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       Lord, make me an instrument of your peace 

                      Where there is hatred, let me sow love 

Where there is injury, pardon 

Where there is doubt, faith 

Where there is despair, hope 

Where there is darkness, light 

And where there is sadness, joy 

O Divine Master, grant that I may not so much  

Seek to be consoled as to console 

To be understood as to understand 

To be loved as to love, for  

It is in giving, that we receive  

It is in pardoning, that we are pardoned 

And it is in dying, that we are born to eternal life 

 
(Bön tillskriven helige Franciscus) 
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ABSTRACT 
 
The aim of this study was to explore a group of enrolled nurses’ experiences of good and not 

so good care among old people in nursing homes. Enrolled nurses are working close to the old 

people, sharing a daily life with them. The study took place in four nursing homes in western 

Sweden. Thirty-six enrolled nurses were asked to write narratives about good and not so good 

care situations. The study followed a phenomenological approach and the “Empirical Pheno-

menological Psychological Method” (EPP) was used in the analysis of the narratives, reflecting 

16 ”good” and six ”not so good” care situations. Good care was found to be an interlocking 

chain, starting with fulfilling needs and wishes of the older persons. The response from the 

residents, containing joy and gratitude, pleased the enrolled nurses and increased their feelings 

of consent, having done something good for another human being. In not so good care situa-

tions, the enrolled nurses experienced a conflict, not being able to practice good care, and they 

felt bad about this. Though the outcome of good care seems to be increased wellbeing, joy and 

health for the older people and the enrolled nurses, organizational problems of different kinds 

have to be solved in order to maintain good care.   
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INLEDNING 
I kommunernas särskilda boenden delar undersköterskor ett vardagsliv med de äldre under det 

dagliga omvårdnadsarbetet. De är den vårdpersonal som arbetar närmast de äldre och till-

bringar mest tid med dem. Denna studie handlar om deras upplevelser av den omvårdnad de 

ger. Den långvariga och dagliga kontakten skapar en specifik boende- och arbetsmiljö, som till 

stor del är beroende av undersköterskornas engagemang och kunskaper. Enligt Kalkas och 

Sarvimäki (1996, s 149) är det ”vårdarna som skapar atmosfären där patienterna lever och dör”. 

Det är i det dagliga omvårdnadsarbetets till synes små och obetydliga händelser som den goda 

omvårdnaden finns, eller saknas.   

 

De särskilda boendena utgör för vissa äldre det enda alternativet när deras vård- och 

omsorgsbehov inte längre kan tillgodoses i hemmiljön. Vårdtyngden har successivt ökat och 

många boende har idag stora behov av sjukvård och kvalificerad omvårdnad (Gurner & 

Thorslund, 2003). Äldre personer med stora omvårdnadsbehov lever ibland flera av livets sista 

år på särskilda boenden, men vårdtiderna tenderar statistiskt sett att bli allt kortare 

(Socialstyrelsen, 2000).  

 

En nöjd boende utgör en markör för ett gott utfört arbete, en god omvårdnad. Många under-

sköterskor har valt detta yrke för att få arbeta med människor, trots den allmänt rådande 

uppfattningen att arbetet är både fysiskt och psykiskt tungt (Aronsson, Astvik, Kilbom, 

Nygård, Peterson & Torgén, 1994). I goda stunder sker i omvårdnaden ett utbyte av en 

upplevelse, som tycks kompensera de psykiskt och fysiskt tyngre ögonblicken.  

 

Många års arbete med äldre i särskilda boendeformer har väckt frågan om den goda 

omvårdnadens innebörd som en stimulans för vårdpersonalens arbetstillfredsställelse. Vad 

händer när undersköterskorna och de boende upplever att omvårdnaden är bra? Kan något 

göras för att de positiva och goda upplevelserna ska öka i antal? 

 

I studien har jag valt att benämna de äldre som boende, vårdtagare eller patienter allt efter 

sammanhanget.   
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BAKGRUND 

Ontologisk grund 
Etiska normer om att skydda och befrämja det goda livet och humanistiska föreställningar om 

ett mänskligt gemensamt värde, samt en vilja att göra väl, ses som utgångspunkter för all vård 

(Kalkas & Sarvimäki, 1996; Randers & Mattiasson, 1999). Omvårdnaden sägs finnas i rela-

tionen mellan de som vårdar och de som vårdas. Etiska aspekter i de mänskliga relationerna 

hör till det centrala i omvårdnaden (Kalkas & Sarvimäki, 1996). 

 

I Aristoteles etik (Ringbom, 1993) om det moraliskt goda handlandet är dygderna egenskaper 

människan har disposition till, men som utvecklas först genom praktiserandet (Randers & 

Mattiasson, 1999). Till dygderna hör t.ex. att ha blick för och vara mottaglig för det som är 

gott. Det främsta tecknet på att en handling är moraliskt god är att den som utför handlingen 

finner glädje och behag i det som gjorts. Det är när en människa gläds över sitt handlande som 

handlingarna kan anses moraliskt riktiga, under förutsättning att de är ”angenäma i sig själva” 

(Ringbom, 1993, s 37).  

 

Heidegger (1926/1993) menar att omvårdnad är den motiverande kraften för liv och att 

medvetandet manifesterar sig själv som omvårdnad. Omsorg och omvårdnad handlar om 

relationen till medmänniskorna, och det är detta som gör livet meningsfullt. ”Detta varande har 

sitt varas ’ursprung’ i omsorgen” (Heidegger, 1926/1993, s 252). När vi inte bryr oss om någon 

eller något förlorar vi detta vara och är inte längre människor.  Filosofen May (1994, s 317) ser 

omsorg som ”en känsla som betecknar en omsorgsrelation, då den andres existens betyder 

något för en, en relation av hängivelse, som i sin yttersta form är en villighet att glädjas åt, eller 

i ytterlighetsfall, lida för den andre”.    

  

Omsorg och omvårdnad 
Ordet omvårdnad stammar från det fornsvenska ordet varÞer med betydelsen vakt, hägn, 

väktare och innebär ”tillsyn förenad med viss behandling, särskilt av svaga eller sjuka personer 

i syfte att upprätthålla livet eller bota”. Omsorg kommer från det fornsvenska umsorgh med 

betydelsen ”bekymmer, oro, omtanke”, att ägna sig åt vård och skötsel av någon eller något 

(Nationalencyklopedin, 2004). Enligt Waerness (1983) är omsorg släkt med både sörja för 

(hjälpa och ta hand om) och sörja med (känna för och med). Omsorg kan också betyda att 

utföra något noggrant och med samvetsgrannhet (Szebehely, 1996).  
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Både omvårdnad och omsorg har sitt ursprung i familjelivet och kvinnors ansvar att ta hand om 

barn, sjuka och gamla. Ibland ses omsorgen om andra som något som finns medfött och ned-

ärvt hos kvinnor och inte behöver studeras teoretiskt (Lindberg-Sand, 1993; Waerness, 1983). 

Under historiens gång har omsorgen specialiserats och utvecklats till avgränsade yrken inom 

t.ex. läkekonst, själavård och socialt arbete. Omsorg i form av oavlönat hemarbete är fort-

farande en i huvudsak kvinnlig uppgift, men har också genomgått en professionalisering till 

hemtjänst, barnomsorg och sjukvård (Lindberg-Sand, 1993). Kvinnors omsorg och praktiska 

omsorgsarbete var dock länge av föga vetenskapligt intresse (Runesson & Eliasson-

Lapplainen, 2000; Waerness, 1996).  

 

Enligt Szebehely (1996) är inte omsorgsbegreppet helt oproblematiskt. Ordet kopplas till 

känslor, kärlek och familj, vilket döljer omsorgen som ett arbete. Utifrån det socialveten-

skapliga perspektivet kan omsorg sammanfattas som ”praktiska sysslor utförda med 

noggrannhet och omtanke av en känslomässigt engagerad person. Begreppet omsorg säger 

därmed samtidigt något om vad som görs, om relationen mellan de inblandande parterna och 

om kvaliteten i det utförda arbetet” (Szebehely, 1996, s 22, hennes kursiveringar).  

 

Waerness (1996) skapade på 1980-talet begreppet ”omsorgsrationalitet” som en motvikt till det 

manliga ”rationella” förnuftsbaserade och logiska handlande, som menades vara en måttstock 

på det normala. Kvinnor ansågs handla utifrån sitt känsloliv, vilket i jämförelse tycktes 

irrationellt. Genom att synliggöra kvinnors praktiska omsorgsarbete ville Waerness (1983) visa 

att kunskap även kunde utgå från erfarenhet och praxis. Det omsorgsrationella handlandet 

karaktäriseras av skapandet av närhet och en personlig relation till vårdtagaren, samt ett 

helhetsperspektiv på dennes livssammanhang (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). 

 

Undersköterskor är en yrkesgrupp som utövar omsorg i en form som fortfarande ligger nära 

den privata familjerelationen (Lindberg-Sand, 1993). Omsorg kräver både manuellt, emotio-

nellt och intellektuellt arbete, menar Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000). Den som 

utför omsorgsarbetet måste ha möjlighet att använda sitt sunda förnuft och sina egna känslor i 

arbetet. Det måste finnas en förbindelse mellan huvud, hjärta och hand.  

 

Omvårdnad är huvudämne inom svensk sjuksköterskeutbildning och inom det gymnasiala 

vårdprogrammet. Det finns ännu ingen enhetlig definition av ordet omvårdnad inom vård-

vetenskapen i Sverige (von Essen, 1994), men det definieras i Nationalencyklopedin (2004) 
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som ”de åtgärder som man inom ramen för vård och omsorg vidtar för och tillsammans med en 

människa, frisk eller sjuk, i syfte att upprätthålla eller uppnå optimal hälsa och livskvalitet eller 

stödja henne inför döden. De behov och problem som omvårdnaden riktas mot kan vara av 

såväl fysiologisk, sociokulturell som andlig karaktär och präglas av en helhetssyn på 

individen”.  

 

Norberg, Engström och Nilsson (1994) beskriver omvårdnad som dels ett förhållningssätt (att 

bry sig om), dels vissa handlingar eller verksamheter (att ta hand om). Precis som omsorg har 

omvårdnad en känslomässig och en praktisk sida, och det kan vara svårt att skilja på 

begreppen. Förutsättningen för omvårdnad kan anses vara en förmåga att visa omsorg 

(Norberg, Engström & Nilsson, 1994). Engelskans care about/care for motsvarar denna dubbla 

innebörd, där care about står för känslor eller ett sinnestillstånd och care for handlar om 

färdigheter och praktiska uppgifter (Szebehely, 1996). 

 

Framväxten av omvårdnadsteorier i USA under 1900-talets mitt medförde ett intresse för att 

finna kärnan i begreppet omvårdnad. Omvårdnad ansågs vara the essence of nursing (Lei-

ninger, 1988). Omvårdnad kan ses som en del av sjuksköterskans arbetsområde, men inte hela. 

von Essen (1994) har granskat tre omvårdnadsteoretiker, Leininger, Orem och Watson, och 

menar att ingen av deras teorier är baserade på data som kommer från vårdtagarnas eller 

vårdarnas uppfattning om god omvårdnad.   

 

Morse, Bottorff, Neander, Solberg och Johnsson (1990) har utifrån omvårdnadslitteratur 

identifierat 35 olika definitioner av omvårdnad, vilka inordnats i fem kategorier:   

Omvårdnad som en medfödd mänsklig egenskap: Omvårdnad är ett grundläggande sätt att 

förhålla sig till världen. Omvårdnaden reflekteras i vårdarnas förståelse av vårdtagarens 

upplevelser och går att förbättra genom inlärning. 

Omvårdnad som ett moraliskt ideal eller imperativ: Omvårdnadens kärna ligger i bevarandet av 

vårdtagarnas värdighet och integritet. 

Omvårdnad som en känsla: Omvårdnad ger uttryck för känslomässig inblandning eller empati, 

ett engagemang som motiverar till handling.  

Omvårdnad som en relation:  Relationen mellan vårdarna och den som vårdas ses som essen-

sen av omvårdnad.   

Omvårdnad som en terapeutisk intervention: Omvårdnad som omvårdnadshandlingar, t.ex. att 

lyssna, undervisa 
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, vara vårdtagarens ställföreträdare, finnas till hands och ha teknisk kunskap,   att möta 

vårdtagarens behov med en adekvat handling (Morse m.fl.,1990).  

 

Enligt Bevis (1988) finns fyra steg i omvårdnaden: tillgivenhet, uppmärksamhet, närhet och 

bekräftelse. Varje steg uppfylls i genomförandet av vissa uppgifter, alla nödvändiga för 

slutresultatet. Omvårdnaden börjar som en känsla, men måste uttryckas i en handling för att 

kunna kallas omvårdnad. Smith (1992) menar att omvårdnad kräver ett emotionellt arbete som 

inte kommer självmant. Detta emotionella arbete är den mest betydelsefulla komponenten i 

omvårdnaden, men är undervärderad och föga erkänd.   

 

God och mindre god omvårdnad 
Någon enhetlig definition på uttrycket ”god omvårdnad” går inte att hitta. Ordet ”god” medför 

en subjektiv värdering och har därmed en motsats, mindre god eller dålig omvårdnad 

(Söderlund, 1998). Vad som är gott för den ene är kanske dåligt för den andre. Det vård-

personalen upplever som god omvårdnad behöver inte självklart vara förenligt med de äldres 

åsikter.  

 

Söderlund (1998) beskriver den goda vården som en humaniseringsprocess. I det humanistiska 

förhållningssättet är vårdare och de som vårdas likvärdiga och det finns en förståelse för 

människors rätt till värdighet. Vårdandet blir då förverkligandet av ett moraliskt ideal, att söka 

efter det goda. Förverkligandet befordras genom en bekräftande dialog, kommunikations-

förmåga och ödmjukhet inför andra. God vård karaktäriseras av en vårdgemenskap där både 

fysiska och psykiska behov tillfredsställs tillsammans med de sociala behoven av samhörighet 

och gemenskap. När även existentiellt lidande lindras och tillfredsställs föreligger enligt 

Söderlund (1998) mycket god vård.  

 

Den interpersonella aspekten, som leder till känslan av att bli omhändertagen och ombesörjd 

för, är central i upplevelsen av omvårdnad. Omvårdnad av god kvalitet beskrivs av vårdtagarna 

som individualiserad, fokuserad på patienterna och anpassad efter deras upplevda behov 

(Attree, 2001). Humanistisk omvårdnad ges av personal som visar omtanke och engagemang. I 

demensvården har befrämjandet av de dementas integritet befunnits medverka till god 

omvårdnad, med positiva följder även för vårdpersonal (Kihlgren, 1999; Hansebo och 

Kihlgren, 2004).  
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Norberg m.fl. (1994) framhåller god omvårdnad som ett förhållningssätt i relationen mellan 

människor, såväl mellan vårdtagare som närstående och medarbetare. När samtligas krav och 

förväntningar stämmer överens med den vård och omvårdnad som ges, föreligger god kvalitet. 

Personalens förmåga att se och vilja hjälpa vårdtagarna är nära sammanbunden med förmågan 

att kunna hjälpa, och ha möjlighet att hjälpa. Det är inte bara vad man gör som är viktigt utan 

också hur man gör det. Omsorgen visar sig medan man handlar och genom att man handlar. 

 

Smith (1992) menar att ”det lilla extra”, the little things, den personliga uppmärksamheten som 

ges av vårdpersonalen, är mycket viktig för den kvalitativt goda omvårdnaden och påverkar 

vårdtagarnas välbefinnande. Dessa gestures of caring är svåra att fånga och försvinner lätt i 

omsorgsarbetet. Med tanke på hur viktigt ”det lilla extra” är för den goda omvårdnaden, är det 

enligt Smith märkligt att det är så osynligt och dessutom kallas ”det lilla”.   

   

I Söderlunds (1998) beskrivning av vårdens avhumaniseringsprocess tillfogas vårdtagarna både 

fysiskt, psykiskt, socialt och andligt lidande. De känner sig kränkta, är fråntagna kontroll över 

sin situation och tvingade att kämpa emot vårdarna. Söderlund gör en gradering och skiljer 

mellan acceptabel och icke acceptabel vård. I den acceptabla vården tillfredsställs fysiska och 

psykiska behov, men inte sociala och andliga. Den icke acceptabla vården är inte direkt 

vanvård, men orsakar existentiellt lidande. Avhumaniseringsprocessen innebär att vårdtagarna 

känner sig kränkta i sin värdighet som människor, vilket kan påverka deras hälsa. Avhuma-

niseringsprocessen kännetecknas dessutom av maktdemonstration, bristande kommunikation 

och brist på information. 

 

Den omvårdnad Attree (2001) benämner not so good or could be improved var rutinmässig och 

inte anpassad till vårdtagarnas behov. Personalen agerade på ett opersonligt sätt, utan att 

engagera sig i vårdtagarna. Informanterna förklarade ibland personalens kvalitativt sämre vård 

med brist på personal och brist på tid.  

 

Omvårdnadens effekter på personalen 

De mål och resultat omvårdnaden syftar till har jämförts av Morse, Bottorff, Neander och 

Solberg (1991). Omvårdnad kan vara personligt berikande för vårdarna och leda till ökad 

förståelse, ökad emotionell kapacitet och ökad andlighet. Bevis (1988) menar att omvårdnad 

leder till självförverkligande, self-actualization, hos både vårdare och vårdtagare. I självför-

verkligandet utvecklas förmågor som tålamod och medkännande med andra människor. I det 
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emotionella omvårdnadsarbete Smith (1992) beskriver, måste vårdarna ta hand om sina egna 

känslor för att kunna vårda, d.v.s. först lära sig att utföra emotionellt arbete med sig själva.   

 

Relationen till vårdtagarna är den viktigaste faktorn för upplevelsen av motivation och 

arbetstillfredsställelse (Astvik & Aronsson, 2000). I omvårdnadsarbetet kompenserar de äldres 

hängivenhet och tacksamhet problem och påfrestningar, vilket bidrar till att arbetet upplevs 

meningsfullt och givande (Eliasson, 1984). Att ge omsorg och få något tillbaka i form av 

närhet och förtroende är det bästa vårdpersonalen upplever med sitt yrkesval och påverkar 

positivt arbetstrivseln och det egna välbefinnandet (Aronsson m.fl., 1994). Franssén (1997) 

menar att det finns ett starkt samband mellan vårdtagarnas välbefinnande och den egna 

arbetstillfredsställelsen, men relationen med vårdtagarna kan också vara problematisk och 

orsaka psykisk stress (Astvik, 2003; Astvik & Aronsson, 2000). Till de sämre sidorna av 

arbetet hör att inte kunna göra mer, eller tillräckligt, för vårdtagarna samt tidsbristen och de 

hinder den sätter för att både vara ”social” och ”nyttig” (Aronsson m.fl., 1994, s 97).   

   

Forskning 
Grundforskning om omvårdnadens kärna och andra centrala omvårdnadsbegrepp förekommer 

sparsamt eller inte alls i svensk och nordisk omvårdnadslitteratur. Även omvårdnadskvalitet, 

sett utifrån ett omvårdnadsperspektiv, är ett outvecklat forskningsområde. Det saknas därför 

kriterier och beskrivningar på vad som kan utgöra god omvårdnad (Lehtinen, Öhlén & 

Asplund, 2002). Inom det vårdvetenskapliga området pågår longitudinella studier om utbild-

ningens och handledningens betydelse inom demensvården, och om personalen upplever att 

arbetet förändras när de vårdar äldre under ett längre perspektiv (Bättre liv – forskning för 

äldre, 2003; Kihlgren, 1999).   

 

Inom det socialvetenskapliga området har omsorgsforskning pågått i Sverige sedan 1980-talet. 

Omsorgsbegreppet är utforskat på olika sätt, ofta med ett flervetenskapligt eller kvinno-

vetenskapligt perspektiv. Inom omsorgsforskningen studeras nu för tiden både vårdare och 

vårdtagare (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000) och inom arbetslivsforskningen forskas 

om hur arbetsförhållanden och arbetsvillkor påverkar omsorgskvaliteten (Astvik, 2003).  
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Nationella mål och Ädelreformen 
I de nationella målen för äldrepolitiken som slogs fast 1999 (Prop. 1997/98 :113) finns följande 

målsättning för äldrepolitiken:  

- Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. 

- Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. 

- Äldre ska bemötas med respekt. 

- Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg. 

 

Den praktiska tillämpningen av målen innebär att äldres människovärde, individuella behov, 

integritet, självbestämmande och värdighet ska respekteras. I äldreboendets vardag kan målen 

t.ex. innebära att den äldre själv får välja sina sovtider, att maten serveras på normala tider och 

att det finns mat man tycker om. De äldre ska kunna lita på att personalen kan sina saker och 

att de har en gedigen utbildning. Tillgång till hälso- och sjukvård ska finnas på samma villkor 

som till yngre (Socialstyrelsen, 2003a). 

 

Vid vård i livets slutskede är målen för äldrepolitiken att man har rätt att få avsluta livet med 

värdighet och frid. Viktiga inslag i denna vård är smärtlindring, kärleksfull omvårdnad och en 

fridfull miljö. De äldres personliga önskemål ska tillgodoses så långt som är möjligt och ingen 

ska behöva dö ensam (Socialstyrelsen, 2003a).  

 

I och med Ädelreformen 1992 (SOU 1987:21) fick Sveriges kommuner ansvaret för att bedriva 

hälso- och sjukvård gentemot äldre. Två huvudlagstiftningar, Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), skulle reglera verksamheten, som tidigare för 

kommunernas del enbart varit inriktad på socialtjänst. Enligt kapitel 4 i Socialtjänstlagen skall 

bistånd ges till den som ”inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt”. Kommunerna ålades att inrätta ”särskilda boendeformer för service och omvårdnad 

för äldre människor i behov av särskilt stöd”. De fick dessutom ansvaret för att erbjuda god 

hälso- och sjukvård i dessa boendeformer till och med sjuksköterskenivå. 

 

Omvårdnadens syfte beskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1993:17) som ”att stärka 

hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 

möjligheter och behov, minska lidande och ge möjlighet till en värdig död”. Omvårdnad ges 

till personer som ”på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar av att planera och/eller 

genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv”.  
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Omvårdnaden indelas i SOSFS 1993:17 i allmän och specifik omvårdnad, där den allmänna 

omvårdnaden ses som oberoende av sjukdom och medicinsk behandling och kan utföras av 

t.ex. närstående, medan den specifika kräver kompetens och kunskap om människokroppen och 

dess sjukdomar. Undersköterskor på särskilda boenden räknas som hälso- och sjukvårdsperso-

nal när de biträder en legitimerad yrkesutövare, d.v.s. efter delegation av sjuksköterska (SFS 

1998:531).   

 

Ädelreformen beskrivs enligt Selander (2001) som århundradets största sjukvårdsreform i 

Sverige och innebar att 31 000 platser för somatisk långtidssjukvård överfördes till 

kommunerna (Socialstyrelsen, 2003a). De lokalt placerade sjukhem som drevs i landstingens 

regi bedömdes som alltför sjukvårsinriktade. Äldreomsorgen skulle reformeras från medicinsk 

orienterad institutionsvård till socialt inriktad öppenvård och fokus skulle ligga på de äldres 

boende (Selander, 2001). 

 

De äldres hjälpbehov 
Antalet äldre i Sverige ökar både på kort och på lång sikt, och därmed ökar också behoven av 

vård och omsorg. Thorslund & Larsson (2002) menar att behovsbegreppet är mångtydigt.  

Eftersom en enhetlig definition saknas, finns sparsam kunskap och forskning om de äldres 

behov. På en individuell nivå kan behov ses utifrån de förväntningar och önskemål den en-

skilde har. Önskningar kan dels vara behov som individen själv uppfattar sig ha, eller de brister 

någon annan, t.ex. en yrkesman, konstaterar (Thorslund & Larsson, 2002). Prioriterings-

utredningen (SOU 1995:5) utgick i sin definition av behov från von Wright (1995): ”En varelse 

behöver sådant, som det är illa för den att undvara”. Palliativ vård i livets slutskede och vård av 

människor med nedsatt autonomi finns i prioriteringsordningens grupp 1B, efter den akuta 

sjukvården.  

 

Karaktäristiskt för äldres hjälpbehov är att de är långvariga, sammansatta, komplexa och snabbt 

föränderliga (Socialstyrelsen, 2003a). De som flyttar in i särskilda boendeformer är oftast över 

85 år, har betydande funktionsnedsättningar och sjukdomar som berör flera organsystem 

(Svensson, 2002). Gurner och Thorslund (2003) kallar dem multisjuka eller multiskröpliga 

äldre. Multisjukligheten har i sig samband med hur lång överlevnaden är. 

 

 

 



 10

De särskilda boendeformerna 
I begreppet särskilda boendeformer ingår efter Ädelreformen (SOU 1987:21) alla sorters äldre-

boenden, t.ex. ålderdomshem, sjukhem, servicehus, gruppboenden och demensboenden. 

Hösten 2002 bodde 115 500 äldre, cirka 8 procent av landets ålderspensionärer, i särskilda 

boendeformer (Socialstyrelsen, 2003b). Drygt hälften av de boende är mellan 80 och 89 år 

gamla. En fjärdedel är 90 år och äldre, och vårdtiderna blir allt kortare. Förutom inriktning på 

demensvård finns också ett ökande antal platser för korttidsvård, växelvård och avlastning. 

Vistelsetiderna är kortast vid ”sjukhem” och längst vid ”servicehus” och ”ålderdomshem”, där 

tre fjärdedelar av de boende vistas längre tid än ett år (Socialstyrelsen, 2003a). 

 

Demenssjukdom är den vanligaste orsaken till behov av äldreboende (Svensson, 2002). Till de 

grupper av äldre som kräver ökad kompetens av personalen hör dessutom äldre med 

invandrarbakgrund, psykiska besvär, missbruksproblem och de som får vård i livets slutskede 

(Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). Demenssjukdom medför en specifik problematik 

som får konsekvenser för det dagliga livet och de demenssjukas behov av stödjande miljö, 

kunnig personal och anhöriga är stort (Melin Emilsson, 1998).  

 

Både hälsoläge och funktionsförmåga kan variera kraftigt mellan de boende och varierar 

dessutom över tid beroende på hälsoförsämringar (Svensson, 2002). Många dör på äldreboen-

det, men plötslig död är ovanlig. Hos de flesta äldre föregås döden av 3-5 års omfattande 

kroppsliga funktionsnedsättningar (Gurner & Thorslund, 2003). 

    

Reformerna inom äldreomsorgen under 1990-talet, kommunernas organisationsförändringar 

och ständiga sparkrav har inneburit stora påfrestningar för äldreomsorgens personal (SOU 

1999:66). De särskilda boendena är ett område där förbättringsåtgärder bedöms vara 

angelägna. Bland kritiken från de boende finns brister i flexibilitet i insatserna (att kunna 

påverka hur hjälpen utförs), dålig personalkontinuitet, stressad personal och små möjligheter 

till utevistelse (Socialstyrelsen, 2003a).  

 

Organisationen närmast de boende på de olika ålderdomshemmen, serviceboendena, 

gruppboendena och sjukhemmen är sparsamt beskriven i forskning och utvärderingar på grund 

av att begreppet särskilt boende inte innehåller några underkategorier. Boendeformernas 

särdrag avseende deras tidigare historia tycks ändå finnas kvar. Ett tidigare ”sjukhem” har för 
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det mesta behållit en del av sin karaktär medan organisationen omkring det har blivit mer 

sammansatt och differentierad (Socialstyrelsen, 2001).   

 

Personalstrukturen på boendena har förändrats, eftersom både arbetsledare och en del kring-

personal försvann efter Ädelreformens införande. Vårdpersonalen närmast de äldre fick 

därmed fler arbetsuppgifter. När antalet arbetsledare minskade betydde det att de kvarvarande 

hade många anställda och en ofta överlastad arbetssituation (Socialstyrelsen, 2003a). Till följd 

av detta har vårdpersonalen upplevt en brist på stöd och uppskattning från arbetsledarhåll 

(Astvik, 2003; Petterson, 2000; Whitaker, 1998). 

  

Vårdtyngden på särskilda boenden har ökat kontinuerligt under 1990-talet medan personal-

bemanningen per boende (80 år och äldre) legat relativt konstant enligt tillgänglig statistik 

(Socialstyrelsen, 2003b). Med vårdtyngdsökningen har följt krav på ökade medicinska insatser 

och rehabilitering, vilket kommunerna inte haft beredskap för (SOU 1999: 66). Det har konsta-

terats, att 1978 hade en sjukhemspatient en lägre vårdtyngd än en servicehusboende år 1999. 

Äldre som flyttar in idag i de särskilda boendena verkar ha en högre vårdtyngd från början 

(Gurner & Thorslund, 2003), men förändringar i vårdtyngd följs sällan upp med ändringar i 

personalstyrkan (Thorslund & Larsson, 2002). På grund av platsbrist på demensboendena sker 

en blandning av dementa och icke dementa i andra boendeformer. Demenssjuka och 

multiskröpliga äldre med olikartade omvårdnadsbehov bor därför ihop på äldreboendena 

(Gurner & Thorslund, 2003). 

 

Kommunernas bristande resurser bidrar till svårigheter att hålla en god personalbemanning, 

vilket påverkar rättsäkerheten och vårdens kvalitet. Det har konstaterats brister i bemötandet av 

de äldre (Socialstyrelsen, 2003a; SOU 1999:66). Sjukfrånvaron bland personalen har varit stor, 

vilket inneburit att en allt större del av arbetet utförts av timvikarier och anställda på kortare 

vikariat. Andelen vårdpersonal utan adekvat utbildning ökar och det uppskattas att 40 procent 

saknar yrkesutbildning (Socialstyrelsen, 2003a). Det har länge varit svårt att rekrytera personal 

med tillräcklig kompetens till äldreomsorgen och i framtiden anses kompetensförsörjningen bli 

en ”ödesfråga” (Alaby, 2000). 

 

Vårdpersonalen   
Uppskattningsvis fanns 2001 cirka 191 000 undersköterskor/vårdbiträden anställda inom den 

kommunala äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2003a). Medelåldern är hög och en majoritet är 
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över 45 år gamla. Drygt nio av tio är kvinnor. Deltidsarbete är vanligt och den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden 80 procent (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). Ofta har vård-

personalen gjort ett aktivt yrkesval och valt yrket på grund av att man har ett intresse för att ta 

hand om andra människor (Franssén, 1997; Herrman, 1995). Men vårdarbetet anses också ha 

en naturlig anknytning till kvinnorollen, och många kvinnor hamnar i vården därför att det inte 

finns så mycket annat att välja på (Herrman, 1995). 

 

Det arbete vårdpersonalen utför både i hemmet och på sin arbetsplats anses vara likartat och 

består i att ta hand om andras behov (Eliasson, 1984; Waerness, 1983). I de särskilda boendena 

består arbetet i att möta de äldres varierande behov av omsorg, vård och rehabilitering, men 

också i hushållsarbete och städning. Dessutom ansvarar man för vardagens sociala aktiviteter 

(Franssén, 1997; Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000).  

 

Franssén (1997) har utifrån kvinnors sammanlagda omsorgsarbete studerat hur (den kvinnliga) 

vårdpersonalens vardagsvärld ser ut, både i hemmet och arbetslivet. Hon menar att omsorgs-

handlingarna har tre inriktningar: de är patientorienterade, kollegialt orienterade och familje-

orienterade. Med den patientorienterande inriktningen menas att personalen alltid i sina tankar 

utgår från vårdtagarnas behov och har en beskyddande inställning till dem. Den kollegiala 

orienteringen avser hänsynen mot, och gemenskapen med arbetskamraterna. Familjeorien-

teringen syftar till omsorgen om de egna familjemedlemmarna.  

 

Förhållanden i familjelivet, t.ex. arbetsfördelningen, maktfördelningen i hemmen och synen på 

hemarbetet kan enligt Franssén (1997) påverka hur kvinnor agerar i vården. Både kvinnornas 

familjeorientering och behovet av social samvaro med arbetskamraterna går i det praktiska 

omsorgsarbetet före den kvalitativa, goda omvårdnaden av de äldre. Anpassningen till familjen 

begränsar helhetssynen och kontinuiteten i omvårdnaden, bl.a. därför att den kvinnliga vård-

personalen väljer familjen framför att arbeta övertid, och helst arbetar som deltidsanställda. 

Den starka gruppsammanhållningen och gruppnormerna bidrar dessutom till fokuseringen på 

rutinuppgifter (Franssén, 1997). 

 

Szebehely (1995) beskriver servicehusets vårdarbete som ”stressiga ruscher och långa raster”. 

Arbetsuppgifterna måste vid vissa tillfällen, t.ex. på morgonen, utföras mycket snabbt för att 

vårdtagarna inte ska få vänta för länge på att komma upp och få frukost. Arbetet uppsplittras av 

rutiner och aktiviteter som styrs ”utifrån”, av andra än vårdpersonalen själva. De arbets-



 13

uppgifter som bestämts i förhand försvårar för vårdpersonalen att hålla sig flexibla till 

vårdtagarnas behov och önskemål. Vissa omvårdnadsuppgifter utförs rutinmässigt på bestämda 

tider, trots att det inte finns formella hinder att ändra rutinerna (Franssén, 1997). 

 

Påfrestningar i arbetet 
Relationer till vårdtagarna och emotionella aspekter i arbetet med dem anses vara svårare att 

hantera än de praktiska arbetsuppgifterna. Vårdtagarna kan upplevas psykologiskt krävande   

(Astvik, 2003), och arbetet kan också skapa känslor av meningslöshet, hopplöshet, leda, 

avtrubbning och likgiltighet (Fahlström, 1999). Vårdpersonalen tycker de bär ett stort ansvar 

för vårdtagarna (Astvik, 2003; Petterson, 2000). Att inte kunna leva upp till den goda 

omvårdnaden enligt de värderingar som finns, kan  upplevas otillfredsställande och frustre-

rande och orsaka skuldkänslor (Franssén, 1997; Melin Emilsson, 1998). 

 

Tidsbristen förstärker upplevelsen av att inte räcka till och bidrar till skuldkänslorna, och är 

också en vanlig orsak till fysiska besvär (Aronsson m.fl., 1994). Underbemanningen leder 

bland annat till att personalen inte har tid till samtal och aktiviteter som ger boendet ett socialt 

innehåll. Upplevda kvalitetsbrister i omvårdnaden kan enligt forskning medföra psykisk stress 

(Astvik, 2003; Petterson, 2000). Stressen och tidsbristen kommenteras både i Socialstyrelsens 

utvärderingar (Socialstyrelsen, 2003a) och av forskare (Aronsson m.fl., 1994; Fahlström,1999). 

Davies (1996) menar att organiseringen av omvårdnadsarbetet utgår från tidsmässiga premisser 

som inte tar hänsyn till vårdarbetets specifika natur. Anpassas omvårdnaden efter vanlig 

klocktid finns alltför lite utrymme för flexibilitet och emotionellt arbete, att ge det Smith 

(1992) kallar ”det lilla extra”. I omvårdnadsarbete borde enligt Davies de behov den boende 

har bestämma tidsrelationen, inte den linjära tiden.   

  

Det finns höga krav på personalens inlevelseförmåga och människokännedom. I den vardagliga 

tillvaron kan även finnas motstridiga krav från arbetsledning och anhöriga (Petterson, 2000; 

Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). Vårdpersonalen upplever att de har otillräckliga 

kunskaper om de specifika vårdbehov som ett ökande antal äldre har (Runesson & Eliasson-

Lappalainen, 2000). Inom demensboenden har Melin Emilsson (1998) beskrivit hur svårt 

personalen har att orka med att ständigt aktivera och stimulera de boende och umgås med dem.   

 

Vid vård i livets slutskede är hjälp från landstingets stödjande palliativa team ovanligt när det 

gäller de allra äldsta (Socialstyrelsen, 1998). Det behövs kompetens och personlig mognad för 



 14

att känna trygghet i arbetet med de döende och deras närstående och det finns i äldreomsorgen 

stora brister vad gäller medicinska insatser, bemötande, information och stöd till närstående vid 

vård i livets slutskede (SOU 2001:6). 

 

Relationen till arbetsledningen har stor betydelse för klimatet på arbetsplatsen men samarbetet 

upplevs som dåligt av vårdpersonalen (Astvik, 2003; Melin Emilsson, 1998;). Det finns ett 

stort behov av reflektion över arbetet, men äldreomsorgens organisation anses vara dåligt 

anpassad efter den typ av arbete som utförs (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000). Främst 

önskas stöd när relationen till vårdtagarna inte fungerar (Aronsson m.fl., 1994). Om arbets-

ledningen sitter för långt borta och inte delar arbetsgruppens vardag kan det orsaka ångest och 

stress och medverka till att personalen i stället ägnar sig åt att ta hand om varandra och 

varandras känslor (Franssén, 1997). Hur organisationen är utformad påverkar i slutändan det 

som händer när vårdpersonalen möter de boende, eftersom arbetsvillkoren påverkar 

personalens möjligheter att handla. Astvik (2003) har studerat de svåra mötena i omsorgen och 

menar att personalen behöver olika typer av stöd från arbetsledningen och organisationen, som 

t.ex. tid, tillförsel av kunskap och psykologiskt stöd. 

     

Selander (2001, s 191) citerar en undersköterska som säger ”…så trodde man nog att man 

utbildade sig till någonting och så upptäcker man idag att det var ju ingenting! Vi vill gärna ha 

mer utbildning men vi har ju ingenting att jobba med här så det behövs ju inte!”. 

Vårdpersonalen klagar ibland på understimulering, som relateras till att de mer intressanta 

medicinska/sjukvårdande uppgifterna inte längre ligger under deras ansvarsområde (Franssén, 

1997; Selander, 2001). Det löpande omvårdnadsarbetet kan kännas enformigt och är föga 

värdesatt vare sig av personalen själva, organisationen eller allmänheten (Smith, 1994).  

 

Utbildning och professionalisering 
I omsorgsforskningen pågår sedan länge en diskussion om utbildningens betydelse för den 

goda omvårdnaden (Astvik, 2000; Runesson & Eliasson-Lappalainen 2000). Vissa forskare är 

skeptiska till omsorgsyrkenas professionalisering. Waerness (1983) menar att formaliserade 

kunskaper kan motverka den goda omsorgen, och kan leda till att vårdarnas makt över de 

boende stärks. Tonvikten bör i stället ligga på erfarenhetsbaserad kunskap. Mot detta kan 

numera ställas äldreomsorgens allt fler multiskröpliga boende. För en god omsorgskvalitet, 

tillika som goda arbetsvillkor för personalen, förordar Astvik (2000) ”klientspecialisering 
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med generalistkompetens”, vilket i de särskilda boendeformerna kan översättas till bred 

kompetens i arbetsuppgifter tillsammans med specialisering gentemot vårdtagargruppen.  

 
SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att belysa undersköterskors upplevelser av omvårdnad de ger   

äldre personer i kommunala särskilda boenden, d.v.s. hur de upplever ”god” respektive 

”mindre god” omvårdnad. 

 

METOD  
 
En grupp undersköterskor i tre västsvenska kommuner ombads under våren 2003 besvara två 

skriftligt ställda frågor: ”Beskriv en situation inom ditt arbetsområde, då du upplevde att du 

gav en (eller flera) boende god omvårdnad” respektive ”Beskriv en situation då du upplevde 

att omvårdnaden inte fungerade som du skulle önskat”. Av bekvämlighetsskäl kallas härefter 

de situationer som beskrev god omvårdnad A-berättelser, och de som skildrade när 

omvårdnaden inte fungerat B-berättelser.   

 
Teoretisk grund 
En fenomenologisk ansats var naturlig då studiens avsikt var att så fullödigt som möjligt 

belysa upplevelsen av att ge omvårdnad i de äldres vardagstillvaro. Fenomenologin utgår från 

den direkta livsvärldsupplevelsen, och analysen görs så oberoende som möjligt från teorier 

och vetenskapliga förklaringar.  

  

Den fenomenologiska metod som använts, the Empirical Phenomenological Psychological 

method (EPP), har sin grund i Husserls fenomenologiska filosofi (Karlsson, 1995). Metoden 

bygger på fenomenologins upptäckt att medvetandet är intentionellt och alltid riktat mot något 

utanför sig självt. Inom fenomenologin avvisas idén att det finns objektiva fakta som existerar 

oberoende av vårt medvetande. Vi tar världen som omger oss för given och tror att den alltid 

finns där, även om vi inte medvetet tänker på den. Husserl kallade denna livsvärldsupplevelse 

vår ”naturliga attityd”. Den är ett praktiskt och oreflekterat sätt att förhålla sig till världen. 

Målet för EPP-metoden är att uppdaga och beskriva livsvärldsupplevelsens meningsstruktur 

eller essens. En fenomenologisk attityd innebär en reflektion över hur vårt medvetande be-

handlar fenomenet i fråga (Karlsson, 1995).  
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Det som analyseras i EPP-metoden är alltid en text. Essensen i livsvärldsupplevelsen 

framkommer i genomförandet av två reduktioner: För det första gör forskaren en ansträngning 

att blottlägga sin förförståelse och sina teoretiska förkunskaper så att dessa inte används i 

analysen. För det andra utforskas meningsstrukturen inom de faktiska förhållanden som 

beskrivs, vilket Karlsson (1995, s 82) kallar eidetic induktion through interpretation. Analysen 

går därför inte utöver berättelsernas ramar och tolkar inte in ”möjligheter”. I denna studie har 

fenomenet god eller mindre bra omvårdnad betraktats ur ett allmänt omvårdnads- och 

hälsoperspektiv. 

 

Den ursprungliga upplevelsen och texten anses inte vara synonyma eftersom det aldrig går att 

återge en upplevelse fullständigt. Enligt Karlsson (1995) finns i analysens avslutande steg till 

en generell meningsstruktur en möjlighet att överskrida den begränsade reflektionen av 

empiriska data och uppnå ontologiska förhållanden för fenomenet.  

 

En bra berättelse är en naiv, spontan redogörelse av upplevelsen, utan användandet av 

förklarande teorier eller begrepp. Det är viktigt att informanten förstår uppgiften och 

instruktionerna. Ofta behövs ytterligare klargöranden innan tillfredsställande förståelse 

erhållits. En berättelse utgörs av en eller flera aktörer, en början, en handling och ett slut 

(Karlsson, 1995). 

 

Urval 
Personal på fyra särskilda boenden i tre västsvenska kommuner, där författaren tidigare arbetat, 

tillfrågades om medverkan. Två av boendena uppfördes under 1970-talet som ålderdomshem, 

ett var tidigare sjukhem/servicehus och ett är ett relativt nyinrättat gruppboende. Antalet 

boende varierade mellan 76 och 123. För att få så stor insikt och förståelse som möjligt i 

fenomenet var det viktigt att informanterna hade några års erfarenhet av äldreomsorg och 

möjlighet att uttrycka sig i skrift. Före kontakten med informanterna informerades respektive 

arbetsledare/närmaste chef om frågeställningarna och de gav också förslag på lämpliga 

informanter, men urvalet gjordes av intervjuaren. 

 
Undersköterskeutbildning var inget kriterium för deltagande, men samtliga informanter visade 

sig ha en sådan. Sammanlagt 36 frågeformulär, bestående av fråga A respektive B på var sitt 

papper, samt ett informationsblad (Bilaga 1), utlämnades på informanternas arbetsplatser eller 

skickades per post efter telefonsamtal. För det mesta lämnades frågeformulären personligen av 



 17

författaren. Respondenterna informerades om att svaret kunde skrivas ner på frågeformuläret 

direkt, eller på något annat sätt. Det betonades att berättelsen skulle vara en personligt upplevd 

situation, något som hänt i mötet med en eller flera boende. Frågeformuläret bestod av 

frågorna, informationspappret och ett frankerat svarskuvert. Oftast skrevs svaren ner hemma 

hos informanten och skickades per post till författaren.  

 
56 berättelser, varav hälften A- och hälften B-berättelser, lämnades in av 16 undersköterskor 

(14 kvinnor och två män). Åtta av de deltagande informanterna var kända av intervjuaren 

genom tidigare arbetsrelationer. Undersköterskorna hade arbetat inom äldreomsorgen mellan 2-

33 år, i medeltal knappt 15 år. Informanternas ålder varierade mellan 24 och 60 år.   

 

Tjugotvå berättelser, 16 A-berättelser och sex B-berättelser, har analyserats. I studien inklu-

derades alla berättelser som innehöll en personligt upplevd händelse rörande de situationer som 

efterfrågades. Svar som föll utanför kriterierna för en berättelse, d.v.s. saknade en handling, en 

början och ett slut, uteslöts. Även berättelser med teoretiskt innehåll eller mer allmänt hållna 

åsikter om omvårdnad och arbetsmiljö exkluderades. Berättelserna var nedskrivna för hand, 

eller i ett fall som en datautskrift. De flesta berättelserna var korta, medelvärdet var 112 ord. 

Femton berättelser bestod av åtta meningar eller färre. I två fall kompletterades svaren med en 

muntlig intervju. Denna spelades in på band på respektive informants arbetsplats och varade 

mellan 15 och 20 minuter. De muntliga intervjuerna skrevs ner ordagrant och texten 

analyserades fortsättningsvis på samma sätt som de skriftliga  berättelserna.  

 

Exempel på berättelser 
Två berättelser, av vardera god och mindre god omvårdnad, får belysa berättelsernas 

beskaffenhet.  

 

”En gång när vi ordnade grillkväll på avd. Vi hade bakat och grillade. De boende åt så många 

korvar att vi fick åka och köpa fler korvar. Sen när vi avslutade grillkvällen var det en farbror 

som höll ett långt tal och tackade för den fina kvällen och samvaron vi hade haft tillsammans. 

Vid de tillfällena när man ser att de boende är nöjda och mätta och känner att vi hunnit vara 

tillsammans är det som är höjdpunkten i vårt arbete” (13:A). 

 

”Vi hade en väldigt sällskapssjuk pensionär som alltid följde efter oss när vi jobbade. En kväll 

när jag jobbade blev hon väldigt orolig och ängslig. Hon gick efter mig precis överallt och jag 
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mådde så dåligt av att behöva avfärda henne, t.o.m. låsa henne ute då hon följde efter till 

andra pensionärers lägenheter. ’Kan du inte sitta hos mig bara tills jag somnat, snälla syster?’ 

Gissa vad hon fick till svar? Det var hemskt. Tiden är något vi ständigt kämpar med och vi 

räcker inte till, tyvärr” (14B). 

 

Dataanalys 
Analysen bestod av EPP-metodens fem steg (Karlsson, 1995): 

1. Intervjusvaren genomlästes tills en helhetsuppfattning erhållits. Varje del av protokollet 

sattes i relation till hela texten. 

2. Texten indelades i meningsbärande enheter i syfte att nå en koncentrerad och begrundande 

attityd. De meningsbärande enheterna följde inte grammatiska regler utan gjordes där ett 

skifte i textens mening kunde urskiljas. 

3. De meningsbärande enheterna omformulerades och meningsstrukturen söktes genom 

partiell fenomenologisk reduktion och eidetic induction through interpretation. Exempel 

på EPP-metodens steg 2 och 3 presenteras i Tabell 1 (Bilaga 2). 

4. De transformerade meningsenheterna från föregående steg sammanställdes för varje 

berättelse till en individuell struktur (Bilaga 3). 

5. Ur de individuella strukturerna syntetiserades slutligen en gemensam meningsstruktur. 

Essensen av god omvårdnad som den upplevdes av informanterna gjordes genom reflek-

tion på en högre abstraktionsnivå med återkoppling till rådata. Typologiska strukturer 

lyftes fram för att belysa ytterligare innebörder och varianter av fenomenet. 

 

I analysen har det varit av stor hjälp att läsa de berättelser som beskrev när omvårdnaden inte 

fungerade. Genom B-berättelserna påvisades fenomenets motsatta pol, vilket gjorde essensen 

lättare att urskilja. Alla berättelser har lästs av en annan sjuksköterska i syfte att säkerställa att 

inga teorier respektive förförståelse av fenomenet inkluderades i resultatet. 

 

Etiska aspekter 
I ett informationsblad som medföljde frågeformuläret förklarades att medverkan var frivillig 

och att informanternas identitet skulle skyddas. Detta upprepades vid de tillfällen då muntlig 

information gavs. Arbetsledare respektive närmaste chef tillfrågades inför studien, men hade 

inte insyn i vilka informanter som deltog. Frågorna formulerades så öppet som möjligt, särskilt 

vad gäller B-frågan, eftersom intervjusvaren kunde beröra etiskt vanskliga problem.  
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RESULTAT 
 

Generell struktur för upplevelsen av god och mindre god omvårdnad 
Berättelserna i denna studie beskrev god omvårdnad som ett tredelat  händelseförlopp. Detta  

sammanhängande händelseförlopp bestod i ett omsorgsfullt omhändertagande som ledde fram 

till uppfyllandet av behovet/önskemålet; de äldres gensvar i form av glädje/välbefinnande och 

slutligen vårdpersonalens tillfredsställelse över gensvaret. 

 

Det omsorgsfulla omhändertagandet innebar att de äldres kroppsliga behov, närhetsbehov, 

personliga intressen och sociala behov tillgodosågs. Omsorgsfullt omhändertagande krävde 

kännedom om de boende och omvårdnadskunskaper. I omhändertagandet fanns tillitsfulla 

relationer, som även kunde gälla närstående, samt bemödande om de äldres delaktighet.   

 

När behoven tillfredsställdes ökades de äldres välbefinnande, och gensvaret visades i form av 

glädje, tacksamhet och uppskattning. Personalens tillfredsställelse upplevdes som en följd av 

de äldres gensvar, de kände glädje och var nöjda över att ha gjort ett gott arbete och glatt någon 

annan.  

 

När de äldres behov inte kunde tillfredsställas uteblev den goda omvårdnaden. Att inte kunna 

ge erforderlig omvårdnad upplevdes som att hamna i en olöslig konfliktsituation, vilket fick 

undersköterskorna att må dåligt. Orsaken angavs ofta som brist på tid eller brist på utbildad 

personal.  

 

Nedanstående text redovisar typologiska strukturer med variationer av fenomenet. I Bilaga 4 

visas fler exempel och utdrag från de olika berättelsernas rådata. 

 

Typologiska strukturer 
Uppfyllandet av behov/önskemål 

Förutsättningar för ett omsorgsfullt omhändertagandet var god kännedom om de boende och 

omvårdnadskunskaper. Det omsorgfulla omhändertagandet krävde att personalen uppmärk-

sammande och tillfredsställde de äldres kroppsliga behov, närhetsbehov, sociala behov eller 

personliga önskemål.  
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De boendes varierande och individuella omvårdnadsbehov fanns som en erfarenhetskunskap 

hos vårdpersonalen. I den goda omvårdnaden förutsågs hjälpbehoven och det fanns handlings-

beredskap och kunskap om hur individens omvårdnad bäst skulle ombesörjas och när. 
 
Hon blir väldigt tacksam när man lägger kuddarna som hon vill ha dem och 
ser till att hon ligger gott i sängen. Då blir hon lugn och nöjd och sover 
bättre på natten (10:A).  

 

Omvårdnadskunskaper om de äldres hälsotillstånd, sjukvårdskunskaper, uppgiftsorienterade 

”tekniska” kunskaper, hygien-, hushålls- och funktionsrelaterade kunskaper behövdes för den 

goda omvårdnaden. 
 

Vi satte upp henne på sin rullstol med hjälp av lyftmaskin och lyftsele. Vi 
gjorde oss vinn om att hon satt bekvämt i stolen utan konstig ställning på 
huvud armar och ben. Nu  följde mindre justering; kamning, lägga kudde 
under en förlamad arm, munvård (15:A).  
 

 
I det omsorgsfulla omhändertagandet fanns engagemang och bemödanden om de äldres del-

aktighet. Nära tillitsfulla relationer med de boende utvecklades i den dagliga samvaron. Till 

god omvårdnad hörde också tillitsfulla relationer med närstående, vilket kunde utgöra ett stöd i 

kommande svåra situationer, t.ex. vid vård i livets slutskede. God personlig kontakt med-

verkade till att mer tid tillbringades i den boendes närhet och att behovet av ”prat och omtanke” 

(10:A) tillgodosågs.  
 
…eftersom han är mysig och go´ som person, blir det gärna att jag bryr mig 
lite extra. Kemin stämmer, han har fått förtroende för mej i arbetet, och jag 
känner att jag utför en god omvårdnad (11:A). 

 
 
Vissa äldre hade stora behov av närhet och tröst, t.ex. vid svår sjukdom eller inre oro och 

ångesttillstånd. Det fanns då ett behov av personalens ständiga närvaro.  

 
…den boende mådde hemskt dåligt och hade dödsångest. Jag och min 
arbetskamrat gjorde upp att jag skulle sitta hos henne.  

 

De personliga önskemålen mötte olika intressen hos de äldre, t. ex att gå ut på promenader.  
 

En sommardag var jag och en pensionär ute på en liten promenad. Hon 
älskade blommor och det var mycket att titta på…(5:A, berättelse 1). 

 
Behoven av gemenskap med andra tillgodosågs på personalens initiativ genom olika aktivite-

ter, som utflykter och fester, eller att ”gå ner på stan och fika” (5:A, berättelse 3). Anordnandet 
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av de sociala aktiviteterna krävde ofta planering, extra arbetsinsatser och förändring av 

avdelningens rutiner, och även en gemensam målsättning. 
 

…de är många förutsättningar, de är förberedelser, de blir mycket efteråt 
och de gäller ju, att man har någon, eller att de är i stort sett ordinarie 
personalen eller någon som tänker likadant, att det känns viktigt på nåt vis 
(2:A). 

 

De äldres gensvar  

Tillfredsställandet av behoven skapade trygghet och lugn och bidrog till välbefinnande. 

Uppfyllandet av behoven och önskningarna gjorde de boende tacksamma och nöjda och 

skapade goda minnen som kunde leva kvar länge och delas med de närstående och 

personalen. 
 

Hon var helt salig och pratade ofta och länge om detta (5:A, berättelse 1).  
 
Den sociala samvaron gjorde att de äldre ”levde upp” (8:A), blev piggare, gladare och mentalt 

mer vakna. De åt bättre och intresserade sig mer för sin omvärld. 
 

De har lust att göra någonting, och de ser ju fram emot det. De går ju upp, 
och är noga med att de ska ha fina kläder på sig. De uppskattar ju när det är 
fint dukat och de blir ju mycket piggare och klarare, dom kan ju sitta hur 
länge som helst vid ett sånt långbord (2:A).  

 

Vårdpersonalens tillfredsställelse 

Den glädje och uppskattning de äldre visade när deras behov tillgodosågs återfördes till 

vårdpersonalen som en bekräftelse på att omvårdnaden varit god. Det skedde ett utbyte av 

förnöjsamhet, glädje och värme. Känslan av att ha gjort ett bra arbete kunde finnas kvar efter 

arbetsdagens slut och följa med hem. När behovet av närhet  kunde tillgodoses beskrevs det 

som ”underbart”, även om man ”bara” suttit med under en dag (7:A).  
 

När jag åkte hem på kvällen kände jag att jag hade gjort ett jättebra arbete 
trots att jag bara hade suttit och hållit handen och pratat lugnt (7:A). 

 

Omsorgfull omvårdnad ledde till minskat lidande och när den boende mådde bättre, beskrevs 

det som en tillfredsställande känsla av att ”man har gjort någonting” (8:A). Det som gjorts 

behövde i sig inte vara stora, märkvärdiga saker.   
 

Det är en härlig känsla man känner när man gör något gott för dessa 
gamlingar. Det behöver inte vara så märkvärdigt (9:A).   
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Personalens helhetsbild av de boende stimulerandes av aktiviteter som bröt vardagsrutinerna 

och gav de äldre möjligheter att visa sidor av sin personlighet som annars inte kom fram. Efter 

gemensamma måltider, då mat tillagats på avdelningen och de boende åt med en aptit som de 

annars inte visade, var vårdpersonalen särskilt nöjd.  

 

När den goda omvårdnaden uteblev  

B-berättelserna, när omvårdnaden inte fungerade, beskrev situationer där de personliga om-

vårdnadsbehoven inte kunde tillgodoses. Personalen uppmärksammade behoven men kunde av 

olika orsaker inte tillfredsställa dem, vilket förorsakade en konfliktsituation där valet stod 

mellan handlingar som samtliga innebar otillfredsställande omvårdnad.  
 

Jag skulle önskat att man kunde vara hos henne en stund, för hon är lugn när 
man är hos henne. Men det går inte för vi har så många som ska ha hjälp på 
kvällen (10:B).  

 
Valet  stod ofta mellan att tillgodose individuella behov eller upprätthålla en acceptabel kvalitet 

i det löpande avdelningsarbetet. Lösningar fick hittas på plats efter bästa förmåga. I dessa 

situationer upplevdes omvårdnaden som bristfällig hur undersköterskan än handlade.  

 

När de boendes omvårdnadsbehov inte kunde tillgodoses på ett erforderligt sätt, mådde 

undersköterskorna dåligt: ”Det känns inte alls bra” (8:B). Hos oroliga och svårt sjuka äldre och 

ofta vid vård i livets slutskede, fanns stora behov av närvaro och stöd, att ”sitta med”, som var 

svåra att uppfylla särskilt under kvällstid.  
 

En svårt sjuk boende ligger döende…Det var kväll, svårt att få personal som 
var hos henne. En extra nattpersonal skulle komma kl 23.00. Jag kunde inte 
gå hem kl 21.00. Stannade kvar hos henne till någon kom (4:B). 
 

I arbetet fanns en brist på tid som försvårade den goda omvårdnadens genomförande. Arbetet 

upplevdes som pressande och psykiskt tungt. Vikarier löste inte alltid omvårdnadsproblemen. 

Orutinerad personal belastade den erfarna personalen ytterligare eftersom de behövde 

instruktioner och information under arbetspassets gång. Bristfällig omvårdnad kunde även 

upplevas när en boende hade stora speciella omvårdnadsbehov som inte personalen förmådde 

tillfredsställa.  
 

…för att vi har inte riktigt den erfarenheten, känner jag, från att handskas med (boende) 
som har såna psykiska besvär, som han har (2:B). 
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DISKUSSION 

Metod 
Graden av validitet eller trovärdighet beror enligt Karlsson (1995) på hur väl den partiella 

reduktionen genomförts, d.v.s. att författaren inte använt teorier och begrepp i analysen. 

Horisontell trovärdighet innebär att andemeningen i ursprungstexten inte ändras. En annan 

sjuksköterska har därför läst berättelserna och följt transformeringens alla steg.. Med vertikal 

trovärdighet menas att tillkomsten av den generella meningsstrukturen går att följa och därför 

har analysen beskrivits noggrant, och exempel från rådata samt individuella och typologiska 

strukturer finns redovisade (Karlsson, 1995; Polit & Hungler, 1999). Trovärdighet kan enligt 

Söderhamn (2001) också föreligga då citaten från ursprungsdata stämmer väl överens med 

den generella strukturen.   

 

Informanterna utgjorde en urval från fyra kommunala särskilda boenden, belägna både inom 

stad och landsbygd. Alla informanter visade sig ha undersköterskeutbildning, av nyare eller 

äldre slag. Tiden i yrket varierade mellan två och 33 år, ett tidsspann som innebär många 

utbildningsvarianter. Två av sexton informanter var män, vilket överskrider genomsnitts-

andelen män i äldreomsorgen (Runesson & Eliasson-Lappalainen, 2000).    

 

Det var något lättare att få informanter där författaren var välbekant och arbetat länge, vilket 

kunde bero på den personliga kontakten. När frågeformulären utdelades personligen fanns 

möjlighet att klargöra frågställningen. En viss osäkerhet inför frågorna kunde urskiljas, främst 

vad gällde berättelsernas längd och den skriftliga formuleringen. Författaren försökte då ge ett 

förtydligande men också att behålla de öppna frågeställningarna.  

 

Bortfallet av informanter var stort. I tjugo fall uteblev helt och hållet svar på utlämnade 

frågeformulär. Det fanns dessutom en tendens att missuppfatta frågorna och inte beskriva en 

händelse man varit med om, utan mer allmänt ”tycka till”. Kanske var författarens information, 

i bemödandet att inte påverka resultatet för knapphändig. När bortfallet kunnat följas upp var 

den vanligaste orsaken att den tillfrågade ”inte hann” eller ”inte kunde” lämna svar. De 

berättelser som inlämnades var för det mesta mycket kortfattade och det interna bortfallets 

storlek påverkades av respondenter som skrivit flera korta berättelser, vilka samtliga exklu-

derades.  

Bortfallet av B-berättelser var störst, endast sex av 28 berättelser analyserades. Etiska fråge-

ställningar gällande B-frågan uppkom inte, men kan ha påverkat bortfallets storlek och de 
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knapphändiga svaren, så till vida att det kan vara svårt att berätta om tillfällen då man själv 

givit mindre bra omvårdnad. Problemet att minnas de specifika omvårdnadssituationer som 

efterfrågades förklarades ofta bero på stress i arbetet, och visade sig som svårigheter att få 

flödiga texter som beskrev de önskade situationerna och inte något annat. Vardagens många 

små händelser tycktes flyta ihop och vara svåra att särskilja, minnas och uttrycka i skrift. 

Undersköterskorna har inte heller vana eller möjlighet att reflektera över enskilda 

omvårdnadssituationer, vilket har uppmärksammats av flera forskare (Kihlgren, 1999; Skog & 

Grafström, 2000).  

 

Vid några tillfällen ombads informanterna komplettera svaren och dessutom gjordes två 

muntliga intervjuer, som efter transkribering behandlades på samma sätt som övrigt material. 

Resultatet av de muntliga intervjuerna berikade och smälte på ett bra sätt in i det övriga 

materialet. 

 

Resultat 
Essensen av omvårdnad, den goda omvårdnadens betydelse och de äldres behov är till väsent-

liga delar outforskade områden (Lehtinen, Öhlén & Asplund, 2002; Thorslund & Larsson, 

2002), och ger inte svar på frågan varför den nära omvårdnaden ibland är god, men att dess 

motsats också finns. Arbetslivs- och omsorgsforskningens bredare fokus på vårdpersonal, om-

sorgskvalitet och arbetsvillkor (Astvik, 2003; Runesson & Eliasson- Lappalainen, 2000) tycks 

kunna ge bättre förklaringar till företeelser som påverkar omvårdnaden i de särskilda 

boendena. 

 

Omsorgsmiljön på de särskilda boendena är ett specifikt, men än så länge föga utforskat 

område, där vårdpersonalens yrkesroller skiljer sig från de inom landstingssjukvården (Fahl-

ström, 1999). Det som forskats om är i huvudsak förhållanden inom hemtjänst och inom 

vården av dementa. Denna studies resultat, som berör personal på särskilda boenden utan 

speciella verksamhetsinriktningar, diskuteras därför mot forskning där organisationen och 

arbetsmiljöerna kan skilja sig. Eftersom all kommunal äldreomsorg numera utgår från den 

äldres möte med vårdpersonalen i sitt eget hem eller boende, bör dock forskning inom 

hemtjänstens område till väsentlig del vara relevant för personal även inom de särskilda 

boendeformerna. 

Det finns en dubbel innebörd i definitionerna av omvårdnad och omsorg (Norberg m. fl., 1995; 

Szebehely, 1996), som både en känsla och en praktisk handling. I äldreomsorgens vardag visar 
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sig vårdarnas engagemang och kunskap i den goda omvårdnaden, som uttrycks i en handling. 

God omvårdnad kommer inte naturligt utan kräver ett emotionellt arbete för att framträda 

enligt Smith (1992). Det krävs engagemang och vilja; att vinnlägga sig om att omvårdnaden 

blir bra. Berättelserna skildrar den goda omvårdnaden som en kedjereaktion, som igångsätts 

när undersköterskan uppmärksammar behovet eller önskemålet. De äldres glädje blir en 

bekräftelse på att det arbete som utförts varit gott, att undersköterskan gjort något för en annan 

som glatt och tillfredsställt. Därmed mår hon själv bra och god omvårdnad kan sägas vara 

befrämjande för både hennes och de boendes välbefinnande och hälsa. 

 

Det finns en speciell, esoterisk betydelse i att göra saker för någon annan, som beskrivs av 

filosofer som May (1994) och Heidegger (1926/1993). Enligt Aristoteles dygdetik (Ringbom, 

1993) kan den moraliskt goda handlingen kännas igen när den som utför handlingen själv 

känner glädje över det som gjorts. I studiens berättelser väcker den goda omvårdnaden lika 

mycket glädje hos vårdpersonalen som hos de boende. Den reaktion personalen får förstärker 

den egna motivationen och skapar därmed i sig förutsättningar för mer god omvårdnad i ett 

positivt kretslopp (Bauer Alfredsson, 2002). ”De saker som vi ska lära oss att utföra, lär vi oss 

nämligen genom att göra dem” (Ringbom, 1993, s 49). På motsvarande sätt som att människan 

blir besinningsfull genom att bete sig behärskat, utvecklas den goda omvårdnaden genom 

praktiserandet (Randers & Mattiasson, 1999).  

 

I studien har ”önskemål” särskiljts från ”behov” genom konstaterandet att önskemålen är mer 

personliga och utgår från de äldres tidigare intressen under livet. De behov som kunde urskiljas 

har setts som utgångspunkt för de krav som ställs på vårdarna. Kunskap baserad på erfarenhet 

om de äldres individuella önskemål och behov utvecklas i vardagstillvaron och tar sig form i 

tillitsfulla relationer och bemödanden om de äldres delaktighet. Kännedom om vårdtagarna är i 

studien en förutsättning för den goda omvårdnaden och grunden för en individbaserad 

omvårdnad.  

 
 
Men också kunskaper av andra slag, inte minst teoretiska, krävs av vårdpersonalen för den 

goda omvårdnadens utförande. Ökande vårdtyngd och de multiskröpligas stora behov av 

kvalificerad omvårdnad ställer enligt Hansebo och Kihlgren (2004) krav på utveckling av 

omvårdnadens personal, vilket betyder ökat fokus på sjukvårdande, medicinska och 

instrumentella kunskaper. Omsorgsforskningens avståndstagande från professionell utveckling 

tycks i detta perspektiv vara irrelevant, eftersom vården i de särskilda boendeformerna (och 
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hemtjänsten) blir allt mer kunskapskrävande. Omvårdnaden av äldre multiskröpliga och 

dementa är en grannlaga verksamhet, vars betydelse inte är till fullo erkänd (Kihlgren, 1999). 

 

I en berättelse noterar en undersköterska ett behov av att ”sitta med” under en dag då en 

cancersjuk boende i livets slutskede har det extra svårt. Dagens arbetsrutiner omorganiseras. 

Den undersköterska som tillfredsställer behovet av närhet och tröst finner det märkvärdigt att 

hon känner sig så nöjd vid dagens slut eftersom hon ju ”bara” suttit hos vårdtagaren. Men, att 

”sitta med” hör i högsta grad till den goda omvårdnaden, vilket hennes glädje efteråt också 

tyder på. 

 

Ett par av studiens berättelser beskriver den goda omvårdnaden som en handling som ”inte 

behöver vara så märkvärdig”. Det räcker med ”små saker” för att de boende ska bli nöjda, 

vilket kan jämföras med Smiths (1992) undran varför ”det lilla extra”, som är så viktigt för den 

goda omvårdnaden, just kallas ”det lilla”? När omvårdnaden marginaliseras försvinner dess 

betydelsefullhet och komplexitet. Kan detta vara en orsak till upplevelsen av arbetet som 

mindre stimulerande och enahanda? Enligt Melin Emilsson (1998) verkar inte ens 

vårdpersonalen själva inse hur svårt och problematiskt deras arbete är. När outbildad personal 

dessutom anses kunna ta hand om omvårdnaden av de äldre medverkar detta till 

undervärderingen av arbetet, och förstärker känslan av att det man gör inte har något värde, att 

det kan utföras av vem som helst (Astvik & Aronsson, 2000).  

 

I situationer där omvårdnaden beskrivs som mindre bra upplever undersköterskorna en 

konflikt, som ofta utmynnar i ett val mellan att tillfredsställa allas eller den enskilde boendes 

behov. De vill utföra en god omvårdnad men har inte möjligheter till det, särskilt inte i akut på-

kommande situationer, där de står utan vare sig stöd från arbetsledning eller något eget 

handlingsutrymme. Under kvällstid är bemanningen så snålt anpassad att äldrepolitikens mål 

inte kan upprätthållas i situationer som rör vård i livets slutskede. De som drabbas finns enligt 

Prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) i den högst prioriterade gruppen, och är äldre i livets 

slutskede samt äldre med stora behov av personalens ständiga närhet. Enligt Gurner och 

Thorslund (2003) är målen för äldrepolitiken på vissa håll inte längre tillämpbara, eftersom 

varken personalens kompetens eller bemanningens storlek räcker till för att bedriva en god 

vård. 

Vårdarbetet påverkas enligt Franssén (1997) av att vårdpersonalen till största delen består av 

kvinnor som befinner sig i en underordnad position, med låg status och låg lön. 
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Sammanhållningen i arbetsgruppen är därför viktig. Franssén (1997) menar att det finns en 

bristande överensstämmelse mellan tanke och handling i omvårdnadsarbetes vardag, där 

personalen talar och tänker utifrån vårdtagarnas perspektiv, men föredrar samvaron med 

varandra och rutinarbetet i stället för att umgås med dem. Förutom grupptrycket från 

arbetskamraterna kan tidsbristen vara en orsak till att en mer ”patientfokuserad” omvårdnad 

inte kom till stånd. I omvårdnadsarbetet fanns ibland en oflexibilitet och ett fasthållande vid 

rutiner som försvårade den goda omvårdnaden (Franssén, 1997). Flera av studiens berättelser 

berörde direkt eller indirekt detta område.  

 

Vårdpersonal har ett stort behov av handledning, en förstående arbetsledning och möjlighet att 

reflektera och samtala om sitt arbete (Hansebo & Kihlgren, 2004; Runesson & Eliasson-

Lappalainen, 2003). Problem i relationerna med vårdtagarna och med de boende som behöver 

mycket emotionellt stöd är enligt Astvik (2003) det som upplevs svårast för vårdarna. Det finns 

ett samband mellan skuld- och otillräcklighetskänslor gentemot vårdtagarna och fysiska och 

psykiska ohälsosymtom. I förlängningen kan det antas att den mindre goda omvårdnaden 

skapar sjukdomar hos vårdpersonalen. Andelen långtidssjukskriven vårdpersonal är också stor 

(Astvik, 2003).  

 

Att göra vårdpersonalen mer medveten om den goda omvårdnadens betydelse för upplevandet 

av arbetstillfredsställelse och en egen god hälsa kunde bidraga till ökad omvårdnadskvalitet 

inom äldreomsorgen. Genom utveckling av den nära omvårdnaden, så som t.ex Kihlgren 

(1999) och Skog och Grafström (2000) beskriver, kan dessutom arbetet göras mer intressant 

och personligt utvecklande för vårdpersonalen själva. Ytterligare en väg till fler goda upp-

levelser inom äldreomsorgen, är att öka det sociala innehållet i de särskilda boendeformarna. 

Den goda omvårdnaden borde som en förlängd effekt även ge friskare boende och minskad 

framtida vårdtyngd.  
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Sammanfattning  
Den goda omvårdnad som beskrivs i denna studie utgör summan av undersköterskornas 

tillfredsställande av de äldres behov eller önskningar, de äldres positiva gensvar och vård-

personalens tillfredsställelse över detta gensvar. När de äldres behov inte kan tillfredsställas 

upplevs en konflikt i att inte kunna utföra god omvårdnad, vilket får undersköterskorna att må 

dåligt. Det nära omvårdnadsarbetet är tidskrävande och den goda omvårdnaden kräver flexi-

bilitet och mindre fasthållande av rutiner. Varje omvårdnadshandling utgör i sig en möjlighet 

att uppleva ”höjdpunkten för arbetet”, men organisatoriska hinder av olika slag finns i 

arbetsmiljön och arbetsförhållandena på de särskilda boendena. Den goda omvårdnaden kan 

enligt den forskning som finns ha betydelse för vårdpersonalens välbefinnande och hälsa.  
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Tabell 1. Exempel på EPP- metodens steg 2 och 3                        Bilaga 2 
Usk= undersköterskan 
 
Berättelse 1:A 
Meningsenheter Transformerade meningsenheter 

 
Jag tycker det är svårt att skriva om någon speciell 
händelse för det är så mycket hela tiden och det 
mesta handlar ju om att vi ej har tillräckligt med tid 
och för litepersonal.1/   
Men när jag har känt mej mycket nöjd är de  
få gånger jag har hunnit gå ut med någon 2/ 

 
som verkligen längtar ut.3/ 

 
För ett litet tag sedan var jag ute med en 97årig dam 
4/ 
som satt med armarna utsträckta och verkligen njöt 
och ropade o ”den härliga majsolen” 5/ 

 
Hon verkligen njöt, och då känns det bra för mej 
också. 6/ 
 
 
Berättelse 16:B 

 
1.Det är svårt för usk att berätta om en specifik 
händelse, mycket händer i arbetet med de äldre 
och det är ofta stressigt och brist på personal. 

 
2.Usk är tillfredsställd med den omvårdnad hon 
givit när hon någon enstaka gång kunnat ta en 
promenad med någon boende. 
3.Det är extra tillfredsställande att uppfylla en 
boendes speciella önskemål. 
4.Usk tog nyligen en promenad med en nästan 
hundraårig boende.   
5.Denna dam visade sin stora glädje och uppskatt-
ning över promenaden både verbalt och genom 
sitt kroppsspråk.    
6.Usk gladdes åt att den boende uppskattade 
promenaden och solen, det fick även henne att må 
bra. 

Meningsenheter Transformerade meningsenheter 
 
När en gammal dam på ”min” avdelning låg inför 
döden så hade hon inga anhöriga hos sej.1/ 
Jag arbetade kvällspasset med 2 vikarier, 2/ 
 
eftersom dom andra 2 var orutinerade 3/ 
 
så kunde jag inte ensam se till (att) hela avdelningen 
(när man är ensam ”ordinarie” så tar/får man det 
övergripande ansvaret) fungerade. 4/ 
 
Jag kände att jag hela tiden hade dåligt samvete över 
den gamla damen som jag inte hann sitta hos, 5/ 
 
utan hela tiden fick gå in & titta till. 6/ 
 
Samtidigt så försökte jag svara på frågor & tala om 
för dom andra vad som skulle göras under kvällen.7/
 
Den lilla damen fick ligga ensam på rummet 
förutom då jag tittade in o när vi ”skötte om 
henne”.8/ 
Det kändes inte bra. Jag tycker inte att någon ska 
behöva vara ensam. 9/ 
 

 
1.Usk berättar om en boende som är döende och 
inte har några närstående hos sig. 
2.Usk arbetade ett eftermiddags/kvällspass 
tillsammans med två ej ordinarie personal.   
3.Vikarierna hade ingen längre erfarenhet av 
avdelningsarbetet. 
4.Eftersom usk var den enda som hade erfarenhet 
av avdelningsarbetet hade hon det huvudsakliga 
ansvaret för att arbetet och rutinerna fungerade 
denna kväll. 
5.Usk upplevde hela kvällen att hon inte gjorde 
vad hon borde göra, eftersom det inte fanns 
möjlighet för henne att sitta hos den döende. 
6. Usk gick i stället hela tiden mellan sina övriga 
arbetsuppgifter och tillsynen av den döende. 
7. De två ersättarna behövde stöd och hjälp i 
avdelningsarbetet vilket upptog usk:s tid.   
 
8. Den döende kvinnan fick därför ligga ensam 
hela kvällen förutom vid usk:s tillsyner och vid 
skötseln under kvällen. 
9.Usk mådde inte bra av detta, hon anser att ingen 
ska ligga ensam och dö. Detta var i konflikt med 
hennes åsikter om god omvårdnad. 

 
 
 



 

Individuella strukturer                                                   Bilaga 3  
 
(Usk= undersköterskan) 
 
A-berättelser 
1:A Berättelse 1. När usk kan tillfredsställa en mycket gammal boendes önskan om att få 
komma ut på promenad en vårdag känner hon sig nöjd. Den boendes glädje och tillfreds-
ställelse smittar av sig. Tids- och personalbrist gör att usk har svårt att komma på specifika 
händelser av god omvårdnad.  
1: A Berättelse 2. God omvårdnad omfattar även anhöriga. En ömsesidigt förtroendefull 
relation med en boende och dennes närstående medverkar till att usk kan vara ett stöd vid den 
boendes sjukdom och utföra god omvårdnad i samband med dödsfallet. Usk är nöjd över att 
anhörige kan finna en mening med modern bortgång även om usk inte delar denna mening   
2:A Det finns en målsättning bland avdelningspersonalen att fira större helger för att bryta 
vardagsrutinerna. Hur det går till beror på den personal som arbetar vid det aktuella tillfället 
samt att inget oförutsett inträffar. En fest är tidskrävande och innebär extra arbete i form av 
planering före och ändrade arbetsrutiner. Eftersom usk har en nära relation till de boende, är 
det viktigt för henne att de har tillit till personalen och att de görs delaktiga i förberedelserna 
och feststämningen. Festen gör de boende piggare, mentalt mer vakna och de kan övertalas att 
äta bättre. De får något att komma ihåg, samtala om sinsemellan och berätta för anhöriga. 
Deras uppskattning och tacksamhet återförs till usk, som känner sig nöjd. Aktiviteter som 
bryter vardagsrutinerna ger de boende möjlighet att visa andra sidor av sin personlighet och 
befrämjar personalens helhetsbild av dem.   
4:A Usk betonar den goda omvårdnaden som en umgängesform, en social aktivitet. En 
spontant ordnad utflykt under sommaren blir en lyckad och uppskattad händelse som de boen-
de minns och pratar om långt senare. Transportmöjligheter och mat kunde ordnas av usk i all 
hast samma dag. 
5:A Berättelse 1. Usk känner sig glad och tillfredställd med att ha tagit ut en boende på en 
promenad för att tillgodose ett intresse hon har. Promenaden fick den boende att uppleva ett 
möte som gladde henne länge efteråt. Den timma usk utnyttjade av sin arbetstid gav mycket 
glädje tillbaka.  
5:A Berättelse 2. De boende äter frukost med bättre aptit än vanligt efter att usk bakat frukost-
bullar på avdelningen. Lukten av baket gjorde de boende nyfikna. Även de som är mindre 
hungriga äter tillsammans med personalen med god aptit. 
5:A Berättelse 3. Usk och en kollega tar med sig två boende ut på stan för att fika. Detta glädjer 
de boende mycket.  
7:A Usk uppmärksammar ett behov att finnas till hands och sitta hos en boende som vårdas i 
livets slutskede och har en svår dag. Efter arbetsdagens slut känner usk stor tillfredsställelse 
med att ha omorganiserat avdelningsarbetet och suttit hos den boende. Usk menar att det 
kändes märkligt att vara så tillfredsställd efter bara ha suttit med den boende under 
arbetsdagen.  
8:A Berättelse 1. God omvårdnad kan vara svårt att minnas som särskilda händelser, men 
resulterar i tillfredsställelse hos de boende utifrån den helhetssyn usk har. Ibland flyter arbetet 
lätt, men ofta omöjliggör stress och avdelningsarbetets rutinuppgifter samvarostunder med de 
boende. En stunds gemensamhet, en fikastund, stimulerar och glädjer de boende.  
8:A Berättelse 2. God omvårdnad kan också vara omsorgsfull kroppslig skötsel för att minska 
psykiskt och fysiskt lidande. Det kan krävas långdraget arbete för att se omvårdnadens resultat. 
Den goda omvårdnad usk utfört finns kvar som en positiv känsla när hon går hem efter 
arbetsdagens slut.  
9:A Usk känner tillfredsställelse när hon i sitt arbete kan uträtta saker, som inte behöver vara 
särskilt märkvärdiga, men som får de boende att må bra. Usk har dock svårt att komma ihåg 



 

någon sådan sak men beskriver en dag på köpcentret, med gemensam fika och handlingsrunda. 
Väl där levde de boende upp, blev mycket glada och kom på många saker de behövde handla. 
10:A God omvårdnad är att ha god kännedom om de boendes hälsotillstånd samt intresse för 
deras personliga önskemål och specifika hjälpbehov. När usk tillgodoser dessa behov och 
önskemål blir det ett för båda parter tillfredsställande möte. Personal som inte har denna 
inställning till de boende orsakar oro. 
11:A Usk har en tillitsfull relation med en boende, som uppskattar allt det usk uträttar i 
omvårdnaden. Usk upplever att den omvårdnad hon ger är god och tillfredsställer dem båda 
och att hon gärna gör lite ”extra” för denne boende.   
13:A När personalen ordnar en grillkväll med de boende äter de mer mat än vanligt och en av 
dem håller ett långt tacktal till personalen. Samvaro med de boende likt denna kväll känner usk 
är höjdpunkter i hennes arbete. 
14:A Usk stimuleras av att umgås med en boende hon får god kontakt med och tillbringar mer 
tid än vanligt hos denne, men det går inte att få samma gensvar hos alla. Usk har svårt att 
minnas konkreta situationer av god omvårdnad p.g.a. stress, men menar att de boende har 
behov av samvaro och att bli sedda.  
15:A Under en morgonskötsel av en multipelt handikappad boende tar usk gott om tid på sig. 
Den boende hålls delaktig i det som händer. Usk har behov av teknisk kunskap och kropps-
vårdskunskap i omvårdnaden. Under flera skötselmoment måste usk ha hjälp av ytterligare en 
personal. Usk behöver kännedom om den boendes funktionella handikapp och specifika 
omvårdnadsåtgärder i relation till den boende. När den boende är nöjd efter genomförd skötsel 
är även usk nöjd. 

 
B-berättelser 
4:B Usk vill inte medverka till att en döende boende får ligga ensam. Hon känner sig tvingad 
att stanna kvar efter sin arbetstids slut, eftersom det saknas personal. Usk känner i efterhand att 
hon handlade rätt, då den boende hade gått bort under natten. 
8:B Brister i information och handledning runt en svårt psykiskt sjuk boende leder till 
samarbetsproblem i personalgruppen och oenigheter i bemötandet. Kunskapsbrist i personal-
gruppen medverkar till en bristfällig omvårdnad, vilket känns otillfredsställande och svårt för 
usk.   
10:B Usk har en önskan om att få stanna hos en orolig och ångestfylld boende, men har inte 
möjlighet att göra detta därför att många andra behöver hennes hjälp samtidigt.   
13:B Oerfaren personal i samband med att en boende ligger döende medverkar till att denne får 
ligga ensam. Usk som är den ende vane personalen måste hjälpa till med avdelningens 
ordinarie arbetsuppgifter och vikarierna vill inte sitta hos den boende. Usk känner sig splittrad 
mellan omvårdnadsbehoven hon vet finns hos den döende (och senare hos de närstående) och 
sin egen överlastade arbetssituation. 
14:B En kontaktsökande och ångestfylld boende kan inte tas omhand och lugnas, eftersom 
personalen måste sköta det ordinarie kvällsarbetet och inte har möjlighet att vara tillsammans 
med henne. Usk känner sig tvingad att bemöta den boende på ett sätt som hon inte mår bra av, 
men det finns varken tid eller möjlighet för personalen att handla annorlunda.   
16:B En boende i livets slutskede fick ligga i stort sett ensam under ett kvällspass. Usk arbe-
tade med två oerfarna kollegor och arbetssituationen gjorde det omöjligt för dem att sitta hos 
den döende. Usk upplevde en konflikt mellan vad hon ansåg vara god omvårdnad och nöd-
vändigheten att sköta det löpande avdelningsarbetet.   
 
 
 
 



 

Typologiska strukturer, exempel från rådata                                               Bilaga 4 
 
Uppfyllandet av behov/önskemål 
För mig känns det bra när jag kan ge henne den hjälp hon behöver, t.ex. inte låta henne sitta 
uppe längre när hon vill lägga sig, hon får mer värk när hon sitter uppe (10:A). 
Men man märker att det blir bättre av att man sköter om henne, smörjer  ordentligt och tvättar 
och så där. Hon har blivit smärtfri, man märker att hon inte har så ont längre (8:A). 
Och dom blir, jag menar pensionärerna vi jobbar med dom är ju i stort sett som våra anhöriga. 
Vi går ju med dom dygnet runt, nästan. Så jag tyckte, jag tycker det är viktigt och att det 
kändes bra då (2:A).  
 …dottern påpekade när hon kom in till henne att vi hade gjort allt och allt hade vi gjort rätt 
enligt henne. Hon var mycket nöjd och sa även att hon var så glad att det var vi som jobbade 
och tackade oss särskilt (1:A, berättelse 2). 
En av dom saker som man kan glädja dom boende med är mat och då när det är storhelger, 
när man har tid å laga egen mat, duka fint och få alla boende i harmoni (2:A). 
 
De äldres gensvar 
Dom lever upp när man tar, tar sig tid till, ja, sitta och prata allmänt så om vädret (8:A). 
”Tanterna” pratade om det väldigt många gånger faktiskt ett halvår senare och frågar om vi 
inte ska göra om det (4:A).  
Dessa pensionärer brukade inte vara så noga med att äta något annars. Nu satt vi alla runt 
bordet och smorde varsin fralla. Alla åt med god aptit. Även de som inte ville ha något (5:A, 
berättelse 2).  
De var mycket gladare under detta tillfälle än vad jag hade sett dem vara på mycket länge 
(9:A). 
Sen när vi avslutade grillkvällen var det en farbror som höll ett långt tal och tackade för den 
fina kvällen och samvaron vi hade haft tillsammans (13:A).  
För jag tror att vi behöver se, kunna se alla sidor…att dom blir lite uppskattade// att man 
märker skillnad på dom…Det gäller när dom kommer ut till exempel, att dom blir helt andra 
människor när dom kommer ut ur huset (2:A). 

 
Vårdpersonalens tillfredsställelse 
Nu var det klart och jag kände mig nöjd med att hon verkade nöjd! (15:A). 
…de tillfällena när man ser att de boende är nöjda och mätta och känner att vi hunnit vara 
tillsammans är det som är höjdpunkten i vårt arbete (13:A). 
…det värmde mycket i mitt hjärta och allt tog bara en timma (5:A, berättelse 1). 
 
När den goda omvårdnaden uteblev 
Eftersom man var själv ordinarie kunde man inte sitta hos den boende som var döende, 
eftersom vikarierna inte kunde avdelningen så bra att de kunde klara av att sköta den. 
Vikarierna vill ej sitta hos den döende för de tyckte att det var lite otäckt. I sådana situationer 
känner man sig kluven (13:B).  
”Kan du inte sitta hos mig bara tills jag somnat, snälla syster? ”Gissa vad hon fick till svar? 
Det var hemskt. Tiden är något vi ständigt kämpar med och vi räcker inte till, tyvärr (14:B).  
…för att vi har inte riktigt den erfarenheten, känner jag, från att handskas med (boende) som 
har såna psykiska besvär, som han har (2:B). 
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