
 
 

 

Birgitta Anderson och Sofia Bonis 

Socionomprogram med inriktning mot äldre, 210 hp, Institutionen för socialvetenskap 

Ersta Sköndal högskola 

Vetenskapsteori och metod, examensarbete 20 hp, SÄ 62, VT 2013  

Grundnivå 

Handledare: Anna Whitaker 

Examinator: Kenneth Sundh 

 

 

 

 

”Det krävs en dialog…” 
 En studie hur äldreomsorgschefer i praktiken arbetar med bemötandefrågor på 
vård- och omsorgsboende. 
 
 

"It´s necessary with a dialogue..." 

A study of how operations managers at elderly care home address matters of 
reception. 
 



 2 

 
Sammanfattning 

Värdegrundsfrågor är idag ett aktuellt ämne när kvalitet i äldreomsorgen diskuteras och 

värdegrundsarbete är starkt relaterat till bemötande. Syftet med vår uppsats var att undersöka 

hur äldreomsorgschefer arbetar med bemötandefrågor. Vi har intervjuat sex chefer på vård- 

och omsorgsboende i Stockholm med en kvalitativ induktiv ansats. Vi gjorde en 

perspektivanalys med olika ledarskapsperspektiv, handlingsutrymme och dialogens betydelse 

som teoretiska utgångspunkter. Vårt resultat ger en bild av att cheferna har en värdegrund 

som ett stöd i bemötandefrågor men vi ser att ett fortsatt arbete kring komplexiteten med 

bemötandefrågor bör utvecklas. Vi menar att dialogens betydelse är nödvändig i kombination 

med arbetet kring tillit mellan ledare och personal. Tillräckliga resurser och ett mer 

närvarande ledarskap behövs för att ge rätt förutsättningar till att skapa en god 

bemötandekultur i äldreomsorgen. 
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1. Inledning 
“Avreglering, privatisering och skapande av ett företagsliknande klimat har stått i fokus för 

det förändringsarbete som präglat stora delar av offentlig sektor under en längre tid” 

(Holmberg, Henning 2003). Äldreomsorgen i Sverige står därmed också in för nya 

utmaningar. Från myndigheter och regering kommer nu krav på att kvalitén i äldreomsorgen 

måste förbättras. Enligt Socialstyrelsen (Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre, 

delrapport II, 2012) visar det sammantagna resultatet att åtta av tio särskilda boende inte 

uppfyller de krav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter på området. Samtidigt som 

de äldre i huvudsak ger uttryck för att de är nöjda med vården och omsorgen utifrån de 

undersökningar som både Stockholm stad och Socialstyrelsen har genomfört (a.a). Ett ämne 

som är aktuellt när kvalitet diskuteras är värdegrundsfrågor. Värdegrundsarbete hänger starkt 

ihop med bemötande och bemötande är en viktig kvalitetsfaktor för hur äldre upplever 

omsorg. Den nya uppmärksamheten på bemötandet ”bör främst tolkas som en ökad insikt om 

att all omsorg och vård innebär ett viktigt avtryck i den andre personens erfarenhet och 

självkänsla” (Blennberger & Johansson, 2010, s. 47). Om man är i behov av hjälp och stöd 

eller känner sig utsatt förvärrar ett dåligt bemötande situationen ytterligare. Socialstyrelsen 

har fått flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen ”Värdigt liv i äldreomsorgen” 

(Prop. 2009/10:116). Propositionen anger att personalen inom äldreomsorgen ofta inte har den 

kompetens som krävs för att uppfylla nationella och lokala mål för omsorgen och vården av 

äldre. Uppdragen som Socialstyrelsen har fått syftar till att den nationella värdegrunden, som 

är en del av socialtjänstlagen, ska förankras och tillämpas inom äldreomsorgen. Därför 

genomför Socialstyrelsen en värdegrundsutbildning för bland annat enhetschefer i 

äldreomsorgen. Vidare har regeringen identifierat ledarskapets betydelse för att långsiktigt 

utveckla kvalité i äldreomsorgen (Socialstyrelsens lägesrapport, 2012). Enligt Socialstyrelsen 

(a.a.) saknar 10 procent av enhetscheferna inom kommunens vård- och omsorg om äldre 

eftergymnasial utbildning och 37 procent har högst en tvåårig högskoleutbildning. 

Socialstyrelsen har i och med det även fått ett regeringsuppdrag att genomföra en nationell 

ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen (Regeringsbeslut 11:3). Gemensamt för de 

uppdrag Socialstyrelsen har fått är att de ska öka förutsättningarna för äldre personer i 

äldreomsorgen att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  
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Problemformulering 
Bemötandet är en viktig kvalitetsfaktor för hur omsorg upplevs. Hur ett möte utfaller speglar 

även arbetets kvalitet genom personalens tillfredställelse i arbetet, lärande och stress. 

Bemötandet kan försvåras eller underlättas beroende på vilka förväntningar och 

föreställningar som finns, samt vilka resurser som finns i form av bland annat hjälpmedel och 

tid (Aronsson, m.fl. 1995). Socialstyrelsen satsar på både en värdegrundsutbildning och en 

ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen. Men enligt Tullberg (2006) har ledare i 

äldreomsorgen generellt sett mycket god utbildning i jämförelse med andra yrkesgrupper. Är 

det mer kunskap i värdegrunds- och ledarskapfrågor som behövs för att höja chefernas 

kompetens och därmed kvaliteten i äldreomsorgen?  

 

Syfte och frågeställningar 
Vi har i denna studie valt att fokusera på ledarnas arbete med bemötandefrågor eftersom 

värdegrundsarbete hänger starkt ihop med bemötande. Därför är vårt syfte med uppsatsen att 

undersöka hur äldreomsorgschefer i praktiken arbetar med bemötandefrågor på vård- och 

omsorgsboende.  För att försöka nå vårt syfte har vi utgått från frågeställningarna: 

 

• Vad anser enhetscheferna att ett gott bemötande innebär? 

• Vad gör de i sitt ledarskap för att åstadkomma ett gott bemötande? 

• Vad betyder ledarskapet för ett gott bemötande? 

• Vad ser de för utmaningar och hinder i arbetet med bemötande? 

• Vilket stöd har de och vilka verktyg arbetar de med?  

• Vad krävs för att åstadkomma en god “bemötandekultur”? 

 

Bakgrund 
I detta avsnitt presenterar vi sammanhang och ett par begrepp som är centrala för studien och 

vårt syfte. Inledningsvis tydliggör vi en åtskillnad och för en diskussion gällande chefsarbete 

och ledarskap. Sedan följer en beskrivning av de chefer inom äldreomsorgen som vi 

undersöker i vår uppsats och rubriken blir då enhetschef.  Då vi ämnar titta på vad 

enhetscheferna arbetar med gällande bemötandefrågor på specifikt vård och omsorgsboende 

har vi valt att förklara vad just vård och omsorgsboende står för och innebär i dag. Därefter 

presenterar vi en närmare beskrivning av begreppet bemötande och vad ett gott bemötande 

innehåller. Slutligen redogör vi för vad den nationella värdegrunden handlar om samt vad den 
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nationella ledarskapsutbildningen är och består utav.  

 

Chefsarbete och ledarskap 
När vi fördjupar oss i litteratur om ledarskap finner vi diskussioner kring och åtskillnad 

gällande chef och ledare. Rent teoretisk kan man skilja mellan ledarskap (informell 

auktoritetsutövning) och chefsarbete (formell auktoritetsutövning) då ledarskapet är personligt 

och chefsarbetet är formellt (Brytting, 2012). Ledarskapet innebär till exempel att peka ut 

färdriktningen, välja väg, motivera, inspirera, stötta och lära ut. En ledare definieras utifrån 

sin position, “nedåt”, till underställda medarbetare. En ledare är en person som utöver 

ledarskap över andra (a.a., s. 13). En chef däremot är en person som innehar en chefsposition, 

som har underställda men som även har relationer “uppåt” till överordnade chefer. En chef har 

även relationer “utåt” till sidordnade chefer och deras medarbetare (a.a., s. 14). Chefen fattar 

beslut, genomför, följer upp och har en hel del administrativa uppgifter. I chefsarbetet ingår 

även en hel del ledarskap (a.a., s 14). Begreppet chef kan användas för att beteckna den 

formella positionen i en organisation (Tullberg, 2006). Chefspositionen innehåller status och 

resulterar i hur makt, ansvar, och belöningar fördelas. Det handlar om vilka nivåer som finns 

inom hierarkin och vilken plats man i sin befattning har. Chefskapets innebörd är förenat till 

verksamhetens omfattning, antalet underställda och graden av beslutsmässighet. 

Ledarpositionen handlar om relationen nedåt. Om relationen till de ledda. Man kan använda 

sig av begreppet ledare för att beteckna förmågan och möjligheten att påverka och leda andra. 

Därifrån kommer – och därifrån prövas – legitimiteten att leda och då i praktiken ifall denna 

någon kan utöva makt (a.a. s., 13). Chefer och ledare i vardagliga diskussioner tas ofta upp 

som synonymer (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012).  

I andra sammanhang kan begreppen ha olika betydelse. Enhetschefen på ett äldreboende 

har en formell ledarposition och ansvarar för traditionella uppgifter såsom planering och 

organisering. En ledare å andra sidan kännetecknas av sina ledaregenskaper och utövar 

inflytande över andra. Till exempel kan en sjuksköterska eller en undersköterska bli en 

informell ledare inom äldreomsorgen och till exempel strunta i vissa regler eller göra sådant 

som de enligt ledningen, inte bör (a.a., s. 59). En ledare i dessa situationer har en legitimitet 

hos de övriga medarbetarna att utöva ett ledarskap (a.a., s. 95). Om ledarskap ses som en 

kollektiv resurs kan man välkomna de informella ledarna (Thylefors, 2007). Chefer borde 

fråga sig – hur skall jag få till att få så många informella ledare som möjligt i min 

personalstyrka? Informella ledare visar på att ledarskap inte kräver en chefsposition och kan 
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mycket väl samsas med en hierarkisk chef och arbeta mot samma rikting som chefen mot 

verksamhetsmålen. Det går dock inte om chefen känner sig hotad av de informella ledarna 

eller om de informella ledarna kräver något extra för sina insatser, titlar eller lönetillägg. Det 

finns skäl att utifrån en chefsposition vara lite vaksam i förhållande till informella ledare men 

även se möjligheter till konstruktiva krafter inom gruppen (a.a., s. 121). Wolmesjö (2005) gör 

även en distinktion mellan chef och ledare och skriver att chef relaterar till en formell 

position, medans ledare främst relaterar till ledningsfunktionen. En iakttagelse som Wolmesjö 

tar upp i sin studie är att chefskap betonas vid rekrytering inom omsorgsverksamheter medans 

ledarskap, eller brist på ledarskap, ofta omtalas när det uppstår problem i organisationen (a.a., 

s.16). Ledarskap är inget konkret utan finns i relationer och i medvetandet hos de inblandade 

(Bolman & Deal, 1995). Man kan vara ledare utan att vara chef, och chefer behöver inte alltid 

ha ledaregenskaper. Dock kan det vara svårt att som framstående chef inte ha vissa 

ledaregenskaper. Ledarskapet inriktar sig på förändringsprocesser, som innebär visioner, 

nätverk och relationer (a.a., s. 335). Ledarskapet är situationsanpassat, det är olika 

omständigheter som påverkar ledarskapet och vad en ledare måste göra, eller kan göra (a.a., s 

335). Vi är medvetna om att chef och ledare betyder olika saker, men vi ämnar använda båda 

begreppen chef och ledare fortsättningsvis för att variera språket i denna uppsats. 

 

Enhetschef  
Vi har stött på flera begrepp såsom verksamhetschef, mellanchef och enhetschef inom 

äldreomsorgen när vi fördjupat oss i detta arbete. Alla begrepp används idag ute i praktiken 

men kan betyda olika beroende på sammanhang och organisation. Begreppet enhetschef 

används i denna studie gällande första linjens chef inom äldreomsorgen. Med första linjens 

chef avser vi chefer som har direkt ansvar över personalen på vård och omsorgsboende. Ofta 

är de mellanchefer då de har en högre chef över sig . Vi har valt att intervjua chefer som 

arbetar närmast omsorgspersonalen och i ledarskapslitteratur kallas dessa chefer oftast ”första 

linjens chefer”. ”Första linjens chef” har sitt ursprung i Max Webers tankar om byråkratiska 

principer (Abrahamsson m.fl. 2000, s. 42). Socialstyrelsen definierar enhetschef enligt 

följande: fö rsta linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar samt ett 

övergripande ansvar. Vidare ofta ansvar även för schemaläggning, bemanning och 

arbetsgivarfrågor såsom arbetsmiljö, konflikthantering och ansvar för byggnaden där boendet 

finns. Personalansvaret innebär utvecklingssamtal, lönesamtal, rehabiliteringsfrågor, 

personalmöten med mera. Vidare definierar socialstyrelsen: operativt chefsansvar innebär ofta 
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en mellanchef med praktiskt ansvar för löpande verksamhet och pågående 

verksamhetsutveckling. Vi skriver i denna uppsats om första linjens chefer i äldreomsorgen 

på vård- och omsorgsboende. För att variera språket kommer de fortsättningsvis att benämnas 

som både enhetschefer och chefer. 

 

Vård- och omsorgsboende 
Särskilt boende, korttidsboende, gruppboende, äldreboende – det finns en mängd olika 

definitioner av boende inom äldreomsorgen. Den samlade benämningen idag inom 

Stockholms stad är vård- och omsorgsboende för äldre. På Stockholms stads hemsida står ”du 

som behöver omfattande omsorg kan få flytta till vård och omsorgsboende där du får vård och 

omsorg dygnet runt” (Stockholms stad, 2013). Vidare att ”på vård och omsorgsboende bor du 

i egen lägenhet eller har eget rum samtidigt som du kan delta i måltider aktiviteter med andra” 

(Stockholms stad, 2013). Formellt sett räknas inte idag särskilda boenden numer som 

vårdinstitutioner utan som eget boende (Jönson, 2006). Samtidigt uppfyller de i många fall de 

kriterier som Goffman (1973, Jönson 2006, s. 23) benämnt utmärker en total institution. 

Dessa totala institutioner befolkas av människor som befinner sig i en likartad situation, där 

livsvillkoren regleras av formella rutiner, där de är avskilda från omvärlden och det kan vara 

mer eller mindre svårt att lämna institutionen (a.a. s., 23).  

 

Begreppet bemötande 
På vilket sätt kan vi förstå begreppet bemötande? När vi slår vi upp ordet i 

Nationalencyklopedin finner vi att bemötande betyder “uppträdande mot någon, något.” 

(Nationalencyklopedin, 2013a). En utredning om bemötandet av äldre genomfördes under 

senare delen av 1990 talet, och hette just ”Bemötandeutredningen” (Regeringen, 2013a). 

Bemötande är ett etiskt huvudtema för ett socialt möte (Blennberger, 2007). Det är helt 

avgörande hur klienten/brukaren/patienten bemöts och vilken grundinställning och 

”bemötande repertoar” som behandlaren har (a.a., s. 172). Begreppet kan delas upp i ”direkt 

bemötande” där vi ses ansikte mot ansikte och andra bemötande insatser som till exempel en 

behandlare gör som inte är ”direkt bemötande” - till exempel dokumentera, ringa 

telefonsamtal, skicka mejl, post och annat. Direkt mötande kan man kalla 

”personbemötandet” och det tar sig uttryck i språkbruk, tonfall, gester och kroppsspråk (a. a., 

s. 173). Man kan skilja mellan ett “institutionsbemötande” och ett “personbemötande”. 

Institutionsbemötande innefattar det samlade bemötande från institutionens alla 
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representanter. Miljö, inredning, estetik och de fysiska lokalerna ingår och signalerna som 

kommer från det institutionella bemötandet har betydelse. Måttet på tillgänglighet och olika 

stämningslägen har också betydelse i det institutionella bemötandet (a.a., s. 173). Det är det 

direkt mötandet vi i huvudsak ämnar titta närmare på i denna studie, men vi vill tillägga att vi 

förstår genom våra besök på olika vård och omsorgsboenden att det institutionella 

bemötandet, det vi möttes kort av i entréer, receptioner och hallar har en stor betydelse.  

 

Ett gott bemötande 
Vad är signifikant för ett gott bemötande? Ett gott bemötande inom socialt arbete består av 

vissa nyckeluttryck. Till exempel respekt, jämlikhet, vänlighet, tillit, empati, stöd, 

uppmuntran och tröst (a.a., s. 174). ”Till bemötandet hör ett språk, vars ordval och tonfall ger 

bemötandet dess karaktär” (a.a., s. 175). Tonfall och ordval spelar roll. Vilket språkbruk vi 

bör använda kan delas in i in i dels vilket språk vi har i det direkta mötet, dels vilket språk vi 

har för att ge uttryck för förändring och ”beskriver den andre som en aktör i sitt eget liv” (a.a., 

s. 176). Utgångspunkten för detta är det sociala mötet med en klient/patient/brukare som är 

aktuell för sociala insatser, ej specifikt med en äldre klient, men vi ser att det går att översätta 

även till det sociala arbetet och mötet med de äldre inom äldreomsorgen. När det gäller gott 

bemötande inom äldreomsorgen finner vi i Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i 

socialtjänsten, SOSFS 2012:3 att det står följande om gott bemötande: ”Den nämnd som har 

ansvar för verksamhet inom socialtjänsten eller den som yrkesmässigt bedriver enskild 

verksamhet bör beakta följande aspekter för att se till att äldre personer får ett gott 

bemötande: 

• Personalen är lyhörd och empatisk i mötet med den äldre personen. 

• Arbetet organiseras så att personalen får tillräcklig tid att lyssna till och samtala med den 

äldre personen. 

• Personalen beaktar att den äldre personen befinner sig i en beroendeställning och verkar för 

att bemötandet upplevs som respektfullt” (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Nationella värdegrunden  
Anledningen till att vi beskriver den nationella värdegrunden är för att få kunskap om vad det 

är för dokument, hur det ser ut och vad det består utav. Den 1 januari 2011 infördes en 

värdegrund i socialtjänstlagen. ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 

personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap. 4§ socialtjänstlagen 
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2001:453 SoL). Med anledning av detta fick Socialstyrelsen uppdrag av regeringen att ta fram 

ett vägledningsmaterial för personal som arbetar med äldre människor: ”Äldreomsorgens 

nationella värdegrund”. Syftet var att ”stödja utförarnas arbete med värdegrunden, inspirera 

till utvecklande samtal och reflektera kring värdegrundsfrågor.”  I vägledningsmaterialet, som 

vi fortsättningsvis kallar ”Nationella värdegrunden” i denna uppsats, säger Socialstyrelsen 

vilja ge information kring sambanden mellan värdegrund, systematiskt förbättringsarbete och 

evidensbaserad praktik (Socialstyrelsen, 2013). En stor del av den nationella värdegrunden är 

praktiska övningar som utförarna kan göra med sin personal. Övningar är indelade i stycken 

man kallar dialoger. Dialogerna handlar om; självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och 

sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, individanpassning och delaktighet, 

gott bemötande och insatser av god kvalité. Vad är just dialogen om gott bemötande tar upp?  

Dialogen börjar med rekommendationer att läsa ”Gott bemötande och värdigt liv och 

välbefinnande”. I boken görs en analys och tolkning av vad värdegrunden och bestämmelsen 

om brukarinflytande innebär för äldreomsorgens vardagsarbete (Blennberger & Johansson, 

2010). Ett bemötande lägger grund för hur ett möte mellan två människor kommer att fungera. 

Det räcker inte med att vara snäll, korrekt och ha kunskaper, utan det måste till en relation. 

Vårt bemötande som professionella hänger samman med självbestämmande, trygghet, 

meningsfullhet och sammanhang, respekt för privat liv och personlig integritet, 

individanpassning och delaktighet. I denna dialog finns övningar som handlar om reflektion 

kring gott bemötande. Man tar upp frågeställningar som; vad kan ett mindre bra bemötande få 

för konsekvenser? Vad händer när vi inte lyssnar? Vad händer nästa gång vi träffar personen? 

Om personen känner sig otrygg med oss för att bemötandet inte är bra – hur går det då att 

göra det vi ska? Vad händer med oss själva när vi träffar personen igen?  Man går igenom 

socialtjänstlagen, föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens allmänna råd SOFS 

2012:3: ”Den nämnd som har ansvar för verksamheten inom socialtjänsten eller den som 

yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet bör beakta följande aspekter för att se till att äldre 

människor får ett gott bemötande”. Att ”Personalen är lyhörd och empatisk i mötet med den 

äldre personen”. Samt ”Arbetet bör organiseras så att personalen får tillräckligt med tid att 

lyssna och samtala med den äldre” samt att personalen “beaktar att den äldre personen 

befinner sig i en beroende ställning och verkar för att bemötandet upplevs som respektfullt”. I 

den nationella värdegrunden har man sammanställt en dialogkarta där man kan diskutera vad 

som försvårar ett gott bemötande och hur det ser ut i egna verksamheten. Vad man kan göra 

för att förbättra verksamheten och vad det är som ligger till grund för ett gott möte? Två större 

övningar i denna dialog kräver blädderblock eller whiteboardtavla, papper och pennor. Den 
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första övningen handlar om att alla skall skriva upp olika egna värdeord gällande bemötande. 

Den andra övningen handlar om att man skall resonera om egenskaper och förhållningssätt 

kopplade till tidigare värdeord. Slutligen skall man göra en individuell reflektion kring 

bemötande samt en summering (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Den nationella ledarskapsutbildningen 
Vad innebär den nationella ledarskapsutbildningen? Det började med att regeringen gav 

Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Famna 

och Vårdföretagarna ta fram ett vägledande underlag och ge förslag på en nationell 

ledarskapsutbildning avseende enhetschefer inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2011). 

Regeringen har avsatt 100 milj. SEK för att genomföra den nationella ledarskapsutbildningen. 

I den rapport ”Förslag och vägledande underlag” som socialstyrelsen skrev (Artikel, 2011-4-3 

eller ISBN 978-86885-01-4) hittar vi att aktuell målgrupp för utbildningen är enhetschefer 

inom äldreomsorgen. Med enhetschef avses första linjens chef, den som ansvarar för 

omvårdnadspersonalen, ekonomi, budget samt verksamhetens drift. Vidare att utbildningen 

riktar sig till enhetschefer både inom kommunalt såväl som privat driven äldreomsorg. 

Utbildningen skall utgå från ett operativt ledarskap med fokus på medarbetarskapet, det vill 

säga deltagarna skall få kunskaper till stöd för att hantera det vardagliga arbetet tillsammans 

med omvårdnadspersonalen. Socialstyrelsens rapport belyser att utbildning i ledarskapet i hög 

utsträckning är en fråga om att kunna leda, styra och utveckla en verksamhet. Vidare skriver 

man att för att uppnå en väl fingerande äldreomsorg där den enskildes värdighet och 

välbefinnande värnas, krävs en förståelse för hur, när och varför metoder och förhållningssätt 

skall användas hos såväl enhetschefer som hos omsorgspersonal. Ledarskapsutbildningen är 

avsedd att åstadkomma detta. Det underlag man tagit fram är baserat på enkätutskick till 

enhetschefer och socialchefer i ett urval kommuner, intervjuer med äldreomsorgschefer och 

enhetschefer. Uppdraget har vidare diskuterats intern bland Socialstyrelsens medarbetare som 

är ansvariga för övriga regeringsuppdrag med bas i proportionen Värdigt liv i äldreomsorgen. 

Utbildningens mål är att den dels skall vara nationellt likvärdig. Den skall stödja 

enhetschefens utveckling av sina ledaregenskaper. Den skall ge deltagarna insikter, kunskaper 

och förmågor. Förmåga att implementera metoder och förhållningssätt, samt skapa 

förutsättningar för att ta tillvara kunskaper genom dokumentation och uppföljning av insatser. 

Utbildningen startar hösten 2013 och ger 30 högskolepoäng. Den är uppdelat i fyra delar, där 

den första delen handlar om den nationella värdegrunden för äldre. Den andra delen handlar 
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om lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd, den tredje delen handlar om ledarskap, 

medarbetare och organisationer. Den fjärde och sista delen handlar om upphandling, 

uppföljning, förbättringskunskap och evidensbaserad praktik (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Tidigare forskning 
Vad är det man har studerat tidigare inom detta kunskapsfält när det gäller enhetschefers 

situation, bemötandefrågors komplexitet på vård och omsorgsboende? Här har vi tematiserat 

tidigare forskning under olika rubriker. Det finns en enorm mängd forskning om ledarskap, vi 

har sammanställt en del som relaterar till vårt område under ledarskap. Vi har hittat forskning 

om ledningsfunktionen i förvandling inom äldreomsorgen i Sverige. Den förändring som har 

skett kan ge en djupare förståelse för hur enhetschefens situation ser ut idag och vi satt 

rubriken hur har yrkesrollen utvecklats? Vi har hittat forskning kring ledarskapet inom 

äldreomsorgen men inte så mycket om specifikt enhetschefernas arbetssituation. ”Under 

senare delen av 90-talet utvecklades forskningsintresset för biståndshandläggaren men den 

renodlade chefsrollen inom äldreomsorgen finns det inte så mycket forskning om” 

(Hjalmarsson, m.fl. 2004). Kvinnor som leder kvinnor och som vårdar flertalet äldre kvinnor 

ledde till rubriken; vad betyder ledarskap och genus? Vi har valt ut ett par studier som 

behandlar olika bemötandefrågor under bemötande på vård och omsorgsboenden för att 

belysa komplexiteten inom bemötandet. Det finns ett fåtal studier som gjorts i Sverige om 

bemötandefrågor ur ett ledarskapsperspektiv? Bemötande frågor ur ett ledarskapsperspektiv 

inom äldreomsorgen kan det i framtiden behövas mer kunskap kring. 

 

Ledarskap 
I dagens samhälle och arbetsliv, både inom privat och offentlig sektor är begreppet ledarskap i 

fokus på ett sätt som inte existerat förut (Tullberg, 2006). Nya termer presenteras ofta, till 

exempel; demokratiskt, karismatiskt, situationsanpassat, visionärt, pedagogiskt, etiskt, eller 

coachande ledarskap (a.a., s. 11). Ledarskap inom s.k. human service organisationer, eller 

organisationer inom vår välfärdssektor ställer speciella krav (Thylefors, 2010). Speciella för 

att själva råmaterialet i organisationen består av människor, uppgifterna handlar att skydda 

och gagna utsatta människors välbefinnande och organisationerna som skall ledas är ofta 

politiskt styrda. Behoven är obegränsade, resurserna är begränsade (a.a., s. 16). 

Verksamheterna offentligt finansierade, offentligt exponerade samtidigt som uppgifterna kan 

vara psykiskt belastade och det är en kvinnodominerad sektor (a.a., s. 33). Tullberg (2006) 
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utgår från ett perspektiv där hon ser ledarskapet som en relation mellan två parter. Den ena 

parten ger legitimitet till den andre att agera vilket i sin tur innebär att ledarskapet är något 

som kan utföras av fler parter. Ledarskapet är något som kan utvecklas av fler än chefen, det 

existerar i relation till andra än chefen, till exempel till arbetskamrater. Detta är betydelsefullt 

i platta organisationer (få chefer och stora arbetsgrupper), som finns till exempel inom 

äldreomsorgen. Då kan ledare fram ur helt andra roller än en chefsposition. (a.a., s. 16). 

Kunskap om ledarskap är av vikt eftersom det sociala arbetet i sig är under ständig förändring 

på grund av samhällets ständiga förändringar menar författarna till ”An analysis of leadership 

within the social work profession”. Samhällets förändringar kräver kunskap i 

ledarskapsteorier så socialarbetare och socionomer kan möta och arbeta med frågor om 

kulturell mångfald, nya familjestrukturer, psykisk ohälsa, det ökade antalet äldre m.m.. 

Utbildning och kunskap inom ledarskap kan bidra till att stärka professionen menar 

författarna till studien (Hank & Hutchison, 2000). 

 

Hur har yrkesrollen utvecklats? 
Idag finns varken ”kommandoror” eller föreståndare på vård- och omsorgsboenden 

(Trydegård, 1996). 1910 etableras yrket, i och med lagstiftning beslutades att 

fattigvårdsanstalter skulle finnas i alla kommuner med en föreståndare. Föreståndarens 

uppgift var att fostra och kontrollera de intagna som bestod av gamla, sjuka, yngre fysiskt och 

psykiskt handikappade, psyksikt sjuka men också friska barn. Under 30- och 40- talet 

utvecklas ålderdomshemmen till ”inackorderingshem” för just de skröpliga gamla. Sjuka och 

handikappade skulle nu få omsorg av annan huvudman. Husmor - nu var det ett kvinnligt yrke 

- skulle skapa hemkänsla och trivsel både bland personalen och bland de boende (a.a., s. 172). 

Under 50- och 60- talet ökade andelen äldre av befolkningen och äldrefrågor får stor 

uppmärksamhet. När den offentliga sektorn exploderade under 50- talet, var det med kvinnor 

som huvudsakliga arbetstagare (Törnquist, 2004). Gällande äldreomsorgen var det en 

medveten politisk strategi att anställa kvinnor, då den arbetskraft som fanns var gifta och 

medelålders kvinnor. De anställds ofta per timme, kunde jobba ett par timmar om dagen, 

arbetet likställdes med hushållsarbete som sågs som något naturligt och okvalificerat samt 

därmed amatörmässigt (a.a., s. 15). Yrkesgruppen utvecklas sedan mot två grenar, dels en 

som äldresjuksköterska, dels med den framväxande hemvårdens framväxt mer som 

administratör (Trydegård, 1996). Under 70- talet försvinner tyngden i medicinskt kunnande 

då hemsjukvården byggs ut. De två yrkesprofilerna smälter samman till en och nu börjar 
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bilden av hemtjänstassisten komma fram. Under 80 talet inträder en ny socialtjänstlag och en 

social omsorgsutbildning leder till yrket hemtjänstassisten. På 90 talet börjar man dela upp 

yrkesrollen igen, denna gång mellan myndighetsutövning och chefskap (a.a., s. 174). Dessa 

förändringar inom äldreomsorgen har inneburit att arbetsuppgifterna i majoriteten av i de 

svenska kommunerna har delats upp till det vi har idag, dels biståndshandläggare och dels 

arbetsledare (Karlsson, 2010). Teknisk utveckling, decentralisering och avreglering är 

samhällsförändringar som bidrar och ställer nya krav på hur verksamheter idag skall 

organiseras och ledas inom äldreomsorgen (a.a., s. 26). Förändringar som påverkar dagens 

krav på ledarna inom äldreomsorgen. Krav som ansvar, effektivitet, resultat, förmåga till 

kommunikation, förmåga till social och relationell kompetens och just förmåga att styra och 

leda (a.a., s. 27).  

 

Ledarskap i äldreomsorgen  
Bilden av ledarskapet inom den kommunala äldreomsorgen är svårfångad och komplex 

(Wolmesjö, 2005). Ledarskapet kan beskrivas som en mellanposition eller en klämsits med 

krav från olika håll (a.a., s. 46). Kraven från politiker och överordnade chefer skapar ett hårt 

tryck, liksom kraven på ledarskap från de som arbetar inom organisationen. Ledarna skall 

ömsom vara verksamhetschefer med ansvar för budget och ekonomi, ömsom vara 

arbetsledare med legitimitet från personalen ute på golvet. Skiftande krav ställs och det är 

svårt att förena dessa två egenskaper i samma person (a.a., s. 254). Många av cheferna har 

begränsad makt eller möjlighet att leda och påverka enhetens förutsättningar (Hjalmarson, 

m.fl. 2004). Cheferna ger uttryck för vanmakt då budgeterna är svåra att hålla och det inte 

finns stöd från ledning. Enheterna är för stora och vardagsarbetet är stressigt. Målen är höga, 

ansvaret stort, resurserna små och stödet litet. Många av cheferna inom Stockholms stad 

saknar både tid och pengar för utvecklingsinsatser (a.a., s 87). Karlsson (2010) menar att 

chefer inom kommunal sektor känner sig styrda av socialtjänstlagen, de arbetsrättsliga lagarna 

och politiska beslut. De upplever maktlöshet främst då det gällde styrning av ekonomin och 

politiska beslut. Karlsson instämmer med Wolmesjö att det skapas ett korstryck eller en 

klämsits som cheferna upplever i dagens äldreomsorg. Att vara chef inom äldreomsorgen har i 

massmedia och forskning beskrivits i ”dystra ordalag” under de senaste åren (Henriksson & 

Wennberg, 2009). En omöjlig ekvation med stor omsättning bland personalen och långa 

sjukperioder bland cheferna. Men en del av cheferna tycker jobbet är roligt och utmanande. 

Det är meningsfullt att skapa kontinuitet och integritet för de äldre. De chefer som har arbetat 
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länge med äldre och har ett genuint intresse för de äldre påvisar väl fungerande verksamheter. 

Detta hänvisas till Andersson - Felé (2007) som beskriver chefers arbetssätt att förhålla sig 

till; de underställdas komplexa situation, en uppmuntran till självständigt arbete, ett 

tillvaratagande av kommunikation med de anställda samt ett lärande förhållningssätt och stort 

engagemang, är bidrag som gör att verksamheterna fungerar mycket bra. Cheferna i denna 

studie kunde sin verksamhet in i minsta detalj – en anledning till att de blev accepterade av 

medarbetarna som då lät sig ledas. En annan intressant aspekt var att ledare och personal var 

mycket tillsammans. Ledarna deltog i det dagliga arbetet och ledarna prioriterade att vara 

mycket tillgängliga. Att organisera en verksamhet med knappa resurser är en konst, inte 

endast utifrån ekonomiska resurser utan även utifrån personalens kunskaper och engagemang. 

Cheferna arbetade på ett pedagogiskt sätt genom ansvar och delaktighet, exempelvis 

delegerades kontaktmannaskap, schemaläggning och inringning av vikarier (a.a., s. 42). 

Harnett (2012) menar att det kan finnas flera ledare på ett äldreboende, medans en enhetschef 

till exempel är formellt ansvarig för verksamheten så är det oftast en sjuksköterska som 

fungerar som arbetsledare på avdelningen. Vem som agerar ledare beror på vilken situation 

man befinner sig i (a.a., s. 89). Följande förutsättningar, tankar och tolkningar gör ledarskapet 

inom äldreomsorgen signifikant:  

• Den allmänna problematiseringen av äldreomsorgen och äldreomsorgens organisering 

som något i sig som försvagar ledarskapet. Hur upplevs det att ständigt bli kritiserad?  

• Den platta organisationen som är så vanlig för äldreomsorgen med ett stort antal 

medarbetare under varje enhetschef.  

• Den enkönade personal strukturen.  

• Den pågående diskussionen om privat kontra kommunalt driven verksamhet.  

Samma förutsättningar kan gälla för andra verksamheter men måste ändå i sin speciella 

kombination ses som specifika för svensk äldreomsorg (Tullberg, 2006).  

 

Ledarskap och genus 
Det är han, mer sällan hon, i litteraturen om ledarskap, som antas vara den som formar 

ledarskapet (Tullberg, 2006). Ledarskapslitteraturen har ofta ett normativt perspektiv, en stor 

del syftar till att definiera det ideala ledarskapet och hur detta kan uppnås (Wahl, 2001). 

Forskning om ledarskap har i stor utsträckning dominerats av män, en konsekvens av detta 

kan vara ett oreflekterat förhållningssätt till just kön (a.a., s 41). Arbetsmarknaden är 

könssegregerad både horisontellt och vertikalt. Kvinnor och män tenderar att arbeta i olika 
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branscher, utföra olika sysslor och finnas på olika positioner (Wahl, Brytting, 2010). Kvinnor 

arbetar i lika stor utsträckning i privat sektor som i offentlig sektor men män jobbar till största 

delen i privat sektor. Av de drygt 4,3 miljoner människor som befinner sig i arbete i Sverige 

är ca 200 000 chefer. I snitt är tre procent av kvinnorna chefer och åtta procent av männen 

chefer (a.a., s. 151). Kvinnor dominerar helt inom äldreomsorgen både som anställda och som 

mottagare av insatsen (Törnquist, 2004). Omsorgsarbetet har sin historiska, sociala och 

kulturella grund i det oavlönade kvinnoarbetet och detta präglar dagens omsorgsarbete (a.a., s. 

14). Enhetscheferna i äldreomsorgen upplever sin arbetsmiljö mycket ansträngd (Lundeqvist, 

2008). I en kontroll 2004 som Arbets & miljöverket gjorde i en kommun i Sverige 

konstaterades att det fanns en risk för psykisk överbelastning och stress bland enhetschefer 

inom äldreomsorgen. Den kvinnligt dominerande äldreomsorgen har generellt betydligt sämre 

förutsättningar och sämre villkor i arbetsmiljö än den i studien jämförande manligt 

dominerande tekniska förvaltningen i samma kommun. Detta trots samma arbetsgivare, trots 

att kommuner idag skall bedriva jämställdhetsarbete genom rättsliga politiska direktiv. Dock 

påvisas strukturell ojämställdhet i denna studie totalt då en hel verksamhet ges sämre 

förutsättningar (a.a., s. 47). 

I ”We are only women here” studeras kvinnliga chefer inom kvinnodominerade 

organisationer. De arbetar inom vårdsektorn med äldreomsorg. Här fanns en stark känsla av 

delaktighet och samhörighet, befogenhet att fatta beslut, forma visioner, bygga team och 

coacha personalen för förbättringar inom arbetet. Samtidigt konstaterades att män i samma 

bransch fick mer uppmärksamhet, erbjöds attraktiva jobb och fler karriärmöjligheter. I 

tidigare studier av kvinnliga chefer i manligt dominerade branscher anpassade sig eller 

relaterade dessa kvinnor till män för att kunna förverkliga ledarskapet. Det gör inte de 

kvinnliga cheferna i denna studie. Det är vad de gör i jobbet som utgör kärnan i deras 

ledarskap (Regnö, 2010). 

 

Ledarskap och bemötande 
Det finns inte mycket forskning om hur man arbetar med bemötandet ur ett 

ledarskapsperspektiv inom äldreomsorgen idag. Thörn (2001) menar att omsorg som 

verksamhet, både har en ”kroppslig” och ”själslig” sida. Det kroppsliga är det vi tänker på när 

vi talar omsorg i fysisk mening, det själsliga innebär att man bekräftar den äldre och gör den 

äldre delaktig i livet. Detta har betydelse för ledarskapet och kvalitén gällande bemötandet 

inom äldreomsorgen (a.a., s. 8). Bemötande handlar också om dåligt uppförande mot kolleger, 
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att någon är kantig eller ”vass” men det handlar framförallt om hur man bemöter de boende 

och deras anhöriga, menar enhetschefen i Tullbergs studie (2006). Om det uppdagas att ett 

bemötande inte har varit gott, tar hon ”tag i det direkt”, går det inte att lösa tar hon in hjälp i 

form av handledning till personalen. Gällande ett reportage i massmedia när studien gjordes 

gällande dåligt bemötande av en äldre kvinna i Gislaved märks att frågan är laddad och att det 

enligt både enhetschefen och personalen skulle vara det värsta som kan hända. Enhetschefen 

resonerar i denna studie följande; enskildas medarbetares misstag är även organisationens 

misstag, inte bara i omvärldens ögon utan även för just denna enhetschef och hennes personal 

(a.a., s. 63).  

Thörn (2001) undersöker hur ledare löser etiska dilemman. Thörn hänvisar till Maclagan 

(Maclagan, Thörn, 2001) som menar att det finns två metoder för praktiskt ledarskap; 

bedömningsmetoden och dialogmetoden. Bedömningsmetoden innebär att förstå, att förställa 

sig, att sätta sig in i detaljer och konkreta situationer, att identifiera etiska aspekter som är 

aktuella och förstå dem i sitt sammanhang. Dialogmetoden är ett komplement och innebär att 

man tillsammans med medarbetare gör övervägningar, genom att föra en dialog. Vidare så 

utkristalliserades att ledarens relation till personalen gällande tillit, lojalitet och ansvar hade 

betydelse för hur ledarna arbetade med bemötandefrågor (a.a., s. 33). Chefernas 

arbetsuppgifter många, de anställda är stora grupper och flera har stora enheter under sig som 

skall ledas (Jormfeldt, 2005), Arbetsledaren har ansvaret för hur omsorgen ser ut och att 

handleda personalen kräver både kunskaper och resurser (a.a., s. 129). Detta kräver att 

arbetsledaren måste vara engagerad och motiverad, ha kunskaper och resurser. 

Verksamhetens ledning måste aktivt visa att man tycker dessa frågor är viktiga och stödja 

arbetet. Arbetsledaren måste ha ett instrument, en handledning att arbeta med (a.a., s. 130). 

 

Bemötandet på vård och omsorgsboende 
I den vetenskapliga artikeln ”Such Trivial Matters” (Persson & Wästerfors, 2012) illustreras 

aspekter på personalens bemötande av äldre på ett vård- och omsorgsboende. Här synliggörs 

hur de boende äldre klagar över ”små obetydliga saker”. De äldre vill inte lägga sig utan vara 

uppe längre för att se ett speciellt tv-program, de tycker kakan är för hård för att tugga, man 

vill inte duscha, kudden ligger fel i sängen är exempel de äldres behov. Men istället för att 

registrera de äldres behov, arbeta efter de äldres behov, åsidosätter personalen de äldre och 

viftar bort behoven som ovidkommande och obetydliga klagomål. Saker, som är viktiga för 

närstående och äldre görs oviktiga genom personalens sätt att prata. Genom att beskriva 
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synpunkter som ”gnäll” och äldres klagomål som ”småsaker” skapar personal och även 

tjänstemän en retorisk kontext som författarna kallar trivialiseringsretorik. Personalen kan inte 

se eller höra de äldres behov utan anser dem vara besvärliga. De äldre bara klagar för själva 

klagandets skull. Logiken blir att det är personalen som bestämmer vad som är viktigt och inte 

för de boende. En del äldre fortsätter att klaga och blir ansedda som jobbiga, men de flesta 

äldre tystnar så småningom och fogar sig. Studien visar hur vardagligt prat och agerande kan 

visa sig vara kraftfulla maktfaktorer och skapa betydande hinder när de äldre försöker ha 

inflytande i sitt liv (Persson & Wästerfors, 2009). Whitaker (2009) skriver bland annat om 

vad och vilka de anhöriga möter på äldreboendet. På vilket sätt blir de anhöriga bemötta? 

Bemötandet handlar inte bara om hur mötet sker mellan personalen och de äldre, utan även 

hur personalen bemöter de anhöriga. Även hur bemötandet av själva äldreboendet som 

institution kan se ut. Först möter man som anhörig institutionen, själva platsen och det kan ge 

upphov till olika känslor hos de anhöriga. Känslor som ledsnad, sorg och rädslor men också 

trygghet (a.a., s. 144). När de anhöriga sedan möter personalen upplever de hur personalen 

bemöter, behandlar och uppträder mot de äldre. Just detta bemötande präglar i stor grad de 

anhörigas erfarenhet. Såsom de upplever att personalen bemöter de äldre, så upplever de att 

de själva blir bemötta av personalen. Men relationen mellan de anhöriga och personal handlar 

inte enbart om bemötande utan är mer komplicerat än så. Det handlar om olika aspekter av 

stöd. Det som framkommer är att det stöd som de anhöriga upplever handlar till stor del om 

just själva bemötandet från personalen. Vikten av detta bemötande är av stor vikt framför allt 

när det gäller de äldre och åldrande i livets slutskede (a.a., s. 146).  

 

Sammanfattning av kunskapsläget 
När det gäller ledarskapsteorier finns det idag en mängd forskning om ledarskapets betydelse, 

uppkomst och effekter både inom Sverige och internationellt. När det begränsas mot 

ledarskap inom äldreomsorgen i Sverige så finns det en del om hemtjänst och 

biståndshandläggare. En del forskning vi har hittat spretar åt lite olika håll. En del menar att 

enhetscheferna sitter i en klämsits, andra visar på att de trivs med sitt arbete som enhetschef. 

Vad beror de olika forskningsresultaten på? Stad och landsbygd? Organisationsform? Bland 

det vi har hittat har vi försökt att hålla oss inom de senaste tio åren för att hålla oss aktuella. 

Bemötandefrågor är komplexa och det visar de få studier som finns inom området. Vi hittar 

inte mycket forskning som handlar om hur man arbetar med bemötande frågor ur ett 

ledarskapsperspektiv på vård- och omsorgsboenden idag i Sverige. 
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2. Metoder och material 
I det följande avsnittet redovisar vi uppsatsens ansvarsfördelning, våra teoretiska 

utgångspunkter, forskningsansats och metodval samt litteratursökning. Därefter presenterar vi 

våra intervjuer, vår analysprocess och metoddiskussion samt etiska överväganden och 

teoretiska utgångspunkter.  

Uppsatsens ansvarsfördelning 
Vi har under “Inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar” samarbetat, 

diskuterat och till slut kommit fram till hur vi vill formulera oss. Även utformandet av 

intervjuguide har skett genom diskussioner och gemensam bearbetning. Intervjuerna har vi 

gjort tillsammans, förutom de två sista då vi delade upp oss en och en på grund av tidsbrist. Vi 

har delat upp arbetet med skrivandet av c-uppsatsen i två delar. Birgitta har haft ett 

övergripande ansvar för “Bakgrund och tidigare forskning”. Sofia har haft ett övergripande 

ansvar för “Metod och material”. Vi har skrivit på varsitt håll och sedan försökt sammanställa 

materialet. Under resans gång har vi gett varandra hjälp och stöd när det har behövts. 

“Resultat, analys och slutsatser” har vi tillsammans kommit fram till via en gemensam 

process och genom gemensamma diskussioner. Detta har lett till att vi till slut skrivit den 

delen tillsammans. 

 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Utgångspunkten i en socialkonstruktivistisk ansats är att ”verkligheten är socialt 

överenskommen och föremål för ständiga omförhandlingar” (Jönson, 2010). Jönson beskriver 

att med detta, kommer ett intresse för det samspel och de processer som är med och skapar 

våra uppfattningar om hur saker och ting är. Ett intresse för de konsekvenser och följder som 

blir resultat av denna verklighetssyn. Jönson menar att de socialkonstruktionistiska teorierna 

under de senaste årtiondena är omfattande. Det finns forskning som ägnar sig åt ontologiska 

och epistemologiska frågor inom socialkonstruktionistiska teorier, det vill säga frågor om 

verklighetens beskaffenhet och vår möjlighet att ha kunskap om den. Men i denna uppsats 

håller vi oss till grundtanken att verkligheten är socialt konstruerad och dessutom föremål för 

ständiga omförhandlingar. Sociala konstruktioner utgår aldrig från ett tomrum, utan förhåller 

sig till processer i det förflutna (a.a., s. 17). Det är interaktioner mellan människor som skapar 

verkligheten och processer som skapar våra uppfattningar hur saker och ting är (a.a., s. 17). 
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Det är själva görandet av det sociala problemet som ligger i fokus och är intressant, enligt 

Jönson. Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten öppnar upp för frågor såsom; 

konstruerat, hur då? Av vem? Genom vilka processer? Med vilka medel? I vilka 

sammanhang? I vems intresse? (a.a., s.18). Sohlberg (2009) skriver att vi som enskilda 

individer inte kan åstadkomma sociala konstruktioner, vi kan ha privata uppfattningar om 

saker och ting men det gör inte att vi kan åstadkomma sociala konstruktioner. När det till 

exempel gäller naturvetenskaplig forskning finns det ofta antaganden om en så kallad objektiv 

verklighet som forskaren skall försöka avspegla i sina teoretiska konstruktioner, men för 

samhällsvetenskapen är situationen mer komplicerad (a. a., s. 251). Här finner vi inte en 

objektiv verklighet utan istället finner vi att det är människor och sociala grupper som 

konstruerar verkligheten. De allra största “konstruktörerna är tiden eller historien“ (a.a., s. 

257). Vi tror en socialkonstruktionistisk utgångspunkt är intressant när vi närma oss vårt 

ämne. Vad finns för eventuella hinder och vad är det som är utmanande med att arbeta med 

bemötandefrågor idag inom äldreomsorgen? 

 
Forskningsansats och metodval 
Vi har för denna studie valt en kvalitativ induktiv ansats. Vid kvalitativa studier används ofta 

ett induktivt förhållningssätt, vilket betyder att en teori eller en hypotes skapas utifrån 

empirin. Ett deduktivt förhållningssätt däremot betyder att forskaren drar slutsatser av det 

studerade utifrån redan skapade teorier (Alvesson & Sköldberg 2008, s.42). Enligt Patton (i 

Larsson 2005, s. 95) kan den induktiva strategin vara viktig för att skapa förutsättningar för 

att informanten ska få möjligheter att med egna ord och begrepp beskriva sina upplevelser i 

olika avseenden. Likaså en möjlighet för en teori att kunna växa fram ur empirin (a.a., s. 95). 

Vi valde en kvalitativ forskningsmetod för att försöka ta reda på mer kunskap om ledarnas 

arbete men även för att finna sätt att kunna tolka deras beskrivningar av sitt arbete samt få en 

ökad förståelse för deras situation. Larsson (2005) menar att “man i den kvalitativa metoden 

försöker nå kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån hennes egna ord, uttryck 

och meningsbeskrivningar.”  

 
Litteratursökning 
I inledningsfasen då vi fortfarande var sökande i vår inledning och problemformulering, 

kontaktade vi en utredare på Socialstyrelsen och fick rapporter och regeringsuppdrag skickade 

till oss. Vi sökte även efter publikationer på Socialstyrelsens hemsida samt fick möjlighet att 

närvara på Socialstyrelsens äldre konferens om att arbeta i äldreomsorgen. Vi deltog även på 
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ett seminarium arrangerad av Vårdalinstitutet och fackförbundet Vision om att vara chef i 

äldreomsorgen, där vi fick tips på litteratur. När vi till slut funnit vårt syfte med denna studie 

sökte vi först i Diva och SWEPUB med hjälp av sökorden bemötande, ledarskap och 

äldreomsorg men fick inga träffar. Vidare när vi sökte på bemötande, ledarskap och 

äldreomsorg i LIBRIS fick vi två träffar. När vi sedan begränsade vårt urval till bemötande 

och ledarskap fann vi även då få träffar. Vid sökningen på endast ledarskap och äldreomsorg 

alternativt bemötande och äldreomsorg fick vi flest träffar. Till en början då vi sökte bland 

internationell forskning använde vi oss av sökorden leadership, elder care alternativt older 

people och olika ord för bemötanden så som exempelvis receiving, interaction och meetings. 

Vi uteslöt också det engelska ordet för bemötande. Då uppkom det främst litteratur relaterad 

till vårdvetenskap och vi uteslöt ordet nursing. Vi har främst sökt på databaserna Libris, 

SwePub, socINDEX och Academic Search Premier men även på Google scholar från år 2000 

och framåt. För att ytterligare få tips och idéer på litteratur har vi sökt efter rapporter från 

Äldrecentrum samt tittat på tidigare forskning för att få tips på relevanta studier och 

eventuella teorier för vårt syfte. 

 

Intervjuer 
Som verktyg i den kvalitativa metoden har vi valt semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är 

enligt Backman (2008, s. 59) en av de vanligaste metoderna inom det kvalitativa perspektivet. 

Backman skriver även att en av de vanligaste missuppfattningarna är att det är lätt att göra 

intervjuer, vilket vi själva fått erfara. Det som även ska beaktas under intervjun är att 

forskaren själv ingår som en del av instrumentet (a.a., s. 59). De semistrukturerade 

intervjuerna definieras av att intervjuaren har en intervjuguide där teman och en rad 

huvudfrågor är bestämda på förhand men att det finns utrymme för avvikelser från guiden 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 46). Vi såg det som lämpligt att vara flexibla vad gäller 

frågorna eftersom organisationerna på de olika enheterna såg olika ut samt för att kunna 

använda följdfrågor om intressanta ämnen skulle dyka upp under intervjutillfället. Viktigaste 

var dock enligt oss att ha en liknande struktur för att lättare kunna tolka materialet och 

jämföra svaren med varandra. Vi har under intervjuerna även använt oss av När? Var? Hur? 

frågor vilket är kännetecknande i semistrukturerade intervjuer enligt Justesen & Mik-Meyer. 
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Urval 
Utifrån vårt syfte att försöka få kunskap om ledares arbete med bemötandefrågor, blev vårt 

val att använda en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer som underlag för det empiriska 

materialet. I den kvalitativa ansatsen väljs informanter ut i syfte att ge ökad förståelse och 

insikt skriver Backman (2008, s. 59). Vi valde att söka upp chefer som arbetade på vård-och 

omsorgsboende. På dessa boende fanns både somatiska avdelningar och demensboende. Vi 

valde även aktivt bort de enheter som endast hade demensboende då vi tror att de arbetar mer 

specifikt med bemötandefrågor på grund av de boendes sjukdomsbild. Samt att det inom 

demensvården finns särskilda metoder som används i bemötande och i kontakten med 

demenssjuka (Ragneskog 2011, s. 72). Vi var intresserade av att se hur man generellt över 

somatiska- och demensavdelningar arbetar med bemötandefrågor. De chefer vi har kontaktat 

har det yttersta ansvaret för sitt boende och ett direkt personalansvar för 

omvårdnadspersonalen. Ett problem som vi stötte på var att titeln och hur ledarskapet var 

organiserat skiljde sig från olika vård- och omsorgsboende. På vissa boende kallades den 

högsta ledaren för verksamhetschef och på andra för enhetschef, beroende på hur stor 

organisationen var. I de fall då organisationen var stor och hade flera enheter med 

underordnande ledare blev vi av verksamhetschefen hänvisade till en enhetschef eller en 

biträdande verksamhetschef.   

För att komma i kontakt med vår urvalsgrupp sökte vi via Stockholm stads hemsida och 

funktionen där man kan se och jämföra de 86 stycken olika vård- och omsorgsboende som 

finns att välja på i Stockholm. Vår önskan var att få kontakt med chefer från olika 

organisationsformer. Detta för att få en så rik urvalsbild som möjligt. Vårt mål var att få träffa 

6-8 chefer, från respektive verksamhet; kommunal-, ideell och privatverksamhet. Vi började 

med att skicka mejl till 18 chefer varav sex till respektive organisationsform. Efter cirka en 

vecka kontaktade vi, via telefon de som inte svarat. Eftersom responsen från främst de privata 

aktörerna var mycket dålig skickade vi ytterligare 8 mejl till fler privata aktörer och följde 

upp med telefonsamtal. Efter cirka två veckor hade vi fått tag på 8 informanter som ville vara 

med i vår studie. Under två av intervjuerna visade det sig att informanten inte riktigt tillhörde 

vår urvalsgrupp och valde därför att endast ta med 6 informanter, två från respektive 

organisationsform.  

Efter samtycke av cheferna för en intervju skickade vi ett informationsbrev till dem 

innehållande information om anonymitet och möjlighet att avbryta deltagandet i studien. 

Anledningen till att vi valde att först skicka ett kortare mejl var en från oss förmodad tidsbrist 

hos cheferna. Ett längre informationsbrev skulle de kanske inte ta till sig. Vi har dock 



 24 

reflekterat kring om bristen på anonymitet i det första mejlet kan ha spelat in för att många av 

de privata aktörerna tackade nej. Var det en rädsla för att bli granskade efter den massmediala 

granskningen nyligen eller att de hade en stor arbetsbelastning? 

 

Informanter 
Av de sex informanterna var nästan alla relativt nya på sina arbetsplatser, både de med lång 

och kort tid i yrket. En av dem hade endast arbetat på sin enhet i några månader, andra ett 

halvår till ett år och den som arbetat längst hade varit chef på sin enhet i cirka tre år. 

Ålderspannet på våra intervjupersoner var mellan 29 år och 58 år. Alla hade olika lång 

yrkeserfarenhet bakom sig men tre av intervjupersonerna hade alla arbetat både i 

äldreomsorgen och som chef i cirka 30 år. De andra hade arbetat i äldreomsorgen mellan fem 

till nio år och som chef mellan 1/2 år till 17 år. Alla informanter hade ansvar för stora enheter 

med mellan 40 till 76 underställda medarbetare inkluderat timanställda. Av 

intervjupersonerna var två stycken sjuksköterskor, en socionom med inriktning på äldre och 

funktionshindrade, en hade gått sociala omsorgslinjen och de andra två var sjukgymnast 

respektive mentalskötare med beteendevetarpoäng på högskola. Två av informanterna hade 

även annan arbetslivserfarenhet bakom sig så som biståndshandläggning respektive arbete i 

handikappomsorgen. Alla våra informanter var kvinnor.  

 

Genomförande 
I vår första kontakt med informanterna beskrev vi syftet med vår studie men skickade inga 

frågor i förväg. Under intervjutillfällena var alla mycket positiva och flera av informanterna 

påpekade att det tyckte att vi hade valt ett mycket bra och aktuellt ämne. Endast en av 

intervjupersonerna var stressad och vi fick därmed korta ner intervjun. Trots att de flesta 

tyckte att det var svåra frågor att svara på fick vi ändå relativt uttömmande svar, som dock 

även ibland gick utanför ämnet. Eftersom vi båda själva arbetat i äldreomsorgen tidigare fick 

vi ett bra samtal och informanterna var mycket ärliga i sina svar. Alla intervjuerna gjordes på 

respektive informants arbetsplats och vi var båda med på de fyra första intervjuerna. Men 

valde sedan på grund av tidsbrist att ta de resterande två var för sig. Under de fyra första 

intervjuerna turades vi om att vara den som hade huvudansvaret för intervjun och den andras 

uppgift var att hålla koll på att intervjuguiden följdes samt att inkomma med följdfrågor som 

exempelvis; Hur gjorde du då? Hur kändes det? Alla intervjuer spelades in på våra 

mobiltelefoner, vilket vi informerat om i vårt informationsbrev. Vi hade även med oss ett 
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samtyckesdokument till informanterna som de skrev under. De fyra första intervjuerna 

spelades in på bådas telefoner. Transkriberingen gjorde vi inom 1-2 veckor efter 

intervjutillfället och transkriberingen gjordes noggrant men vi valde att utesluta vissa partier 

då informanterna svävade ut på ämnen som ej var relevanta för vårt syfte. Vi transkriberade 

hälften var av våra intervjuer och intervjuerna var mellan 43 min och 69 min. 

 

Analysprocess 
Efter att transkriberingen av våra sex intervjuer var klar hade vi cirka 50 sidor textmaterial. I 

ett första skede gick vi tillsammans igenom svaren vi fått under respektive tema i vår 

intervjuguide. För att kunna tolka materialet klippte vi ut frågorna efter våra teman och 

skapade ett nytt dokument. Eftersom många av svaren vi fått från våra informanter gick in i 

varandra gjorde vi en ny tolkning utifrån våra frågeställningar. Vi kom sedan fram till olika 

kategorier till resultatdelen, som vi tyckte speglade vårt syfte och våra frågeställningar.  

Därefter påbörjade vi analysen. Liksom Jönsson (2010, s. 56) beskriver, sorterade vi 

materialet genom kodning och letade efter intressanta mönster. Genom funderingar på var sitt 

håll och sedan en diskussion kom vi fram till olika koder för vår analysdel. Utifrån dessa nya 

koder tyckte vi oss se relationer till den tidigare forskningen och våra teoretiska 

utgångspunkter. Vårt syfte var att undersöka hur äldreomsorgschefer i praktiken arbetar med 

bemötandefrågor på vård- och omsorgsboende. För vår studie har vi använt en 

perspektivansats, eller perspektivanalys, som enligt Jönsson (a.a., s.25-37) är ett sätt att 

studera hur perspektiv är uppbyggda och hänger ihop. Jönsson menar att problemperspektiv är 

en mängd förklaringar och resonemang om problemets orsaker, omfattning och lösningar. Det 

vill säga hur en intervjuperson ser på ett speciellt problem, hur hon ser på orsakerna, 

omfattningen och lösningar.  

Metoddiskussion 

Metodval 
Då vårt syfte var att undersöka arbetet med bemötandefrågor i äldreomsorgen utifrån några 

chefers egna beskrivningar föll det sig naturligt att just fråga cheferna själva. Vi valde att 

intervjua de som var ansvariga för sin enhet och hade direkt personalansvar för 

omvårdnadspersonalen. Vi utgick från en induktiv forskningsansats men hade en viss 

förförståelse om arbetet med bemötandefrågor. Intervjuerna gjordes efter en semistrukturerad 

intervjuguide med möjligheten till följdfrågor när det var av intresse. Eftersom vi valde att 
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utforma intervjufrågorna efter olika tema blev det lättare att sammanställa svaren och koda 

materialet. 

 
Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett mått på att mätningen verkligen mäter det som skall mätas (Jönson, 2010, s. 

13). Men enligt Kvale (1997, s. 264) begränsas då validiteten till ett resultat i siffror. Kvale 

menar att validitet inom samhällskunskapen är om en metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka. Larsson (2005, s. 115) påpekar svårigheten med den kvalitativa metoden när det 

gäller reliabilitet och validitet; “Den kvalitativa forskaren är ju i sig både ett mätinstrument 

och en uttolkare av mening vid analysen av data.” Validiteten är beroende av forskarens 

hantverksskicklighet och som visar sig i att hon ständigt kontrollerar, ifrågasätter och 

teoretiskt tolkar sina resultat (Kvale, 1997, s. 266). För att uppnå en så hög validitet som 

möjligt, enligt inrådan från Larsson (2005, s. 116), försökte vi utforma de öppna frågorna så 

att de verkligen fångar in det som vi hade för avsikt att fånga in. Vi försökte även få så 

informationsrika beskrivningar som möjligt genom att de fick uttrycka sina uppfattningar och 

upplevelser fritt. Här är vi dock självkritiska då vi efter intervjutillfällena uppmärksammade 

varandra på att ställa ledande frågor. Något vi under transkriberingen fann svårt var som 

Kvale (1997, s. 203) skriver att uppmärksamma de språkliga komplikationerna som är 

förbundna med övergången från muntligt till skriftligt språk. Det kan vara så att exakt samma 

skrivna ord i en utskrift förmedlar två olika betydelser beroende på var den som skriver ut 

väljer att placera punkt och kommatecken. (a.a., s. 201). Vår urvalsgrupp och genomförandet 

har vi beskrivit noggrant ovan. Som en bilaga (Bilaga 1) finns även vår intervjuguide för att 

kunna se om vi fångat in det som vi hade för avsikt att fånga in.  

Reliabilitet är ett mått på att mätningen skett korrekt (Jönsson, 2010, s. 13). Det vill säga 

forskningsresultatets innehåll och tillförlitlighet (Kvale, 1997, s. 263). Kan resultatet 

reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare? För att öka reliabiliteten i denna 

studie har vi noggrant beskrivit hur vi har gått till väga med kodning, tolkning och analys. 

Under intervjuerna ställde vi frågor som var relaterade till samma tema på grund av att 

informanterna närmat sig temat tidigare under intervjun. Vilket gjorde att vi kunde se om 

svaren innehöll samma information samt att informanterna i många fall kom med mer 

uttömmande svar. Reliabiliteten har dock varit olika i olika intervjuer bland annat på grund av 

intervjuarens talrikedom och om tid funnits till att återkomma till frågor eller inkludera 

följdfrågor. Informanternas svar kan även ha präglats av att svara det som de tror vi ville höra 

eller det som deras arbetsgivare vill att det ska säga. Detta framkom i vissa fall under 
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eftersnacket då inspelningen var avslutad. De fyra första intervjuerna gjorde vi tillsammans 

och båda gjorde inspelningar, vilket har gjort att vi lätt kunnat gå tillbaka till 

intervjumaterialet för att dubbelkolla svaren och eventuella citat. Men som Kvale (1997, s. 

266) skriver “avklingar den moderna tron på kunskapen som verklighetens spegel och istället 

framträder föreställningen om verkligheten som en social konstruktion.”  

 
Generaliserbarhet 
Kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera (Larsson, 2005, s. 118). Är resultatet 

främst av lokalt intresse eller kan de överföras till andra intervjupersoner? Kvale (1997, s. 

280) menar att kravet på att samhällskunskapen ska producera generaliserbar kunskap bygger 

på antagandet att vetenskaplig kunskap är giltig för alla platser, tider och människor. Men att 

konstruktivistiska ansatser ser istället att kunskap är skapad i sociala och historiska 

sammanhang av förståelse och handling i den sociala världen.  Om vi dock vill ställa oss 

frågan om intervjuresultatet är generaliserbart ska vi fundera på om den kunskap som kommit 

fram i specifika intervjuer kan överföras till andra relevanta situationer (a.a., s. 281). Likaså 

menar Williams (i Bryman 2008, s. 369) att kvalitativa forskare i vissa fall befinner sig i en 

position där de kan skapa vad han kallar för “måttliga” generaliseringar, det vill säga sådana 

där olika aspekter av det fokus som en undersökning har “kan betraktas som exempel på en 

bredare uppsättning av identifierbara drag”. Vilket vi tolkar som att studiens slutsatser 

eventuellt skulle kunna bidra med en jämförelse med den tidigare forskningen. 

 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för forskning består av fyra huvudkrav: 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (God 

forskningssed, 2011). Dessa är till för att vägleda den enskilde forskaren och enligt Kvale 

(1997, s. 86) är de etiska frågorna aktuella under hela forskningsprocessen. Vi har förhållit 

oss till informationskravet och nyttjandekravet genom att vi skriftligen informerade våra 

intervjupersoner om studiens syfte via ett informationsbrev (Bilaga 2). I brevet informerade vi 

om deltagarens anonymitet, rätten att avbryta medverkan i studien, rätten att inte svara på 

ställda frågor samt att det inspelade intervjumaterialet endast skulle användas för uppsatsens 

syfte och ska förstöras efter att uppsatsen har examinerats. Samtyckeskravet har vi tillgodosett 

genom att intervjupersonerna själva bestämt sig för att delta i vår studie. Samt att de både 

muntligt och skriftligt lämnat sitt samtycke i och med att vi medtog ett samtyckesdokument 
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för underskrift till respektive intervjutillfälle. För att tillgodose konfidentialitetskravet 

kommer vi att behandla deras uppgifter konfidentiellt och avpersonifiera dem i största 

möjligaste mån. Vissa av våra intervjupersoner kom vi i kontakt med via deras egen chef eller 

kollega och vi är därmed medvetna om vikten av konfidentialiteten. Vi anger inga namn eller 

andra, enligt oss själva, alltför tydliga igenkänningsfaktorer. För att vara transparenta och 

kunna kontrolleras har vi under metoddelen tydligt beskrivit vårt tillvägagångsätt i denna 

studie.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011, s.51) valde vi till en början vilka teoretiskt förankrade 

begrepp som skulle ligga till grund för de teman vi använde oss utav för att göra en 

systematiserad tematisk läsning av vårt intervjumaterial. I inledningsfasen hade vi olika 

ledarskapsteorier som utgångspunkter. Men under arbetets gång med att tolka vårt resultat 

blev dessa teoretiska utgångspunkter inte lika tydliga. Dock har vi använt oss utav en 

socialkonstruktivistisk ansats för att göra tolkningar och koda. Ansatsen har sin grund enligt 

Jönsson (2010, s.118) i en socialkonstruktivistisk teori för analysarbetet. Vi har under 

analysens gång mest relaterat till tidigare forskning men även i vissa samband Bolman och 

Deals (2005) två olika perspektiv på ledarskap. Human resorce (HR)-perspektivet och det 

strukturella perspektivet. Under analysens gång fann vi även att handlingsutrymmet var en 

utgångspunkt som var viktig för att kunna analysera vår empiri och har utgått från Svensson, 

m.fl. (2008). Det som tydligast utkristalliserades under arbetets gång och i analysprocessen 

var att vi såg en vikt i att ta med dialogens betydelse som bland annat Gunilla Silverberg 

(2005) skriver i sin bok “Praktisk klokhet”. Dialogen har samband med möjligheterna till 

reflektion och handledning varav vi även har tagit med Rinnan & Sylwans (1994) bok 

“Hjälparens utsatthet”.  

  

HR-perspektivet och det strukturella perspektivet 
Bolman och Deal (2005) presenterar olika perspektiv på ledarskap. Vi har valt HR (Human 

Resorce)-perspektivet och det strukturella perspektivet för att lättare kunna se hur och utifrån 

vilka perspektiv våra informanter arbetar. Bolman och Deal menar att eftersom organisationer 

kan ge upphov till avhumanisering och frustration kan de anställdas kompetens slösas bort 

samtidigt som de anställda inte får någon arbetstillfredsställelse. De ägnar därför en stor del 

av sin tid åt att göra motstånd och försöka vinna över systemet. HR-perspektivet ger ett annat 
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synsätt, nämligen att skapa en produktivitet och mobilisera en energi som alla tjänar på. HR-

perspektivet innebär att man anser att människors färdigheter, attityder, energi och 

engagemang är tillgångar av avgörande betydelse, vilka antingen hjälper eller stjälper en 

organisation. Idén om att anställda faktiskt bryr sig om de gör ett bra jobb eller inte är 

essentiell. HR-perspektivet anser att organisationer finns till för att uppfylla människors 

behov och inte tvärtom. Människor och organisationer behöver varandra eftersom 

organisationer behöver kunskaper, färdigheter, energi och nya idéer och människor behöver 

lön, möjligheter att utvecklas samt att göra karriär. Är överensstämmelsen mellan individ och 

system dålig blir minst en av parterna lidande eller så blir båda förlorare. Men är 

överrensstämmelsen god mellan individ och system tjänar båda parter på det. Individerna får 

ett meningsfullt arbete som ger dem tillfredställelse och organisationen får den kunskap och 

energi som behövs för att lyckas (a.a., s. 151-152). 

Det strukturella perspektivet innebär en tro på rationalitet och på att den formella 

ordningen minimerar uppkomsten av problem och maximerar utfallet. Det strukturella 

perspektivet förespråkar väl uttänkta roller och relationer. Utformas den formella ordningen 

på rätt sätt finns det möjligheter för både kollektiva målsättningar och individuella skillnader. 

I det strukturella perspektivet antas att organisationer ska uppnå uppställda mål. 

Specialisering och tydlig arbetsfördelning förbättrar effektivitet och utfall. Lämpliga 

samordnings- och kontrollformer säkerställer att olika individers och enheters ansträngningar 

kopplas samman. Strukturen måste anpassas så att den passar organisationens villkor. 

Problem och försämrade prestationer uppstår till följd av strukturella svagheter och kan 

åtgärdas med hjälp av analys och omstrukturering (a.a., s. 75). Ett strukturellt perspektiv kan 

innebära både möjligheter och begränsningar för en organisation. En formell struktur kan ha 

positiva effekter på arbetsmoralen när den hjälper människor att fullgöra sina arbetsuppgifter. 

Genom att skapa enheter och roller ger det fördelar för en specialisering. Medarbetarna vet 

mer eller mindre exakt vad som förväntas av dem och kan fokusera på det. Men strukturen 

kan likaledes ge negativa effekter som är hämmande för medarbetarna genom att den överöser 

dem med formaliteter och skapar en kontrollfunktion för de överordnande (a.a., s.76-77). 

Med utgångspunkt i Maslows behovs teori menar Mc Gregor (i a.a., s.155) att antaganden 

som chefer gör om sin personal har en benägenhet att bli självuppfyllande profetior. Han visar 

på två olika förhållningssätt gentemot personalen och kallar dessa för teori X och Y. Enligt 

Mc Gregor använder de flesta chefer teori X. Det innebär att cheferna antar att underordnade 

är lata, passiva saknar ambitioner och vill inte ta ansvar. De underordnade vill dessutom helst 

bli ledda och är emot förändringar. 
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Det huvudsakliga antagandet i teori Y är att den viktigaste uppgiften för ledningen är att 

inrätta de organisatoriska förutsättningarna på ett sätt som gör att personalen kan uppfylla sina 

egna behov så bra som möjligt (a.a., s.156). Chefer som använder teori X är rädda för att 

tappa kontrollen över sin personal. Att investera i människor är något som tar lång tid och 

man måste vara uthållig för att nå resultat. Ständiga krav på snabba resultat kan göra att 

chefer oftare skär i kostnader eller omorganiserar än bygger långsiktigt. Om personalen 

känner sig frustrerade i sitt arbete kan de antingen dra sig undan genom att sluta eller att alltid 

vara frånvarande. Personalen kan även bli passiva, apatiska eller likgiltiga men ändå fortsätta 

att arbeta. De kan sätta sig i motvärn genom att sabotera, luras, hålla andra medarbetare om 

ryggen eller maska (a.a., s.158-161, 175) 

 

Handlingsutrymme 
I arbetet med vår uppsats om hur äldreomsorgschefer arbetar i praktiken med 

bemötandefrågor på vård- och omsorgsboende såg vi att handlingsutrymmet påverkade deras 

arbetssätt. Eftersom deras arbete utgår från socialtjänstlagen är handlingsutrymmet en 

förutsättning för deras yrkesutövning. Svensson, m.fl. (2008, s.16 ff.) menar att det finns ett 

inbyggt dilemma i yrkesrollen i socialt arbete då man å ena sidan möter medborgaren som 

människa till människa men å andra sidan har sitt handlingsutrymme begränsat genom de 

ramar som organisationen har i yrkesrollens uppdrag. Men handlingsutrymmet formas även 

av organisationen som avgör hur stort handlingsutrymmet är för den enskilda yrkesutövaren. 

Utrymmet påverkas också av andra faktorer såsom rutiner, tolkningar och traditioner.  Likväl 

av individuella faktorer både hos yrkesutövaren och medarbetare, samt interaktionen dem 

emellan. Som enhetschef är man styrd av lagar, regler och traditioner men har samtidigt både 

ett ansvar och en frihet i hur man hanterar det utrymmet som ges. Handlingsutrymmet kan 

utnyttjas på olika sätt beroende på erfarenheter. 

Dialogens betydelse 
Under vår analysprocess fann vi att dialogens betydelse var av vikt i arbetet med 

bemötandefrågor och har därför valt att ha det som referensram och teoretisk utgångspunkt. 

Silverberg (2005) menar att en dialog inte är som vilket samtal som helst utan en dialog 

kräver tid. En dialog kräver tid för att vi måste visa oss, blotta oss inför varandra och i det 

ryms ett möte där vi försöker både hjälpa varandra att förstå men även kartlägga det vi 

undersöker. Etik och bemötandefrågor är svårt, och det behövs en dialog för att på riktigt 

komma nära den komplexa problematik bemötandet innebär. Om omsorgspersonal går in i en 
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äkta dialog med de boende kan det motverka risk för paternalism som utmärks i obalansen 

mellan makt och beroende. För en arbetsledare är en dialog oumbärlig. Av ledarna krävs 

engagemang och att kunna sätta ord på den verklighet som man vill få andra entusiastiska 

inför. Det krävs ett lyhört lyssnande som innebär att förvalta och vilja göra något åt de 

synpunkter som förs fram i dialogen. ”Om politiker och högre chefer vill att verksamheten 

skall bearbetas och förändras på ett grundläggande sätt, måste de utgå från dialogen som 

kommunikationsform och starta från medarbetarnas förståelse av det arbete de utför och den 

verklighet, där arbetet blir utfört” (a.a., s. 47-48).  

Handledning ses som självklart i socialt arbete men är ovanligt i äldreomsorgen. Rinnan & 

Sylwan (1994) menar att strävan efter att förstå mänskligt beteende och mänskliga känslor 

ännu inte fått sin rättmätiga plats i äldreomsorgen. Hur personalen upplever sig själva i 

förhållande till de boende och anhöriga behandlas sällan. Trots att det oftast är psykosociala 

frågor och känslor som härbärgerar hos personalen. Rinnan & Sylwan menar att 

handledningen syftar till att bygga upp omsorgspersonalens yrkesmässiga kompetens och att 

förstå egna reaktioner och känslor. Samt hantera dem så att de inte går ut över hjälptagarna, 

de boende. Rinnan & Sylwan betonar betydelsen av ledarens roll när personalen behöver stöd 

i mötet med en omsorgstagare. En ledare måste kunna härbärgera personalens ilska men även 

tillgång till hjälp i form av olika stöd.  

 

3. Resultat  
I presentationen av vårt resultat har vi samlat in och sorterat materialet under fyra rubriker. 

Rubrikerna har vi sammanställt från våra frågeställningar och utifrån de ämnen som vi funnit i 

intervjumaterialet. Den första rubriken bemötande – i olika sammanhang belyser vår första 

fråga till cheferna; vad ett gott bemötande innebar i deras verksamhet. Svaren varierade 

gällande vad själva begreppet stod för. Vi fann även bemötandet gentemot olika grupper inom 

verksamheten. Rubriken medvetenheten om ledarskapets betydelse belyser hur samtliga 

informanter framhöll ledarskapet som en viktig komponent för att skapa ett gott bemötande 

och här har vi samlat resultat från ledarskapets arbetsområde. Under rubriken stöd och 

strukturer presenterar vi de stöd och verktyg som ledarna har i sin organisation för att arbeta 

för ett gott bemötande. Här har vi sammanställt på vilket sätt ledarna arbetar med bemötandet 

idag. Slutligen under rubriken vad krävs för en god bemötandekultur presenterar vi vad 

ledarna ansåg sig behöva för att kunna verka för och arbeta mot ett gott bemötande i sin 

verksamhet. 
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Bemötande - i olika sammanhang 
Vi ställde vår första fråga till enhetscheferna helt öppet; vad ansåg de att ett gott bemötande 

var? Medvetet valde vi att ställa frågan utan riktning mot vilka bemötandet gällde i denna 

fråga. Vi ville få fram ett svar där de själva preciserade bemötandet. Alla svarade, förutom en 

chef, på bemötande enbart mot de äldre boende. Intervjupersonerna pratade senare i intervjun 

även om bemötande mot och i olika grupper, därför har vi delat in bemötande under tre 

underrubriker; bemötande mot de boende, bemötande personalen sinsemellan och bemötande 

mot de anhöriga. 

 

Bemötande mot de boende 
Vi kunde utifrån vår första fråga konstatera att informanternas fokus på bemötandefrågor 

gällde främst gentemot de boende, de äldre.  På vår fortsättningsfråga om vad ett gott 

bemötande innebar just på deras enhet svarade flera att vara lyhörd, ta sig tid att lyssna och 

visa respekt för varje individ, det vill säga liknande definitioner. Ett gott bemötande var enligt 

en annan informant att vara vänlig, att le och vara artig. Exempel på gott bemötande enligt 

enhetscheferna var bland annat att personalen bejakade de boende där de var, att personalen 

såg till att boende hela tiden var delaktiga i det som hände i omvårdnadsarbetet, att personalen 

fokuserade på en boende i taget och att personalen var tillgängliga för de boende. En 

informant svarade att ett gott bemötande bestod av att ta hänsyn till vad den boende 

egentligen vill, direkt från grunden. Detta egentligen kan visa på att det kan finnas en skillnad 

mellan de boendes behov och personalens agerande. En annan informant menade att ett gott 

bemötande var att ge personcentrerad omvårdnad, vilket de arbetade med på hennes 

verksamhet. 

 
Det finns många olika exempel på fina och bra bemötande. Men en sak, vi jobbar också mycket med att gå ifrån 
det här uppgiftsorienterade arbetssättet som äldrevården länge har präglats av. 
 

Citatet ovan var från en chef som var utbildad socionom och den enda som poängterade att 

det var av stor vikt med social omsorg. Att det låg lite dammtussar i hörnen spelade ingen roll 

om man istället tog sig tid att samtala med de äldre. Att samtala med de äldre var viktigare än 

att ta tag i disken, bädda rent eller hålla efter med städningen. Att ge sig den tiden till en 

social samvaro med den äldre ingick enligt denna enhetschef i ett gott bemötande. En 

informant, som olikt de övriga cheferna, svarade på allra första frågan att ett gott bemötande 
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på hennes enhet gällde både personal, anhöriga och äldre definierade det goda bemötandet så 

här: 
Det är viktigaste är att man möter varandra på den nivå man är på och att man har en dialog. Det är det 
viktigaste, bara man har en dialog. Alla är vi lika här, det spelar ingen roll om man har olika position, personal 
eller boende, alla skall vi bemöta på samma sätt. 
 

I denna dialog som informanten beskrev, talade hon även om ett utrymme, en tidsaspekt för 

bemötandet som vi inte har funnit hos de övriga informanterna. I hennes berättelse fanns en 

prioritering att det får ta tid, att bemötande handlar om att det tar tid och att i verksamheten 

finns det tid. Samtliga intervjupersoner underströk och formulerade vikten av bemötandet, att 

det var grundläggande i hela verksamheten och att gott bemötande var kärnan i jobbet.  Flera 

påpekade att ett gott bemötande mot de boende var något de såg varje dag. En informant 

menade att ett gott bemötande krävde mycket kunskap. Det var viktigt med utbildning för 

personalen för att ständigt kunna arbeta med bemötandefrågor. Ofta kom denna informant in 

på bemötandet för äldre med demenssjukdomar, och att man då måste hitta utbildningar, en 

professionalitet i bemötandet. När vi efterfrågade om professionaliteten när man arbetar med 

äldre utan demenssjukdomar menade hon att det “absolut” var samma sak. Utbildning för ett 

gott bemötande behövdes alltid. “... mycket handlar om utbildning... lägger man mer vikt på 

kunskap... så tror jag att den här energin och tiden som går åt till osämja mellan personalen 

förhoppningsvis försvinner...” 

Flera av informanterna menade att den största utmaningen med bemötandefrågor var att 

jobba med personalen. En informant beskrev det som att en del människor kan lära sig ett gott 

bemötande, en del lär sig aldrig, en del utvecklar sin förmåga och andra har det med från 

födseln. Två informanter menade däremot att ett gott bemötande kommer inifrån och var 

därmed ingenting man kunde lära sig. “... och det är lite sorgligt egentligen att det är 

någonting som man inte kan utbilda sig till...” 

Oavsett om ledarna tyckte att personalen behövde mer utbildning eller inte eller om de 

ansåg att utbildning kunde leda till förändringar så var det personalen som var det stora 

problemet när det gällde gott bemötande. Detta resultat tolkar vi som att synen på ledarskap 

har en stor och viktig betydelse. Hur arbetar cheferna med dessa utmaningar - ser de 

möjligheter att arbeta med personalen eller anser de att det inte går? Är ledarna” ett med 

personalen” eller är det ”vi och dom”? Ett helt annat sätt att beskriva bemötande var de ledare 

som pratade om det som en relation till begreppet service. Flera av våra informanter beskrev 

och definierade vad ett gott bemötande var på just deras enhet; “... bemötande och service 
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ligger ganska hand i hand. Så har man inget servicetänk, har man inget gott bemötande.  … 40 

procent är sjukvård och omsorg, 60 procent är service och social samvaro” 

Denna ledare menade att har man inget service tänk, har man helt enkelt inget gott 

bemötande. Service utgår från den äldres behov och personalens främsta uppgift var att utgå 

från detta behov. Till exempel i servicebegreppet låg att varje dag duka upp en frukostbuffé så 

de äldre kunde välja från dag till dag, lite som på ett hotell. Inte rutinmässigt gå efter någon 

frukostlista utan låta den äldre få välja lite mer flexibelt mellan det som fanns att tillgå på 

frukostbuffén. Personalen var där för att “serva” den äldre. En annan sätt våra informanter 

beskrev bemötande var som reklam. Just reklam för syftet var att sälja - och det var ett gott 

bemötande. Informanten menade att verksamheten var ett serviceorgan och idag handlade det 

om att sälja platser.  Personalen var ansiktet utåt och hur de bemötte de anhöriga var början på 

att kunna fylla eventuella lediga platser på verksamheten. 

Utmaningar i bemötandet menade en ledare var att varje gång personalen gick in genom en 

ny dörr var det ett nytt bemötande utifrån helt nya premisser. Detta gjorde att bemötandet 

alltid var utmanande. Utmaningen var enligt två informanter var att personalen ständigt måste 

vara på alerten och konsekventa i sitt handlande. Personalen är i de boendes hem och ska fixa 

alla småsaker som ska bidra till att den boende ska trivas. Intressant att hon pekade på att det 

var småsaker, vad ger det för signaler till personalen? Andra påpekade att det goda 

bemötandet vid inflyttning var en utmaning. Eftersom de såg detta om viktigt både för 

personalen, den boende och anhöriga. Gick inflyttning bra, flöt ofta resten av tiden på bra 

också. 

Mindre bra exempel som våra informanter berättade om var när de boende satt och hängde 

vid matbordet och personalen stod inne i köket eller vid sidan av, utan att interagera med de 

boende eller sätta sig ner bredvid. Personalens språk uppkom även som en utmaning för en 

chef. Hon menade att många har ett kort språk som av de boende kan uppfattas som order 

ibland. Ett annat exempel på mindre bra bemötande från deras verksamheter var att de 

boendes behov och önskningar inte alltid kom i första hand utan att det “kanske var 

personalens agenda” som styrde. Exempel på detta har vi hittat tidigare hittat när en informant 

talade om vad de boende egentligen vill samt ovan när ledaren beskriver alla småsaker som 

ska fixas. Det visar på ett glapp - glappet mellan vad som är viktigt och vem det är som styr 

det som ska göras. 
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Bemötande personalen sinsemellan  
Under intervjuernas gång framkom återkommande ett allmänt prat om problematik gällande 

personalen sinsemellan. Enligt de flesta intervjupersoner var den största och tydligaste 

utmaningen bemötandet inom själva personalgruppen. Det framkom att det kunde vara tuffa 

tag personalen sinsemellan. En informant menade dock att det var mycket gnabbande 

personalen sinsemellan, som det kan vara i en familj, men om någon utifrån kommer och 

klagar är man som en lejonhona i sin flock.  En annan chef berättade hur undersköterskorna 

på hennes verksamhet kunde vara mycket elaka mot varandra. Det var mycket skitsnack och 

informanten upplevde att hon hade varit nödgad till att arbeta mycket med personalen 

gällande deras bemötande mot varandra. Bland annat berättade hon att personalen själva fått 

reflektera hur de var som kollegor. 

 
De är inte så jättesnälla mot varandra kan jag tycka. Det är på en sådan himla låg nivå emellanåt, ibland tänker 
jag det är inte så himla svårt, tänk efter hur du själv skulle vilja bli bemött. 
 

Hon menade att denna problematik spred sig i verksamheten. De äldre kände av direkt om det 

var personal som hade konflikter eller inte bemötte varandra väl.  Därför var det viktigt att 

om ledarna såg något, tog de itu med det på en gång. ”… mår personalen dåligt så påverkar 

det våra boenden på en gång, på en gång! De känner av det på en gång.” En annan informant 

menade att när det blev konflikter inom personalgruppen måste man som ledare visa att man 

ser och vet vad som pågår. Om fortsättningsvis inte blir bättre måste man låta det få 

konsekvenser. Och det var svårigheten, att vara konsekvent som ledare. Funderingar eller 

berättelser hur det kom sig att personalen inte var snälla mot varandra, eller inte hade ett gott 

bemötande kom inte riktigt fram i vår studie. Inte heller framkom några handlingsplaner på 

hur man skulle jobba med detta personalproblem, som vi tolkade som en hård jargong och en 

tuff attityd personalen sinsemellan.  Vi tolkade att det fanns svårigheter för ledarna att förstå 

eller veta hur man skulle kunna få bukt med problematiken. Förutom att man som ledare 

skulle agera omedelbart, plocka in personalen för möte på en gång, ha samtal och på olika sätt 

visa att det inte var acceptabelt. En ledare berättade att när personal kom till henne och 

berättade eller skvallrade om dåligt bemötande från en medarbetare föreslog ledaren att de 

skulle sätta sig tillsammans alla tre och tala om det. Då drog personalen som kommit oftast 

tillbaka sina anklagelser eftersom man inte ville konfrontera sina arbetskamrater på riktigt 

med problematiken. Detta resulterade i att personalen inte kom till henne, för de visste att då 

skulle de behöva sitta ner tillsammans. 
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Det fick de lära sig ganska snabbt när jag kom, för då kom det en strid ström och klagade.  Då så sa jag: 
-Jobbar hon nu?  
- Ja ja. 
- Okej, då går jag upp och hämtar henne så pratar vi tre. 
- Nej nej nej nej det vill jag inte.  
- Nähä, vad vill du då? Jag kan ju inte göra något åt det om vi inte pratar om det. Nämen, kan du ta hand om det 
själv då? 
- Jaaa. 
Så det tog inte lång tid innan man slutade komma. 
 

Samma informant berättade om en anställd som hon hade tagit till företagshälsovården av 

olika skäl, som bland annat en hög sjukfrånvaro och att hon tyckte att saker och ting inte 

fungerade. 
Jag tänker speciellt på en person som vi hade för ett par veckor sedan i ett möte där företagshälsovården frågar: 
- Vill du att din chef ska hitta en annan arbetsplats år dig?  
- Nej, absolut inte, jag vill inte sluta. 
Då satt man där som en massa fågelholkar. Det är lite samma fenomen. 
 

För en annan informant blev det svårigheter med personalen när det blev stressigt på 

arbetsplatsen. Hon menade att personalen reagerade olika på stress och att en del tappade sitt 

bemötande vid stressiga situationer. Men enligt denna enhetschef var det personal som blev 

stressade fast de inte borde det. Hon menade att personalen borde tänka på sina egna föräldrar 

och utifrån dem tänka hur de vill arbeta med bemötandet. En utmaning för henne i detta och i 

ledarrollen var att entusiasmera personalen 

 
Entusiasmera det är väl så att man får jobba med trivsel och jobba med utbildning och hela tiden ha något tänk 
om utveckling. Även om de är utbildade, här är nästan alla undersköterskor, 98 procent det är en hög siffra. Men 
det är väl mer att de ska känna sig motiverade och ska trivas i grupp och att man får både positiv och negativ 
kritik och synpunkter faktiskt. Det är det viktigaste tror jag. 
 

Hög arbetsbelastning, stress och arbetstoppar var ett problem som synliggjordes när vi talade 

om dessa frågor kring bemötande personalen sinsemellan. En informant såg verksamhetens 

organisatoriska förändringar och samhällets förändringar som vi lever i idag som ett hinder 

och att det påverkade personalen som inte mådde bra. En enhetschef menade även att man 

ställer ribban för högt både för sig själv och för personalen med de resurser som finns att 

tillgå. Resurserna är inte tillräckliga för att få bukt med vissa av de bemötandeproblem man 

ställs inför. 

 

Bemötande mot de anhöriga 
En utmaning som flera nämnde var kontakten med de anhöriga och problematiken låg i att där 

hade man inte lyckats bygga en relation. För personalen var det en utmaning utifrån flera 
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perspektiv. När anhöriga kom hamnade personalen i självförsvar och gick omedvetet in i en 

slags försvarsposition. En intervjuperson menade också att de anhörigas förväntningar hade 

förändrats och att anhöriga kunde ställa extremt stora krav idag. “... anhöriga har en bild av 

vad vi ska kunna ställa upp med som inte alls stämmer egentligen och det är också ett 

dilemma.” Ytterligare en informant påpekade att mycket energi togs från personalen som 

kände sig påhoppade, iakttagna och ifrågasatta av de anhöriga och då var det svårt med ett bra 

bemötande. 

 
Idag kommer anhöriga väldigt mycket med taggarna utåt, man är bevakande, kollar av och ifrågasätter: Får 
mamma nu det här? Hur gör ni med det här? Har ni ringt? Har ni kollat det? Man känner ja lugn. Och det brukar 
ta de där första berömda 30 sekunderna och då pratar vi jätte mycket om att de anhöriga ska bli sedda när de 
kommer och att personalen vet att de kommer. Det är jätteviktigt. Funkar de där första 30 sekunderna då kan 
man göra misstag senare och det gör inte så mycket för man har fått en slags trygghet och de kan landa i det... De 
börjar lite på oss och det handlar då om att se dem och bekräfta dem i första hand.  
 
Några av våra intervjuade chefer beskrev att deras boende inte alltid orkade allt som de 

anhöriga ville att de skulle orka. Då kunde det vara svårt med bemötandet. En informant 

menade att det gällde både för henne själv och personalen att vara tålmodig och bita ihop. 

Hon uppmanade hela tiden personalen att dokumentera och fråga de boende vad de ville. En 

annan chef berättade att hon stöttade personalen i att de själva gjorde rätt bedömningar, vilket 

hon ansåg gjorde personalen tryggare i mötet med de anhöriga. Hon kunde dessutom föreslå 

för personalen hur de kunde säga eller svara på frågor från anhöriga. Till exempel när 

anhöriga kom och undrade om deras mor fått gå en promenad under dagen ville hon lära 

personalen att inte bara svara med ett kort nej utan hon föreslog; “... jo men vi har erbjudit det 

idag men hon ville inte...  så istället satt vi en lång stund och läste tidningen tillsammans.” 

I och med att personalen visade på alternativ till en promenad lugnade man de anhöriga 

som då blev mer nöjda. Detta resultat är intressant för det visar att ledaren går in och dels styr 

språket dels själva innehållet i svaret, men även hur man talar. Denna ledare menade även att 

personalen inte ska tvinga ut folk för att anhöriga vill, för då blir det lätt att de gör en massa 

saker för de anhörigas skull och den boende kan bli överkörd. En annan informant berättade 

att bara svara nej, eller jag vet inte, eller jag jobbade inte igår var helt oacceptabla svar. Hon 

arbetade mycket med att få personalen att svara, jag skall se efter, jag vet inte med låt mig 

undersöka detta. 

 
Medvetenhet om ledarskapets betydelse 
Vi fick höra många chefer prata om värdegrunden, vilken central plats den hade i 

verksamheterna och att de kontinuerligt arbetade efter den. Trots detta upplevde vi en 
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frånvaro, ett slags glapp mellan insikterna om vikten av en god bemötandekultur och på vilket 

sätt, hur, när, man praktiskt arbetade för att skapa en god bemötandekultur. Även hur man 

arbetade med bemötande när det kom till utmaningar eller svårigheter.  Alla våra 

intervjupersoner framhöll på olika sätt att ledarskapet var mycket viktigt för arbetet med ett 

gott bemötande på arbetsplatsen. Ledarskapets betydelse kan sammanfattas i; att det är viktigt 

att vara synlig, att vara ute på avdelningarna, föregå med ett gott exempel och på olika sätt 

uppmärksamma, se, möta och eller styra personalen. Vikten av att synas, att vara ute på 

avdelningarna, att vara närvarande ute “på golvet” - var alla våra informanter överens om 

hade stor betydelse. En del hade det som rutin att dagligen gå ut på avdelningarna på 

morgonen, en del försökte så mycket de hann, en del var med på morgonmöten eller försökte 

vara med och äta lunch på avdelningen. En del försökte ta en runda när det fanns tid och 

tillfälle. Hur man hade strukturerat synligheten var alltså olika beroende på verksamhet. 

Många menade att vikten av att vara synlig handlade om att det var ledaren som angav tonen 

och sätter prägel på verksamheten. Men att även ledaren sätter prägel på ”kraven” på 

personalen gällande bemötandefrågor. Detta att vara synlig ute på avdelningarna var dock ett 

dilemma: 

 
Det är ett av våra stora dilemman idag som chefer inom äldreomsorg överhuvudtaget, tror jag. Att vi inte 
kan synas lika mycket som vi vill för man är så uppslukad av all administration, alla rapporter som skall 
skrivas och all administration och all egenkontroll. 

 
 
Vidare framhöll en informant en medvetenhet om att hur hon gör - som ledare, inte vad hon 

säger - utan vad hongjorde som mycket betydelsefullt. En enhetschef menade att 95 procent 

av ett gott bemötande var beroende på ledaren. Återigen, att det är ledaren som anger tonen 

och anger vad som är ”acceptabelt och inte acceptabelt”, som hon uttryckte det. Själv menade 

hon att hon hade nolltolerans, och i sin position som ledare arbetade hon med noteringssamtal, 

det vill säga att hon tog in personal för samtal så fort hon fått vetskap om ett dåligt 

bemötande. En annan informant uttryckte att ledarskapet handlade om; 

 
Det behövs ju alltid en ledare för att knyta ihop säcken samtidigt som jag har en tro på att människor har en vilja 
att göra ett bra jobb och att ha ett bra bemötande, så jag tycker man har frihet under ansvar … Samtidigt som jag 
måste som ledare visa när någon inte har ett gott bemötande och förklara. 
 

En informant påpekade vikten av att ledningsgruppen måste vara eniga om hur man ska arbeta 

inom verksamheten. Hon menar att de är nyckelpersonerna. Att ge personalen förutsättningar 

och utbildning samt att ha ett närvarande ledarskap var även av stor betydelse. Våra 
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informanter hade det gemensamt att drivkraften för att arbeta som ledare för att de ville vara 

med för att påverka och för att förändra. De tyckte det var roligt att leda andra och 

uppskattade mötet med människor. Vi tyckte det var intressant att få veta hur det kom sig att 

informanterna började arbeta i äldreomsorgen. Svaret vi fick var att endast två stycken mer 

eller mindre hade valt att arbeta inom äldreomsorgen. Den ena valde det för att det kändes 

rätt, den andra för att hon tyckte synd om de äldre. Övriga svarade att det var lite av en slump, 

blev bara så, de blev kvar eller de visste faktiskt inte. Samtliga av våra informanter hade gått 

otaliga ledarskapsutbildningar. Ingen av våra informanter påpekade eller nämnde att det var 

mer utbildning de behövde för att arbeta med ett gott bemötande och bemötandefrågor i sin 

verksamhet. 

 

Stöd och strukturer 
Samtliga informanter menade att de hade värdegrunden som ett starkt stöd och verktyg. Fyra 

av informanterna beskrev en egen värdegrund som var väl förankrad i organisationen. Väl 

förankrad på grund av att man alltid haft visioner om värdegrundsarbete levande och som en 

röd tråd i verksamheten. Cheferna menade att personalen var väl medvetna om vad deras 

verksamhet stod för. En av dem berättade att nyanställd personal i anställningsavtalet skulle 

skriva under på att de var beredda att följa värdegrunden. Den andra berättade om 

värdegrunden som ett fixat och färdigt koncept och att de hade sina ledord inramade på stora 

tavlor som hängde på väggarna på de olika enheterna. Dessutom fanns det mindre inplastade 

pappersbitar med ledorden som man kunde ha i fickan. Den tredje informanten menade att 

alla i verksamheten visste vad chefen stod för, det var tydligt och ingen höll en annan agenda. 

De övriga två hade arbetat med den Nationella värdegrunden som utgångspunkt för sitt 

värdegrundsarbete. En informant påpekade att värdegrunden hade hjälpt till att frångå alla 

gamla rutiner och att de nu skulle ge omvårdnad efter de boendes rutiner. Några av cheferna 

uppgav att personalen hade fått internutbildning i värdegrunden. Endast en informant 

berättade att de inte hade börjat implementera den Nationella värdegrunden än men att de 

trodde och hade förhoppningar att den kunde göra skillnad. 

 
Jag känner det själv herregud nu måste jag verkligen göra det här såklart. Den är bra! 
Sedan är det klart att innan man sätter igång tänker man herregud hur ska det gå? Jag tror de gånger man har haft 
grupper med just värdegrund så uppskattar personalen att få ta sig den tiden, kanske sitta en hel eftermiddag och 
diskutera frågeställningar, det är ju väldigt lite av det för personal idag. De hinner ju knappt tänka vad de tänker 
och vad de känner. Det är bara fullt ös... 
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Samtliga ledare höll i så kallade APT-möten, arbetsplatsträffar, oftast en gång per månad och 

vissa av ledarna var ibland med på avdelningsmöten på respektive avdelning. Dessa tillfällen 

gav då möjlighet att diskutera olika bemötandefrågor. Vilka frågor som kom upp på dessa 

möten kom inte fram i deras berättelser. De två informanterna från de privata aktörerna 

skickade informationsbrev till de boende och de anhöriga. Vilket var ett stöd i bemötandet av 

de anhöriga och en möjlighet att föra en dialog. En märkbar skillnad kunde den ena chefen 

berätta om att de upplevde i mötet med de anhöriga efter de började skicka ut 

informationsbrev. Kontakten med de anhöriga gick mycket bättre efter cheferna hade startat 

med breven. När det gäller stöd beskrev en informant en före detta kollega som 

samtalspartner och ett stöd. Ett annat stöd var att hon tillsammans med sin ledningsgrupp gick 

Socialstyrelsens utbildning i den Nationella värdegrunden. Vad gäller handledning för 

personalen i bemötandefrågor arbetade endast en av ledarna med handledning som ett 

regelbundet stöd. De hade handledning tre gånger per termin. Andra berättade att de 

exempelvis hade etiksamtal två timmar per år, en stunds tid för reflektion under 

eftermiddagsrapporten eller att handledning fanns att få vid behov. Handledning hade 

cheferna använt sig utav vid specifika personalproblem men menade att det inte fanns som 

tradition i äldreomsorgen. Två av informanterna hade stöd av präster och diakoner som var 

kopplade till verksamheten och som var till hjälp vid behov av handledning. 

Alla informanter svarade att levnadsberättelsen var viktig i samband med bemötandet med 

de boende. Men ingen av dem hade en utarbetad rutin för hur personalen aktivt skulle ta till 

sig dem. De beskrev istället att de införlivades i genomförandeplanen och sattes i en pärm. 

Sedan var det några som sa att de kanske tog upp levnadsberättelsen på en rapport eller något 

teamforum för att sprida till resten av personal gruppen. Men att genomförandeplanen var 

grunden för hela omvårdnadsplanen och bemötandet. Där skrivs allt från intressen till om 

någon vill sova länge på morgonen. Men problematiken visade sig på följande vis: 

 
Sedan är det ju så att många anhöriga kan säga att pappa har till exempel alltid varit intresserad av... Men sedan 
kan pappa säga att nej usch det där vill jag inte hålla på med längre och det kan vara svårt för anhöriga att ta in. 
Bara för att det har varit på ett visst sätt så behöver det inte vara så nu. Ibland känner man att de anhöriga inte 
riktigt tror på oss. Det har en del barn svårt att ta in, att deras mamma och pappa förändras. Det är knepigt. 
 

Utifrån vår fråga om organisationens betydelse som stöd för ett gott bemötande beskrev fyra 

informanter hur deras organisation var uppbyggd med teamledare, gruppchefer eller 

omvårdnadskoordinatorer. Dessa personer var arbetsledare i det operativa omvårdnadsarbetet. 

En av cheferna hade även en uppbyggd struktur med kvalitetsansvariga och 
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utbildningsnätverk samt en tydlig ansvarsfördelning och mötesstrukturer som gav ett bra stöd. 

 Men hon uppgav ändå att hon hade väldigt mycket arbetsuppgifter och en önskan av att 

kunna vara mer närvarande. En annan chef beskrev uppbyggnaden av olika mötesformer som 

stöd, vilket gav tid för bemötande frågor. De hade även utarbetat något som de kallade 

kvalitetsgarantier och all nyanställd personal fick gå en introduktion på huvudkontoret. Att 

åka till huvudkontoret och träffa själva vd poängterade denna enhetschef som mycket viktigt 

då vd var väldigt tydlig över vad som förväntades av dem som anställda i verksamheten. 

Två informanters organisationer var uppbyggda med sjuksköterskor som arbetsledare på 

enheterna. En av ledarna framhöll vikten av att ha en sjuksköterska som arbetsledare och 

ansåg att sjuksköterskerollen hade förändrats på många håll i äldreomsorgen under de senaste 

åren, vilket hon inte såg som något positivt. Denna enhetschef menade att sjuksköterskorna 

hade fråntagits arbetsledarrollen och blivit mer som konsulter. Hon menade vidare att mycket 

av det dåliga bemötandet som fanns var på grund av att sjuksköterskorna inte arbetade på 

golvet som “navet i hjulet.” Den andra informanten ansåg att organiseringen med samordnare 

och gruppchefer var en generationsfråga och menade att de yngre cheferna är mycket 

snabbare på att ha god administrations- och arbetsledarstruktur. De hade ”ordning på sina 

pärmar” men var kanske inte ute lika mycket i verksamheten. Hon påpekade även nackdelen 

med för stora enheter och för många mellanled med tanke på att chefen kommer för långt bort 

från kärnan i verksamheten. För en annan av intervjupersonerna var hennes nya 

ledningssystem med teamledare ett stort stöd och en stor skillnad i hennes arbetsbelastning. 

Teamledarna var hennes förlängda arm och kunde direkt uppmärksamma ett dåligt 

bemötande. En av informanter beskrev sin organisation som väldigt platt och hon hade både 

sin vd och hela sin styrelse som ett stöd framför allt när det gällde bemötandefrågor. Etiska 

frågor var en viktig kärna i verksamheten där styrelsen visade ett tydligt engagemang och stöd 

direkt till enhetschefen. Hon menade; “Jag tror det blir levande på något sätt. Inget som bara 

händer på golvet, utan genomsyras hela vägen och då blir det verkligen präglat i hela 

verksamheten.” 

 
Vad krävs för en god bemötandekultur? 
Hälften av informanterna menade att när det gäller personalen var det viktigt med utbildning 

och att mer utbildning behövs. Även mer tid för utveckling och diskussion, vilket en av 

informanterna påpekade var en kostnadsfråga. En annan av cheferna menade även att den 

stress som finns idag kan vara till grund för ett dåligt bemötande. Både för henne själv som 

ledare såväl som för personalen. Stress kan påverka att personalen inte hinner fokusera på ett 
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gott bemötande, för de har så mycket annat att tänka på. En informant stack ut då hon menade 

att hon skulle behöva plocka bort vissa i personalgruppen. Då per automatik menade denna 

chef att bemötandekulturen och den problematik som fanns idag skulle kunna lösa sig och 

utvecklas mot något bättre. 
 
Att vissa i personalen slutar, helt krasst, plocka bort 3-4 personer, informella ledare har en sådan makt, många 
tiger... Jag är fascinerad över hur en person kan sätta en prägel på en arbetsgrupp på 12 - 14 personer 
 

Detta är ett exempel på ett ledarskap där problematiken i verksamheten studsar tillbaka på just 

ledarskapet. En annan informant berättade att det inte alltid blir bättre bemötande för att man 

har mer personal men tryckte på att det behövs tid för diskussion och utveckling. 

Vikten av antalet personal påpekade dock en annan av cheferna inte var helt oväsentligt. Hon 

menade att det självklart att det gör skillnad, om personalen har tid att prata med en boende så 

länge den boende vill. Hon menade; ”Samhället ställer enorma krav på äldreboenden men det 

stämmer dåligt överens med de resurser vi får... det skulle vara min önskan att de kraven och 

våra resurser skulle samprata lite bättre...” 

En chef funderade på detta med äldreomsorgsdebatten i media, att den behövde vända. 

Hon identifierade sig med personalen och menade att hon såg mycket annat, positiva saker 

som existerar inom äldreomsorgen men som aldrig kommer fram. Att media ständigt skildrar 

negativa händelser och inte visar på goda exempel menade hon försvårar arbetet med att 

skapa en god bemötandekultur. Samtliga av våra informanter förutom en önskar mer tid för 

ett närvarande ledarskap och för att vara ute på avdelningarna. Det försvåras genom att de har 

för mycket arbetsuppgifter, för mycket administration och för lite tid för att kunna arbeta med 

att skapa en god bemötandekultur. En av cheferna berättar att hennes mål som chef för att 

skapa ett gott bemötande var att se arbetet med bemötandefrågor som något levande, som man 

inte kan stänga av. 

 
I dag kanske vi når 90 procent imorgon 30 procent gott bemötande... men man stänger inte av sig... men om jag 
säger, nu är vi jättebra och jag slår mig för bröstet... då tror jag att vi är farligt ute... då har vi tappat greppet... för 
då gör vi det bara utifrån vårt eget behov... 
 

Den samlade bilden vi har fått är att våra informanter tycker att de lyckas bra med sina 

verksamheter och även att de lyckas mycket bra med bemötandet på sina enheter. Dock 

betonar de att bristen på tid, mängden administration och möten försvårar och hindrar arbetet 

med att skapa en ännu bättre bemötandekultur. Inte någon av våra informanter nämnde att de, 

som ledare och utifrån ett ledarskapsperspektiv behövde mer utbildning. Vare sig via till 
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exempel nationella ledarskapsutbildningen eller någon annan utbildning inom ledarskap. 

Samtliga önskade frigöra mer tid till att vara synlig ute på avdelningarna.  

 
4. Analys 
Utifrån tidigare forskning och valda teoretiska utgångspunkter har vi tolkat och sökt analysera 

enhetschefernas berättelser. Hur beskriver de sitt ledarskap och hur arbetar de med 

bemötandefrågor på sina respektive vård- och omsorgsboenden? Svaren spretar åt olika håll, 

men när vi suttit med och bearbetade resultatet utkristalliserades tre teman som vi fann 

intressanta. Bemötandet i omvandling. Vad händer med begreppet bemötande när det dels 

beskrivs som reklam eller service men även beskrivs som en dialog? Mot vilka är bemötandet 

viktigt och på vilket sätt arbetar man idag med bemötande? Vikten av dialog är det som vi ser 

behövs idag. Bemötande är inte något man kan ha som en ytlig retorik, bemötande är 

krävande i det vardagliga omsorgsarbetet och kräver tid, resurser och tillit.  

Enhetscheferna tar ton. Enhetscheferna i vår studie är själva medvetna om att deras 

ledarskap har stor betydelse för verksamheten. De tar ton, genom olika ansatser, till exempel 

via att arbeta med verksamhetens värdegrund. Ledarna visar att de behöver ta ton för att 

kunna implementera ett gott bemötande i verksamheten. De är medvetna om att de behöver 

synas, vara ute på avdelningarna, bland personal och de boende. Vi ser att de tar ton dels 

utifrån ett HR- perspektiv och även dels utifrån ett strukturellt perspektiv. Men vi upplever 

dock ett glapp, mellan det som de säger de vet behövs och det i praktiken ser ut. Så; .…men 

det finns begränsade möjligheter att få kören att sjunga. Ledarna tar ton men får ändå inte sin 

kör, personalen, att sjunga. Ett av de större hindren enligt cheferna för att få kören att sjunga 

var personalens bemötande. Utmaningar inom personalgruppen som i sin tur krävde resurser 

som inte fanns att tillgå i form av mer utbildning, mer tid till reflektion och till dialog. Vi 

kunde se en diskrepans mellan förutsättningarna som fanns och de förväntningar som idag 

ställs på personal inom äldreomsorg. Krav som ställs från flera olika håll, från cheferna, från 

anhöriga, från politiker och från samhället. Mer resurser i form av tid betyder mindre 

administration för ledarna, vi ser även utifrån våt resultat att mindre enheter och mindre 

personalgrupper skulle bidra till en bättre bemötandekultur. 
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Bemötande i omvandling 
Silverberg skriver att när marknadsekonomiska termer används som ledord för förnyelse av 

äldreomsorgen uttrycker de inte bara en tveksam ideologi utan blir – precis som alla andra 

konventionella uttryckssätt – ett sätt att skydda sig mot verkligheten (Silverberg, 2005, s.12). 

Bemötandefrågor är ett aktuellt ämne i äldreomsorgen för tillfället, det talas mycket och ofta 

om bemötande och vikten av värdegrundsarbete i debatten kring svensk äldreomsorg.  

Detta märkte vi av när vi gjorde våra intervjuer. Alla våra informanter svarade direkt och 

utfylligt på frågor kring bemötande, alla hade vetskap om den nationella värdegrunden och 

visste i stora drag vad den innehåller. En enhetschef hade valt att arbeta med just den 

nationella värdegrunden men inte satt igång det praktiska arbetet när vår studie gjordes, de 

andra hade gjort värdegrundsarbete själva i sina verksamheter och berättade att de arbetade 

aktivt med detta på sitt boende. Ändå upptäckte vi ett slags glapp mellan det som sas att ett 

gott bemötande var och vad man verkligen arbetade med. Ett svårfångat glapp, som vaskats 

fram under denna studie då det uppstod en skillnad mellan hur man pratade om bemötande 

och vad som senare framkom att man faktiskt gjorde och arbetade med när det gäller 

bemötandeproblematiken. Till exempel svarade de flesta att de hade problem med sin 

personal. Men lösningar, exempel, självkritiska funderingar vad detta torde bero på kom inte 

fram.  

Vikten av en sann och äkta dialog är det som vi utifrån vår studie ser att det som behövs 

idag för att arbeta med bemötandefrågor. Vi har funnit att gott bemötande behöver utrymme 

och tid, samt något man måste arbeta med dagligen - i själva varandet. Retoriken som 

cheferna formulerade kring bemötande kan man se som ett slags skydd, som Silverberg 

skriver, mot verkligheten. Skydd för att i verkligheten fanns inte den tid och inte de resurser 

man behöver idag för att skapa en god bemötandekultur. Kanske inte heller prioriteringar och 

kanske inte heller intresse. Att inleda en sann dialog är inte lätt, det kräver tid och kompetens 

och är motsatsen till en ytlig retorik. Ett verkligt gott bemötande ligger både i en attityd och 

en i handling, i en kombination av dygd och attityd/handling (Blennberger, s. 376). Det kan 

finnas som en repertoar av aspekter och roller för bemötandet. Respekt, jämlikhet, vänlighet, 

generositet, tillit, empati som uppmärksamhet, empati som medkänsla, stöd, uppmuntran och 

tröst. Olika förklaringar av bemötande som vi mött i vår studie spänner över ett relativt vitt 

fält. Hur vi skall kunna förstå denna variation? En chef menade att bemötande är lika med 

service, att bemötande och service helt enkelt är samma sak. En ledare definierade bemötande 

som reklam. En enda enhetschef artikulerade bemötandet som ett begrepp som innefattar att 
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mötas och i det mötet bör eller skall det finnas utrymme för en dialog. Denna ledare stod ut då 

hon även menade att det tar tid men att det måste få ta tid. Vi förstod allteftersom utifrån vi 

gjorde våra intervjuer att begreppet stod för relativt olika saker. En möjlig förklaring till de 

olika betydelserna är att när det kommer in marknadsekonomiska strukturer i äldreomsorgen 

så följs det av att både begrepp och ord också följer med, till exempel kund (istället för 

brukare eller patient). Det kan uppfattas som ett medel för att verksamhetens mål skall uppnås 

men får inte ses som ett mål i sig. Då blir det en sammanblandning av mål och medel som kan 

bli problematisk. Att privata aktörer kommer in på arenan är inte bekymmersamt i sig (a.a. s., 

12). Det finns säkert saker från privata aktörer att lära den offentliga sektorn, men de 

offentliga målen är något annat än enbart att driva verksamheter kostnadseffektivt. Silverberg 

menar att ”målsättningarna måste komma före medlen.” 

En iakttagelse vi gjorde var sättet cheferna vant beskrev eller talade om bemötande, en 

slags ytlig retorik som ligger ganska långt ifrån de nyckeluttryck och betydelse av begreppet 

som Blennberger (2007) tar upp gällande bemötande. Vi fann ett slags glapp mellan en retorik 

och bemötandets verkliga betydelse. Trots att vi har ett litet material och vi har intervjuat ett 

fåtal chefer - kan det vara så att vi skönjer de förändringar som skett inom äldreomsorgen via 

bland annat privatiseringen, nya aktörer från näringslivet och konkurrensutsattheten - och att 

dessa förändringar kan ge återverkningar på hur man idag som enhetschef beskriver 

bemötande? 

Begreppet bemötandes olika betydelser hos olika verksamheter har vi diskuterat mycket. 

Kan det vara på grund av att äldreomsorgen idag består av olika organisationer, privata såväl 

som ideella och det finns olika övergripande mål? Hade verksamhetens mål och dess ledning 

betydelse för hur man prioriterade att arbeta med bemötandeproblematiken? Vi tycker oss 

kunna se i vårt begränsade och relativt lilla material att det var skillnad på non profit 

verksamhet och verksamheter med vinstsyfte när det gällde bemötandefrågorna. Antingen 

fann vi bemötandearbete där det fanns tid och resurser via arbete med dialog och reflektion 

eller bemötandearbete mer som service där det i stor del handlade om att göra kunden nöjd.  

Inom non profit verksamheten just i denna studie fanns det extra resurser, det fanns ett stöd 

från styrelsen i att bemötandefrågor var viktigt. I de vinstdrivande privata aktörernas agenda 

fanns mindre tid och resurser men en professionalism där bemötandearbetet klingande lite 

ihåligt då man talade hellre om service. När begreppet bemötande användes i de privata 

vinstdrivande verksamheterna i vår studie så drog en del av våra intervjuade enhetschefer 

paralleller till service. Kunden, den äldre, var i fokus och den äldres behov skulle 

tillfredställas. En annan enhetschef, på ett kommunalt drivet boende, talade om den nya tidens 
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konkurrens utsatthet och menande att bemötande var reklam. Om personalen hade ett gott 

bemötande mot anhöriga och andra som besökte enheten så var det lika med reklam, ett gott 

bemötande var säljande och ett gott bemötande hade då den effekten menade enhetschefen att 

andra ville komma till boendet. Den konkurrensutsatta verkligheten kan även tolkas som att 

begreppet bemötande förändras i sin betydelse. 

Bemötande som service, reklam eller att sälja kan tolkas som ett sätt att ”skydda sig” i den 

mening att skydda sig mot ett arbete som kräver mer av närhet, mer av en slags ärlighet, mer 

av en dialog - och därmed mer resurser i form av tid. Man kan även tolka ”att sälja” som en 

del av ett slags institutions bemötande, som man kan skilja från det direkta personbemötandet 

(Blennberger, s. 173). Det institutionella bemötandet – det samlade bemötandet från 

personalgruppen som man som chef måste förhålla sig till.  Det institutionella bemötandet har 

sin betydelse för att förstå helheten av vad ett gott bemötande kan vara. Det direkta 

bemötandet å andra sidan handlar bland annat om språkbruket. Vilket ton man använder, vilka 

ordval man använder sig utav (Blennberger, 2005, s 175). Hur man talar i vardagens 

omsorgsarbete men även hur man väljer att uttrycka sig. Detta hade en del av våra ledare 

problem med gällande personalgruppen och specifikt deras språk. 

Gällande bemötandet i betydelsen en dialog, ett möte finner vi en tydlig skillnad från de 

tidigare begreppsförklaringarna av begreppet bemötande från de andra enhetscheferna. Detta 

är den enda chefen som vi tolkar som på något vis lyckas artikulera vidden av vad ett gott 

bemötande handlar om. Ett bemötande, enligt denna enhetschef innebar ett möte och i detta 

möte låg en tanke om att försöka ”nå” varandra. Detta bemötande kunde gälla mot den äldre, 

mot personalen eller mot de anhöriga. Eller mellan personalen emellan. Samma sak gällde 

oavsett mot vem bemötandet gällde – ett bemötande innebar en dialog enligt denna chef. Till 

de etiska problemen i vård och omsorg hör de som är en följd av asymmetriska relationer 

(Silverberg, s. 47). Det kan vara den ena som är sjuk, den andra är frisk, en är stark, en annan 

orkeslös… I detta möte kan man försöka ha en dialog, och denna dialog är det viktigaste för 

ett gott bemötande, menade vår informant. En inriktning inom etiken som gjort sig gällande 

enligt Silverberg har varit den dialogiska metoden (a.a., s. 48). När vi hör oss själva, och vad 

andra säger, klargör vi våra egna tankar (a.a., s. 49). En förutsättning för att detta skall kunna 

ske, är att det finns deltagare som är bra på att lyssna. Det är alltså inte som ett vanligt samtal, 

utan dialogen gör oss medvetna om mycket som annars skulle ha förblivit omedvetet. 

Dialogen är ett bra verktyg när det gäller etiska dilemman. Det är ett bra verktyg då det gäller 

bemötandefrågor då det mer har karaktären av en slags undersökning, en kartläggning eller en 

slags en slags överläggning. Att delta i en äkta dialog innebär inte att försöka ”vinna” med de 
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bästa argumenten utan snarare att försöka hjälpa varandra att artikulera olika idéer, tankar 

och erfarenheter (a.a., s. 52).  

När det gäller bemötande mot de äldre och bemötande mot de anhöriga har vi reflekterat 

över om man kan skapa en god bemötandekultur mot de äldre, mot de anhöriga om man inte 

har en god bemötandekultur personalen sinsemellan? Kan man så att säga separera en 

bemötandekultur på ett boende? Här fann vi en frånvaro av verktyg hos ledarna. De uppgav 

att det fanns problematik gällande personalens bemötande men inte hur man kunde gå vidare 

med detta. När vi närmat oss vårt eget material kan vi förstå det utifrån tidigare forskning. I 

vår studie berättade en ledare att ett gott bemötande var när personalen hjälpte den äldre med 

vad den egentligen vill, eller en annan chef om när personalen håller på med de äldres 

småsaker… 

Personalen ser på de äldres behov som något relativt oviktigt eller att personalen ser det 

som att de äldre bara klagar (Harnett, 2012). Detta får oss att vilja uppmärksamma vad händer 

när ledarna avskärmar sig från sin personal – av olika anledningar, som vi ser kan hända i vår 

studie? När ledarna inte arbetar med personalproblem i personalgruppens bemötande 

sinsemellan? Leder detta då till att personalen trivialiserar de äldres behov? Bemötandet inom 

själva personalgruppen är det som väckt störst uppmärksamhet ho oss av flera anledningar. En 

anledning är att vi som blivande socionomer ser denna personalgrupp i sig som en utsatt 

grupp, dels att vi i vårt material kan se en ”vi och dom” uppdelning. ”Vi” – det är vi chefer 

och ”dom” det är personalgruppen. Som förutom låg lön, låg status, ofta möts av 

misstänksamhet och ledare som inte tar tag i svår bemötandeproblematik.   

När det gäller bemötandet mot de anhöriga tydliggör Whitaker (2009) att det som de anhöriga 

upplever som stöd är det som egentligen kännetecknar ett gott bemötande. I äldreomsorgen 

idag har de anhöriga fått en mer central roll, och i vår studie vittnade ledarna om att det var av 

stor vikt att arbeta med de anhöriga. De verksamheter som arbetade aktivt med 

kommunikation utåt och mejlade ut anhörigbrev upplevde ett mindre trassel i kontakten med 

de anhöriga. Med andra ord, ett gott bemötande i skrift, och i att bemöta de anhöriga med 

vänlig och artig ton, göra dem delaktiga via ett nyhetsbrev kom man ganska långt med.  

Liknande erfarenheter gör Whitaker (2009) i sin studie när det gäller anhörigas upplevelser av 

stöd. De anhöriga upplever stöd i svåra stunder i livets slutskede när de får ett gott bemötande 

från personalen. En mycket central iakttagelse då den tydliggör vikten av ett gott bemötande.  

En god bemötandekultur kräver i all sin komplexitet tid och var det något som alla våra 

informanter efterfrågade så var det mer tid. Vi ser att bemötande är något man måste arbeta 
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med kontinuerligt, något man alltid måste arbeta aktivt med, som genomsyrar det dagliga 

arbetet och det dagliga varandet inom vård och omsorgsboenden.  

 
Cheferna tar ton 
I denna metafor tänker vi oss chefen på vård- och omsorgsboende som en körledare. 

En körledare som tar ton innan kören skall börja så alla vet vilken ton sången skall börja på 

just denna dag. Vad de skall sjunga, i vilken skala och vilket tempo. En kör som består av 

omsorgspersonal där en grundläggande tanke är att alla kan sjunga, om än på sitt sätt. Sången 

är arbetet med bemötandet och när alla sjunger, på sitt sätt, skapar kören ett bemötandeklimat 

präglat respekt, lyhördhet, tillit, empati och tröst. Vi har ett relativt litet material och vi har 

intervjuat ett fåtal chefer, men det vi funnit slående är hur informanterna utifrån ett 

ledarskapsperspektiv pratade och berättade om vikten av bemötandefrågor likt en repertoar av 

välformulerade ord och förklaringar. En värdegrund fanns i alla verksamheter och var ett 

viktigt stöd i arbetet med bemötandefrågor. Men under den “ytan” av välformulerade ord och 

förklaringar hittade vi inte mycket erfarenheter av praktiskt arbete gällande bemötandefrågor. 

Framför allt inte när vi kom in på svårigheter och utmaningar kring bemötandeproblematik. 

Bemötande var som ett slags fenomen som ledarna å ena sidan förstod var viktigt och centralt 

(cheferna tar ton), å andra sidan inte hade direkta handlingsplaner eller verktyg för att arbeta 

med (... men det finns begränsade möjligheter att få kören att sjunga).  

Man hade planeringsmöten på morgonen där det fanns en avsatt tid för att tala om etik, 

man hade temadagar inbokade till hösten, man hade värdegrunden. Men man hade ändå 

problem med personalen. Hur kommer detta sig? Arbetsledaren har ansvaret för hur omsorgen 

ser ut och att handleda personalen och det kräver både kunskaper och resurser (Jormfeldt & 

Thörn i Albinsson, 2005, s.29). Detta kräver att arbetsledaren måste vara engagerad och 

motiverad, ha kunskaper och resurser. Arbetsledaren måste ha ett instrument, en handledning 

att arbeta med (a.a., s.130).  Vi fann att större delen av cheferna hade en värdegrund men inte 

hur de arbetade i vardagen med denna. Vi upplevde en avsaknad av en inarbetad 

bemötandekultur i det vardagliga dagliga arbetet. Detta ser vi som en brist på kompetens 

gällande bemötandefrågor hos ledarna och brist på förmåga att implementera vardagens 

viktiga bemötandefrågor.  

Ledarna kunde själva se att de hade problem med personal, men flertalet inte hur inte hur 

de skulle arbeta med frågorna. Samtliga chefer betonade vikten av att vara ute på 

avdelningarna på olika sätt, en del tog en daglig återkommande morgonrunda, en del hade 

som idé att äta lunch på avdelningarna, en del försökte när det fanns tid ta en runda. Alla 
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påpekade att det var viktigt att synas, men endast en av ledarna hade det som en inbokat 

daglig rutin vid ett fast klockslag. Detta tolkar vi som ett slags glapp, mellan det som ledarna 

vet med sig är viktigt men som de inte gör. Sedan kan detta bero på flera olika saker, det som 

framkom i vår studie var till största delen bristen på tid. 

I en studie av Andersson - Felé (2007) beskrivs hur ledarna prioriterade att vara 

tillgängliga och tog till vara kommunikationen med de anställda för att bidra till att 

verksamheten skulle fungera bra. Ledare och personal var mycket tillsammans och deltog i 

det dagliga arbetet vilket ledde till ett mycket gott arbetsklimat.  Vi tror att om ledarna kunde 

vara mer närvarande i verksamheterna skulle det kunna leda till att arbetet och 

implementeringen av bemötandefrågor minskar det glapp vi tror oss kunnat se. 

Utifrån ett HR-inriktat ledarskap är chefen synlig och tillgänglig. Ledarens delaktighet genom 

att vara mer närvarande kan ge ett ömsesidigt inflytande för både chefen och personalen. HR 

– perspektivet sätter värde på att lyssna och vara lyhörd för andra. Människorna är 

organisationens mittpunkt. Om organisationen svarar upp mot människornas behov och krav 

på stöd, svara de anställda med lojalitet och engagemang. Auktoritära eller okänsliga 

administratörer i chefsrollen som inte förmår kommunicera och som inte bryr sig om 

människorna som arbetar, kan aldrig bli effektiva i sin roll som ledare. Den HR inriktade 

ledaren arbetar både för organisationen och för människornas intresse. (Bolman & Deal, s 387 

ff). Det som är problematiskt som vi inte tagit upp i våra intervjuer men som vi ändå 

reflekterat över under studiens gång är svårigheter med att rekrytera personal till 

äldreomsorgen. Detta framkommer under vissa delar av vårt resultat men problematiserar 

förstås ledarens roll. Om man har en personal man själv har valt och är nöjd med eller om 

man får at det som finns att tillgå – det är två olika utgångspunkter. Utifrån ett HR perspektiv 

skall man dock stödja personalen, öka deras inflytande, visa omtanke och öppenhet.  

Enligt detta perspektiv ligger mycket i ledarens förmåga att skapa ett klimat av tillit. I 

äldreomsorgen skulle även ett situationsanpassat ledarskap fungera, då det finns utrymme för 

flera ledare (Tullberg 2006, Thylefors 2007). Finns det tillräckligt trygga ledare, som 

dessutom kan vara närvarnade kan man delegera uppgifter, på så sätt får mer tid att vara med 

ute på golvet och arbeta nära både personal och boende. Och med det dagliga bemötandet… 

Hur ledarna tar ton eller hur de gör en ansats för att arbeta med bemötandefrågor, såg vi 

även hade att göra med hur deras organisationer var uppbyggda. Några hade en mycket god 

struktur uppbyggd i sin organisation, vilket gav dem andra förutsättningar och verktyg för att 

arbeta med bemötandefrågor. Några hade exempelvis en uppbyggd struktur med gruppchefer, 

samordnare, kvalitetsansvariga och administrativ personal. Likaså beskrev två informanter 
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möjligheten till att skapa en dialog med de anhöriga genom att skicka informationsbrev till 

dem och de boende. Andra hade stöd av präster och diakoner som var kopplade till 

verksamheten och som var till hjälp i arbetet med bemötandefrågor och vid behov av 

handledning. På en enhet var det även en tradition att alla nyanställda fick komma till 

huvudkontoret och träffa den högste chefen i och med detta fick tydligt veta vad som 

förväntades av dem. Som det strukturella perspektivet på ledarskap utgår från hjälper en 

tydlig ansvars- och rollfördelning personalen att fullfölja sina arbetsuppgifter och veta vad 

som förväntas av dem (Bolman & Deal, 2005, s.76). Flertalet av informanterna hade också 

tydliga mötesstrukturer, vilket skulle kunna underlätta kommunikationen och arbetet med 

bemötandefrågor. Dock var ledarna själva endast delaktiga på arbetsplatsträffarna en gång per 

månad och därmed inte närvarande på alla möten. Arbetet med bemötandefrågor delegerades 

då till gruppchefer eller sjuksköterskor. Trots att vissa hade en god struktur uppbyggd i sin 

organisation framkom det ändå problem bland personalen i bemötande. Både i de 

verksamheterna med en väl uppbyggd struktur och de med en mindre väl uppbyggd struktur. 

Vi ser det som att det viktiga i arbetet med bemötandefrågor är inte endast att ha en tydlig 

struktur och tydlig ansvarsfördelningen utan bemötandefrågor måste finnas levande i hela 

verksamheten.  

En informant som inte betonade svårigheterna med personalen beskrev sin organisation 

som väldigt platt. Vare sig hon, eller för den delen styrelsen, önskade att verksamheten skulle 

växa, blir större eller utvecklas på det viset. De hade som en medveten strategi att vara små 

för att kunna hålla en god kvalité. Ledaren hade sin vd och styrelse som ett aktivt stöd och 

bemötandefrågor var något inte bara behandlades ”på golvet”. Bemötandefrågor 

genomsyrades hela vägen i organisationen och blev därmed präglat i hela verksamheten. 

Jormfeldt & Thörn (i Albinsson, 2005, s.130 ff) understryker att verksamhetens ledning måste 

aktivt visa att man tycker dessa frågor är viktiga och stödja arbetet för en god 

bemötandekultur.  

Vi såg även ett annat sätt att ta ton hos en enhetschef. Hon hade en tro på att hennes 

personal hade en vilja att göra ett bra jobb och att ha ett gott bemötande. Personalen hade 

frihet under ansvar men att hon som ledare var den som skulle knyta ihop säcken. För att 

skapa ett gott bemötande ansåg hon att utbildning och bättre förutsättningar för personalen var 

av betydelse. Enligt Thörn (2001, s. 33) har tillit, lojalitet och ansvar betydelse för hur ledare 

arbetar med bemötandefrågor. Ledarskap utifrån HR-perspektivet ser människors 

engagemang, erfarenheter och kunskaper som tillgångar av avgörande betydelse. Idén om att 

personalen verkligen bryr sig om de gör ett bra jobb eller inte är essentiell (Bolman & Deal, 
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2005, s. 151). Får personalen ett meningsfullt arbete som ger dem tillfredställelse får 

organisationen den kunskap och energi som behövs för att lyckas (a.a.).  

Om personalen känner sig frustrerade i sitt arbete kan de antingen dra sig undan genom att 

sluta eller att alltid vara frånvarande. Personalen kan även bli passiva, apatiska eller likgiltiga 

men ändå fortsätta att arbeta (a.a., s.175). Denna frustration speglades tydligt i vårt resultat då 

en chef tar med sig en anställd till företagshälsovården på grund av bland annat hög 

sjukfrånvaro och tecken på att den anställde inte trivdes. Men likväl var det inte ett annat 

arbete hon ville ha.  

En av cheferna angav tonen för vad som var acceptabelt och inte acceptabelt vad gällde 

bemötande. Hon hade nolltolerans för dåligt bemötande och arbetade med noteringssamtal. 

Det vill säga att hon tog in sin personal för samtal så fort hon fått vetskap om ett dåligt 

bemötande. Maclagan (i Thörn, 2001) menar att praktiskt ledarskap kan utföras genom 

bedömningsmetoden som innebär att förstå, att sätta sig in i detaljer och konkreta situationer. 

En annan chef talade om vikten av en dialog när ett dåligt bemötande hade uppmärksammats. 

Verksamheten hade grundläggande krav i sin värdegrund och de skulle accepteras. För att gå 

vidare skulle de genom dialogen arbeta tillsammans för ett gott bemötande. Dialogmetoden är 

ett komplement och innebär att man tillsammans med andra gör övervägningar, genom att 

föra en dialog (a.a). 

Det är inte bara sättet att styra som har betydelse för hur cheferna tar ton. Utan också 

beroende på vilken utbildnings bakgrund som cheferna har. Harnett m.fl. (2012) menar att 

chefer som är sjuksköterskor eller socionomer arbetar utifrån olika sätt.  De tar ton på olika 

sätt om det är en medicinsk verksamhet eller en social verksamhet. En informant som var 

sjuksköterska framhöll vikten av att ha en sjuksköterska som arbetsledare i omvårdnaden 

istället för gruppchefer som var undersköterskor. Sjuksköterskan skulle vara förebilden och 

navet i hjulet. En annan informant som var socionom framhöll vikten av det sociala 

omsorgsarbetet med de äldre istället. Diskussionen om vem som är bäst lämpad i rollen som 

enhetschef, handlar inte enbart om det är att ta ton genom medicinsktorienterat eller 

socialtorienterat arbete utan vilken syn man har på äldreomsorgen i stort. Är det en social 

verksamhet eller är det en medicinsk verksamhet? (a.a., s. 92)  

 
… men det finns begränsade möjligheter att få kören att sjunga 
Alla enhetschefer betonade problem med bemötande personalen sinsemellan. Vi har valt att 

intervjua enhetscheferna utifrån deras perspektiv och vi finner i svaren att de blottlägger sig 

själva. För vad säger problematiken om deras eget ledarskap? Bristen på en grundläggande 
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dialog säger något indirekt något om deras ledarskap, kanske om organisationen, eller om 

äldreomsorgen. En del enhetschefer tycker att personalen behöver utbildning, men inte att de 

själva utifrån sitt eget ledarskap behöver mer utbildning i specifikt dessa frågor. Som de 

däremot erkänner att de har problem med? Själva är de färdigutbildade men inte personalen.  

Hur skall de kunna skapa en god bemötandekultur om det inom personalgruppen finns 

jargong, attityder ett sätt att vara mot varandra som inte är ett gott bemötande? Hur skall de 

som personalgrupp bemöta de äldre, de anhöriga om de inte börjar ge varandra ett gott 

bemötande? Och hur kommer man åt det som ledare? Frånvaron av berättelser kring detta ser 

vi som ett spännande resultat i sig. Ett resultat som bidrar till att kören inte börjar sjunga. Man 

kan fråga sig - om ledarna inte ger tillit till sin personal, varför skulle personalen i sin tur ge 

vidare tillit till de äldre eller till de anhöriga? 

Cheferna själva har svårt att sätta fingret på vad ett gott bemötande är. Det vi ser är att 

bemötande frågor är något man måste arbeta aktivt med, som man måste arbeta dagligen med 

och som genomsyrar det vardagliga arbetet.  Språket är en viktig del av ett gott bemötande 

menar Blennberger (2002, s.175) vars ordval och tonfall ger bemötandet en karaktär. I det hur 

man talar, hur man uttrycker sig, vad man säger i vardagen på boendet. Hur man hälsar eller 

inte hälsar. Flera av våra informanter beskrev svårigheter med personalens språk i samband 

med bemötandet. Vilket vi ser har samband med begränsningarna med att få kören att sjunga.  

En begränsning som vi har uppmärksammat och som även Karlsson (2010) menar i sin studie 

är att det är uppenbart att ledarna inom äldreomsorgen hamnar i en klämsits, eller i ett 

korstryck. Vilket även andra forskare talar om idag (Wolmesjö 2005, Harnett m.fl. 2012). 

Även i vår studie uttryckte ledarna en brist på tid på grund av alltför mycket administrativa 

uppgifter och den starkaste orsaken till svårigheter i arbetet med bemötandefrågor. De hann 

inte eller kunde inte ta sig tillräcklig tid för att arbeta med bemötande frågor med personalen i 

vardagen. Ur ett HR-prespektiv är att investera i människor något som tar lång tid och man 

måste vara uthållig för att nå resultat (Bolman & Deal, 2005, s. 175). Chefernas tidspress och 

krav på att hålla budget tvingar dem till att skära i kostnader för utbildning och tid för 

reflektion och dialog i bemötandefrågor. I studien av Hjalmarsson m.fl. tydliggörs att cheferna 

ger uttryck för vanmakt då budgeten är svår att hålla och det inte finns stöd från ledning. 

Enheterna är för stora och vardagsarbetet är stressigt. Många av cheferna inom Stockholms 

stad saknar både tid och pengar för utvecklingsinsatser.  Målen är höga, ansvaret stort, 

resurserna små och stödet litet (2004, s. 87) .  
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Vi ser att förutsättningarna och antalet underställda medarbetare påverkar ledarnas 

handlingsutrymme.  Samma tendens ser (Jormfeldt & Thörn i Albinsson, 2005), det vill säga 

chefernas arbetsuppgifter är för många, de anställda är för stora grupper och cheferna har för 

stora enheter under sig som skall ledas. Liksom Lundeqvist (2008) tydliggör i sin studie att 

den kvinnligt dominerade äldreomsorgen har betydligt sämre förutsättningar och villkor i 

arbetsmiljö än den jämförande manligt dominerade. I vårt resultat fann vi att våra chefer hade 

begränsade resurser, vi ser det som att deras handlingsutrymme är begränsat på grund av yttre 

omständigheter. Svensson m.fl. (2008) menar att handlingsutrymmet skapas i samspel mellan 

organisationen och professionen (a.a. s., 24). Karlsson menar att arbetsledarna i hennes studie 

inte i nämnvärt bekymrade sig över ett minskat handlingsutrymme vilket kan tolkas som en 

ny lojalitetsförflyttning uppåt i organisationen. Men vi fann även i vårt resultat ledare, likt i 

Karlssons studie, som inte visade ett intresse för ett ökat handlingsutrymme och ett 

närvarande ledarskap när det gäller bemötandefrågor. Det fanns ett glapp mellan vad som 

sades vara viktigt och vad som egentligen gjordes. Ansvaret för bemötandefrågor delegerades 

nedåt i organisationen. Denna lojalitetsförskjutning överensstämmer även med en ny 

orientering inom välfärdsstaten (Peterson i Karlsson, 2010) – bort från en moralisk 

välfärdsstat där mål och värderingar står i förgrunden, i riktning mot en administrativ 

välfärdsstat där administration är det som betonas. Denna administrativa orientering innebär, 

enligt Karlsson att arbetsledarna i vissa beslutssituationer kan frånta sig ett moraliskt ansvar. 

Kan detta ses som en omedveten (eller medveten?) strategi för att moraliskt och etiskt klara 

av att fortsätta arbeta som ledare?  

Aronsson m fl. (1995) menar i sin studie att bemötandet kan försvåras eller underlättas 

beroende på vilka förväntningar och föreställningar som finns samt vilka resurser som finns i 

form av bland annat hjälpmedel och tid. Informanterna i vår studie menade att anhörigas 

förväntningar av äldreomsorgen idag inte stämde överens med de resurser som fanns att tillgå. 

Likaså skapar äldreomsorgsdebatten i media en bild och föreställningar av hur dålig kvaliteten 

är i omsorgen. Detta påverkar personalen, deras självbild och i slutändan deras tillfredställelse 

i arbetet och kvaliteten i bemötandesituationer. Cheferna saknar tid och resurser för att ge 

personalen utbildning, tid för reflektion, handledning och dialog. Vi ser möjligheter att få 

kören att sjunga genom att liksom HR-perspektivet se personalen som den främsta resursen i 

verksamheten, ge dem ökat inflytande, uppmuntra delaktighet och ge stöd i bemötandefrågor. 

Men ledaren måste även ha ett instrument, en handledning att arbeta med. (s.130 ff). 

Handledning syftar till enligt Rinnan & Sylwan (1994) att bygga upp omsorgspersonalens 

yrkesmässiga kompetens, att förstå egna reaktioner och känslor samt hantera dem så att de 



 54 

inte går ut över de boende. Två av våra informanter menade att den största utmaningen var att 

arbeta med personalen och att inte fanns någon utbildning som kan lära en person det rätta 

bemötandet. Men vi ser ett sätt att förstå vad som behövs genom att ta hjälp av Gunilla 

Silverbergs tankar om dialogens betydelse. “Vi lär oss genom samtal” menar Silverberg. Vi 

klargör våra egna tankar, när vi hör vad vi själva säger (Silverberg, 2005). 

 
5. Slutsatser och diskussion 

Slutsatser 
Syftet med vår studie var att undersöka hur äldreomsorgschefer arbetar i praktiken med 

bemötandefrågor på vård- och omsorgsboende. Vi undrade samtidigt hur de satsningar som 

Socialstyrelsen nu gör speglar sig mot praktiken, vad gäller utbildning i den nationella 

värdegrunden och den nationella ledarskapsutbildningen. Enhetscheferna i vår studie arbetade 

med en värdegrund i sin verksamhet men ingen av dem påvisade att det fanns behov för dem 

själva att gå den nationella ledarskapsutbildningen. Vårt resultat visade istället ett glapp 

mellan medvetenhet kring frågor om bemötande och vad som sker i arbetet med 

bemötandefrågor i praktiken. Vi fick få svar hur de arbetade i vardagen med bemötandefrågor. 

Definitionen av bemötande börjar hos vissa chefer att närma sig begreppet service. Det visade 

sig även att det fanns genomgående bemötandeproblem personalen sinsemellan. Vi menar att 

denna komplexa problematik inte skulle finnas om tid och resurser förstärktes och betonades i 

bemötandefrågor. Samhällets förväntningar, föreställningar och krav på äldreomsorgen 

stämmer inte överrens med de resurser som ges. För att bemötandefrågor i äldreomsorgen ska 

kunna utvecklas och fördjupas menar vi att vikten av dialog har stor betydelse. Tid för samtal 

och tid för reflektion, både för chefer, personal, anhöriga och de boende.     

 

Diskussion 
    Hur skall man skapa en god bemötandekultur mot äldre och anhöriga om man inom 

personalgruppen på ett vård och omsorgsboende inte har ett gott bemötande mot varandra? 

     Varför är det uppenbarligen svårt att arbeta med dessa frågor, ur ett ledarskapsperspektiv? 

      Vad är det egentligen som står på spel? I vår studie har vi ju valt att se på bemötandefrågor ur 

ett ledarskapsperspektiv men vi har även hört, och fått ta del av hur man arbetar med sin 

personal. Det vi har sett är en personalgrupp som vi ser som utsatt. Utsatt för att det är låg lön, 

det är låg status, det krävs låg utbildning, det är endast kvinnor och det är svårt att få 

heltidstjänster. En utsatt grupp för att den möts ofta av misstänksamhet, både av chefer, men 
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även från anhöriga och från massmedia. Hur denna personalgrupp blir behandlad idag - spelar 

det någon roll för bemötandet? Vi ser att här finns tydliga maktstrukturer från flera olika håll. 

Det är något vi själv valt att inte undersöka i vår studie men vi ser att det behövs mer kunskap 

om hur denna makt ser ut? Hur ser maktstrukturer ut på vård- och omsorgsboende idag? Ur 

flera perspektiv och hur fördelas makten? Begreppet “governmentality” myntades av den 

franske filosofen Foucault. Harnett (2012, s. 91) beskriver det som en styrningsmentalitet där 

det i begreppet till exempel på ett äldreboende kan beskrivas att en ledare styr sina 

medarbetare så att de själva, av egen vilja, väljer att handla på ett sätt som chefen, eller 

ledningen anser vara lämplig. Detta kan jämföras med ett auktoritärt ledarskap, där chefen 

“pekar med hela handen” eller beordrar sina medarbetare att göra på ett speciellt sätt. Detta 

har vi sett i vår studie när enhetscheferna “plockar” in sin personal för samtal, eller visar “på 

en gång” vad som är acceptabelt eller inte, i situationer där ett gott bemötande inte varit fallet. 

Vidare forskning skulle behövas på detta område för att särskilja maktens mönster och 

ifrågasätta saker som annars kanske tas för givna. 

Vi såg att ledarna ofta skärmade sig från personalgruppen, det blev en uppdelning likt “vi 

och dom”. Inte ett enande vi. Vi ser det som att denna avskärmning studsar tillbaka på 

ledarskapet, och i detta fanns en omedvetenhet som är väl värd att undersöka vidare. 

Visserligen uttrycktes brist på tid, men vi anade att det fanns något annat i detta. Den 

lojalitetsförskjutning som Karlsson (2010) talar om, ser vi kan vara en av orsakerna till att 

man inte vill arbeta nära golvet, nära personalen, nära svåra frågor kring etik och bemötande.  

Vi måste kanske lyfta våra blickar för att se hur synen på äldre människor idag ser ut i 

samhället, hur synen på att arbeta ter sig bland de unga idag. Karriärer, tjäna pengar, 

konsumera - är det intressen som råder eller vill vi hjälpa, se de som är utsatta? Skall vi tänka 

på oss själva i första hand eller skall vi våga se något annat? Det finns en outtalad ålderism 

idag, vi ser även att det finns förakt för de äldre och för de svaga. Vi lever i en tid då det skall 

effektiviseras och samtidigt skall det ske besparingar.  Det vi har sett är att det krävs ett 

närvarande ledarskap, ett ledarskap som är med och arbetar tillsammans. Ett ledarskap ur ett 

HR perspektiv, men som även kan kompletteras med ett så kallat situationsanpassat ledarskap 

där det finns plats för flera “ledare” när “chefen” är med, och dessa ledare kan vara olika i 

olika situationer. Personalen behöver känna sig delaktiga och de behöver känna att de kan 

påverka. Det behövs mer tid, tid för att hinna prata och diskutera och tid för reflektion. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Fråga 1 

Vad är ett gott bemötande just här på denna enhet, i din verksamhet? 

Berätta? När, var, hur? 

Har ni några policydokument? 

Vad är utmanande? Finns det hinder? 

När har det varit bra? När ni verkligen lyckades ge ett gott bemötande? Ge ex? 

När har det gått mindre bra? Ge ex? 

Vad gjorde du då? 

 

Fråga 2 

Vad betyder ledarskapet för ett gott bemötande? 

Berätta? När, var, hur? 

Hur skulle du vilja beskriva det? 

Finns det svårigheter med ledarrollen och gott bemötande? 

Vad är utmanande? Finns det hinder? 

Vilka mål har du gällande personalen/bemötande? 

 

Fråga 3 

Vad gör du i ditt ledarskap för att stärka ett gott bemötande? 

Berätta! Vad ingår i dina arbetsuppgifter? När, var, hur? 

Hur gör du? 

Spelar ditt sätt att organisera arbetet någon roll för bemötandet tror du? Hur då? 

Hur sprider sig ett gott bemötande? 

Vad är din roll för ett gott bemötande? 

Hur når du dina mål? 

                           

 

Fråga 4 

Vad har du till hjälp/verktyg/stöd i din organisation för att arbeta med bemötande? 
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Hur använder du dem? 

Berätta? När, var, hur? 

Vad är utmanande? Hinder?   

Finns det någon problematik hur er organisation är utformad sett ur ett bemötandeperspektiv? 

  

Har ni handledning för personalen? 

Arbetar ni med livsberättelser? Hur?        

När träffar du din personal? 

Kan du skapa regler? På vilket sätt? 

Finns det informella regler? Ge ex? 

Hur implementerar du kunskaper och reflektioner av ett gott bemötande just? 

 

Fråga 5 

Framtiden: 

På en skala mellan 1 – 5 hur väl lyckas du med att verka för ett gott bemötande på denna 

enhet? 

Följdfråga: Vad skulle du lägga till/behöva för att det ska bli en 5:a? 

5 - Jag lyckas mycket bra 

4 - Jag lyckas bra 

3 - Jag lyckas varken bra eller dåligt 

2 - Jag lyckas dåligt 

1 - Jag lyckas mycket dåligt 

 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? 
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du arbetat här? 
Har du någon utbildning inom ledarskap? 
Hur många anställda har du under dig? 
Hur fick du jobbet? 
Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 
Hur länge har du arbetat som chef? 
Vad arbetade du med innan du blev chef? 
Varför blev just du chef? 
Hur kommer det sig att du jobbar just i äldreomsorgen? 
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Bilaga 2 
 
 
                                                                                                         Stockholm 2013-04-17 

  

Hej, 

Tack för att Du vill ställa upp som intervjuperson till vår examensuppsats kring 

bemötandefrågor i äldreomsorgen. Vi har valt att fokusera på bemötande ur ett 

ledarskapsperspektiv och kommer att ställa frågor om hur ledare ser på arbetet med 

bemötandefrågor. 

 

Intervjuerna beräknas ta en timme och kommer att spelas in och transkriberas för att sedan bli 

en del i vårt underlag till uppsatsen. Enligt forskningsrådets etiska rekommendationer, som vi 

ämnar följa, kan Du som informant när som helst välja att avbryta intervjun eller välja att 

avsluta din medverkan i uppsatsarbetet. Du kan även välja att inte svara på givna frågor. 

Inspelningen och det transkriberade materialet kommer att förstöras när uppsatsen har 

examinerats. Du som informant, kommer inte att namnges i uppsatsen och det ska inte gå att 

härleda till vilken arbetsplats du arbetar på. Vid vår intervjuträff kommer vi att medha ett 

samtyckesdokument för Dig att underteckna för godkännande av intervjun och inspelningen. 

När uppsatsen har examinerats kan Du som medverkar få ta del av en kopia per e-post om Du 

så önskar. 

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta oss! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Bonis & Birgitta Anderson 

sofia.bonis@bredband.net        070-444 16 68 

birgitta.anderson@telia.com        070- 580 54 90 

Handledare Anna Whitaker, lektor och docent i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola 

anna.whitaker@esh.se 

 
 


