuksköterskan inte har tagit hänsyn till patientens 

uppfattning och åtgärdshandlingen därför baseras på andra aspekter än på patientens 

omedelbara hjälpbehov. 

- Sjuksköterskans yrkesutövning utvecklas och blir bättre genom att hon reflekterar 

över sin arbetsinsats och på så sätt får insikt om hur hennes ord, handlingar och 

beteenden har hjälpt eller inte hjälpt patienten.  

 

Teorins antaganden om interaktionen mellan sjuksköterska och patient: 

- Interaktionen mellan sjuksköterska och patient bildar en dynamisk helhet. 

Sjuksköterskans ord och handlingar påverkar patienten, liksom patientens ord och 

handlingar påverkar sjuksköterskans. Processen är unik i varje enskild situation. Om 

sjuksköterskan uttrycker sina synpunkter eller tankar i form av frågor eller 

funderingar, blir det lättare för patienten att uttrycka sin uppfattning om 

sjuksköterskans uttalanden. Om sjuksköterskan undersöker meningen i patientens 

beteende är den sistnämnda mera benägen att uttrycka sina problem. När patienten väl 

har fått hjälp och känner tillit till sjuksköterskan blir deras kommunikation mer 

spontan och explicit. 

- Mötet mellan sjuksköterska och patient är en viktig källa till kunskap i omvårdnaden. 

Även om de tankar och känslor som sjuksköterskan får gällande patientens beteende 

kan behöva undersökas närmare, utför de en kunskapsbas som ligger till grund för 

planeringen av omsorgsinsatsen (Selanders, et al., 1995). 
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Metod  
 

Datainsamlingsmetod 
 

För att få svar på vilka faktorer som främjar att vårdbiträden inom äldreomsorgen använder 

sig av ett personcentrerat arbetssätt, ansåg jag att intervjuer vore en passande 

datainsamlingsmetod. Genom intervjuer skulle jag kunna få en mer djupgående inblick i 

ämnet än om jag skulle ha använt mig av till exempel enkäter (Dahlgren & Sauer, 2009).  

 

På grund av den relativt korta tid som jag hade till förfogande intervjuade jag varje person vid 

endast ett tillfälle, en del på privat plats och en del hemma hos dem. Jag spelade in 

intervjuerna för att sedan transkribera och analysera dem. 

 

 

Urval 
 

Jag ville avgränsa mig till boenden och alltså inte ta med de som enbart eller främst har jobbat 

inom hemtjänsten, eftersom man inom hemtjänsten inte i lika stor grad kan antas påverkas av 

arbetskamrater: Inom hemtjänsten jobbar man oftast själv eller två och två; inte i en större 

arbetsgrupp. Jag ville nämligen kunna få en inblick i om, och hur, arbetsgruppen kan påverka 

vårdbiträdets arbete. Förutom den avgränsningen försökte jag finna personer som inte hade 

jobbat främst med dementa personer. Jag antog nämligen att det, när det gäller dementa, kan 

vara än mer viktigt för vårdbiträdet att ha ett gott bemötande och kanske ett något annorlunda 

bemötande än när det gäller de som inte är dementa. Att välja informanter som främst arbetat 

med icke dementa, tänkte jag kanske skulle ge en bredare bild hur man kan arbeta och tänka i 

sitt arbete med äldre. Dock visade det sig vara svårare än jag trodde att hitta intervjupersoner 

som vars vårdtagare har varit främst icke dementa. Dessutom finns det på, i stort sett, varje 

äldreboende som inte är specifikt för dementa, en eller ett par som har just någon form av 

kognitiv svikt som till exempel demens. Det verkar alltså som att alla som arbetar på någon 

form av äldreboende har någon vårdtagare som har en sådan problematik. Därför var det 

ganska oundvikligt att mina intervjupersoner i sina berättelser inte åtninstone emellanåt 

refererade till någon dement person. På grund av den begränsade tid som jag hade på mig att 

göra min undersökning hade jag dessutom inte så lång tid på mig att söka efter 

intervjupersoner. Resultatet blev att en av informanterna, under de senaste åren (ungefär halva 

sin yrkesverksamma tid), hade jobbat på ett demensboende. Hon kallar jag i denna c-uppsats 

för Ester. Hon pratade därför nästan enbart om sitt arbete med dementa. En av de andra 

intervjupersonerna (Marie) hade jobbat främst med dementa, men refererade även en del till 

arbetet med icke dementa. De övriga tre (Anna, Rake och Stina) pratade om erfarenhet av 

vård till både dementa och icke dementa. Några av dem hade även jobbat inom hemtjänsten, 

men inte enbart. Informanterna refererade alltså till lite olika former av äldreomsorg, även om 

ingen hade arbetat enbart på ett demensboende. Jag försökte i intervjuerna att i huvudsak rikta 

in mig mina frågor på hur det förhöll sig på äldreboenden och inte på demensboenden.  
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Jag försökte få ett ganska brett urval av informanter. Åldern varierade från tjugotre till drygt 

sjuttio år. Hur länge de hade jobbat inom äldrevård var olika och även vilken anställningsform 

de hade, det vill säga vikariat eller fast anställning. En del jobbade fortfarande inom 

äldrevård, andra gjorde för närvarande inte det. Ingen av de intervjuade hade jobbat på samma 

äldreboende som någon av de andra. Även i vilken del av landet de hade arbetat varierade 

något, men de allra flesta hade jobbat i norra delen av Sverige. Ingen hade jobbat som 

arbetsledare eller chef. Vilken utbildning de hade varierade något. Alla var dock kvinnor. En 

av de fem kände jag väldigt väl, en annan av dem var jag bekant med men hade ej umgåtts 

med. De övriga tre var jag inte alls bekant med sedan tidigare och hade aldrig tidigare träffat.  

 

Jag använde mig dels av ett bekvämlighetsurval och dels av ett snöbollsurval för att välja 

informanter. Ett bekvämlighetsurval innebär att respondenterna består av de personer som 

finns tillgängliga för forskaren. Ett snöbollsurval innebär att man skapar kontakt med 

respondenter som är relevanta för undersökningen och sedan använder dessa för att få kontakt 

med ytterligare respondenter (Linköpings Universitet). Jag hittade alltså intervjupersonerna 

dels i min egen bekantskapskrest, dels genom att personer i denna grupp av människor 

frågade relevanta personer som de var bekanta med om de ville ställa upp på en intervju.  

 

 

Utformning av frågorna samt själva intervjuerna 
 

När jag utformade intervjuguiden, gjorde jag det utifrån det som jag hade tänkt söka svar på, 

vilket från början var att få veta vilka konkreta metoder ett enskilt vårdbiträde kan använda 

sig av för göra sitt arbete inom äldreomsorgen mer personcentrerat. Efter intervjuerna ändrade 

jag frågeställning till vilka faktorer som främjar eller hindrar en personcentrerad äldrevård. 

Efter kodandet och diverse konsultation delade jag upp denna fråga så att det blev tre 

frågeställningar. När jag utformade intervjufrågorna hade jag alltså den förstnämnda 

frågeställningen. Eftersom jag inte visste vilka faktorer som det skulle kunna handla om, 

försökte jag i intervjufrågorna få med så många möjliga faktorer som möjligt, genom att läsa 

tidningsartiklar om äldrevård samt tänka sådant som bekanta och släktingar med erfarenhet av 

att ha jobbat inom äldreomsorgen tidigare hade berättat för mig samt vad jag själv upplevde 

de två somrar då jag hade vikarierat på ett korttidsboende för äldre. Jag försökte att ha med så 

formulera frågor som handlade om så många olika områden som möjligt som skulle kunna 

tänkas ha svar på min frågeställning. Frågorna i min intervjuguide blev därför många och 

intervjuerna minst en timme långa. Jag hade utformat en ganska strikt intervjuguide, men 

under intervjuerna följde jag den inte så strikt. Det blev så att jag till stor del lät 

intervjupersonerna prata relativt fritt kring ämnet.  Jag försökte dock se till att få svar på alla 

de frågor som jag hade antecknat i min medhavda intervjuguide. Senare ändrade jag, som 

skrivet, min frågeställning. 

 

En intervju kan aldrig utföras helt och hållet på den intervjuades villkor. Det är bra att, som 

intervjuare, tänka på vilket sätt jag som utför studien är delaktig i samtalet under intervjun, 

eftersom det påverkar hur berättelsen formas. Det betyder dock inte att det som sagts förlorar i 
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värde, men att det är viktigt att medvetandegöra detta både för sig själv och för läsaren (Fejes, 

2012). För att öka undersökningens och därmed slutresultatets tillförlitlighet reflekterade jag 

medan intervjuerna pågick kring min egen påverkan på samtalet. Jag försökte att inte ställa 

ledande frågor, för att minska risken för att påverka vilket svar jag skulle få. Jag försökte att 

tänka på att inte heller genom röstläge och kroppsspråk styra vilka svar som gavs mig, men 

det tyckte jag var ganska svårt och lyckades förstås inte helt med. Jag tror dock att 

uppvisandet av känslor till viss del kan vara positivt när det gäller att få intervjupersonen att 

öppna sig och vilja delge information. De gånger när jag kände mig osäker på vad 

intervjupersonen menade, försökte jag tänka på att inte förutsätta att min tolkning var rätt, 

utan försökte då försäkra mig om att jag hade förstått det hela rätt.  

 

I slutet av varje intervju frågade jag om det var något mer som personen ville ha sagt, om det 

var något som hon tyckte att jag hade missat eller som hon ville förtydliga, detta både för att 

det skulle kännas bra för dem efter intervjun och för öka sannolikheten att allt som var av vikt 

för min undersökning skulle ha delgetts mig. Jag sa även att de kunde höra av sig till mig om 

de senare skulle komma på något som de ville tillägga. Ingen av dem hörde av sig senare 

med, men några av dem tillade eller ville förstärka något kring ämnet i samband med denna 

min avslutande fråga. Jag frågade dem även vad de hade tyckt och känt om att bli intervjuade. 

Alla verkade ha tyckt att det varit positivt för dem själva. Flera av dem uttryckte att de gärna 

hade pratat med mig ett tag till, trots att intervjuerna redan hade pågått i cirka en timme.  

 

 

Etiska reflektioner 
 

Jag har försökt se till att följa de etiska riktlinjer för forskning som finns i etikprövningslagen 

(2003:460). Uppsatser som denna min kandidatuppsats definieras inte som forskning enligt 

denna lag och behöver därför inte prövas av etikprövningsnämnden. Dock kan även arbeten 

på studentnivå vara etiskt komplicerade. Därför har författare till, till exempel, en 

kanditatuppsats ansvar för att även ett sådant mindre forskningsarbete bedrivs på ett etiskt 

godtagbart sätt (Kalman & Lövgren, 2012).  

 

Innan varje intervjus början informerade jag personerna antingen skrifligt eller muntligt om 

att deltagandet var frivilligt och att de till och med skulle få avbryta intervjun när som helst 

utan att ens behöva förklara varför. Jag frågade om det var okej att intervjun spelades in, 

vilket alla tyckte, och förklarade att ingen annan än jag skulle lyssna på något av inspelningen 

och att dessa skulle komma att raderas när jag inte längre skulle behöva dem. Jag sa att deras 

namn, andra personers namn, orter och arbetsplatsers namn inte skulle skrivas ut i uppsatsen. 

Intervjuerna utfördes på platser där ingen annan hörde vad vi sa. 

 

Ingen av de intervjuade personerna hade arbetat på samma arbetsplats, vilket minskar risken 

för att någon av dessa informanter skulle kunna veta vem någon av de andra 

intervjupersonerna är. Jag har dessutom gett intervjupersonerna fingerade namn. När jag lade 

ut en förfrågan på facebook om intervjupersoner, uppmanade jag de som hade förslag på 
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någon eller som själva var villiga att ställa upp att inte skriva detta i en kommentar till min 

förfrågan utan istället svara i ett privat meddelande till mig. I annat fall hade kanske någon 

som senare skulle läsa min uppsats lättare kunna gissa sig till vem någon av de som jag skulle 

ha citerat i uppsatsen var.  

 

Nästan ingen av intervjupersonerna nämnde något namn på någon vårdtagare i samtalen med 

mig. En del av dem uttryckte ändå en viss oro för att de kanske bröt tystnadsplikten. I dessa 

fall försökte jag försäkra dem om att jag inte skulle skriva till exempel namnet på 

arbetsplatsen i uppsatsen och inte heller på annat sätt sprida någon känslig information vidare. 

 

 

Analysmetod 
 

Jag valde att analysera datan med hjälp av narrativ metod. Det finns flera olika sätt att 

analysera berättelser (Fejes & Thornberg, 2012). Jag ville försöka lägga redan befintliga 

teorier och tidigare forskning åt sidan medans jag analyserade intervjutexterna för att inte 

styras för mycket av sådant och därmed kanske missa någon viktig detalj i intervjumaterialet 

(Fejes & Thornberg, 2012).  

 

I syfte att få ett så tillförlitligt analysresultat som möjligt gjorde jag så att jag i de första 

koderna antecknade om koden var svaret på en ledande fråga för att lättare kunna ha det i 

åtanke i det följande kodandet. Jag antecknade även en del känsloyttringar i intervjupersonens 

röst eller ansikte samt betonade ord. 

 

Jag kodade en intervju i taget för att sedan jämföra deras koder med varandra. Först läste jag 

igenom texten snabbt och kodade den ganska textnära för att det inte skulle bli abstrakt för 

tidigt. Jag ställde öppna frågor till texten: Jag kodade alltså inte enbart de meningar som jag 

tyckte hade med forskningsfrågan att göra, eftersom det i annat fall skulle vara större risk att 

jag skulle missa någon viktig information (Fejes & Thornberg, 2012). När jag kodade dessa 

transkriberade intervjuer, kan man beskriva det som att jag delade upp hela intervjuns text i 

ett antal mindre berättelser, vilka jag tolkade när det gäller vad dessa handlade om och 

tillskrev dem en beskrivande kod. De koder som jag ansåg handlade om samma sak fick en 

gemensam kod. På så sätt fick jag en andra nivå av koder (se bilaga 2). Även dessa 

sammanförde jag till ett antal gemensamma koder, vilka jag kallade för huvudkategorier. 

Dessa huvudkategorier var i huvudsak min frågeställning. (Från början hade jag endast en 

frågeställning.)  

 

När jag hade kodat den första intervjun fortsatte jag med var och en av de andra intervjuerna 

och jämförde under tiden varje intervjus koder med de tidigare kodade intervjuernas koder. 

Jag funderade sedan över vilka av de huvudkategorier som jag hade fått fram som kunde ge 

svar på mina frågeställning och sorterade ut de som inte gav mig något svar.  
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Efter att senare ha styckat upp min frågeställning till tre frågeställningar sammanförde jag en 

del av underkategorierna i nivå 1 till gemensamma underkategorier i nivå 2, eftersom jag hade 

insett att de handlade om samma sak. På så sätt blev underkategorierna färre än tidigare. Jag 

ändrade även namnen på huvudkategorierna något för att de bättre skulle svara mot de då tre 

stycken frågeställningarna som tidigare hade varit enbart en. Jag tog då även bort ytterligare 

några få koder, som jag inte ansåg svarade på mina frågeställningar.  

 

 

Resultat och analys 
 

Nedan följer de svar på mina frågeställningar som kom fram genom analyserandet av mina 

intervjuer. 

 

 

Organisatoriska förutsättningar 
 

Mina intervjuer visade att det finns ett antal organisatoriska förutsättningar för en 

personcentrerad äldrevård. Här följer en redovisning av dessa. 

 

 

Ett gemensamt arbetssätt och förhållningssätt 

 

Enligt min analys är det väldigt olika mellan olika ålderdomshem och även mellan olika 

avdelningar inom samma boende hur flexibelt eller rutinfast man arbetar. Rakel berättade om 

två olika avdelningar inom samma äldreboende. På den ena avdelningen arbetade man väldigt 

rutinstyrt, medans man på den andra avdelningen hade betydligt mer flexibla rutiner.  

 

Det finns två helt olika exempel på huset också, för; den avdelning där jag jobbade i somras; 

den är väldigt metodstyrd. Den är väldigt alltså rutin… Det blir konstigt om man bryter mot 

det.  

 

Citatet ovan handlar om detta. Citatet visar även ett tecken på att hon upplevde att det var 

svårt att som enskilt vårdbiträde rucka på dessa rutiner utifrån vårdtagarens behov för stunden 

eller dagen. Jag hittade flera exempel på en en sådan erfarenhet i mina intervjutexter. Det är 

alltså viktigt att resten av arbetsgruppen arbetar på ett flexibelt sätt för att ett enskilt 

vårdbiträde ska kunna göra det och alltså arbeta personcentrerat. 

 

Vad som ytterligare verkar kunna underlätta för det enskilde vårdbiträdet att utföra ett 

personcentrerat arbete är att enhetschefen och sjuksköterskorna inte motarbetar ett sådant sätt 

att arbeta. Rakel berättade om en erfarenhet av att man kan mötas av “gliringar” från chefen 

om man väljer att rucka på rutinerna för att till exempel en viss vårdtagare inte vill duscha just 

den dagen utan ligga kvar i sängen en stund till. Ester berättade om ett tillfälle när chefen 

hade uttryckt sin åsikt om att hon och hennes kollegor borde ta med de äldre på boendet ut 
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istället för att, som de i den stunden gjorde, sitta i personalrummet och fika. Chefen hade, 

enligt Ester, låtit syrlig på rösten när hon sagt: “För tid, det ser jag att ni har!” Detta hade 

resulterat i Ester och hennes kollegor hade skyndat sig ut på en promenad med, åtminstone 

några, av de äldre. Ester berättade att hon hade “dragit runt” på en av vårdtagarna, trots att 

promenaden verkade vara på gränsen för vad denne vårdtagare orkade.  

 

Hon tyckte väl att vi fikade för länge… För en gång, när hon var där, då… Ja, och att vi skulle 

gå ut med dom. Och så sa hon det; ja men nu kan ni passa på att gå ut med dom, mens det är 

fint väder, för tid, det ser jag att ni har. Och hjälp, förstår du, vi skyndade oss att stöka bort 

och så tog vi ut dom (småskratt) och… Och jag gick med en och hon var så slut, så jag tänkte 

att hon får väl… tänk om hon får nån hjärtattack och dör. (Hon gör pustande ljud.) Nästan inte 

orkade (lite småskratt). 

 

Tilläggas bör att Ester och de övriga i hennes arbetsgrupp vanligtvis verkade lägga upp sitt 

arbete som de själva ansåg vara bäst, oavsett deras chefs inblandning. De verkade vara en 

sammansvetsad grupp som ställde upp för varandra och som hade roligt tillsammans under 

arbetet.  

 

Organisatoriska förutsättningar för en personcentrerad vård verkar alltså vara att hela 

arbetsgruppen i stort arbetar på ett flexibelt sätt istället för ett alltför rutinstyrt sådant och till 

viss del även att chefen uppmuntrar ett sådant arbetssätt.  

 

 

Tillräcklig personaltäthet 

 

Ytterligare en organisatorisk förutsättning för en personcentrerad vård är en tillräcklig 

personaltäthet. Ibland hinner vårdbiträdena inte tillgodose fler än de mest akuta behoven, även 

om de så skulle önska. Rakel uttryckte det bland annat så här: 

 

…jamen när det börjar gå så långt att jag, alltså på riktigt har tagit en stackars dam mellan 

händerna, alltså ansiktet mellan mina händer och ba´: “Jag har inte tid att lyssna. Jag är hemskt 

ledsen.” Och hon ba´ var så ledsen; hon ville prata. Och det larmade miljoner människor (…) 

“Jag kommer, men jag har inte tid just nu. Att lyssna.” Och det ba´ skär i hjärtat. 

 

Rakel sa att hon, när hon jobbar natt, brukar vara ensam person till många vårdtagare. Ibland 

händer det att flera av dessa larmar samtidigt, vilket gör det omöjligt för henne att tillgodose 

alla dessa individers behov för stunden.  

 

Enligt Nightingale är varje människa unik och Orlando menar att varje människa har unika 

vårdbehov (Selanders et al., 1995). Enligt min undersökning är det lättare att förstå vilka 

behov en viss vårdtagare har om man känner denna person väl. Som Stina uttryckte det: 

  

…att man… lär känna personen, så man ser att: Nu är det förändring här! (…) Det blir 

automatiskt. Om vi hade känt varann jätteväl. Man ser; nä men nu mår inte (ett namn) bra! Då 

försöker man ju ta mer tid. 



18 

 

 

För att lära känna någon ordentligt behövs tid att umgås med denna. För detta är en tillräcklig 

personaltäthet en förutsättning. 

 

 

Arbetsmetoder eller arbetssätt som gynnar en personcentrerad 

äldreomsorg 
 

Nedan följer de arbetsmetoder eller arbetssätt hos vårdbiträdena som, enligt mina intervjuer, 

visade sig gynna en personcentrerad äldreomsorg. 

 

 

Ett flexibelt arbetssätt 

 

Jag kunde, hos flera av intervjupersonerna, utläsa att många vårdgivare verkar tro att de måste 

jobba rutinstyrt istället för flexibelt och individbaserat för att kunna hinna utföra alla 

nödvändiga arbetsuppgifter, men att det i verkligheten inte behöver stämma. Ett rutinstyrt sätt 

att jobba kan nämligen leda till en ond cirkel, medan ett mer flexibelt arbetssätt utifrån den 

enskilde vårdtagarens behov kan skapa en god cirkel. Att arbeta väldigt rutinstyrt på grund av 

att man är stressad och tror att man i annat fall inte ska hinna, kan göra att man stressar upp 

sig själv och sina medarbetare samt att vårdtagarna blir oroliga. Att vårdtagarna blir oroliga 

gör att personalen får ännu mer att göra, vilket kan leda till att dessa blir ännu mer stressade 

och de boende mer oroliga. Att arbetsgruppen istället tar det lugnare och arbetar mer flexibelt 

utifrån vårdtagarnas behov för stunden eller dagen, kan göra vårdtagarna mer nöjda i det stora 

hela och leder till mindre kraftansträning från personalens sida. Marie beskriver denna onda 

och goda cirkel så här: 

 

Det enda som gör att det blir stressigt, det är ju ens egna tankar om att det är stressigt. Man 

stressar upp sig själv, man stressar upp sina arbetskamrater, man stressar upp dom boende. 

Och det gör ju inte att man får mer tid, utan det gör ju att man får mer oro, och det blir mer att 

göra, automatiskt bara där. (…) Att man liksom… strukturerar upp sin… arbetsdag, men gör 

det möjligt med spontana infall, för jag menar; det kan ju vara så att det… nån hör en jättebra 

låt på radio och nån börja… nynna på den av dom här som bor där och man skulle kanske 

egentligen gått och städa då. Men lämna det då. Nu blev det en jätteglad sångstund istället, och 

då kanske man, istället för att gå… om man nu skulle ha gått och städat, så kanske dom här 

skulle ha blivit oroliga, för att en har börjat sjunga och dom andra blir oroliga och så ser dom 

att personalen går iväg. Och så vidare. Det ena skapar det andra. Kanske man istället lägger 

det dära städet åt sidan och så; nu tar vi den här sångstunden, nu när det vart spontant! Och så 

sen, när man har haft den, då blir alla nöjda, och då kanske det är läge att gå och städa istället. 

 

Ett alltför rutinfast arbetssätt verkar alltså leda till att personalen får mer att göra och ännu 

svårare att hinna utföra alla praktiska arbetsuppgifter, trots att syftet med att ha ett rutinfast 

arbetssätt är att lättare hinna dessa. Detta verkar bero på att den äldre individens behov för 

stunden inte blir tillgodosedda och att de därför lätt blir oroliga och kräver fler eller större 
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insatser från personalen. Personalens känslor påverkar dessutom de boende, till exempel 

stress. Enligt Orlandos teori om en reflektiv omvårdnadsprocess bildar interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient en dynamisk helhet. Sjuksköterskans ord och handlingar påverkar 

patienten, liksom patientens ord och handlingar påverkar sjuksköterskans. Han menade även 

att den professionella omvårdnadens funktion är att ta reda på och tillfredsställa patientens 

omedelbara behov av hjälp (Selanders et al., 1995). Att arbeta på ett reflexivt sätt kan sägas 

handla just om att man arbetar utifrån de behov som finns för stunden. 

 

Även om arbetssättet i det stora hela är väldigt rutinstyrt på boendet kanske man, dels som 

enskild vårdgivare men även arbetsgruppen i stort, kan individanpassa en del detaljer i de 

fasta arbetsrutinerna. Det kan vara handlingar som vardera tar kort tid, detaljer som man vet 

är viktiga för just den vårdtagaren.  

 

På morgonen kanske vårdgivaren har som rutin att knacka på dörren till varje person på 

boendet och säga “god morgon”. Detta kanske är en fast rutin som brukar göras ett visst 

klockslag varje morgon. Men man kan anpassa till exempel ansiktsuttryck och röst när man 

öppnar dörren och hälsar beroende på den enskilda vårdtagarens dåvarande situation. Detta 

var något som Stina beskrev: 

 

Till en knackar man och säger; god jul (glad, ljus röst). Hur har du sovit i natt?… och så nästa; 

då blir det att ta av sig (hatten), då är det livets slutskede där. Då blir man lugn, saklig… ja,a; 

stillsam. Man beklagar sorgen för dom anhöriga. Frågar om nån vill ha hjälp med nåt. (…) 

Och så nästa, då: Jaha, nya tag. 

 

Ett sätt att ge individbaserad vård kan alltså vara att variera detaljer i de fasta rutinerna. Den 

tidigare nämnde teoriskaparen Orlando såg varje omvårdnadssituation som unik och att man 

inte bör basera omvårdnadshandlingar på automatiska, fastställda reaktioner. Alla vårdtagare 

behöver alltså inte exakt samma behov av omsorg. Detta kan vara viktigt att tänka på.  

 

Förutom att variera detaljer i de fasta rutinerna kan man göra individbaserade handlingar som 

helt går utanför de förutbestämda och vanligt återkommande rutinerna. Sådant verkar, enligt 

intervjupersonerna, kunna ge “en guldkant i vardagen” åt vårdtagaren och dessutom göra 

denne nöjdare i det stora hela. Florence Nightingel såg människan som en hosistisk varelse, 

vars liv innefattas av flera olika dimensioner. Hennes övertygelse var att om man ger en 

omsorgsinsats på ett av dessa områden, så påverkar det även de övriga områdena. Till 

exempel så varnade hon för en motonon miljö. Hon menade att bristen på omväxling kunde 

påverka hälsan negativt och till och med framkalla psykiska sjukdomsprocesser (Selanders et 

al., 1995). 

 

Flera av intervjupersonerna berättade om sådana, av mig så kallade, “utanför rutinerna-

handlingar”. Ett exempel är när Marie på eget initiativ ordnade så att en vårdtagare kunde 

besöka sitt tidigare hem en stund, eftersom hennes make flera gånger hade uttryckt en önskan 

om att hans fru skulle kunna besöka bostaden där han fortfarande bodde kvar. Det verkade bli 

en mycket positiv upplevelse för både frun och maken. 



20 

 

 

…hennes make stod henne väldigt, väldigt nära, och dom… Han var och hälsade på varje dag, 

där han… flera gånger… ää tog upp det här med att han tyckte det var synd att han inte fick ta 

med sig henne hem. …där jag faktiskt, var och frågade min chef, där jag frågade om det skulle 

gå bra om jag kunde följa med dom, där jag tog färdtjänst… Och det tyckte jag var jättelyckat, 

därför att… Han var ju hemma, då. Vi, vi for från boendet med färdtjänst; buss. Och det var ju 

egentligen… hon kunde ju gå med rullator, men de bodde… en trappa upp, eller… ja, en 

våning upp, då. Så det var ju det här problem med trappen. Och alltså… att få se hennes 

ansiktsuttryck, för han, alltså han stod bredvid porten när vi kom, med buss, eller med den här 

färdtjänst… jo, det var väl en färdtjänstbuss vi hade; jo. Hennes uttryck: Hon var så här; riktigt 

strålade i ögonen när hon såg, med ett stort leende. Alltså; ja. (…) Men det var faktiskt väldigt 

roligt, och vi var där kanske en timme. Det var ju inte länge, för hon orkade ju inte så länge, 

men hon var jätterolig, hon gick omkring med sin rullator i alla rum och titta så här. Och han 

var ju jättelycklig …över att hon fick komma hem. 

 

 

Att ha som rutin att läsa varje vårdtagares livshistoria 

 

Jag har tidigare i denna uppsats nämnt att det är viktigt att personalen lär känna vårdtagarna 

för att vårdbiträdet lättare ska kunna veta vad en viss individ för stunden behöver. Att man, 

som en del av sitt sätt att arbeta, läser den nedskrivna informationen om varje vårdtagares 

historia etc, kan hjälpa vårdbiträdet att få mer vetskap om personen. Enligt mina intervjuer 

läser inte alla vårdbiträden alla vårdtagares “livshistorier”. Rakel är en av mina 

intervjupersoner som har erfarit att denna läsning kan göra att det är lättare att veta hur man 

ska bemöta personen på ett hjälpande sätt.  

 

…så har jag tagit reda på en livsberättelse, som jag inte hade tagit mig tid att läsa innan, där 

det står väldigt tydligt, liksom… Den här personen har sett sitt eget barn ta livet av sig.  Jag 

har aldrig fattat varför hon har varit så ledsen. Mina kollegor har inte sagt nånting, heller! Om 

det är för att dom själv inte heller har läst livsberättelsen: Jag vet inte. Eller om dom tror att 

det är inte det hon är ledsen över. Men det är en sån här sak som kan vara (svordom) bra att 

veta. Och det förändrar ju också hur man bemöter. Det gör ju det! Därför att; då märker man 

ju av om hon börjar prata om sina barn.  

 

 

Att använda sig av riktlinjerna 

 

Att sätta sig in i riktlinjerna kan göra att ens eget arbete blir mer individbaserat, genom att 

man använder dessa riktlinjer som ett redskap i sitt arbete. Så här sa Marie:  

 

Jamen om man säger; förr så fanns det ju som ingen arbetsbeskrivning… på vad vi gjorde. 

Och på vad vi ska göra. Och nu… jag tror det var tjugohundratio, då kom då riktlinjerna för… 

för vård och omsorg. Och där står det ju hur man bör göra, hur man bör förhålla sig. Hur… Så 

det är ju egentligen bara riktlinjer, men det är ju också ett arbetsredskap där det faktiskt står 

vad vi gör och vad som krävs av oss. 
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Hur man skulle kunna göra för att försöka få fler av ens arbetskamrater samt sig själv att ha - 

åtminstone lite - koll på vad som står i riktlinjerna gav Rakel ett förslag på. Hon tyckte att 

dessa riktlinjer skulle vara mer lättillgängliga att läsa. Hon tyckte att de borde stå på dörren in 

till expeditionen, speciellt för sommaranställda att läsa. 

 

Men visst; det finns riktlinjer, men jag tycker inte att det är så hära… Det borde finnas, tycker 

jag, speciellt för sommaranställda, på… ba´ (svordom) simpelt; på dörren in till expen: Det här 

strävar vi efter! På, på det här boendet. Det här vill vi… på nåt vis. För det finns inte. Och det 

tycker jag att… Alltså mer lättillgängligt, i alla fall, så att man inte ba´ kom upp i… flummiga 

samtal, liksom, ba´ chefer och kolleger emellan liksom. Jaha, jamen vi har riktlinjer. Jamen… 

 

 

Lära av varandra samt reflektera över sitt eget arbetssätt 

 

Att reflektera över sitt arbete är något som Orlando ansåg var viktigt när det gäller 

sjuksköterskans yrkesutövning. Hon menade att arbetet förbättras genom självreflexion. Insikt 

om hur ens beteenden hjälpt eller inte hjälpt patienten menade Orlando är viktig för 

utveckling och förbättring av ens praktiska kunskaper och färdigheter (Selanders et al., 1995).  

Att reflektera över sitt arbete verkar, enligt analysen av mina intervjuer, kunna göra arbetet 

mer personcentrerat.  

  

Marie var en av de intervjupersoner som uttryckte en önskan om att hon och hennes kollegor 

regelbundet skulle prata med varandra om till exempel bemötandefrågor.  

 

Men däremot; vad som är svårt; det är att vi har egentligen inte nån tid till att prata, 

kommunicera med varandra om det här. Det kan vara ett hinder; att man inte har… Man har 

arbetsplatsträffar, men där ska dom dra, då, statistik och ekonomi och… Det är mer fokus på 

det där. Och jag tror att man skulle vinna mycket om man istället kunde få arbetsgruppen att få 

prata. För det behövs ju inte mycket tid. Man kanske behöver tjugo minuter en dag för att 

prata om det och där man kanske få alla med på tåget. Även dom här motsträviga tror jag så 

småningom kommer… men dom behöver lite tid på sig, då; förstå och liksom… haka på. 

 

Förutom under personalmöten, kan man under arbetets utförande ge och ta till sig tips från 

sina arbetskamrater om hur man i praktiken skulle kunna göra arbetet mer individbaserat. 

Även detta kan ses som ett sätt att flektera över arbetet. Man lär av varandra. Men enligt mina 

intervjupersoner är det inte alltid som vårdbiträdena verkar ta till sig sina kollegor förslag på 

förändringar som skulle göra arbetet mer personcentrerat. Rakel berättade: 

  

Maten kommer ju i kantiner. Och då ska vi diska den och allt ska göras undan så snabbt som 

möjligt och det förstår ju jag, för man ska liksom, man ska hinna allting. Men vi börjar ju diska 

precis när dom sitter och äter. Och det är också en sån här sak som jag kommer ihåg från 

utbildningen, att man hade med sig, att: Det var det man absolut inte skulle göra, för det kan ge 

en väldigt stress. (…) Och jag vet att; jag har föreslagit; skulle man inte kunna…: Man gör 

undan maten, man hjälper dom att äta, man tar dom till sängen som ska vila och se´n diskar 

man? Nämen, då blir det stressigt. Och då, det blev som konstigt för en av mina kollegor när jag 
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föreslog: Nämen, då kommer det… Vi har alltid gjort så här. Ba´; okej, jaja, men då känns det 

ju som att man har inget mandat att förändra när man är timvikarie. Liksom. Det är… Speciellt 

när man har jobbat på det där stället i bara ett år. 

 

Två av de intervjupersoner som nämnde att de har gett sådana förslag men inte blivit lyssnade 

på, var vikarier och hade jobbat på arbetsplatsen under en relativt kort tid. Enligt Blennberger 

och Johansson kan det i en verksamhet finnas invanda mönster och rutiner som riskerar att 

skapa okänsliga verksamhetskulturer och att nyanställda och praktikanter kan ha lättare att se 

sådant (Blennberger och Johansson, 2010, sid. 31). Ett sätt att försöka göra sitt arbete mer 

individcentrerat kan alltså vara att utnyttja vikariernas och praktikanternas ”nya fräscha ögon” 

för att reflektera över det redan etablerade arbetssättet. 

 

 

Att använda sig av erbjuden extern hjälp 

 

Ett sätt att göra sitt, eller arbetsgruppens, arbetssätt mer personcentrerat kan vara att utnyttja 

erbjuden extern hjälp för att en viss vårdtagare ska kunna få den hjälp eller stöd som 

personalen, på grund av till exempel tidsbrist, inte har möjlighet att ge. Den externa hjälp som 

nämndes under mina intervjuer var ortens präst, demensteam och frivilliggrupper som 

erbjuder sig att gå ut på promenad med de äldre. Ester sa så här: 

 

För hon (prästen) var ju där och hälsade på och så där. Åsså sa hon ju att Ni får ju gärna ringa åt 

mig vad tid på dygnet som helst, om dom är oroliga. Och ää… Vi ringde ju åt hon en kväll. En 

som var så orolig. Så hon kom ju dit och då var nån av barna där å. Och sen tackade hon 

(prästen) för att vi hade ringt. 

 

Marie nämnde att det finns demensteam att påkalla om de som personal har behov av att 

bättre förstå någon dement vårdtagares problem och hur de bör bemöta och hjälpa denna.  

 

När det blir problem… så hära… när det är beteendestörningar eller när nån är väldigt… Nu för 

tiden, så har man ju hjälp av demensteamet, som man kan… kalla på och… det är ju väldigt bra! 

(…) då får var och en berätta hur man upplever den här personen, demenssjuka, och vad man 

har problem med. Och varför; alltså dom analysera väldigt mycket. Och då blir man ju som… I 

en arbetsgrupp blir man ju ganska… upplyst om hur andra… Jag menar; jag kan ju uppleva 

henne på ett sätt, medans en arbetskamrat kan uppleva henne på ett annat sätt. Och då blir jag ju 

medveten om: Jaha, det är därför hon har så problem med henne! (…) och då är demensteamet 

jätteduktiga på att ta fram, utan att kränka nån part så att säga, ta fram vad man ska tänka själv. 

Jamen jag kanske ska försöka nollställa mig innan jag kommer in till den hära sjuka, inte visa 

min rädsla. 

 

Rakel nämnde att man inte alltid har tid att gå ut med de vårdtagare som skulle tycka om att 

gå ut. Jag nämnde då att det borde finnas några ”sådana där frivilliggrupper” som kan komma 

och gå ut med de som vill. Hon sa att hon trodde att det gör det, men tvivlade på att de är 

tillgängliga sommartid. Om extern hjälp finns att tillgå, så kan det dock vara en resurs som 

vårdbiträdena kan använda sig av för att vårdtagarna ska få den delar av omorgen som de 
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själva inte har resurser till, till exempel på grund av personalbrist. Om det är så, som 

Nightingale menar, vilket även jag tror, att människan är en holistisk varelse och att varje del 

av en persons livsområde påverkar alla de andra områdena, så är det betydelsefullt för den 

vårdtagarnas hälsa och livstillfredställelse att man försöker se till att de får den omsorg som 

de är i behov av inom alla de olika livsområdena i en människas liv (Selanders et al., 1995)..  

 

 

Attityder och förhållningssätt hos personalen som gynnar eller 

hämmar en personcentrerad vård 
 

I detta kapitel redovisar jag för de attityder och förhållningssätt, som enligt mina intervjuer 

kan gynna eller hämma en personcentrerad vård. 

 

 

Att fokusera på människan bakom den praktiska arbetsuppgiften 

 

Att vårdbiträdet fokuserar på människan bakom den praktiska arbetsuppgiften kan göra att 

arbetet blir mer personcentrerat.  

 

Stina berättade att en del av hennes kollegor inte tänker på att ha toalettdörren stängd medan 

vårdtagaren sitter där, vilket hon själv tyckte var viktigt att tänka på att ha. Ibland, berättade 

hon, är dörren ut till korridoren öppen och om då även toalettdörren är öppen kan någon som 

är där ute därför råka se personen som sitter på toaletten. Jag frågade om hon ser någon 

skillnad på personlighet mellan de av hennes kollegor som stänger toalettdörren och de som 

inte gör det. Hon verkade tycka att dessa ser arbetet som en verksamhet och att de arbetar på 

ett metodiskt sätt och att de inte ser personen bakom arbetsuppgiften. 

 

…dom är… slarvig. Jobbig. Hårdhänt. Joodå! Och så att dom bara ser det som en… 

verksamhet. Inte personer. Dom ser, som du sa, jag tror du nämnde förut; att dom ska ha det 

hära (gör en gest med handen som jag hade gjort tidigare, när jag gav förslag på olika 

personligheter, när jag sa att en person kan vara metodisk). Så, så, så, så…   

Ett sätt att fokusera på individen bakom arbetsuppgifterna kan vara att tänka att denna person 

hade kunnat vara ens nära släkting alternativt en själv eller bara att helt enkelt försöka sätta 

sig in i hur denna människa kan tänkas tänka och känna i en viss situation.  

 

Anna berättade om en händelse när hon tyckte att det var fel och väldigt ovärdigt att låta en 

viss dement man, som hade bajs ”över hela sig”, behöva vänta fem minuter med att bli 

rengjord, eftersom personalen hade fikarast och kollegorna ville hinna dricka upp sitt kaffe 

innan de gick för att hjälpa mannen. Så här sa Anna på tal om detta:  

 

Jag arbetade hela tiden med inställningen att: Tänk om det här hade varit min mormor. Lite så. 

Jag försökte ha förhållningssättet att varje brukare var någon jag kände och därför ska ha ett 

värdigt slut på sitt liv. 
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Stina tyckte att man inte ska ge lugnande medicin till den vårdtagare, som har sådan utskriven 

vid behov, utan att först ha försökt komma underfund med orsaken till oron och om det finns 

något annat sätt att hjälpa. Hon tyckte att man istället skulle försöka sätta sig in i personens 

situation, för att försöka förstå vad som kan orsaka oron eller ångesten: 

 

Är det kanske för att vi personal springer fram och tillbaka? Hon förstår inte vad som händer. 

Och tyck att… det är som yra myror kring sockerbitar och hon förstår inte nånting, och så 

kanske dement på det. 

 

Att fokusera på människan kan innebära att man försöker få veta mer om personen, att man 

försöker lära känna denne, istället för att enbart fokusera på vad denne behöver hjälp med. Ett 

sätt att lära känna en individ är att lägga märke till personliga detaljer i till exempel dennes 

inredning och klädstil. Man kan även ta upp ett samtal med vårdtagaren om någon sådan 

detalj för att dels bekräfta eller avfärda sina antaganden om personen samt för att få reda på 

mer. Marie uttryckte det så här: 

 

När dom flyttar in, så ser man ju vad dom har för möbler, man ser vad dom har för tavlor och 

man ser om dom har musik och vad dom har för slags… Så man kan ju som ändå… utan att 

veta nånting, ta reda på… och liksom; följa upp och säga; oj, så tjusig klänning! och då kan dom 

ju säga; jamen och, jag har ju… och så kanske dom är modeintresserade och…  

 

Att vårdgivaren fokuserar på den enskilda, unika vårdtagaren och försöker att se situationen 

från dennes perspektiv, är något som Orlando kom fram till ger en god omvårdnad. Motsatsen 

menade hon är att  vårdgivaren fokuserar på ordinerade handlingar och på aktiviteter som inte 

hade något med patientens beteende att göra (Selanders et al., 1995). Detta stämmer bra med 

det som jag har kommit fram till. 

 

 

Att prioritera vårdtagarens behov och önskning före ens egen 

 

Även om man, som vårdgivare, vet vårdtagarens önskan och behov, är det ju inte säkert att 

man väljer att agera utifrån det. Ens egen eller andras önskningar och behov kan ju krocka 

med vårdtagarens. Ett sätt att göra ens arbete mer individcentrerat är just att man i praktiken 

väljer att prioritera den boendes önskan och behov före sin egen och andras. Det är något som 

jag tycker framkommer i mina intervjuer. Marie uttryckte krockande behov på följande sätt: 

 

En del kan ju skydda sig bakom personligheten. Dom kan ju säga det, så här: Jamen det går ju 

bra för dig att göra sånt där, för du tycker ju om sånt och så. Men jag, jag gör inte det. För det, 

eftersom det ska vara individuelltanpassat, så ska man ju göra saker som den boende gillar. Så 

då spelar det ju ingen roll om jag har en personlighet att jag… att jag kanske inte tycker om att 

ta promenader. Då kan jag ju inte jobba på äldreomsorgen eller inom det här… om det är så att 

jag… om den här personen, som jag jobbar för vill ta en promenad varje dag. Då måste jag ju 

göra det. 
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En av Orlandos teoris antaganden är att sjuksköterskornas uppgift är att hjälpa patienter att 

undvika eller lindra obehag/problem. De måste inrikta sig på att eliminera faktorer som stör 

patientens fysiska och psykiska (Selanders et al., 1995). Jag anser att det är vad det handlar 

om när man som vårdbiträde sätter patientens behov före sina egna. I annat fall sätter man inte 

personen i centrum, utan snarare sig själv och därmed kan i så fall omsorgen inte anses vara 

personcentrerad. 

 

 

Att se äldreboendet som vårdtagarens hem, inte enbart som ens arbetsplats 

 

Att ge en personcentrerad vård innefattar bland annat att låta individen bestämma hur den vill 

ha det. Att som vårdbiträde se äldreboendet och de enskilda vårdtagarnas rum som deras hem 

och inte enbart som ens arbetsplats är något som framkommer i flera av intervjuerna som 

något som kan främja en personcentrerad vård. Det kan nämligen främja att man under arbetet 

har i åtanke hur “just denna” person vill ha det. Stina sa som följer: 

 

Att du vill ha… persiennerna uppdragna. Till exempel. Och så vill du ha toalettdörren stängd. 

Det är viktigt just för dig. Och så tar jag till mig det. För jag tror det är viktigt att man kommer 

ihåg att man går in till en annan person. Att det inte är hur jag vill att saker och ting ska vara. 

Utan att; det är ju faktiskt den som bor där som har rätten att bestämma. 

 

Marie sa så här: 

 

Att man kan aldrig köra över där, den hära gränsen och säga att här, på det här stället gör vi si 

och så! Utan det är ju dom som flyttar in och jag är ju i deras hem. Även om det är min 

arbetsplats, så är det deras hem.  

 

Nightingale hade en holistisk syn på människan, vilket betyder att man tror att förhållanden i 

ett område i en människas liv påverkar även de andra områdena (Selanders et al., 1995). Att 

få ha det som man önskar i det rum där man bor, kan med ett holistiskt synsätt alltså påverka 

en persons hälsa och mående. Och alla människor vill ha det på olika sätt i sitt hem, eftersom 

varje människa är unik, om man får tro Nightingale och Orlandos synsätt på människan. 

 

 

Diskussion och slutsatser 
 

Förutsättningarna för att kunna utföra ett individcentrerat arbete inom äldreomsorgen verkar, 

åtminstone på många äldreboenden, vara bristfällig, till exempel på grund av personal- och 

tidsbrist. Förutom att sådan resursbrist i sig till viss del hindrar ett individbaserat arbetssätt, 

kan det även leda till att personalen känner sig stressad och göra att personalen tror att de 

måste ha ett väldigt rutinstyrt arbetssätt för att kunna hinna med åtminstone de viktigaste 

arbetsuppgifterna. Det är dock inte säkert att det är så att ett rutinfast arbetssätt gör att 

personalen lättare hinner jämfört med om de dels sätter upp mer flexibla rutiner och dels 

regelbundet ruckar på de förutbestämda rutinerna utifrån den enskilde vårdtagarens behov för 
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stunden/dagen. Alltför fasta rutiner och stressad stämning kan nämligen leda till att 

vårdbiträdena får mer att göra. Dessutom kan man anta att stress förbrukar mer av personalens 

kraftresurser än om personalgruppen tar det lugnare i sitt arbete. Kanske de då lättare orkar gå 

ifrån sin kafferast några minuter tidigare om någon vårdtagare larmar mitt i fikapausen. Det 

tycker jag var väldigt intressant att genom min undersökning få vetskap om. Det verkar även 

vara väldigt olika på olika äldreboenden och även på olika avdelningar inom samma boenden 

när det gäller hur rutinstyrt arbetet är. Man kan fundera over vad det beror på. Mest troligt har 

dessa avdelningar samma ekonomiska förutsättningar och personalstyrka. Jag tänker att 

skillnaden på arbetssätt istället torde bero på ifall personalgruppen har ett gemensamt 

arbetssätt/förhållningssätt eller inte och på ifall detta arbetssätt är personcentrerat eller 

rutinfast. Min undersökning pekade på att det kan vara svårt för ett enskilt vårdbiträde att 

arbeta på ett individcentrerat sätt om inte även de andra i arbetsgruppen gör det. Det kan bero 

på att det det enskilda vårdbiträdet inte kan göra det, men kan också bero på att hon eller han 

inte vågar gå emot arbetsgruppens arbetssätt.  

 

Men även om förutsättningarna inte alltid är så goda som de skulle kunna vara, verkar det 

finnas en hel del som den enskilde vårdgivaren kan göra för att försöka få sitt, och även 

arbetsgruppens, arbete mer individanpassat. Jag tycker att mina intervjupersoner ger flera 

konkreta exempel på detta. 

     

Man kan tycka att de metoder och tankesätt som jag har analyserat fram är självklara eller 

åtminstone borde vara det. De kanske kan anses som så självklara att de upplevs som banala 

och onödiga att nämna. Men uppenbarligen arbetar långt ifrån alla vårdbiträden utifrån dessa. 

Att veta att man ska individcentrera sin vård och omsorg är en sak. Att verkligen göra det kan 

vara en annan. Jag tror att det kan vara bra med konkreta tips på hur man kan tänka och göra. 

Sådana tips kan dels fungera som verktyg i arbetet, dels kan de få vårdbiträdet att börja 

reflektera mer kring sitt och arbetsgruppens nuvarande förhållnings- och arbetssätt och detta 

reflekterande leda till en eventuellt behövlig förändring.  

 

Jag hade kanske fått fram fler sådana “metodtips” om jag hade intervjuat fler personer och om 

jag inte hade ändrat mina frågeställningar efter genomförandet av intervjuerna. I så fall hade 

nog min intervjuguide sett delvis annorlunda ut. Å andra sidan utgick jag inte så strikt efter 

dessa frågor under samtalen med informanterna. De fick i stort sett prata fritt, även om jag 

hade frågorna framför mig och checkade av att jag fick svar på alla. Det kom alltså fram 

mycket material till analysen och jag tycker att jag dessutom intervjuade relativt många 

personer. Tre personer kändes som ett minimum att intervju. Min handledare i skrivandet av 

denna c-uppsats ansåg att jag borde intervjua fyra eller fem personer. Eftersom jag 

genomförde fem intervjuer, tänker jag att det torde vara ett hyfsat underlag för min 

undersökning.  

 

Analysresultatet och slutsatserna av min undersökning går knappast att generalisera till alla 

vårdtagare på äldreboenden, men jag tror att det ger en viss inblick i vilka förutsättningar som 

finns för vårdbiträdena att ge en personcentrerad omsorg samt en viss inblick vad som i deras 

arbetssätt, rutiner, syn- och förhållningssätt som kan göra deras arbete mer personcentrerat.  
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Kan mitt slutresultat anses vara tillförlitligt med tanke på urvalet av intervjupersoner? De som 

tackade ja till att ställa upp på en intervju kan man anta var sådana som själva arbetade på ett 

individcentrerat sätt eller som åtminstone strävade efter ett sådant. Jag intervjuade alltså inte 

någon som inte vill jobba så eller som inte tycker att ett individcentrerat arbetssätt behövs 

eller någon som inte alls är intresserad av sitt yrkesområde. Kanske hade ett annat urval get 

ett annat undersökningsresultat. Om jag hade intervjuat något manligt vårdbiträde hade 

kanske även det gett ett annat analysresultat. Trots allt detta tror jag att min undersökning kan 

vara värdefull och användbar, genom att den har gett en viss inblick i vad som kan vara svar 

på min forskningsfråga. Jag tror även att min undersökning är tillförlitlig, genom att jag i 

analysarbetet försökte tänka på sådant som skulle kunna minska tillförlitligheten (Se 

metodkapitlet). Dock behövs självklart vidare forskning kring ämnet för att få reda på mer 

samt för att få ett ännu mer tillförlitligt resultat.  

 

Jag har i min C-uppsats främst fokuserat på vad den enskilda vårdgivaren kan göra. Vad som 

skulle kunna undersökas mer är hur en enhetschef kan främja att vårdbiträdena och 

sjuksköterskorna ger en personcentrerad vård och omsorg. Även vad som främjar ett 

gemensamt synsätt och arbetsätt behöver forskas mer om, eftersom detta verkar vara en viktig 

faktor för att äldreomsorgsarbetet ska kunna vara individbaserat (Törnquist, 2004). 

 

Slutligen vill jag säga att jag tycker att det var intressant att få den större inblick i 

äldreomsorgen som jag har fått genom arbetet med denna c-uppsats. Jag är tacksam över alla 

som har ställt upp på en intervju och jag känner att jag skulle ha velat delge er läsare så 

mycket mer av vad intervjupersonerna berättade och att även ni skulle ha fått se det 

engagemang och berördhet som jag uppfattade hos dessa informanter när de pratade om sitt 

arbete och om olika vårdtagare. De berättade historier som hade berört dem och som även - 

där och då - berörde mig. Denna min uppsats kanske ger intrycket av att de flesta vårdbiträden 

inom äldreomsorgen inte gör ett bra jobb. Hur många som enligt statistiken som gör ett bra 

arbete eller ej vet jag inte, men jag har sedan länge förstått att det kan vara så att en hög 

procent inte gör ett tillräckligt bra arbete för de äldre. Men jag har även förstått att det finns 

vårdbiträden - kanske väldigt många - som är mycket skickliga på sitt arbete, som vill jobba 

inom yrket och som är engagerade i vårdtagarna som personer och som försöker att uppdatera 

och öka behövlig kunskap. Det finns de som gör mer än de förväntas att göra, ja; mer än de 

absolut måste, bara för att de så vill och tycker att man bör. Heder till dem! 
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Bilaga 1 

 

 

Intervjuguiden 
 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Ålder? 

 Hur länge har du jobbat inom äldreomsorgen? 

 Har du jobbat både inom boenden och hemtjänst? Natt/dag? 

 Har du jobbat med något annat än äldreomsorg? 

 Vilka utbildningar har du gått? 

 Har du gått någon internutbildning inom äldreomsorgen? 

 Har du vårdat någon äldre anhörig? 

 Vilken personlighet tror du att du har? (Spontan/metodisk? Social/ensamvarg? Känslig 

för andras signaler? Konstnärlig/teknisk? Fysisk/ej fysisk? Etc.) 

 Vad är du mest intresserad av att jobba inom: 

- den kroppsliga (medicinska) vården eller 

- den själsliga 

…eller är du lika intresserad av båda områdena? 

 Vilket av dessa två (kroppsliga resp. själsliga vården) tror du att du är bäst på eller är 

du lika bra på båda? 

 

 

Övriga frågor 

 

Tema: Arbetets utformning 

 

 Byttes personalen ut ofta eller sällan på det boende där du jobbade? (Var många ofta 

sjuka?) 

 Inom vilka detaljområden ger/gav du vård och omsorg? Hur kunde en dag se ut? 

 Såg/ser rutinerna i stort sett likadana ut från dag till dag eller varierade de mycket? 

 Vad innehöll/innehåller arbetet mest av; fysisk eller själslig omvårdn. eller lika 

mycket av vardera? 

 Finns/fanns det några tydliga riktlinjer för hur arbetet skulle/ska utföras? (Vilka?) 

 Bodde de boende där under lång tid eller mest tillfälligt? Hann/hinner du lära känna 

dem? 

 Känner du att du har tid över till att göra mer än det nödvändigaste? Är det för 

stressigt? 

 

 

Tema: Övrigt 

 

 Kan du komma på något tillfälle när du har gått ifrån de vanliga rutinerna? (Jag ge 

exempel om det behövs för att de ska förstå vad jag menar med begreppet.) 

 Finns/fanns det något som gjorde att du tvekade till att utföra utanför rutinerna-

handlingen? 
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 Brukar du göra utanför rutinerna-handlingar? 

 Vet du om någon av de andra (eller kanske alla de andra) i personalen brukar göra 

sådana? Varför/varför inte? 

 Kan du ge något exempel på någon sådan utanför rutinerna-handling som någon av de 

andra har gjort? 

 Hur reagerade den övriga i personalen (chefen och sköterskan inräknade) på det 

specifika som du gjorde? Tycker du att chefen och sköterskan har en tillåtande attityd 

till “utanför rutinerna-handlingar”? 

 Vad tror du att anhöriga tycker om sådana handlingar? 

 Hur reagerade den boende på “utanför rutinerna-handlingen”?  

 Tycker du att din personlighet inverkar på att du gör/inte gör sådana där “utanför 

rutinerna-handlingar”? 

 Tror du att det finns någon risk för att kränka individen om man “exprimenterar” lite? 

Tror du att en sådan risk hindrar dig/andra i personalen från att göra utanför rutinerna-

handlingar? 

 Vad tror du är viktigast för den boende; den fysiska eller den själsliga vården (eller är 

båda lika viktiga)? 

 Vilka av dessa två tankesätt tror du att personalgruppen i stort har (alternativt båda 

lika mycket)? 

- Varje boende har rätt att få likvärdig vård. Ingen får särbehandlas. 

- De boende är unika individer. Vården och omsorgen bör anpassas efter den boendes 

unika personlighet och omsorgsbehov. 

 Vilket av dessa två tankesätt tror du att du själv arbetar utifrån? 

 På detta boende; är det (förutsatt att vårdtagaren skulle uppskatta handlingen) tillåtet 

att… 

- be en bön för personen? 

- sjunga en godnattsång? 

- lägga sig i samma säng? 

- busa med någon? 

- krama vårdtagare? 

- säga “Jag tycker om dig”? 

- ge rygg-/fotmassage (spontant)? 

- ta med sig en flaska vin och fråga om någon vill ha ett glas till maten? 

- ge en blomma till någon? 

- bjuda upp någon till dans? 

 Tror du att de boende skulle vilja möta sådant oftare eller tror du att de är nöjda som 

det är och att sådana spontana handlingar inte spelar så stor roll för dem? 

 

 

Avslutningsfråga: 

 

 Är det något som du skulle vilja tillägga, något som du har tänkt på under intervjun 

som du inte tycker har kommit fram eller är rädd att jag har missförstått eller så? 

 

 

(Obs! Be dem höra av sig om de kommer på något som de skulle vilja tillägga eller om de 

undrar över något!) 
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Bilaga 2 
 

Kodningen 
 

Huvudkategorier Underkategorier, nivå 2 Underkategorier, nivå 1 
Organisatoriska faktorer som 
främjar  
personcentrerad vård. 

Att alla i arbetsgruppen arbetar 
på ett personcentrerat sätt. 

Svårt att som enskild jobba 
individcentrerat om de övriga i 
gruppen inte gör det. 

Organisatoriska förutsättningar 
för en personcentrerad vård 

Chefens motsträvande åsikter 
kan påverka  
vårdbiträdenas/arbetsgruppens 
arbetssätt (hur flexibelt eller ej 
det är), men inte alltid. 

 

Organisatoriska förutsättningar 
för en personcentrerad vård 

Tidsbrist/personalbrist.  

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Ett flexibelt (mindre rutinfast) 
arbetssätt. 

Att göra individbaserade 
detaljer i de fasta rutinerna. 

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Ett flexibelt (mindre rutinfast) 
arbetssätt. 

Att man ruckar på de fasta 
rutinerna (utifrån individens 
behov för stunden). 

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Ett flexibelt (mindre rutinfast) 
arbetssätt. 

En del tror att man måste jobba 
rutinfast för att hinna, men det 
behöver inte vara så. Mer 
flexibla rutiner kan göra att en 
god cirkel skapas & tvärtom. 

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Ett flexibelt (mindre rutinfast) 
arbetssätt. 

Utanför rutinerna-handlingar 
kan göra att vårdtagaren ”lever 
upp”. 

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Att ha som rutin att läsa varje 
vårdtagares livshistoria. 
 

(Ett sätt att lära känna 
vårdtagaren:) 
Att läsa den nedskrivna info:n 
om varje vårdtagare. 

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Att nyttja extern hjälp. (Konstaterande:) 
Att nyttja extern hjälp kan vara 
ett sätt att lättare avhjälpa en 
enskild vårdtagares individuella 
behov. 

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Att man försöker lära känna 
vårdtagaren. 

(Konstaterande:) 
Att man känner vårdtagaren 
gör det lättare att individbasera 
vården. 

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Att nyttja extern hjälp. Att tillkalla demens-experter 
för att diskutera en ”svår” 
dement vårdtagare. 

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Att nyttja extern hjälp. Att, vid behov, tillkalla ortens 
präst. 

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Att nyttja extern hjälp. Att utnyttja insatser av ortens 
frivilliga hjälporganisationer. 
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Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Att använda sig av riktlinjerna 
som ett arbetredskap. 

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Att lära sig av varandra.  

Arbetsmetoder/-sätt som 
främjar personcentrerad vård. 

Att reflektera över sitt eget 
arbetssätt. 

 

Attityder och förhållningssätt 
som främjar personcentrerad 
vård. 

Att fokusera på människan 
bakom arbetsuppgiften 

Att sätta vårdtagarens vilja före 
sin egen & arb.kamraters. 

Attityder och förhållningssätt 
som främjar personcentrerad 
vård. 

Att fokusera på människan 
bakom arbetsuppgiften 

Att tänka: ”det är inte bara min 
arb.plats utan även någons 
hem” (bestämmanderätt och 
integritet). 

Attityder och förhållningssätt 
som främjar personcentrerad 
vård. 

Att fokusera på människan 
bakom arbetsuppgiften 

(Ett sätt att lära känna 
vårdtagaren:) 
Att lägga märke till detaljer i 
vårdtagarens rum. 

Attityder eller förhållningssätt 
som främjar personcentrerad 
vård. 

Att fokusera på  
människan bakom 
arbetsuppgiften. 

(Konstaterande:) 
Att fokusera på människan 
bakom uppgiften gör ens 
arbetsinsats mer 
individcentrerad. 

Attityder eller förhållningssätt 
som främjar personcentrerad 
vård. 

Att fokusera på  
människan bakom 
arbetsuppgiften. 

(Ett sätt att fokusera på 
människan bakom uppgiften:) 
Att sätta sig själv på dennes 
plats. 

Attityder eller förhållningssätt 
som främjar personcentrerad 
vård. 

Att fokusera på  
människan bakom 
arbetsuppgiften. 

(Ett sätt att fokusera på 
människan bakom uppgiften:) 
Att tänka att vårdtagaren är 
ens nära släkting. 

 

  

 

 


