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Sammanfattning  
 

Syftet med observationssstudien var att se hur den sociala samvaron fungerar i dagrummen på 
äldreboenden. Fokus var att studera personal och boende under lunchen, eftermiddagskaffet 
och under en eventuell gemensam aktivitet. Observationspersonerna var passiva och 
kommunicerade vare sig med personalen eller de boende . Den teoretiska referensram som 
användes var Georetrendensteorin, KASAM och Kommunikationsteorin. Resultatet visade att 
den sociala samvaron i dagrummen på äldreboende är sällan spontana, utan måste vara 
planerade av personalen. Resultatet påvisade även skillnad i samvaron gällande bemötande av 
boende. Den yngre och äldre personalen hade olika arbetssätt. Personal som hade annan etnisk 
bakgrund än den svenska hade ett annat sätt att bemöta de boende på. De boende var 
missnöjda över bristen på aktiviteter. De uttryckte att de kände sig ensamma när personalen 
hade flera arbetsuppgifter utanför äldreboendet. En annan sak vi observerade var att 
personalen ofta uppmanade de boende att gå och vila i sina lägenheter. Det fanns även en 
skillnad på de olika äldreboende observerades, då det mindre äldreboendet hade en 
personalgrupp och en del boende som under lång tid känt till varandra på grund av det mindre  
samhälle de bor i. 
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Abstract  
 
The aim of this observational study was to see how social interaction works in nursing homes 
dayroom.  The focus was to study the staff and the residents during lunch, afternoon coffee, 
and during the eventual common activity.  The observation persons were passive and they did 
not communicate with either staff nor with the residents. The theoretical framework used 
was Georetrendens theory, KASAM and Communication theory. The results showed 
that social interaction in the dayroom of the nursing home is rarely spontaneous, but must 
instead be planned by the staff. The results also showed differences in the 
interaction regarding the treatment of the residents. The younger and older staff had different 
approaches. Staff who had a different cultural background than the Swedish had another 
way to respond to the residents. The residents were unhappy about the lack of activities. They 
expressed that they felt lonely when the staff had several tasks outside the nursing 
home. Another thing we observed was that the staff often urged the residents to go and rest in 
their apartments. There was also a difference in the various nursing homes that were 
observed; the smaller nursing home had one staffgroup that some of the residents had for long 
known each other because of the small community they live in. 
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1. Inledning 
Vi som skriver denna uppsats är utbildade undersköterskor sedan 90-talet och har erfarenhet 
av vårdarbete inom olika verksamheter, bl.a. äldreboenden/hemtjänst, Boende inom Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och psykiatri. Under åren har vi blivit mer 
och mer intresserade av bemötande och kommunikation. De flesta arbetskamrater vi arbetat 
med är professionella i den sociala samvaron med äldre människor. Det finns dock tillfällen 
då vi har reflekterat över varför en del personal uppför sig som de gör emot de boende. Vi 
tänker på personal som vi arbetat med som har varit oengagerad av den boende och deras 
bakgrund. De har heller inte haft något intresse av kommunikation eller använt sig av någon 
kroppskontakt när de kommunicerat. När det gäller den sociala samvaron så har de boende 
inte heller fått den omsorg de behöver. Med den sociala samvaron menar vi att alla boende 
behöver någon form av sysselsättning, även om inte alla vill umgås i gemenskap så är det 
viktigt att det erbjuds anpassad aktivitet som att lyssna på musik eller gå ut på promenad. Det 
är även viktigt att de boende känner att det finns tid för dem om de behöver prata med någon, 
eftersom man kan bära på mycket i livets fjärde ålder. Funderingar om hur allt kommer att bli 
senare i livet och frågor kring döden, liksom tidigare upplevelser som inte har bearbetats. Vi 
menar att det är viktigt att det finns personal som kan hjälpa de boende med tankarna kring 
detta. 
  
I media kan vi läsa om att personalen har hög arbetsbelastning och att de äldre blir fler och 
fler. Nyligen kunde vi även ta del av ny teknik som används i arbetet med äldre, en mobil 
robot som kallas Giraffen. Denna apparat har en skärm där personal och anhöriga kan 
kommunicera med den äldre. Syftet med Giraffen är att de äldre inte ska bli socialt isolerade. 
Västerås stad tycker att det är en bra framtida lösning när det kommer att bli fler äldre och 
svårt att rekrytera ny personal (svt.se). Vi förundras och blir skrämda över att man tycker att 
det är bra att ersätta personal med robotar.  Det är viktigt att alla får ett gott bemötande inom 
äldreomsorgen. Blennberger m.fl. (2010) menar att ett gott bemötande inom äldreomsorgen 
skall bestämmas av de etiska normer som genomsyrar omsorgen mot de äldre. Varje 
bemötande mellan personal och äldre ska innehålla en känsla för den äldres 
självbestämmande. Med det menas att personalen ska vara lyhörda för den äldres vilja och 
önskningar. Det är viktigt att personalen har en grundläggande empati i arbetet med den 
äldre. Med empati menar författarna tillit, lyhördhet, uppmärksamhet, hänsyn, artighet och 
respekt för den andre. Till ett gott bemötande hör även vänlighet, generositet, värme, stöd, 
tröst och uppmuntran. Författarna beskriver även personalen och dess olikheter så som att en 
del kan visa nonchalans, likgiltighet och ett ointresse av den andre människan (Blennberger 
m.fl. 2010). Vi menar att det är viktigt att personalen och enhetscheferna tar de äldres 
önskningar och oro inför ålderdomen på högsta allvar, eftersom detta är mycket viktigt för att 
den äldre människan ska må så bra som möjligt under sin tid på äldreboendet.  
  
Vår önskan är därför att all personal som arbetar på ett äldreboende ska känna att det finns 
utrymme för djupare kommunikation med de boende. Det är även viktigt att personalen är 
intresserade av de boende på ett naturligt sätt när de samtalar. Genom att personalen tittar på 
den boende och kanske förstärker det genom kroppskontakt. Med det menar vi att man 
klappar om, håller en hand, eller ger en kram om det behövs. På så sätt visar man att fokus är 
inställt på den boende och att personalen är närvarande. Vi anser att det är viktigt att varje 
människa blir sedd och tilltalad varje dag för att må bra och känna sig tillfredställd i livet. 
Varje individ ska få möjlighet att sysselsätta sig med sådant som den finner meningsfullt. Det 
är också viktigt att personalen själva lär sig att se när en individ vill dra sig undan och inte 
tvinga på dem olika aktiviteter. Enligt oss så skall stämningen vara varm, fylld med glädje, 
humor, ge utrymme för egen tid och djupare samtal om så behövs. Det viktigaste är att det 
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visas respekt för att den boendes egen önskan uppfylls. Tystnadsplikten är enligt oss en 
viktig faktor, att visa respekt för en individs integritet. Enligt 15 kap. 1 § i Socialtjänstlagen 
så innebär tystnadsplikten följande: ”Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad 
han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden”. Detta undrar vi om 
det fungerar på äldreboenden och är det skillnad på en stor och en liten ort. Med detta som 
bakgrund så växte våra frågeställningar fram. Vi blev nyfikna på att se hur det fungerar på 
äldreboenden idag. Hur fungerar den sociala samvaron i vardagen på äldreboende? Är det 
någon skillnad på yngre och äldre personal och är det någon skillnad att bo på ett 
äldreboende på en stor respektive liten ort? 
  
Eftersom detta är vårt största intresse när det gäller arbete med äldre människor vill vi 
undersöka och fokusera på den sociala samvaron utifrån vår framtida yrkesroll som 
enhetschefer. 
 
Bakgrund 
För tjugo år sedan fanns det personal anställd som såg till att de äldre fick leva i gemenskap 
och social samvaro med varandra. Det erbjöds olika former av terapiverksamheter som t.ex. 
träslöjd, sykurs och ofta stod vävstolar framme för de boende att använda. Det var utbildad 
personal som ledde terapiverksamheten. Nu för tiden finns nästan ingen verksamhet kvar. De 
boenden som har kvar någon form av verksamhet upplever att den är begränsad. Den sociala 
samvaron och aktiviteterna ska idag ingå i personalens arbetsuppgifter. Detta för att all 
personal skall engagera sig i de boende och se till att det erbjuds någon form av social 
samvaro. 
  
Värdighetsgaranti 
Regeringen beslutade år 2007 att tillsätta en utredning om äldre människor som har hemtjänst 
eller bor på äldreboende. Anledningen var att kunna ge förslag till en värdighetsgaranti. Syftet 
var att tydliggöra vad äldreomsorgen ska erbjuda när någon behöver ansöka om 
äldreomsorg. Utredningen fick namnet "Värdigt liv i äldreomsorgen" (SOU 2008:51) och är 
inriktad på förslag hur äldreomsorgen ska förändras så att äldre människor har insatser att 
kunna leva utifrån sin identitet och personlighet så långt det är möjligt. 
  

”Värdighetsutredningen har i sitt betänkande "Värdigt liv i 
äldreomsorgen" (SOU 2008:51) inriktat förslagen på hur 
äldreomsorgen ska förändras så att äldre människor som har 
insatser från äldreomsorgen, så långt det är möjligt, ska kunna 
leva utifrån sin identitet och personlighet. Äldreomsorgen ska 
inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. De äldres och deras närståendes inflytande över 
vilka hjälpinsatser som behövs, hur de bör utföras, när och av 
vem eller vilka har grundläggande betydelse i detta 
sammanhang”  

  
I Socialtjänstlagen 5 kap 4§ kan vi läsa om äldre människors rättigheter, att de ska få leva ett 
värdigt liv och få känna välbefinnande i sin tillvaro. I lagen står även att socialnämnden skall 
se till att de äldre ska ha möjlighet att leva under trygga förhållanden samt ha en meningsfull 
tillvaro i gemenskap av andra (Socialtjänstlagen 2001:453). Värdighetsgarantin ingår sedan 
2010 i Socialtjänstlagens 5 kap 4§ och 5§.  
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Äldreomsorgens historik 
Den svenska äldrepolitiken börjar ta form redan under 1300-talet. Då det tillkom en lag där 
det stod att familjen eller släkten skulle ta hand om sina gamla. De gamla skulle inte belasta 
samhället utan familjen var den primära omsorgen och försörjningsenheten. Detta var 
naturligt eftersom de hade arvsrätt. De som inte hade familj hamnade inom hospitalens 
äldrevård där de fick leva med smittsamt sjuka och "tokiga" människor. Under 1400-talet 
började bönder ge sitt arv till någon innan de blev sjuka och gamla. 1571 års kyrkoordning 
reglerade vilka hospital och sjukstugor som skulle finnas. Kyrkan skötte det administrativa 
och de som bodde i socken skulle hjälpa till med vården. Drottning Kristinas fattigvårdslag 
1642 handlade om att de äldre som inte själva kunde ta hand om sig och var förvirrade skulle 
till hospitalen, och de övriga till fattigstugan. År 1847 bestämdes det att socknarna hade en 
skyldighet att bygga sina egna fattigstugor och de hade en direkt försörjningsplikt mot de 
gamla och fattiga. Dock saknade 421 av landets 2600 kommuner fortfarande någon form av 
fattigvård. Innan 1900- talets början ökade de gamla med 48 %. Under 1920- talet började 
utvecklingen ta fart inom socialpolitiken de så kallade pensionärshemmen började byggas 
1939, dessa kallas idag äldreboende. Mellan åren 1947-1950 minskade det i ansökningar till 
fattighusen från sexton till sju procent. Detta berodde på folkpensionen som kom 1946, 
eftersom de äldre då klarade sig bättre själva ekonomiskt. På 1950-talet ökade antal platser på 
ålderdomshemmen från 23 000 till 40 000 platser. Det var långvård och sjukhemsplatser som 
byggdes. Omsorgens mål och kommunens skyldigheter utvecklades mer till fördel för de äldre 
när 1982 års socialtjänstlag fastställdes (Antman, 1996).  I Sverige finns det idag 290 
kommuner, de ansvarar för den största delen av den samhällsservice som finns där vi bor. En 
av de viktigaste uppgifterna är att ordna äldreomsorg (skl.se). 
 
 
Syfte 
Syftet är att genomföra en observationsstudie kring social samvaro på äldreboende med 
inriktning mot bemötande och kommunikation. 
  
  
Frågeställningar 
  

• Hur ser den sociala samvaron ut i dagrummet på äldreboendet under lunchen, 
eftermiddagskaffet och om det erbjuds någon aktivitet? 

 
• Finns det en skillnad gällande bemötande av boende om personalen är yngre, äldre eller 

har annan etnisk bakgrund än den svenska? 
 

• Är det någon skillnad i bemötande när ett äldreboende ligger i ett litet samhälle där 
lokal kännedomen är stor och anonymiteten är mindre? 

  
  
Definition av centrala begrepp 
Våra centrala begrepp är: social samvaro, bemötande och professionellt arbetssätt, samt 
begreppet självuppfyllande profetia. Nedan följer en kort förklaring av vad som menas med 
dessa begrepp, eftersom de kan ha olika betydelse för oss människor. Vi har också med 
begrepp som äldre och yngre personal samt personal med annan etnisk bakgrund för att 
kunna definiera och förklara hur vi tolkar dem och förenkla för läsaren att förstå innebörden 
när ni läser denna uppsats.  
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Eftersom vår studie har varit förlagd till två boende för äldre har vi använt begreppet ”de 
boende” för att beskriva enskilda äldre personer. 
 
Social samvaro 
Med social samvaro menar vi den sociala gemenskapen individer har när de träffas. I vårt fall 
handlar det om de tillfällen vi observerat i den gemensamma aktiviteten, lunchen och 
eftermiddagskaffet samt stunder där emellan när boende och personal umgås på ett eller annat 
sätt. Enligt socialtjänstlagen ska äldre människor som bor på ett äldreboende få leva ett 
värdigt liv och få känna välbefinnande i sin tillvaro. De äldre ska även ha möjlighet att leva 
under trygga förhållanden samt ha en meningsfull tillvaro i gemenskap av andra 
(Socialtjänstlagen 2001:453). 
  
Bemötande och professionellt arbetssätt 
Bemötande handlar om vilket synsätt individerna har på varandra. Hur personal och de 
boende hälsar på varandra och kommunicerar. Hur deras kroppsspråk ser ut och hur 
ögonkontakt och ansiktsuttryck upplevs. Det handlar även om hur de boende bemöter 
varandra och vilka faktorer som påverkas i bemötandet så som hörsel, syn eller olika 
personligheter. Hur de bemöter varandras åsikter när någon påstår någonting. Vilka känslor 
som visas och hur de känslorna besvaras av både boende och personal. Hur bemötandet ser ut 
om någon av personerna är glad, upprörd eller irriterad (Socialstyrelsen 2011). 
  
"Ett professionellt bemötande kännetecknas av förmåga att visa respekt, ödmjukhet och 
empati samt att kunna skapa och upprätthålla en förtroendefull relation med den enskilde. Det 
handlar också om förmåga att vara tydlig, saklig och att kunna uttrycka sig - muntligt och 
skriftligt - så att den enskilde kan förstå. Hit räknas också förmåga att vara medveten om och 
kunna reflektera över sina egna värderingar" (Socialstyrelsen 2011 s. 37).  
 
Självuppfyllande profetia  
En självuppfyllande profetia är en vision som genom sin existens direkt eller indirekt orsakar 
att den besannas. Detta sker till följd av en positiv uppmaning mellan tro och beteende. 
Tornstam (2005) beskriver sociologen Mertons definition och förklaring till begreppet 
självuppfyllande profetia. Vilket är en falsk definition av att någonting som inte behöver vara 
sant blir sant. Situation som uppstår framkallar ett nytt beteende hos mottagaren som i detta 
fall är den boende på ett äldreboende. Beteendet gör enligt Merton att man lever ned till 
förväntningarna som finns och det resulterar i att den falska föreställningen slår in och blir 
sann. Den självuppfyllande profetian innebär att personalen i detta fall stämplar den äldre 
genom att behandla denne på ett sådant sätt som om denne vore inkompetent och otillräcklig. 
Genom att personalen kommer att hänvisa till det faktiska händelseförloppet som bevis för att 
han eller hon hade rätt från början. Så kommer den boende som blir utsatt att så småningom 
leva upp till den förväntning som uttalas om henne eller honom. I vår studie kan 
självuppfyllande profetia innebära ett förklarande begrepp för ett visst beteende hos 
personalen. När de påstår något som egentligen inte behöver vara på ett speciellt sätt. Detta 
görs genom att personalens påstående blir sanning för den äldre individen som till slut ser sig 
med personalens ögon. Ett exempel kan vara att personalen tycker att den boende inte ska gå 
ut till dagrummet, detta på grund av att den boende kanske har ramlat och att personalen 
påstår att om du går så kommer du att ramla. Efter en tid så kommer den boende att tro att den 
inte kan gå till dagrummet, eftersom den tror att den då ramlar. Vilket resulterar i att den 
boende får en falsk definition av verkligheten, eftersom den boende kanske skulle kunna gå 
utan problem. I detta fall och i liknande så förstärker man det svaga hos den boende genom att 
påstå något som inte behöver vara sant. 
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Yngre och äldre personal 
Vi vill göra en åldersuppdelning av personalen och har därför valt att kalla den för yngre eller 
äldre personal. Med yngre menar vi personal upp till 25-30 års ålder och den äldre personalen 
är 30 år och uppåt. Eftersom vi inte kommer att fråga om vilken ålder personalen har så är det 
vår bedömning vilken ålder personalen har. 
 
Personal med annan etnisk bakgrund 
Om en människa med en annan etnisk bakgrund än svensk arbetar på ett äldreboende och kan 
prata det svenska språket på ett bra sätt, är det svårt att veta om de har en annan etnisk 
bakgrund eller inte. Eftersom vi inte skall prata med personalen och inte fråga dem, så blir 
det även här vår bedömning om denna personal har en svensk eller annan etnisk bakgrund 
eller inte. 
 

Boende  
I denna uppsats kommer vi att benämna de äldre människorna som bor på äldreboendet för 
boende. Detta för att vi kallar viss personal för äldre. Det kan bli otydligt om vi säger äldre 
människor när begreppet äldre redan använts. 
 
 

2. Tidigare forskning 
Nedan följer en presentation av tidigare forskning som beskriver äldre människors upplevelser 
och oro inför ålderdomen. Studierna kommer att redogöras separat med utvalda delar som är 
relevanta för uppsatsen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
  
Äldres uppfattning om personal och kompetensutveckling 
From (2011) har gjort en kvalitativ undersökning om äldre människor. Hennes undersökning 
gick ut på att ta reda på hur de äldre upplever sin hälsa och vård när de är i behov av 
kommunal vård. From ville även studera personalens tankesätt gällande arbetsförhållande, 
kvaliteten på vården, deras kompetens samt personalens hälsa. Det From kom fram till var att 
personal skall arbeta med en medvetenhet, vänlighet, respekt och ha positiva tankar att hjälpa 
de boende med samt att kunna vara självständiga i den mån det går. Personal som är äldre och 
har erfarenhet respekterade de äldre och lät dem leva det liv som de var vana vid. De boende 
kände sig mer trygga med äldre personal och med den personal som är kompetenta och 
arbetar på ett professionellt sätt. From kom även fram till att personalen tycker att den som 
leder verksamheten måste se till att det finns tillräckligt utbildade personal. Även att arbetet 
utförs på ett organiserat sätt så att kontinuiteten finns hela dygnet för de boende. Det framkom 
även i undersökningen att personalen tycker att kompetensutveckling bör prioriteras högre än 
det gör idag. 
  
Äldres tankar om hur de vill vårdas när de blir äldre 
Studien genomfördes av Harrfors (2009) med syfte att undersöka hur äldre människor i 
Norrland beskriver och uppfattar sitt framtida liv. Undersökningen genomfördes genom öppna 
individuella och semistrukturerade intervjuer. Resultatet redovisades sedan i olika teman, att 
stanna hemma så länge det går, att få professionell hjälp på äldreboendet och de boendes 
rädsla av att bli övergiven. Det som Harrfors kom fram till i undersökningen var att de flesta 
var oroliga över att de skulle bli övergivna. Att personalen inte skulle se dem som en enskild 
person och att de inte skulle ha några meningsfulla relationer. Pensionärerna som intervjuades 
var även oroliga för följande begrepp: inte kunna uttrycka sina önskemål/behov, svårt att vara 
beroende eller att ta hjälp av främlingar, att bli fångad i sig själv och sin ensamhet. 
Intervjupersonerna hade en önskan och det var att de ville bli behandlade som unika 
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människor och känna sig viktig oavsett sin sjukdom. De ville bli behandlade med respekt och 
värdighet vad som än händer i framtiden. De önskade också att personalen var utbildad och att 
de skulle ha kunskap om deras förflutna, livsstil och önskemål. 
 
Det dagliga livet på äldreboenden, har det ändrats på 25 år? 
Artikeln är skriven av Harper (2002) från USA. Den baseras på en kvalitativ undersökning 
som utförts över tid på äldreboenden, genom observationer. Redan 1974 rapporterades att 
boende på äldreboenden tillbringade 56 % av sin dag med inte göra någonting. Efter 25 år så 
har studien omprövats för att se vilken skillnad det är på aktiviteten hos de boende idag på 
äldreboenden. Det man kom fram till var att de boende tillbringade 65 % med att inte göra 
någonting och 12 % till sociala aktiviteter. Den största tiden tillbringade de boende sittandes 
ensamma i sina rum, eller sovandes som var den vanligaste passiva aktiviteten med 36.1 % av 
gångerna. I undersökningen framgår även att de boende visade lite tecken på yttre 
känslor. Verksamheten där denna studie utfördes hade för övrigt en hög standard på sin 
omsorg och en kreativ avdelning, trots detta så tillbringade de boende fortfarande en stor del 
av sina dagar inaktiva orörliga och ensamma. Denna undersökning visar att förbättringar inom 
området fortfarande behövs. Detta för att de boende ska kunna få ett så meningsfullt liv som 
möjligt. 
  
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?   
En undersökning av Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen (2011) har på uppdrag från regeringen gjort en undersökning om äldres 
uppfattningar om äldreomsorgen inom hemtjänsten och äldreboenden. De som berörs är de 
människor som är 65 år och äldre och har fått ett beslut om insats enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen gällande hemtjänst eller äldreboende. Syftet var att ur de äldres perspektiv i 
landets kommuner och stadsdelar titta på kvaliteten och hur insatserna motsvarar behoven hos 
de äldre. Resultatet ska kunna användas som ett underlag för ledning, styrning och utveckling 
av verksamheten. Tanken var att även äldre och deras organisationer samt de medborgare som 
vill skall kunna använda rapporten. Socialstyrelsen kom fram till att de som uppgett ett gott 
hälsotillstånd är mer nöjda än de som har ett sämre hälsotillstånd. De boende som har ångest, 
oro och ängslan är mera missnöjda med omvårdnaden. Social samvaro får ett lågt positivt 
omdöme enligt undersökningen (Socialstyrelsen 2011). 
  
Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskningen från både From (2011) och Harrfors (2009) visar att boende känner sig mer 
trygga med äldre personal och med den personal som är kompetent och arbetar på ett 
professionellt sätt. De äldres önskan är att de skulle ha kunskap om deras förflutna, livsstil 
och önskemål. Harrfors (2009) undersökning visade även att äldre oroade sig inför sin 
ålderdom och att personalen på äldreboendet inte skulle se dem som en enskild person, inte 
skulle ha några meningsfulla relationer, inte kunna uttrycka sina önskemål och behov. 
Undersökningspersonerna var även oroade över att det skulle bli svårt att vara beroende och 
att ta hjälp av främlingar, att bli fångad i sig själv och sin ensamhet.  De hade även en önskan 
att de ville bli behandlade som unika människor och känna sig viktiga oavsett sin sjukdom. 
De ville bli behandlade med respekt och värdighet vad som än händer i framtiden. De önskade 
också att personalen var utbildad och att de skulle ha kunskap om deras förflutna, livsstil och 
önskemål. Socialstyrelsens (2011) undersökning visar att den sociala samvaron på 
äldreboenden får ett lågt positivt omdöme likaså visar Harpers (2002) amerikanska studie att 
12 % av dagen går till någon form av aktivitet på ett äldreboende och 56 % av dagen går till 
att inte göra någonting alls. 
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3. Tolkningsram 
I följande kapitel kommer vi att ta upp den teoretiska referensram vi använt oss av. Här 
beskrivs de olika teorier och tolkningar av teoretiska resonemang vi använt oss av i denna 
undersökning. Det som presenteras är det som vi anser är viktigt för tolkning av resultatet i 
denna studie. Detta innebär att ingen teori kommer användas i sin helhet. Dessutom kommer 
vi att ta upp en del centrala begrepp som vi kommer att använda oss av i vår uppsats. 
  
Gerotranscendens teorin 
Enligt Tornstam (2005) är gerotranscendens en teori om åldrandet, som oftast beskriver en 
perspektivförskjutning som är positiv från en mer materialistisk och rationalistisk syn på livet 
till en mer transcendental. Vilket innebär att det som tidigare var viktigt inte längre är av 
samma vikt, istället så sitter de äldre gärna och funderar på sådant som överskrider gränserna 
för det sinnena kan uppfatta så som livet och döden. De flesta äldre individer förutsätts 
genomgå en åldrandeutveckling som leder till stora förändringar i sättet att uppfatta jaget, 
relationerna till andra människor och livet som helhet. Tornstam (2005) som har utvecklat 
teorin menar att de genom sina undersökningar har sett att åldrandet verkligen kan innebära 
en positiv utveckling och ökad livstillfredsställelse. På olika sätt lär man känna sig själv 
bättre. Till exempel så blir man mer sparsmakad i valet av sitt umgänge, ytlig samvaro är inte 
lika intressant. Samtidigt som den goda, begrundande ensamheten blir viktigare. Den åldrande 
individen får också en ökad tolerans mot att inte förstå alla livets mysterier och ökar även 
känslan av sammanhang framåt och bakåt i generationerna. Normalt sett ökar 
livstillfredsställelsen. För somliga är detta en utveckling som startar redan i tidig vuxenålder 
och når sin höjdpunkt vid hög ålder. Ofta kommer en känsla av samhörighet med helheten och 
en omdefinition av tid, rum, liv och död. Gerotrancendensens teori innehåller viktig kunskap 
om hur den äldre människan fungerar i sitt åldrande. Tornstam betonar att det är viktigt att 
inte feltolka teorin och tro att man kan spara pengar på att inte erbjuda aktiviteter för de 
gamla. Tvärtom så handlar det om att kunna erbjuda båda delarna. Aktiviteterna ska kunna 
anpassas efter den äldre människan och erbjuda aktiviteter med nya innebörder och 
tyngdpunkter (Tornstam 2005). 
  
Kommunikations teori  
Kommunikation kommer från det latinska ordet communicare och betyder att göra något 
tillsammans. Vi människor kommunicerar hela tiden med varandra även när tystnad uppstår. 
Vi tar in kommunikationen och tolkar den på vårt eget vis, detta kallas 
informationsbearbetning. Vi tolkar det och gallrar det som vi inte vill behålla. Den 
information som vi gallrar bort anser vi inte har någon betydelse, men kan vara mycket viktig 
för en annan person (Payne 2008). Om kommunikationen inte fungerar och olika 
uttrycksformer tolkas blir det en osäkerhet för den boende. En irriterad blick, bekymrad 
rynkad panna, en uppgiven suck eller ett oseriöst leende tolkas av motparten på olika sätt. 
Orden och meningarna som människan förmedlar följs av ickeverbala uttryck så som 
kroppsspråk, rörelser, uttryck i ansiktet, hur vi låter på rösten och hur vi berör människan vi 
pratar till (Eide 2004). Röknes m.fl. (2007) menar att den mänskliga kommunikationen får en 
innebörd när vi skapar någonting tillsammans i kommunikationen. Innebörden av det som 
samtalas om får vi i resultatet av samspelet mellan, innehållet i samtalet, budskapet och dess 
kodning, hur budskapet förmedlas mellan individerna och hur allt uppfattas. De individer som 
har en kommunikation, ett samtal ger varandra återkoppling det vill säga att de ger en reaktion 
tillbaka på det de fick höra av individen de pratar till. Om återkopplingen inte besvaras så blir 
det en förändring i kommunikationsprocessen. Den kommunikation som sker mellan individer 
består av en fysisk kontext, social kontext och en kulturell kontext. Om individerna skall 
förstå varandra så måste parterna förstå vilket meningssammanhang budskapet är menat. 
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Problem kan uppstå om kontexten förändras till en annan, t.ex. så kan detta vara ett problem i 
dagens samhälle där människor från olika kulturer möts och kulturerna krockar med varandra. 
Även den sociala och fysiska kontexten är avgörande för hur relationen och samtalet 
utvecklas (Rökenes m.fl. 2007). 
  
KASAM - Känsla av sammanhang 
Teorin KASAM handlar enligt Antonovsky (2005) om hur en del människor trots svåra 
motgångar i livet klarar sig bra. Det som kännetecknar det är att de människorna har ett starkt 
KASAM, med andra ord en stark känsla av sammanhang. Antonovsky menade att en individ 
aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan att alla människor hela tiden rör sig mellan de 
två polerna friskt och sjukt tillstånd. Han menar vidare att det är graden KASAM som ligger 
till grund för var vi befinner oss mellan dessa poler. ”Olika människor klarar sig olika bra 
även om floden är den samma” (Antonovsky 2005, s. 128) Det är detta som KASAM handlar 
om, vad beror det på att en del trots samma ursprung och förutsättningar klarar sig bättre än 
andra? Det kan vara ganska lika i en medelklass familj från Stockholm som en ultra ortodox 
judisk familj i Jerusalem. Människor med starkt Kasam kan komma från vilken del av välden 
som helst bara de grundläggande behoven finns. 
 
Begreppet KASAM omfattar tre delar:  
 
1. Begriplighet 
Begriplighet innebär enligt Antonovsky en grundläggande upplevelse av att det som sker i och 
utanför individen är förutsägbart, begripligt och strukturerat. Att individen har en förmåga att 
bedöma verkligheten, och när överraskningar sker så kan de åtminstone förklaras och ordnas. 
Trots att oönskade händelser sker som plötslig död eller olika misslyckanden kan man förstå 
varför det blivit som det blivit. En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig också 
att framtida utmaningar kommer att vara förutsägbara och om så inte skulle vara fallet 
kommer de på ett eller annat sätt att kunna förklaras.  
 
2. Hanterbarhet 
Hanterbarheten innebär att man lär sig att hantera det som är svårt i livet och vänder det till 
något bra, eller i alla fall något som går att hantera och komma igenom. Många människor 
som blivit drabbade av mycket olycka, kunde anta att det skulle fortsätta resten av livet. I 
motsatts till dessa så upptäckte Antonovsky att de personer som ansågs ha starkt KASAM 
upplevde livets skeenden som erfarenheter som man kunde handskas med, utmaningar som 
man upplevde sig ha kapacitet att möta. I värsta fall kunde man i alla fall se händelserna som 
uthärdliga, trots att de kunde vara mycket svåra och traumatiska. 
 
3. Meningsfullhet 
Meningsfullhet innebär att personer som bedöms ha stark KASAM alltid har områden i deras 
liv som är väldigt viktiga och av stor betydelse för dem. Det finns i deras liv utmaningar som 
de tyckte var värda en hel del känslomässig investering och engagemang. En stark upplevelse 
av meningsfullhet skapar enligt Antonovsky en känslomässig grund i människan som lockar 
fram engagemang, livsglädje och ger mål att sträva mot även när livet tar oönskade 
vändningar. Antonovsky betonade att stark meningsfullhet inte gör att man blir glad när något 
hemskt sker, som till exempel en anhörigs död, men det gör att man söker en mening och kan 
konfrontera utmaningen för att på bästa sätt kunna klara sig igenom den. Denna komponent 
kallade Antonovsky för meningsfullhetskomponenten, Han menade att den var den allra 
viktigaste delen i begreppet KASAM. Anledningen berodde på att det är den så kallade 
motivationskomponenten i en människas liv.  
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Antonovsky menar att en människa med hög begriplighet och hanterbarhet, men som saknar 
meningsfullhet, kommer med tiden att tappa mer och mer av sin förståelse och kontroll över 
resurserna och på så sätt få ett svagt KASAM. På motsatt sida så har vi en människa med låg 
begriplighet och hanterbarhet, men med hög meningsfullhet. Denne kan förväntas visa stort 
mod och engagemang i sitt sökande efter förståelse och resurser, vilken med tiden kan 
resultera i ett starkare KASAM. 
 
Sammanfattning av våra teorier 
Vi har valt Gerotranscendens teorin, kommunikationsteorin och KASAM för att kunna 
analysera vårt resultat, eftersom vi anser att de täcker det behov som finns i vår studie. 
Tornstam (2005) menar att många äldre har en tydlig förändring i sitt beteende. De är mer 
självupptagna och accepterar sitt åldrande, och vill ha det lugnt kunna sitta och transcendera. 
Många gånger är de nöjda med det. Kommunikationen är ett viktigt begrepp och måste 
fungera för att alla ska kunna bli förstådda och accepterade som människor. Dessutom så kan 
man klart se att äldre individer som har ett starkt KASAM kan klara påfrestningar och 
förändringar bättre än andra individer som åldrandet kan medföra.  
  
  

4. Metod 
I följande kapitel kommer vi att försöka bringa klarhet i hur vi har använt oss av den metod 
som vi har valt och hur vi har genomfört studien. Vi kommer att använda oss av både forskare 
och observatörer vilket i detta fall används synonymt med varandra. Vi tar även upp de urval 
som har gjorts och begränsningar i urvalet, samt en metoddiskussion. I metoddiskussionen 
diskuterar vi för- och nackdelar med vår valda metod samt våra idéer om hur vi hade kunnat 
genomföra en bättre studie. Vi tar även upp validitet och reliabilitet samt etiska aspekter av 
vår observation. 
 
Metodval 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie, icke deltagande observation som är 
halvstrukturerad på två äldreboenden i olika kommuner och län i Mellansverige. Enligt 
Bryman (2008) så handlar en icke deltagande observation om att observatören skall iaktta 
händelser och studera möten mellan människor. Observatören är inte deltagande i detta, utan 
skall studera situationen och möten människor emellan. De som observerar ska inte 
kommunicera med de människor/grupper de observerar (Bryman 2008). För att lättare kunna 
överskåda alla de faktorer som ingår i vår observation så har vi gjort ett observationsschema 
som vi har följt (se bilaga 1). Efter vår observation sammanställdes allt material under olika 
rubriker. Vi har valt att göra en tyst observationsstudie eftersom vi ansåg att vårt resultat 
skulle kunna bli mer rättvist då vi studerade hur samvaron fungerade i verkligheten. Enligt 
Bryman (2008) så får de personer som ska ingå i en observationsstudie ge samtycke till 
observationen och de får information om undersökningens syfte och upplägg. Om forskaren 
däremot ska göra en dold observation får observationspersonerna inte veta någonting vare sig 
de vill eller ej. Bryman menar att innan observationen ska forskaren tänka på vem eller vilka 
som ska observeras och vilken del i miljön som skall iakttas. Det är även viktigt att tänka på 
vilken frågeställning som ska belysa hela observationen. Bryman menar att det är viktigt att 
tänka på innan eftersom det är många olika situationer som händer i miljön när man väl 
observerar. En svårighet enligt Bryman är att ibland måste forskaren tolka och förstå vad som 
sker. Det är då bra att ha tydliga riktlinjer och lång erfarenhet av ett observationsschema. Det 
finns olika sätt att registrera beteenden hos det som ska observeras. Ett sätt är att registrera 
händelser, med det menas att forskaren väntar och antecknar när något händer samt en stund 
efter händelsen. Ett annat tillväga gångs sätt enligt Bryman är att notera korta tidsintervaller. 
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Tidsampling kan även användas, med det menas att forskaren väljer ut kortare tidsintervaller 
som ska observeras (Bryman 2008). 
 
Urval  
Uppsatsen är en kvalitativ observationsstudie på två äldreboenden med sammanlagt tre olika 
avdelningar vid olika orter i Mellansverige. Vi valde en mellanstor kommun och en mindre 
kommun. Efter att vi besökt och ringt runt till äldreboenden i våra hemkommuner och i 
angränsande län fick vi till slut tag på två äldreboenden som var villiga till att låta oss utföra 
vår observationsstudie. De enhetschefer som var på de två aktuella boenden var intresserade 
av att se hur det fungerar på boendet med den sociala samvaron. Personalen fick inte reda på 
vad vi skulle observera och varför. Den information personalen fick av enhetschefen var att en 
socionomstudent skulle komma under några dagar, sitta i dagrummet och genomföra 
observationer. Enhetschefen informerade även att vi inte skulle kommunicera med vare sig de 
boende eller personalen under observationstiden. Däremot så fick de veta att vi kunde berätta 
vad vi gjort under några dagar, efter att våra observationer var genomförda. Vi valde ett 
bekvämlighetsurval genom att observera på varsitt äldreboenden i närheten av våra 
hemkommuner. Anledningen till detta var att det skulle bli både smidigare och billigare för 
oss. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Bryman (2008) att man tar tillfället i akt och gör en 
undersökning på personer som tillfälligt finns tillgängliga för forskaren. Det kan även handla 
om att de finns inom rimligt avstånd och därför kan undersökningen bli mer kostnadseffektiv.   
 
Valet av två olika kommuner var för att se om det var någon skillnad på den sociala samvaron 
i dagrummen på boende under de observerande tidpunkterna. Observationen fokuserade på 
den sociala samvaron mellan de äldre och personalen och vad som händer om någon besökare 
kommer till dagrummet. Det kan handla om en anhörig, boende från annan avdelning eller 
annan besökare. För att avgränsa studien valde vi att observera under vissa tidpunkter under 
dygnet. Vi bestämde oss för tre observationstillfällen, lunchen, eftermiddagskaffet och 
eventuell aktivitet. Vid dessa tre aktiviteter är störst chans till social samvaro. Vi ville också 
se om det var någon skillnad på samvaron på äldreboendet på en mindre ort där 
lokalkännedomen är stor och anonymiteten mindre. 
 
Begränsning i urvalet 
För att göra det lite enklare valde vi bort demensavdelningarna. Detta på grund av att 
demensavdelningar har större personaltäthet. När människor har en demenssjukdom så måste 
personalen vara nära de boende. Ibland kan de behöva stöttning dygnet runt på grund av sin 
sjukdomsbild. Eftersom vi har erfarenhet av demensboende så vet vi att personalen har en 
närmare kontakt med de dementsjuka. Att involvera demensavdelningarna i 
observationsstudien skulle innebära ett annat perspektiv än vad vi tänkt studera i denna 
uppsats. Redan i början av observationerna insåg vi att det inte fanns någon manlig personal 
på de avdelningar vi observerade. Eftersom de äldreboenden vi studerade var 
kvinnodominerade valde vi att inte titta på genusperspektivet. 
  
Genomförande 
Vi valde att observationen skulle ske i dagrummet på de två äldreboenden eftersom det är ett 
allmänt utrymme som är till för boende, personal och besökare som kommer. Att observera 
inne i boendes lägenheter ansåg vi vara mer arbetskrävande. För att observera i deras lägenhet 
hade vi behövt samtycke från de boende och berättat vårt syfte, vilket hade hindrat oss från att 
få fram resultat i vår studie. Eftersom just ovissheten hos personerna vi studerar gör att vi får 
fram ett mer trovärdigt resultat. Med detta menar vi att om våra observationspersoner är 
medvetna om vårt syfte skulle de troligtvis ändra sitt bemötande gentemot varandra. Vi 
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bestämde att sitta vid ett och samma bord, inte titta så mycket på dem och inte kommunicera 
eller inleda samtal med de människor som fanns i dagrummet. Vi skulle ha anteckningsblock 
och skriva ner händelser och det som sades mellan de människor som fann sig i dagrummet 
under observationstiden. Många diskussioner vi förde innan observationen handlade om hur 
vi skulle bete oss i fall boende/personal sökte ögonkontakt eller kom fram och ville prata med 
oss. Det vi bestämde var att försöka vara ointresserad och inte skapa ögonkontakt eller 
uppmuntra till kommunikation. Att försöka vara så som vi inte tycker att vi ska vara emot 
andra människor dvs. tystlåten, att inte besvara när någon tilltalar en eller vara oengagerad i 
samvaron. Observationen genomfördes på tre olika avdelningar och det blev sammanlagt 24 
observationstillfällen, då är alla gemensamma aktiviteter, lunch och eftermiddagsfika 
medräknade. Vi kände oss nöjda och upplevde att dagarna såg relativt lika ut när vi 
observerade. Vid sammanställandet av vårt material så började vi med att transkribera 
materialet för att tydligare kunna urskilja de olika rubriker som blev våra olika områden i 
resultatdelen. Efter att vi skrivit ihop resultatet så analyserades materialet med de olika 
begrepp, teorier och tidigare forskning som vi har tagit del av i denna studie. 
  
Validitet och reliabilitet  
En hög intern validitet innebär att studien undersöker det som den ämnar undersöka. Hög 
extern validitet innebär att resultatet går att generalisera till en större population (Bryman 
2008). I denna studie observerades personal och boenden på två äldreboenden. Vårt syfte var 
att se hur den sociala samvaron fungerade i dagrummen. Vårt val av observationsstudie ökade 
chanserna för att få se hur den sociala samvaron fungerade. Observationsschemat som vi hade 
att utgå ifrån gav oss samma ram att studera, då vi var två forskare som observerade. Dock 
hade vi diskuterat så att vi var samspelta när det gällde att ta in ytterligare information som 
inte hade tagits upp inom observationsschemats ramar. Detta innebär att material som vi från 
början inte har efterfrågat har kommit med i vår studie. Under vår transkribering upplevde vi 
att det skulle ha varit intressant att intervjua de boende för att mer ingående ha kunnat ta del 
av hur de upplever den sociala samvaron på äldreboendena. Vår bedömning blev ändå att det 
materialet vi hade var tillräckligt, relevant för vårt syfte och våra frågeställningar i denna 
studie. Därför bedömdes den interna validiteten som hög, då studien undersökte det som 
studien syftade till. Angående den externa validiteten bedömdes den som låg då endast två 
äldreboenden observerades. Resultatet bestod bara av två äldreboendes situation och kan 
därför inte bedömas som representativt för alla äldreboenden. Hög reliabilitet innebär att 
resultatet är tillförlitligt och att mätningarna är korrekt gjorda. Inom kvalitativa studier är 
forskaren mätinstrumentet (Bryman 2008). I denna studie är dock reliabiliteten relativt låg, 
detta då en annan forskare antagligen skulle få ett annat resultat. Om de personer som har 
observerats i denna studie skulle ha observerats igen, skulle deras handlande kunna bli 
annorlunda. Observationspersonernas dagsform kan ändras och därmed påverka det resultat 
som kommer fram i en observationsstudie. Det beror också på hur den som observerar väljer 
att se på de olika situationer som uppstår. Eftersom vi som forskare är själva mätinstrumentet 
i denna observationsstudie är det svårt att bedöma om observationerna är korrekt gjorda. Vi 
har genom noga redogörelse försökt att beskriva hur vi har gått tillväga. Samt försökt att vara 
så opartiska och öppna som vi kan då vi vet att alla har sin egen förförståelse och referensram 
att utgå ifrån. 
  
Metoddiskussion 
Vi valde en icke deltagande observation som är halvstrukturerad för att vi trodde vi skulle få 
det bästa resultatet av vårt syfte och frågeställningar. Tillsammans bestämde vi och 
diskuterade mycket med varandra om vad vi ville observera. Hur vi skulle tänka och vad vi 
skulle bedöma. Eftersom vi båda har erfarenhet av arbete med människor så har vi lång 
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erfarenhet, vilket gjorde det lätt att kunna se och förstå varandra hur vi menade i olika 
situationer på det boende vi observerade. Att titta på yngre och äldre personal samt personal 
med annan etnisk bakgrund än den svenska är en tolkningsfråga. Vi bestämde hur denna 
personal skulle beskrivas. Eftersom vi inte pratade med personalen så blev det vår egen 
uppfattning. Över lag är allt vi ser i denna studie baserad på våra egna uppfattningar och 
tolkningar. Detta för att vi som observationspersoner är två olika individer. Vi bestämde 
tillsammans hur vi skulle vara under observationen. Det vi ville tänka på var att vara så 
ointresserade som möjligt av boende, personal och andra besökare. Detta för att inte få dem 
att börja prata med eller skapa kontakt med oss när vi observerade. Alternativt kunde vi ha 
gjort varsin intervju med personalgrupper eller intervjuat personal enskilt för att prata kring 
ämnet social samvaro. Vi trodde dock att detta skulle få personalen att inte riktigt säga sin 
mening eller vara ärliga hur de arbetar på äldreboendet. En annan fundering vi hade i 
planeringsstadiet var att intervjua boende för att se vad de tycker i frågan. När vi letade 
tidigare forskning kunde vi dock hitta mycket om vad äldre tyckte. Däremot hade inte många 
observationsstudier genomförts. Bristerna med vår observationsstudie är att ett mer 
tillförlitligt resultat skulle ha kunnat uppnås om vi observerat under en längre tid. Alternativt 
att vi skulle ha arbetat med personalen och observerat och genom detta fått fram vårt syfte och 
våra frågeställningar. 
  
Etiska aspekter 
Kunskapen vi får fram i observationsstudien skapas i samspelet mellan de boende och 
personalen på äldreboendena. Forskarens empati är därför av största vikt eftersom det är 
avgörande för hur de observerande personernas mönster blir begripliga för studiens syfte 
(Larsson, 2005). Observationen innebär att vi ska ha ett professionellt förhållningssätt. Detta 
genom att vi som forskarna är medvetna om den makt vi har i observationen genom vår 
tolkning med de observerade individerna. Makten ska inte missbrukas (Bryman 
2008). Blennberger m.fl. (2011) beskriver de etiska principerna inom äldrevården genom att 
hävda ”så du handlar och vill bli bemött, så skall du själv bemöta andra” (s.92) författarna 
menar även att ..."etiska principer och normer är giltiga för att de ger goda konsekvenser när 
vi följer dem" . 
  
Vi har tagit hänsyn till individskyddskravet när vi gjort vår studie, och delat upp det i följande 
fyra etiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa krav har vi beaktat i vår studie och för- och nackdelar har vägts emot 
varandra för att kunna uppnå vårt syfte och våra frågeställningar på bästa sätt, samtidigt som 
vi har tagit hänsyn till de etiska aspekterna för att skydda de observerade individerna. 
  
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda parterna innan studiens 
början, detta för att de ska veta vilka moment som ska ingå i undersökningen och för att de 
frivilligt ska kunna hoppa av om de inte längre vill delta (Bryman 2008). Vi har valt att inte 
informerat deltagarna om studiens hela syfte, däremot vet personalen om att vi ska studera 
”hur de har det i dagrummet”. Vi har heller inte informerat om varje moment. Detta eftersom 
vi har ansett att studiens syfte och frågeställningar hade varit svåra att uppnå om vi informerat 
personalen och de boende i detalj. Vi har rådgjort med vår handledare och de båda 
enhetscheferna som har stöttat oss i vårt val.  
  
Samtycke innebär att intervjupersonerna fått information om studiens syfte och hur studien är 
planerad. Informanterna har också rätt att dra sig ur studien när de vill och deltagandet är 
frivilligt (Bryman 2008). Personalen i denna studie fick genom sina enhetschefer reda på att 
en observationsstudie skulle genomföras på deras arbetsplats som är ett äldreboende. De 
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boende fick genom personalen veta att vi var där för att se ”hur de har det i dagrummet”. 
Detta var ett diffust begrepp eftersom vi inte helt ville röja observationens syfte, det berodde 
på att vi ville få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt. Hade vi däremot valt att observera 
inne i lägenheterna hade vi varit tvungna att få ett samtycke av de boende, därför valde vi att 
observera i de allmänna utrymmena som dagrummen tillhör. 
  
Konfidentialitetskravet som är ett viktigt etiskt krav, innebär att ingen personlig information 
som skulle kunna innebära identifiering av observationspersonerna framkommer i studien 
(Bryman 2008). Den personliga informationen som togs med ändrades till viss del, allt för att 
avidentifiera de personer som ingick i observationen. Materialet har förvarats skyddat från 
obehöriga och förstörts av oss efter vår transkribering. 
  
Det är också viktigt att informera deltagarna i studien om hur materialet kommer att användas. 
Nyttjandekravet innebär nämligen att den insamlade informationen endast kommer att 
användas i denna studie (Bryman 2008). Detta moment diskuterade vi endast med 
enhetschefen innan observationsstudiens början. Efter vår observation blev personalen 
informerade om att de som vill kan få ta del av det färdigställda materialet. 
  
 

5. Beskrivning av de observerade äldreboendena 
Nedan vill vi presentera de två olika äldreboenden som vi har observerat på. Detta eftersom vi 
anser att det är lättare att kunna förstå resultatet, med lite inblick i de olika boenden vi har 
observerat. 
 
Det mindre äldreboendet 
 
Om kommunen 
Äldreboendet är beläget på en liten ort i en mindre kommun i Mellansverige. Delar av 
kommunen består av jordbrukssamhälle. Många kvinnor arbetar i den kommunala skolan eller 
på äldreboendet som ligger i detta samhälle. Kommunen är en av de hårdast drabbade när det 
gäller arbetslöshet i hela Sverige. Det beror till största delen på att många av industrierna som 
har funnits i kommunen har lagt ner under den senaste tiden.  
 
Beskrivning av det mindre äldreboendet 
Äldreboendet är beläget på landet och byggdes 1907-1908, och har byggts ut vid två tillfällen. 
Förra året så stängdes den äldsta avdelningen på grund av för få ansökningar till äldreboendet 
och då blev en del i personalstyrkan omplacerade. Det finns 14 rum på två avdelningar och för 
närvarande finns det 18 anställda. På morgonen är det sex personer som arbetar, två på 
respektive avdelning och två i hemtjänsten som också har sitt kontor i samma byggnad. Efter 
neddragningen av personal så samarbetar nu hemtjänstens personal och de som arbetar på 
äldreboendet. Vilket betyder att man arbetar både på äldreboendet och ibland ute i 
hemtjänsten. Efter lunch är de två undersköterskor kvar på hela äldreboendet, varav en kan få 
åka ut på larm i hemtjänsten. Vid fyratiden på eftermiddagen blir personalen avbytt av två 
undersköterskor. De arbetar tills nattpersonalen kommer och avlöser dem vid nio tiden på 
kvällen. 
 
Miljö 
Äldreboendet ligger beläget i utkanten av ett villaområde där de flesta villor är byggda på 60-
70 talet, men det finns även en del äldre hus i området. Byggnaden omger sig av åkermark, 
skog och en förskola. På orten finns en liten mataffär någon kilometer bort ifrån äldreboendet. 
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Där ligger även en kiosk, matställe och en bilverkstad. Förskola och en skola till årskurs 6 
finns i området.  En stor del av annan service på orten har lagts ner de senaste tjugo åren. På 
äldreboendet är den ena avdelningen byggd på 70 – talet. Den har gröna väggar med konst 
som är blandat allt ifrån kända motiv som, Leonardo da Vincis Mona-Lisa till allehanda 
kristna motiv. På en vägg sitter bilder från äldreboendets begynnelse. De flesta av möblerna 
består av arvegods från tidigare boende på äldreboendet. Lokalerna är rymliga för rullstolar 
och rullatorer. Det finns också en tv och mängder av videofilmer de flesta är barnfilmer. 
Andra avdelningen är byggd 1994 där är det mer modernt, köket har två runda matbord med 
fyra platser vid varje bord, på väggen hänger fotokonst på en kopp kaffe och kaffebröd. I 
dagrummet är det mer ombonat än på andra avdelningen med soffgrupp, fåtöljer, gungstolar 
piano, samt matsalsgrupp. Det finns också en kakelugn, cd - spelare. Från både köket och 
dagrummet finns utgång till en altan som angränsar till åkermark. I korridoren står två fåtöljer 
och ett bord, det är vitt på väggarna och har bra med ljusinsläpp.  
 
Aktiviteter 
På äldreboendet finns det två aktiviteter som återkommer det ena är bingo varannan tisdag 
och det andra är att kyrkan kommer och håller andakt två gånger i månaden. Tidigare så har 
det funnits sittgymnastik som aktivitet. På senaste tiden har många av de andra aktiviteterna 
som har funnits lagts ner eftersom personalen minskat.  
 
Det större äldreboendet 
 
Om kommunen  
Äldreboendet ligger i en medelstor kommun. Det är en gammal industriort med många olika 
industrier och staden har haft stor arbetsinvandring speciellt åren mellan 1930-50 tal. Detta 
innebär att många invånare har flyttat till kommun på grund av arbete men har sina rötter i 
andra delar av landet.  
 
Beskrivning av det större äldreboendet 
Äldreboendet ligger i utkanten av staden och är nybyggt sedan ett par år tillbaka. För 
närvarande finns det 91 personer anställda, 77 dag/kväll och 14 nattpersonal. Det finns 88 
platser och är uppdelat på åtta avdelningar, fyra äldreboende och fyra demensavdelningar. 
Äldreboendet är ett tvåvåningshus med tre hissar på olika ställen i huset. I entrén finns en stor 
allmän restaurang dit många olika människor kommer och äter lunch. Vid entrén finns 
kontorsrum där enhetscheferna, sjuksköterskorna och administrativ personal är placerade. Det 
finns även ett konferensrum som ligger på bottenplanet. 
 
Miljö 
Runt äldreboendet finns ett naturområde och det är bara några hundra meter till närmaste 
busshållplats som går ner till stadens centrum. En kilometer bort ligger ett bostadsområde 
med skola, förskola, mataffär och en kiosk. Det är både nybyggt villaområde i närheten och 
äldre villor från 70-talet. Utanför boendet är det planteringar, bänkar, konstverk i form av 
stenar och skulpturer. På innergården där många kan samlas är det ljust och det finns utrymme 
för rullstolar och rollatorer. Uteplatser finns på olika ställen, både i söder och i norrläge. 
 
Inne på äldreboendet är det ljust och stilen är gammal men allt är nytillverkat. På 
övervåningen finns det balkonger som är stora och rymliga. Inne i dagrummet står det fyra 
matsalsbord och på dessa finns dukar och levande blommor. De har markiser att dra för alla 
fönster i söderläge. Utanför blommar träden i rosa färger. I ena ändan av dagrummet står en 
hylla med äldre stil med tillhörande bord och stolar, under ligger en stor matta. Tavlor varierar 
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från kökstema till gamla konstverk. Inne i det gemensamma allrummet finns soffa och fåtöljer 
som är anpassade för de boende. De är stora och lite högre så det är enklare att sätta sig i dem. 
En tv och cd spelare finns. Olika ljuskonstverk sitter på väggarna och tavlor är mer moderna i 
form av djur och växter. Rummet har en skjutdörr ut till matsalen, ifall man vill sitta lite ifred. 
 
Aktiviteter  
Varje vecka anordnas det aktiviteter nere i den gemensamma restaurangen. Det är bingo eller 
tipspromenad. De har även viss personal som är ansvariga för de större festerna såsom jul, 
midsommar osv. På avdelningen har de sittgymnastik en gång i veckan och de läser tidningen 
tillsammans med de boende.  
 
 
6. Resultat och analys  
Resultatet kommer att presenteras utifrån frågeställningarna och har delats in i de rubriker vi 
har kunnat kategorisera när vi transkriberade materialet från observationsstudien Efter varje 
tema genomförs en analys där resultatet kopplas till tidigare forskning och den teoretiska 
referensramen Efter de tre frågeställningarna och analyserna så har vi valt att lägga in en 
rubrik som vi kallar övrigt. Under den står det som vi har fått fram som inte passar in under 
frågeställningarna. 
 
Resultat 
 
Hur ser den sociala samvaron ut i dagrummet på äldreboendet under den gemensamma 
aktiviteten, lunchen samt eftermiddagskaffet? 
 
Stämningen och samtalsämnena på äldreboendena 
Båda äldreboendena har en lugn och trevlig stämning i sina dagrum. Men en lugn stämning 
menar vi att det känns som stämningen mellan alla människor är bra, de pratar med varandra i 
en lagom ton och ibland blir det tyst, men det känns inte som det är en jobbig tystnad. De 
boende kommer ut från sina lägenheter och hälsar på varandra var gång även om de nyss sett 
varandra. De flesta boende verkar intresserade av varandra och har för det mesta något att 
prata om. Det var ytliga samtal som fördes både mellan de boende och mellan personalen och 
de boende. De pratade mycket om det som hände just för stunden så som maten, vilken 
personal som jobbade eller hur fint vädret var och att träden som blommade utanför fönstret. 
Det som kunde observeras var att de boende som inte hörde så bra blev utanför gemenskapen. 
Det är svårt för boende som missar information eftersom de inte hör vad som sägs. De andra 
boende försökte ofta få med dem i samtalets gång, men gav upp efter ett tag eftersom den 
boende inte hörde vad de kommunicerade om.   
 
Samtal 
På ett äldreboende fanns det en man som ofta satte igång samtalet om han var med. Vilket 
resulterade i att många äldre var med och pratade och att även personalen deltog. Denna man 
hade en hög akademisk utbildning och han hade träffat många människor i sitt yrkesliv. Han 
var väldigt allmänbildad och intresserad av alla andra på ett naturligt sätt. Det vi kunde 
observera med denne man var att han hade ett stort intresse för forskning inom det område 
som han hade verkat tidigare. Han tittade ofta på tv, dels nyheter men även dokumentärer som 
gick på tv om olika människoöden. Vi kunde tydligt märka att han trivdes med livet och var 
en engagerad medmänniska på äldreboendet. Vi kunde tydligt se att han hade ett intresse av 
att andra han mötte också skulle trivas. Han samtalade med de andra boende och visade att 
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han var intresserad av att de skulle få samtala. Detta genom att ge dem komplimanger som att 
berömma hur de är i sin personlighet, hur de ser ut eller vilka fina kläder de har på sig. Det 
upplevdes som om han fick de övriga att bli lyckliga eftersom man kunde se på dem hur de 
sken upp och hela ansiktet strålade. Vid några tillfällen då inte den sociala mannen var med så 
blev det ibland helt tyst vid matbordet.  
 
Placering vid matbordet 
Personalen har gett de boende en bordsplacering så de ”passar” ihop med varandra och de 
verkar trivas med sina placeringar. Alla ser glada och nöjda ut och det visar sig också i 
ansiktsuttryck och kroppsspråk.  Det första bordet i matsalen på det större äldreboendet är ett 
pratsamt bord, de boende diskuterar och berättar om nya och gamla saker som hänt. Det andra 
bordet är lite tystare och de sitter gärna och läser. Vid det tredje bordet är det en boende som 
vill sitta själv tillsammans med en personal. På det mindre äldreboende så satt alla vid ett och 
samma bord på ena avdelningen, medan man på andra avdelningen hade delat upp de boende 
på samma sätt som på det förstnämnda stället. Vi uppmärksammade att de två männen som 
bodde på avdelningen satt vid samma bord. 
 
Tomma dagrum 
Efter måltiderna på det mindre äldreboendet är dagrummen helt tomma på personal till nästa 
måltid, eftersom de har andra arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna på detta ställe var att arbeta 
både inne på äldreboendet och ute i hemtjänsten. Ofta tog hemtjänstarbetet vid efter 
måltiderna på äldreboendet och då var det endast en personal kvar på två avdelningar. När 
personalen lämnat dagrummet kunde man höra de boende prata mer fritt och vid ett tillfälle 
hördes en boende säga: ”Vad tomt det är” och en annan svarar ” Ja, de struntar alltid i oss 
gamla”. Vår uppfattning var också att det blev väldigt tomt och på något vis öde och vid flera 
tillfällen kunde denna diskussion komma upp mellan de gamla och det var tydligt att de inte 
ville bli lämnade. De boende gick in till sina rum för att sova eller blev sittandes i korridoren 
tills nästa måltid började. På det större äldreboendet var personal kvar på avdelningen, 
eftersom deras uppgift var att under arbetspasset vara på avdelning. Efter måltiderna delade 
personalen upp sig, vissa hjälpte boende till sina lägenheter, andra plockade lite och gick till 
personalrummet. De flesta boende gick in till sin lägenhet och det var tomt en lång stund i 
dagrummet. En händelse vi observerade i samband med att lunchen var färdig var att en 
kvinna blev tillfrågad av personalen vad hon skulle göra efter lunchen kvinnan svarade: ”Ja, 
jag får väl gå och lägga mig”. ”Ja men det är väl skönt att få sova lite efter maten” svarade då 
personalen, varpå kvinnan säger: ”Ja för det finns ju inget annat att göra här”. 
 
Samtal mellan personal i dagrummet 
Delar av personalen satt ibland och pratade om sitt privata liv. De bjöd inte in de boende att 
vara med i diskussionen, då kunde man skönja en negativ atmosfär i dagrummet. En del av de 
boende kunde titta intresserat och se ut som om de skulle vilja vara med i samtalet till en 
början. När de inte blev inviterade till samtalet så förändrades den intresserade blicken och 
övergick till att bara blicka ut i tomma intet eller sänkas ned i golvet. Ett annat tillfälle var 
under en förmiddag när det var lugnt på boendet, ingen aktivitet erbjöds och tre boende satt på 
olika ställen i dagrummet. En av de boende löste korsord, en annan tittade i en tidning och den 
tredje satt och tittade på alla andra. Två i personalen en yngre och en äldre satt i dagrummets 
vardagsrumsdel och tittade på TV. Personalen satt i 50 minuter och inbjöd inte de boende till 
samvaro. Personalen hade ingen kontakt med varandra heller och ingen kommunikation 
fördes mellan dem. En av de boende tittade på observatören och tittade sedan ner i golvet 
igen, hon såg sorgsen ut i sitt ansikte. Det upplevdes som hon ville ha kontakt och önskade att 
någon ville sitta hos henne en stund. Hela ansiktsuttrycket blev likgiltigt. Ytterligare ett 



 

17 
 

 
 

exempel var en man som vid flera tillfällen såg sorgsen ut genom sitt kroppsspråk han gick 
hopkurad och tittade ner i golvet när han gick ifrån måltiderna. Han hade inte blivit tilltalad en 
enda gång under de måltiderna. En av dagarna efter lunchen så satt en boende kvar längre än 
de övriga boende. Hon behövde hjälp därifrån, satt med nedsänkt huvud och blundade 
emellanåt. Personalen gick förbi flertal gånger och noterade hennes kroppsspråk, men inget 
hände. Efter 45 minuter kom en personal och hjälpte henne in till sin lägenhet. Kvinnan 
accepterade detta läge utan att göra någon stor sak av det. De gånger däremot de boende blev 
inviterade till att vara med i de samtalen som personalen hade mellan sig, så märktes det 
tydligt att stämningen i rummet blev annorlunda på ett positivt sätt. Det positiva som märktes 
var att den boende såg glad ut, det glittrade till i ögonen och vi upplevde även att de verkade 
livligare helt plötsligt. 
 
Djupare diskussion med bekräftelse 
Vid några tillfällen kom det en djupare diskussion mellan boende och personal då de andra 
boende lämnat dagrummet. En satt kvar ute vid matbordet och började berätta för personalen 
om hur hon hade mist sitt barn alldeles för tidigt i en olycka. Personalen pratade länge och väl 
med henne klappade hennes hand och bekräftade gång på gång den smärta hon fortfarande 
kände. Kvinnan såg belåten över att den här personalen förstod henne, även fastän det syntes 
att hon blev sorgsen av att tänka tillbaka på händelsen. 
 
Personalens olika förhållningssätt till de boende 
Personalen var i största utsträckning väldigt vänliga och måna om de boende. De frågade ofta 
hur de ville ha det med olika saker. Genom att de såg till att de boende fick saker och ting på 
sitt speciella sätt så märktes det att en del av personalen försökte att göra så gott de kunde. 
Andra upplevdes dock som om de endast gjorde sina bestämda sysslor vid de olika 
matsituationerna och inte tilltalade de mer än nödvändigt som om de ville ha mer mat eller 
vad de ville dricka till måltiden. De tilltalade inte de boende på det personliga planet utan mer 
allmänt. Humor gjorde ofta så att stämningen lättade en aning i dagrummet. Det kändes 
gemytligt och trevligt vid de tillfällen då någon personal skämtade lite. De flesta boende 
verkade också tycka att det var behagligt när det var humor med i samtalen. Det märktes 
tydligt på att det vid de tillfällen då någon som hade lätt för att skämta arbetade så tog det 
längre tid innan de boende gick ifrån matsalen.  
 
Aktiviteter och brist aktiviteter på äldreboendena 
Varje vecka anordnas det aktiviteter på de båda äldreboendena, hur ofta varierar lite. Tyvärr 
så blev det inte så mycket av den gemensamma aktiviteten eftersom endast ett tillfälle inföll 
under våra observationsdagar. Vid ett av observationstillfällena var det sittgymnastik. Då kom 
även boende från andra avdelningar och det uppskattades av de boende som lyste upp och 
pratade med varandra. Stämningen kändes bra och alla satt och såg nöjda ut med ett leende på 
läpparna. De skrattade mycket och kommenterade att de var stela i sina kroppar. En boende sa 
flera gånger: ”Tänk när man var sådär vig i armarna”, då personalen instruerade. De skrattade 
åt varandra på ett vänligt sätt. Personalen som höll i gymnastiken var tydlig i sina 
instruktioner och peppade de boende. Hon nämnde deras namn gång på gång när de kämpade 
på till musiken. Vid gymnastiktillfället upplevde vi att personalen som ledde gymnastiken var 
på en lagom nivå för de boende, långsam i rörelser och inte överdrivet svåra rörelser, utan det 
upplevdes som det var på en bra nivå för de boende. Efter gymnastik passet tog personalen 
fram en badboll som de kastade till varandra. Stämningen blev då extra positiv, det märktes på 
boendes ansiktsutryck och kroppsspråk. De boende som var med i sittgymnastiken var 
positiva och glada. På det ena boendet var missnöjet över hur lite sysselsättning det fanns för 
de boende tydligt uttalat vid ett flertal tillfällen under observationen. Dels i samtal med 



 

18 
 

 
 

personalen då det kunde låta exempelvis så här: Den boende frågade: ”Är det bingo idag?” 
Personalen svarar: ”Nej det är nästa tisdag” Den boende: ”Jaha då är det bara till att sova 
istället, till och med Röda korset har övergett oss”. En äldre herre ville gärna prata om hur det 
var förr med sitt arbete och berättade att det kändes svårt nu eftersom han inte hade något att 
göra om dagarna. Han berättade att för ett tag sedan hade han skött boendets blommor men att 
han inte orkade längre. Han verkade nöjd med att inte göra något särskilt på dagarna. Under 
ett observationstillfälle kom han fram till en av oss, vi fick en känsla av att han inte hade 
någon att prata med, eftersom han försökte att få kontakt. Efter observationstiden pratade vi 
med honom och förklarade vad vi gjorde. Detta scenario att någon kom fram till oss och sökte 
kontakt förekom vid flera tillfällen.  
 
Miljöns betydelse på äldreboenden 
Samtliga äldreboenden inbjuder till en gemensam social samvaro. De har ställt sina möbler så 
det är lätt att sätta sig både om de boende kommer och går med rollator eller sitter i sin 
rullstol. På det större äldreboendet finns balkongerna på övervåningen de låg både i söder och 
norrläge och på andra boendet så finns altaner eller terrasser i olika vädersträck. En del 
boende ville ut och sitta i vårsolen, medan andra hellre ville vara kvar inne. Det var lätt att ta 
sig ut och möblerna var väl anpassade för de boende. Matsalen användes flitigt av både 
personal och boende. På det mindre äldreboendet var ett av dagrummen mer ombonat än det 
andra. Det var mer möbler, blommor och en öppen spis bland annat. Trots det så verkar ingen 
uppehålla sig där, det var tomt hela tiden. De som är ute från sina rum föredrar att sitta i 
korridoren antingen helt tysta eller pratade med varandra. Vid flera tillfällen har vi lagt märke 
till att de boende föredrar att sitta tätt intill varandra. Många gånger utan att föra några 
omfattande diskussioner och långa stunder är det helt tyst. I ett av dagrummen är det inte lika 
ombonat men där sitter det människor från morgon till kväll. Detta dagrum ligger i anslutning 
till korridoren där personalen och besökare går förbi. Medan det andra dagrummet som ligger 
lite åt sidan inte har några besökare.  
 
 
Analys 
 
Hur ser den sociala samvaron ut i dagrummet på äldreboendet under den gemensamma 
aktiviteten, lunchen samt eftermiddagskaffet? 

För att sammanfatta det hela så kan vi säga att den sociala samvaron och de samtalsämnen 
som hölls under de gemensamma stunderna ofta var väldigt ytliga, men trevliga. Det var 
tydligt att nivån på kommunikationen berodde på vilken personal som arbetade vid tillfället 
som observerades. Vi såg även en stor skillnad i kommunikationen beroende på vilka boende 
som var med i dagrummet. Personalen som arbetade på boendena var olika. En del hade 
mycket kommunikation med de äldre och gjorde mer än det vanliga som krävdes av dem. 
Andra gjorde endast det nödvändiga och talade knappt till de boende. Det som märktes var att 
stämningen blev mycket mer avslappnad, gemytlig och trevlig när det var en trivsam 
kommunikation mellan personalen och de boende. Humor var ett uppskattat inslag och fick de 
boende att se trivsamma ut. Detta kunde vi tolka eftersom vi märkte att det var skillnad på 
stämningen när boende och personal skiftade. En del boende var ofta på bra humör och 
pratade med flera andra boende ute i dagrummet, likaså en del av personalen. Precis som 
motsatsen ibland kunde visas genom att någon av de boende eller personalen inte var så 
gladlynta. Vi upplevde att sammansättningen och samspelet mellan vilka boende och personal 
som var i dagrummet samtidigt, speglade den stämningen som spred sig i rummet. De förde 
emellanåt sådana diskussioner som handlade om förr i tiden och deras liv. Det upplevdes när 
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vi observerade att de hade pratat om deras egna livssituationer tidigare med varandra. 
Tornstam (2005) menar att ytlig samvaro inte är så intressant när människor blir äldre. Det vi 
kunde se i dagrummen var att under vissa stunder och beroende på vilka människor som var 
närvarande i dagrummen så kunde det vara en bra stämning.  

Personalen var ofta trevliga och tillmötesgående i sitt bemötande, men ibland så ”glömmer” 
de bort att prata med de boende och pratar bara med varandra utan att bjuda in dem i samtalet. 
Då kunde vi tydligt se att de boendes ansiktsuttryck blev likgiltiga mot om de bjöds med i 
samtalet då det tändes en gnista i ögonen. From (2011) kom fram till i sin studie att de boende 
var mer bekväma i att ha äldre personal omkring sig med erfarenhet och kompetens. Dålig 
hörsel var ett stort problem inom kommunikationen, eftersom de som inte hörde bra missade 
mycket i den sociala samvaron. Rökenes (2007) menar att om individen skall förstå vad som 
sägs måste individen förstå både budskapet och samspelet i den situation som råder. När inte 
den boende förstod budskapet så märktes det att de andra boende tröttnade på att försöka att 
kommunicera. 
 
Ett exempel med starkt KASAM är den sociale mannen som på ett naturligt sätt pratar och 
bryr sig om sina medmänniskor på boendet. Han såg sitt liv som meningsfullt fortfarande och 
hade ett stort intresse av att hålla sig uppdaterad både inom forskning och genom olika 
dokumentärer som gick på tv. Han fortsatte att vara intresserad inom det område som han 
hade arbetat inom tidigare i livet, och verkade enligt vår uppfattning må mycket bra av det. 
Enligt Antonovsky (2005) så innebär meningsfullhet att personer som bedöms ha stark 
KASAM alltid har områden i deras liv som är väldigt viktiga och av stor betydelse för dem. 
En stark meningsfullhet skapar även enligt Antonovsky (2005) en känslomässig grund i 
människan som lockar fram engagemang, livsglädje och ger nya mål att sträva mot även när 
livet tar nya och ibland oönskade vändningar. Även om denne man nu bodde på ett 
äldreboende vilket han kanske i och för sig tyckte var lite sorgligt. Så hjälpte hans starka 
engagemang inom det område som han hade arbetat tidigare till i den processen. Vi kunde se 
att det hjälpte honom i sitt åldrande genom att han hade meningsfullkomponenten kvar som 
Antonovsky (2005) menar är den viktigaste komponenten för att ha ett starkt KASAM. 
 
Den manliga boende som såg så sorgsen ut genom sitt kroppsspråk när han gick från 
matstunderna, är ett exempel på svagt KASAM. Han sökte ingen blick, utan tittade ner i 
golvet när han gick. Under tiden han hade suttit i matsalen hade han inte kommunicerat med 
vare sig andra boende eller någon ur personalen. Han gjorde inte sin åsikt hörd. Det skulle 
kunna vara så att han inte hade någon meningsfullhet i livet och på så sätt inte hade en känsla 
av sammanhang. Antonovsky (2005) menar att en människa som saknar meningsfullhet i 
livet, kommer med tiden att tappa mer och mer av sin förståelse och kontroll över sina egna 
resurser vilket kommer att resultera i ett svagt KASAM. Vid vår observation så fick vi 
intrycket av att denne man hade gett upp hoppet om ett meningsfullt och bra liv. Även den 
kvinna som satt kvar i 45 min efter de övriga boende är ett exempel på att ha svagt KASAM. 
Hon behövde hjälp därifrån och satt med nedsänkt huvud och blundade emellanåt. Personalen 
gick förbi ett flertal gånger men hjälpte henne inte. Kvinnan accepterade detta läge utan att 
göra något väsen av sig. Hon kanske inte hade någon meningsfullhet i livet och därmed inte 
kände någon känsla av sammanhang. Enligt Antonowsky (2005) så har människor som varit 
olycksdrabbade många gånger i livet utan att kunna se en mening i de ansträngande 
situationerna ett svagt KASAM. Både mannen och kvinnan kanske hade varit drabbad av 
olycka vid många tillfällen och därför inte kunde se till att få sin vilja sedd, utan fann sig i 
situationen som den var. Antonovsky (2005) menar att en person som har ett svagt KASAM 
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har lätt att nöja sig i olika situationer och vill inte heller ta för sig och säga sin mening. Vilket 
stämmer bra in på både mannen och kvinnan vi har beskrivit med ett svagt KASAM.  
 
Efter måltiderna så gick de flesta boende in till sina rum för att sova eller blev sittandes i 
korridoren, ända tills nästa måltid började. Även fast de satt bredvid varandra så verkade de 
flesta inte ha något större behov av att kommunicera. Tornstam (2005) menar att den äldre 
människan enligt gerotrancendens teori inte har samma utbyte av att knyta nya kontakter och 
umgås som man kanske hade när man var yngre. Ytliga kontakter väljs ofta bort. Många 
gånger upplevde vi även att de sov i brist på sysselsättning. Harpers (2002) forskning tyder på 
att cirka en tredjedel tillbringade de boende sittandes ensamma i sina rum, eller sovandes. 
Detta var den vanligaste passiva aktiviteten enligt studien. Vilket vi ansåg kunna stämma med 
vår observation. Vi kunde även iaktta att en del personal talar till de boende i självuppfyllande 
profetia, vilket inte alltid är vad den boende från början vill. Detta gällde framförallt att 
personalen verkade tycka att alla skulle vila efter lunchen, och i brist på annat så gjorde de 
flesta det. Tornstam (2005) skriver i sin bok om självuppfyllande profetia. Sociologens 
Mertons definition på självuppfyllande profetia, är enligt Tornstam att en falsk definition av 
en situation och framkallar ett nytt beteende. Till exempel när personalen uttalar en profetia 
på äldreboendet som ”ja, men det är väl skönt att gå och lägga sig på maten” får personalen 
det att framstå som att gå och lägga sig efter maten är det som är bra för den boende. Även 
fast hon eller han egentligen skulle vilja göra något annat så insisterar personalen på att det 
vore bäst att gå och lägga sig, Merton menar att bara genom att uttala denna profetia så ökar 
sannolikheten att den ska slå in.   
 
Vi såg tydligt att det fanns ett missnöje över de få aktiviteter som erbjöds på boendena och de 
boende fick en känsla av att personalen struntar i dem när dagrummen lämnas tomma på 
personal. Vilket var en av de saker som de äldre enligt Harrefors (2011) studie var rädd för 
inför sin ålderdom. Samtidigt verkar en del nöjda med att inte göra någonting alls på dagarna. 
Detta stämmer med Tornstams (2005) gerotrancendens att många äldre kan känna att ett lugn 
infinner sig och de trivs med att sitta och trancendera. Socialstyrelsens (2011) undersökning 
visar att den sociala samvaron på äldreboenden får ett lågt positivt omdöme. Vilket stämmer 
med den amerikanska studie som Harper (2002) gjorde där de boende inte gjorde någonting 
större delen av den vakna tiden utan endast 12 % av dagen gick till sociala aktiviteter. Detta 
stämmer överens med vad vi sett under vår observation. Det var enligt vår studie väldigt lite 
social samvaro utöver måltiderna. En aktivitet som var den enda aktiviteten som vi 
observerade (sittgymnastik) visade tydligt att de som var med var mycket piggare och såg 
även gladare ut än de som inte var med. Vilket överensstämmer med Socialstyrelsens (2011) 
undersökning där de kom fram till att de som uppgett ett gott hälsotillstånd är mer nöjda än de 
som har ett sämre hälsotillstånd. Harpers (2002) amerikanska forskning visar att de boende 
enligt studien nästan aldrig visade positiva känslor utan var neutrala nästan hela tiden. Något 
vi uppmärksammade var att när personalen diskuterade saker privat och inte bjöd in de 
boende i samtalat så var de neutrala i sitt ansiktsuttryck. I de fall där de blev inviterade i 
samtalet som personalen hade så blev ansiktsuttrycket glatt, precis som vid aktiviteten. Andra 
gånger vi noterade positiva ansiktsuttryck var när de fick komplimanger, t.ex. av mannen som 
bodde på ett av äldreboendena och var mycket social med de andra äldre. Han bemötte de 
andra äldre på äldreboendet mer individuellt och djupgående. Genom att han berömde dem 
och lyfte fram dem som betydelsefulla och speciella. Han såg individen bakom varje 
människa och kunde nå många av de äldre människorna som bodde på äldreboendet. Vi kunde 
tydligt se att han var omtyckt och populär hos många. Detta genom att de sken upp när han 
började tilltala dem och blev glada. 
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Resultat 
 

 

Finns det en skillnad gällande bemötande av boende om personalen är yngre, äldre eller har 
annan etnisk bakgrund än den svenska? 
 
Som vi tidigare beskrivit i uppsatsen har vi en uppdelning av personalen i olika teman, så som 
yngre, äldre eller personal med annan etnisk bakgrund än den svenska. Denna uppdelning är 
våra egna tolkningar och uppfattningar om vilka personer som faller under de olika teman på 
de två äldreboenden vi observerat. 
  
Yngre och äldre personal 
Det vi kunde se under observationen var att den äldre personalen över lag var mer sociala. De 
bjöd oftare på sig själva. En del satt dock tysta och inte riktigt visste vad de skulle säga. De 
kunde sjunga lite ibland, ta några danssteg och vara mer spontana. Vi tolkar att den äldre 
personalen är mer spontan och har lättare att vara inbjudande i den sociala samvaron. De hade 
lättare för att påbörja ett samtal och frågade ofta de boende mer ingående, såsom hur de menar 
nu eller vad de tycker. Den äldre personalen hade över lag ett lugnare tempo och kunde sitta 
ner lite längre än den yngre personalgenerationen. Den yngre personalen pratade oftast när de 
boende började samtalet och inte tvärtom. Något som vi tydligt upplevde var att de verkade 
stressade över sin arbetssituation och att de verkade ha en stor arbetsbörda. Vi kunde tydligt 
se att de inte satt still lika länge som den äldre personalen. De ville upp och röra på sig och det 
kändes som arbetstempot var snabbare och mer effektivt. När lunchen serverades på det ena 
boendet såg personalen till att dela upp sig mellan borden för att kunna prata med alla boende. 
De boende hade bestämda platser medan personalen såg till att cirkulera mellan de tre bord 
som fanns i matsalen. Vid ett par tillfällen under våra observationsdagar då vi kom i samband 
med lunchen satt personalen vid samma bord. Särskilt den äldre personalen såg förvånad ut, 
deras kroppsspråk visade att de tyckte det var dumt att de satt vid samma bord när vi kom. De 
fortsatte efter en stund att prata privata saker och boende bjöds inte in i samtalet. Personalen 
som arbetade vid detta tillfälle var både yngre och äldre. De boende samtalade oftast med 
varandra, hälsade och sade även hej då när de gick hem till sina lägenheter igen. Stämningen 
var varierad under lunchen och eftermiddagskaffet, detta berodde på vilka boende som var ute 
i dagrummet, samt vilken personal som arbetade vid tidpunkten för vår observation. 
 
Personal med annan etnisk bakgrund än den svenska 
Under tiden vi observerade så kunde vi se tre personer i personalen med annan etnisk 
bakgrund, en av dessa tre bar slöja. Denne personal hade ett glatt ansiktsuttryck och 
berörde de boende mer både på ett känslomässigt och fysiskt plan. De höll de boendes händer 
oftare och lade sin hand på deras axel. Även de boende hade en mer hjärtlig kroppskontakt 
med denna personalkategori. Vi kunde se att denna personal frågade oftare om allt var bra och 
om de ville ha hjälp med någonting. Personalen var mer öppna emot de boende och det 
kändes som att de verkligen ville hjälpa de boende på bästa möjliga sätt. Vi fick den 
uppfattningen av att många äldre tyckte väldigt mycket om personalen. Detta grundar vi på att 
vi upplevde att de boende log oftare mot dem, pratade mer och berömde dessa personer 
genom att uttrycka saker som exempelvis: ”Vad roligt att du jobbar idag, du är alltid så glad”. 
”Kan du inte stanna kvar här och arbeta ikväll”. Eller ”tänk om alla vore som du är”. 
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Analys 
 
Finns det en skillnad gällande bemötande av boende om personalen är yngre, äldre eller har 
annan etnisk bakgrund än den svenska? 
 
Vi anser att det fanns en skillnad mellan både yngre och äldre personal samt personal med 
annan etnisk bakgrund när det gäller bemötandet med de boende.  
 
Yngre och äldre personal 
From (2011) kom i sin forskning fram till att personal som är äldre och har 
erfarenhet respekterar de boende mer och visar dem respekt. De boende kände sig mer trygga 
med äldre personal och med den personal som är kompetenta och arbetar på ett professionellt 
sätt. I vår observation upplevde vi precis som From (2011) kom fram till, att de boende kände 
sig mer trygga med den äldre personalen. Den äldre personalen kunde tydligare läsa 
av vad den boende ville ha hjälp med men även bjuda mer på sig själv och inleda samtalen 
oftare än den yngre personalen. Både de yngre och äldre i personalstyrkan har ett 
professionellt bemötande, men den äldre personalgenerationen upplevs tryggare i sitt sätt att 
vara och har lättare för att ta kommandot i att påbörja samtal och bjuda in de boende. De ser 
även till att alla boende blir tilltalade och inbjudna i samtalet. Det som kunde observeras var 
att den äldre personalen upplevdes som de skämdes över vissa delar i beteendet mer än den 
yngre personalen, så som att de satt vid samma bord då vi kom mitt i lunchen för att 
observera. Vilket vi tolkade på grund av att de sökte vår blick och småskrattade lite generat. 
Den äldre personalen undrade mer över vad vi gjorde där och vad det var som vi observerade. 
Detta blev ännu tydligare efter vår observationstid då vi pratade med personalen om vad vi 
hade observerat. Den äldre personalen var mer intresserad utav vad vi hade studerat och 
varför samt hur vi skulle skriva denna uppsats. Några ur den äldre personalen tyckte att vi 
skulle skriva något ”bra” om dem.   
 
Enligt Tornstam (2005) kan man ha en större förståelse för människor som levt under samma 
årtionden. Den äldre personalen som har levt längre än den yngre har en större kunskap om 
hur de boende har levt tidigare och hur samhället såg ut. De har även upplevt det samhälle 
som fanns förr i större utsträckning än den yngre personalen. När den äldre personalen var 
små och växte upp var de boende unga och levde med sina familjer. Den yngre 
personalgenerationen växte upp på 80-90 talet, vilket kan innebära en viss skillnad i 
kunskapen om de boendes historia. Det kan många gånger vara en fördel att ha en kunskap 
om de boende, men inte alltid eftersom det kan vara lätt att ta saker förgivna. Enligt Harrfors 
(2009) hade de äldre en önskan att få känna sig unika som människor och bli behandlade med 
respekt. De hoppades även att personalen var utbildad och ha kunskap om deras livsstil och 
förflutna. Under vissa samtal kunde vi iaktta att den yngre personalen frågade de boende mer 
under samtalen, vilket kan vara bra eftersom alla människor är olika till sin personlighet och 
därmed troligtvis vill ha det på sitt speciella sätt. Att den äldre personalen inte frågade så 
mycket kan bero på att de har mer erfarenhet och känner sig säkra på sitt arbete. De kan 
dessutom mer om de boendes historia över lag, men ibland så kanske den äldre personalen tro 
att de vet hur de boende vill ha det, när de oftast inte frågar så mycket. Vi upplevde att i de 
sociala stunderna med personalen så var de boende mycket nöjda med tillvaron. Stämningen 
blev bra och det syntes på hela deras kroppsspråk att de trivdes. 
 
Personal med annan etnisk bakgrund än den svenska 
Enligt vår observation kunde vi se att personal med annan etisk bakgrund är mer nära de 
boende. De ser glada ut både till kroppsspråk och i ansiktsuttryck. De märktes att de ville 
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hjälpa de boende och det känns som de har det mer naturligt. Precis som Röknes m.fl (2007) 
menar så kan problem uppstå i kommunikationen mellan de boende och personal med annan 
etnisk bakgrund, om kontexten förändras till en annan än de är vana vid. Under vår 
observation kunde vi inte ta del av det men vi vet att det förekommer. Något som också är 
viktigt för hur relationen och samtalet utvecklas är enligt Röknes m.fl. den sociala och fysiska 
kontexten. I observationen kunde vi se att personalen som hade annan etnisk bakgrund var 
mer känslomässigt och fysiskt närvarande med de boende genom att de såg dem i ögonen när 
de pratade med dem, tog dem i handen och klappade dem på axeln när de samtalade med dem. 
På så vis så upplevdes de oftare mer närvarande och intresserade av de boende. De 
boende visade ofta tecken på att de tyckte om bemötandet de fick av personalen genom att de 
log med hela ansiktet och även uttryckte det rent verbalt. Franzén menar (Allwood & Franzén 
2000) att arbetslösheten bland invandrare är stor, den gruppen som är mest utsatta när det 
gäller arbetslöshet är de som utmärker sig genom att t.ex. bära slöja eller ha svart hudfärg. 
Möjligen skulle detta kunna vara en bidragande orsak till att de verkade vara så 
tillmötesgående i mötet med de boende. Personal med annan etnisk bakgrund kan vara mer 
positiva och tacksamma till att ha fått ett arbete om man jämför med den svenska personalen 
som kanske hade haft arbete hela sitt yrkesliv. Många gånger kanske den svenska personalen 
hade varit på samma ställe under större delen av sitt yrkesliv, detta skulle kunna vara en orsak 
till att personalen med annan etnisk bakgrund verkade mer entusiastiska över sitt arbete. 
Antonovsky (2005) menar att KASAM är viktig för att kunna hantera olika situationer i livet. 
Människor som kan se vardagen på ett meningsfullt sätt har lättare att klara svåra situationer 
och motgångar lättare i livet. Detta påverkar såklart vår observation på de äldreboenden vi 
observerat. I vår observation kan den personalen med annat etniskt ursprung ha ett mycket 
starkt KASAM då de också ser en större meningsfullhet med sitt arbete. Om man jämför med 
en del av de andra i personalstyrkan som hade ett svagt KASAM och kanske inte längre såg 
någon meningsfullhet med sitt arbete.  
 

Resultat 

Är det någon skillnad i bemötande när ett äldreboende ligger i ett litet samhälle där 
lokalkännedomen är stor och anonymiteten är mindre? 

En skillnad vi har sett i vår observationsstudie gällande de två äldreboenden vi observerat var 
att personalen på det mindre äldreboende har en större förförståelse genom att de känner till 
de flesta boende sedan tidigare, detta kunde man tydligt höra då de diskuterade på ett sådant 
sätt att man förstod att de hade känt igen varandra sedan tidigare. När vi jämförde de två 
boenden såg vi en markant skillnad på detta. Personalen på det större äldreboende visste inte 
så mycket om de gamla. Där pratades det mycket om varifrån de härstammade och när de 
hade flyttat till staden de nu lever i. Det blev mycket frågor och diskussioner om gamla 
minnen och upplevelser som ingen annan hört förut. På det mindre äldreboendet kunde ofta 
diskussionerna föras på ett annat plan då förförståelsen fanns bland både boende och personal 
och där uppkom ofta gamla gemensamma minnen eller någon gemensam länk i 
diskussionerna. Många gånger kände personalen till familjen och en del av släktbanden runt 
den boende. Det var också vanligt att en del av den boendes intressen och tidigare yrkesliv 
fanns som kunskap hos personalen. Dessa kunskaper upplevdes som det förenklade 
konversationen med de boende vid flera tillfällen. Ibland så kunde även boende uttrycka att de 
tyckte att det var skönt med personal som kände till dem och visste hur de ville ha det, då de 
inte själva orkade tala om det.  
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Det vi kunde observera på det mindre äldreboendet var att personalen arbetade både inne på 
boendet och ute i hemtjänsten under ett och samma arbetspass. Personalen pratade ofta om 
arbetsbelastningen och om hur mycket det var att göra. Ibland så kunde de vara borta under en 
längre tid i hemtjänsten eftersom området sträcker sig flera mil bort. En avdelning hade lagts 
ner för ett par månader sedan och en hel del arbetskamrater hade blivit omplacerade till andra 
tjänster i kommunen. Detta speglades lite i personalens missnöje över att nu få andra 
arbetsuppgifter än vad de hade haft tidigare, och givetvis eftersom de saknade de gamla 
arbetskamraterna. Som till exempel att arbeta både inne på äldreboendet och ute i 
hemtjänsten, något som en del inte alls var så glada åt. Vilket märktes när de kommunicerade 
med de boende. Den boende kunde fråga varför det blev så tomt på avdelningen och då kunde 
personalen svara att det var ju inget som de hade bestämt utan det var högre upp det kom 
ifrån. Vid ett tillfälle så sa personalen; ”Ja om jag fick bestämma så skulle jag bara vara här 
inne och arbeta och då kunde vi ju hitta på något som att baka, men nu törs vi ju inte sätta 
igång med något ifall vi får åka ut på larm i hemtjänsten”. När måltiderna var över så lämnade 
personalen oftast dagrummen för att de hade andra arbetsuppgifter eller skulle ha sina raster, 
det blev tomt och tyst under tiderna mellan måltiderna. På det större äldreboendet lämnades 
inte de boende, utan där arbetade de kvar hela tiden på avdelningen, eller åtminstone i huset.   
 
 
Analys 
 
Är det någon skillnad i bemötande när ett äldreboende ligger i ett litet samhälle där 
lokalkännedomen är stor och anonymiteten är mindre? 
 
Vi kan se att det är skillnad på hur bemötandet fungerar på de olika boenden som vi har 
observerat. Samhället de lever i är litet och de flesta människor som bor där känner varandra 
sedan en lång tid tillbaka. De som arbetar där är ofta släktmässigt, eller vänskapligt relaterade 
till varandra. Personalen kunde ofta de boendes historia och de upplevdes som om de var 
extra måna om de boende som de hade känt länge, eller hade någon koppling till. Detta kunde 
vi tolka eftersom vi såg att de samtal som fördes mellan personal och boende på det mindre 
äldreboendet var mer djupgående samtal, än på det större äldreboendet. Eftersom personal och 
boende på det mindre äldreboendet kände till varandra sedan en lång tid tillbaka. Till skillnad 
från det större äldreboendet där många av de boende och personalen inte hade några tidigare 
kunskaper om varandra. Eftersom personalen ofta vet de boendes bakgrund på det mindre 
äldreboendet, så har de många gånger en viss förförståelse för den individen som lever på 
äldreboendet. Vilket de boende såg ut att uppskatta, särskilt i de lägen då de inte verkade orka 
förklara precis hur de ville ha det.  Precis som Harrfors (2009) forskning visar så ville de äldre 
ha en personal omkring sig som visste deras bakgrund, hur deras livsstil såg ut och att 
personalen visste om deras önskemål. De ville även att de skulle känna sig viktiga oavsett om 
de blev sjuka eller var friska. 
 
Vi kunde tydligt märka att det var lättare för personalen att hitta samtalsämnen på det mindre 
äldreboendet, där personalen har kunskap om deras förflutna. Det märktes även att de boende 
kom ihåg saker och händelser om andra boende. Vi upplevde även att de boende på det 
mindre äldreboendet verkade vara mer intresserade av varandra än på det större äldreboendet. 
Det beror antagligen på att de känner till varandra och kanske har de haft någon närmre 
relation eller koppling till varandra tidigare. Tornstam (2005) menar att som äldre så har man 
oftast inte något intresse av att bilda nya relationer. Men här kände de till varandra sedan 
tidigare och då brydde de sig om varandra mer på det mindre äldreboendet än på det större 
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äldreboendet. Alla boenden som vi har observerat har levt under samma tidsperiod i 
samhället, på grund av detta så har de till viss del lätt att hitta samtalsämnen när de väl kom 
igång i en diskussion. Skillnaden vi uppmärksammade var att på det mindre äldreboendet så 
har många av dem samma lokala historia att dela, då många har bott i det lilla samhället hela 
sitt liv. På det större äldreboendet så blev sällan konversationerna så ingående.  
 
Ytterligare en skillnad vi kunde se var att personalen på det mindre äldreboendet var mer 
förtroliga med de gamla, när de exempelvis förklarade sin situation angående 
arbetsbelastningen på äldreboendet. Detta kan diskuteras om det är ett professionellt 
arbetssätt. Något som också kan diskuteras är hur vida personalen kan hålla sin sekretess då 
många av de anställda har en personlig relation till varandra.  
 
Det kan bli svårt med tystnadsplikten, då de är vana att prata med varandra. Det gäller att 
personalen har ett professionellt arbetssätt och kan se skillnad på vad som är sekretess eller 
inte. Socialstyrelsen (2011) beskriver ett gott bemötande och menar att det handlar om hur 
personal bemöter den åsikt som påstås. Detta kan bli ett problem då det finns en personlig 
relation mellan personalen och de boende. De som lever tillsammans i ett mindre samhälle har 
kontakt och vetskap om varandras familjeförehållanden och har genom årens lopp innan de 
äldre flyttat in på äldreboendet kunnat prata med varandra. När den äldre flyttar in på 
äldreboendet kan det bli svårt med tystnadsplikten. Det gäller att personalen har ett 
professionellt arbetssätt och kan se skillnad på vad som är sekretess eller inte. Enligt 
socialstyrelsen (2011) handlar bemötande om bl.a. vilket synsätt man har på varandra och 
vilka personligheter människorna har. Efter vår observationsstudie kan vi misstänka att det 
blir svårt med tystnadsplikten då många har personliga band till varandra och på grund av 
detta har en stor kunskap om varandra långt innan de flyttade in på äldreboendet. 

 

Övrigt  resultat  

Besökare som kom till dagrummet 
Vid observationen kom flera besökare och dessa var; två läkare, två arbetsterapeuter, en 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen, en kvinna som skulle arbetsträna, 
enhetschefen samt en städerska. Läkarna, arbetsterapeuterna, MAS och enhetschefen var 
professionella i sitt bemötande. Dessa besökare med bakgrund från olika yrkeskategorier 
pratade, tittade och berörde de boende genom att ta dem i handen eller klappa dem på axeln. I 
något fall så pratade besökarna om andra boende som inte var närvarande i dagrummet, trots 
att andra boende satt där och vi var där för att observera. Men ingen av de boende som var 
med i dagrummet verkade visa intresse för vad som sades mellan besökarna och personalen 
på äldreboendet. När besökarna och personalen gick ut så började de boende som var 
närvarande i dagrummet att utbyta information om vem de pratat om under samtalet. På så 
sätt fick både vi observatörer och boende information som egentligen var sekretess skyddad. 
Det verkade som om de inte såg dagrummet som en allmän plats utan som en plats där de 
kunde prata om människor som bor på äldreboendet. Förhoppningsvis sker detta inte alltför 
ofta för de boende som lyssnade kan säkerligen fundera över vad de säger om dem när de inte 
är närvarande i dagrummet. 
 
När den manliga enhetschefen kom på besök till dagrummet blev de boende glada. De började 
prata och nästan alla var med i samtalet. De skrattade och bjöd på sig själva både 
enhetschefen och de boende. Vi upplevde att de boende var glada åt att chefen brydde sig om 
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dem. En kvinnlig boende berättade att hon fick en kram av chefen för ett tag sen. Alla 
skrattade och boende berättade att det var många år sedan hon fått en kram, ”ja i alla fall av en 
karl” sa hon. Stämningen blev bra och de boende såg i hela sitt kroppsspråk ut att trivas. Vi 
fick även se när några anhöriga kom till äldreboendena bl.a. så kom en fru till sin man, hon 
pratade glatt med flera runt bordet och med personalen, det skämtades och blev en härlig 
stämning och även personalen var med, det märktes att de hade känt till varandra länge. De 
samtalade om olika gamla maträtter som var vanliga förr och många av de boende som satt 
runt bordet i dagrummet kände igen sig och började också kommunicera med de andra. 
 
Under den första observationsdagen kom det en yngre kvinna med funktionsnedsättning som 
skulle arbetsträna på avdelningen. Tanken var att hon skulle hjälpa till i deras kök. Hennes 
uppgift var att duka fram inför lunchen och eftermiddagskaffet, duka av borden, ställa i 
diskmaskinen samt torka av borden. Kvinnan hade lite svårt med att komma igång och minnas 
vad som skulle göras. Under tillfällena hade hon med sig en egen personal som stöttade henne 
en kort stund, för att sedan gå iväg och göra annat. Den personal som arbetar på äldreboendet 
fick kontakt med henne och hon var intresserad av personalen och att få kontakt. Detta kunde 
ses vid observationen då hon gick efter dem och undrade olika saker så som vad de heter och 
om de jobbat här länge. Personalen förklarade på ett konstruktivt sätt hur hon skulle göra och 
berömde hennes resultat. En del boende tittade mycket på kvinnan medan andra boende 
behandlade henne som luft när hon försökte ta kontakt. Med detta menar vi att när hon pratade 
till de boende så tittade de bort och vred kroppen mot ett annat håll, de boende såg osäkra ut. 
Vi tolkade det som om de boende inte vågade ta kontakt och de visade tydligt med sitt 
kroppsspråk att de inte ville ha kontakt. Detta eftersom de vände sig bort och visade henne 
ryggen och svarade aldrig fast hon försökte ett flertal gånger. Sedan var det två boende en 
manlig och en kvinnlig som pratade och berömde henne så fort hon gjorde något som de 
upplevde bra. Det märktes tydligt på kvinnan att hon uppskattade berömmet för att hon 
skrattade högt och sa tack flera gånger. Vid senare observation så gick kvinnan flera gånger 
till de boende som uppmuntrat henne och de fick en fin kontakt.  
 
 
Analys  
 
Besökare som kom till äldreboendet 
När personal och besökare i form av professionella yrkesgrupper kom till boendet så hände 
det att de pratade om boende inför andra boende. I både Froms (2011) och Harrefors (2009) 
studie så önskade de intervjuade människorna att de skulle få känna sig viktiga oavsett sin 
sjukdomsbild. De önskade även att bli behandlade med respekt och värdighet vad som än 
skulle hända i framtiden. När personal och besökare diskuterade de boendes tillstånd i det 
offentliga dagrummet, eller glömde stänga dörren så brast respekten för de boende och den 
önskan många har inför sin ålderdom enligt forskningen. Det vi tydligt kunde se med de 
professionella yrkesgrupperna var hur tydliga de var i sitt bemötande med de boende. De 
använde sig av ögonkontakt nästan alltid i kombination med beröring. Vilket vi kunde se att 
de boende verkade uppskatta genom att de verkade vara mer intresserade i kommunikationen 
med dessa yrkesgrupper. Att de professionella diskuterade enskilda individer i dagrummen 
var mindre lyckat och förvånade oss. Med tanke på att vi tydligt kunde se att de andra 
boenden som satt där inte verkade vara något intresserade medan samtalet pågick men efteråt 
så diskuterades det de hade hört. Vi upplevde under observationen att personalen inte arbetade 
under tystnadsplikt då de diskuterade om andra boende i dagrummet. Enligt Socialtjänstlagen 
skall all personal arbeta under tystnadsplikt, vilket personal skrivit under på när de började 
arbeta på äldreboendet. 
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Den kvinna som kom som besökare fick mycket lätt igång samtalet i dagrummet, vi anar att 
det hade att göra med att hon kände till dem sedan tidigare. Med några få meningar fick hon 
igång nästan alla runt matbordet i diskussion, detta var ett glatt scenario att skåda och många 
såg lite extra glada ut när hon var där. Kvinnan som skulle arbetsträna och kom till 
äldreboendet fick ett fint bemötande av personalen. De som hjälpte henne förklarade på ett 
konstruktivt sätt hur hon skulle göra och berömde hennes resultat. Enligt Eide (2006) så tolkas 
allt som sägs i kommunikationen mellan parterna och det är viktigt om det skall fungera att 
båda parter förstår budskapet. Vid observationen så uppfattade vi att budskapet tolkades olika 
mellan kvinnan och personalen, likaså mellan boende och kvinnan som arbetade i köket. De 
förstod inte alltid vad budskapet var, därför blev kommunikation kortvarig. De låg inte på 
samma kommunikationsnivå. En del boende tittade mycket på kvinnan medan andra boende 
behandlade henne som luft när hon försökte ta kontakt. Vi kunde tolka det så att både personal 
och boende som tog kontakt med kvinnan med funktionshinder har erfarenhet av andra 
människor med funktionshinder. Vissa av de boende var osäkra hur de skulle bemöta kvinnan. 
Vi kunde tolka detta som en osäkerhet och rädsla för något främmande beteende. Antonovsky 
(2005) menar att en stark upplevelse skapar meningsfullhet och lockar fram engagemang och 
livsglädje. Om en människa känner så menar Antonovsky att dessa människor har ett starkt 
KASAM. Den personal som stöttade den funktionshindrade kvinnan hade säkerligen ett starkt 
KASAM och kände sig inte främmande i sitt bemötande emot henne. När observationen 
gjordes och den funktionshindrade kvinnan var med i dagrummet så kunde vi tolka att den 
personal som stöttade och pratade med henne hade erfarenhet och kunskap hur de skulle 
bemöta henne. 

 
 

7. Diskussion  
Syftet med denna uppsats var att se hur bemötandet och kommunikationen fungerar i den 
sociala samvaron mellan personal och boende på äldreboende. Vår första frågeställning 
handlar om hur den sociala samvaron fungerar, vi ville fokusera på lunchen, 
eftermiddagskaffet och de eventuella aktiviteter som erbjuds. Vi valde dessa eftersom den 
sociala samvaron skapas under de utvalda tidpunkterna. Den andra frågan handlade om det 
var skillnad på bemötandet om personalen är yngre eller äldre. Vi ville även ta reda på om 
personal med annan etnisk bakgrund har ett annat bemötande gentemot de boende. I den sista 
frågan ville vi fokusera på skillnader i bemötande när äldreboende ligger i ett litet respektive 
stort samhälle. Vi anser att vår observation har ett trovärdigare resultat när det gäller personal 
och även de boende. Detta eftersom vi tvivlar på att de skulle ha varit helt ärliga i en intervju 
och att både boende och personal skulle ha kunnat agera annorlunda i sitt bemötande om de 
innan visste våra frågeställningar och syfte med observationen. Däremot så skulle vi kanske 
ha fått fram mer ifrån de boendes sida vid en intervju eller om vi hade gått med in i deras 
lägenheter och observerat. Ett annat alternativ hade varit att gå med som vårdpersonal under 
en längre tid. Eftersom både boende och personal slappnar av och tydligare visar hur vardagen 
ser ut när det gått en tid. Detta kan vi tolka eftersom både personal och boende under vår 
observationstid blev mer och mer avslappnade ju längre tiden gick och tillslut verkade det inte 
som de uppmärksammade att vi satt där. Vi insåg att våra frågeställningar blev för stora, det 
skulle ha räckt om vi hade koncentrerat oss på första frågeställningen, alternativt den sista. 

  
De boende som lever på ett äldreboende väljer att bo där för att de inte längre kan klara av att 
ta hand om sig själva i vardagen. De behöver mer eller mindre hjälp av en eller flera 
personal. De boende är utelämnade och måste lita på att den personal som är anställd på just 
detta äldreboende är professionell och utför sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Det var 
en svag social samvaro i dagrummen. Det fanns tid för gemenskap och samvaro, men den 
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utnyttjades sällan spontant. Några av den personal vi observerade var inte intresserad av att 
bjuda in de boende i den sociala samvaron. Vi reflekterade över hur lite personalen ansträngde 
sig i sitt bemötande och i den sociala samvaron när vi var närvarande och observerade. 
Personalen visste att vi observerade dem i sitt dagliga arbete och att vi läser på Örebro 
universitet till socionomer. Men de visste inte vad vi observerade och vad vi skulle analysera. 

  

Vi kan även tydligt se under våra observationer att flera av de boende uttalar ett missnöje över 
de aktiviteter som inte erbjuds, samt att de har en känsla av att personalen lämnar dem 
ensamma. Den största tiden av social samvaro sker när de boende äter lunch eller dricker sitt 
eftermiddagskaffe. Det som är relativt tydligt är att tiden inte räcker till för personalen att 
umgås med de boende. Flera gånger kan vi även se att personalen uppmuntrar de boende till 
att gå och lägga sig. Detta förekommer ideligen trots att de säger att de inte är trötta. I de fall 
då det inte är trötta och inte vill sova, så är det inte ovanligt att personalen utför en 
självuppfyllande profetia genom att hävda att det nog i alla fall skulle vara bäst för dem att 
lägga sig, något som även Harpers (2002) amerikanska forskning visar. I den studien kom 
man fram till att det var mycket vanligt att de boende inte gjorde någonting större delen av 
dagen. Att sova var även den vanligaste passiva aktiviteten i Harpers undersökning. Detta 
reagerade vi på eftersom det upplevdes som det var den enklaste vägen till att hitta en 
sysselsättning för de boende.  
 
Vi upplevde även under vår observation att personalen ofta ”glömmer” bort de boende när de 
sitter och kommunicerar personal emellan. Ett exempel var att personal satt länge inne i 
vardagsrumsdelen och tittade på TV. Det satt flera boende kvar i dagrummet och blev inte 
inbjudna i gemenskapen. Under veckan vi observerade så var det endast vid ett tillfälle som 
en aktivitet erbjöds. Vi hörde när de boende samtalade med varandra att de var missnöjda med 
dessa få aktiviteter. Personalen försvann ofta från avdelningarna och lämnade de 
boende ensamma, vilket resulterade i att flera boende uttalade att de kände sig ensamma. 
Personalen hade vid de tillfällena antingen andra arbetsuppgifter eller tog långa raster. På ett 
äldreboende var det endast personal i dagrummet under måltiderna, resten av tiden var det 
tomt i dagrummet.  När en boende inte har någon speciell sysselsättning i sin vardag och inte 
ser någon meningsfullhet i den blir de ofta apatiska. De ser ingen mening med livet och de har 
ingenting att se fram emot. Alla människor behöver bli bekräftade och känna sig värdefulla 
som människor. Det vi funderar över är hur de boende mår när ingen aktivitet hinns med och 
erbjuds. Men även över hur de boende mår när ingen orkar eller bryr sig om dem i sin vardag. 
Personal kommer och går, men alltför ofta blir de boende inte bekräftade eller tilltalade. Det 
stressas runt och många andra sysselsättningar verkar vara viktigare för personalen än de 
boende. Den sociala samvaron prioriteras inte för de boende och det känns fel tycke vi. 

  
Vi upplevde att den äldre personalen arbetade på ett annat sätt än de yngre. Med detta menar 
vi att de äldre ser till att alla boende som är närvarande blir tilltalade och de bjuder ofta mer 
på sig själva. De känns mer trygga i sin yrkesroll och de kan känna av vad som fungerar för 
varje individ. Den yngre personalen tog sällan initiativ till att påbörja en kommunikation. 
Personal med annan etnisk bakgrund arbetade närmre de boende. Vi kunde se att de 
kommunicerade på ett annat sätt t.ex. att de hade en tydligare ögonkontakt och de berörde de 
boende ofta under samtal. Vi upplevde att de kändes som de brydde sig om dem och att de var 
väldigt måna om de boende på det viset. Detta kunde vi tolka genom att de var tydiga i sitt 
kroppsspråk som visade ett intresse för den andre människan, både med boende och med 
personal. Skillnaden vi kunde se i bemötande på det mindre äldreboendet var att denne 
personal hade en bakgrundskunskap om de boende. Tack vare denna kunskap så upplevde vi 
att det blev en mer familjär stämning på äldreboendet. Ett problem kan dock vara att 
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sekretessen kan vara svårare att hålla på grund av den nära relation som många har till 
varandra. Under observationstiden så framkom det händelser som var utöver det bestämda i 
observationsschemat. Dessa händelser kallar vi övriga resultat. Det vi kunde konstatera var att 
personalen ibland pratade om de boende som inte var närvarande i dagrummet under tiden. 
Detta menar vi strider mot den respekt som man ser i From (2011) och Harrefors (2009) 
forskning där de äldre intervjupersonerna tydligt uttalar att de önskar att bli respekterade när 
de blir gamla. 
  
Den sociala samvaron är ett intressant ämne, det finns omskrivet i lagen (SoL) och alla 
kommuner har en värdighetsgaranti. Att det sedan inte finns budget att satsa på en ökad 
personaltäthet på äldreboenden är skrämmande, speciellt med anledning av att det kommer att 
bli fler äldre människor som kommer att vara i behov av vård i framtiden. Istället så kommer 
det fram förslag på robotar som skall prata och kommunicera med de boende. 

  

Om bemötandet och kommunikationen fungerar på äldreboendet så kommer enligt oss all 
personal, boende och anhöriga att trivas och känna sig värdefulla. En enhetschef skall enligt 
vår mening minst två gånger om året prata om detta gällande bemötande med sin 
personalgrupp och tillsammans ha ett uppsatt målsättning för hur detta mål ska uppnås. Att 
tillsammans ha övningar och se till att all personal förstår vad som menas med detta. Vi tror 
även att sammanhållning i personalgruppen är a och o för att detta skall fungera. Det är viktigt 
att en enhetschef kan prata med sin personal och berömma men även säga till direkt om något 
känns fel. Vi tycker att det är viktigt att alla boende respekteras på äldreboenden och får leva 
ett värdefullt liv så länge de lever. 

  
 

8. Slutsats 
Vi kan konstatera i vår slutsats att socialtjänstlagen och värdighetsgarantin inte fungerar fullt 
ut på de boenden vi har observerat. Detta på grund av att vi under observationerna kunde se 
att det var en svag social samvaro i dagrummen. Vi kan även se att många ur personalen inte 
inbjuder till social samvaro i någon större utsträckning. Den personal som har annan etnisk 
bakgrund än svensk har ett mer professionellt bemötande. De boende var inte nöjda med den 
aktivitet som erbjöds de kände sig ensamma och övergivna när personalen inte var där. En 
annan slutsats är att det inte finns tid för aktiviteter med de boende på äldreboenden. Många 
gånger så verkar även motivationen för att vilja hitta på någon aktivitet brista. Personalen 
uppmanade vid flera tillfällen de boende att lägga sig och sova efter måltiderna, även om de 
uttryckligen inte ville det. Vi kunde även se att det mindre boendets personal hade en mer 
familjär kontakt med de boende och mellan varandra i personalgruppen. 

 
Mer forskning behöver göras inom området där man intervjuar boende om hur de upplever 
den sociala samvaron. En annan önskan vi har är att alla socialnämnder ska satsa mer pengar 
till den sociala samvaron på äldreboenden i Sverige. Eftersom vi inser att det är mycket 
viktigt med en meningsfull tillvaro för de äldre människorna som bor på äldreboenden för att 
de ska trivas. Arbete med denna uppsats har lärt oss en hel del om vad som är viktigt på ett 
äldreboende och vad vi ska arbeta med i vår framtida yrkesroll. Det är grundläggande att 
bemötandet mellan personal, boende och anhöriga fungerar på ett äldreboende om det ska 
vara trivsamt för alla parter. Alla människor behöver få känna en individanpassad 
meningsfullhet med sitt liv varje dag för att må bra. Döden är hela tiden närvarande och alla 
ska vi dö men det är viktigt att inte sluta leva för att man blir gammal och bor på ett 
äldreboende. 
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Observationsschema    Bilaga 1 
 
Kommunikation/ Bemötande/ samtalet 
- Beröring 
- Ögonkontakt 
- Ansiktes drag/grimaser 
- Kroppsspråk 
- Humor 
- Ytliga/djupgående samtal 
- Vad pratar de om? 
- Vem styr samtalet? 

 
Miljö 
 
- Husdjur 
- Hemtrevligt 
- Tavlor/konst 
- Soffor/sittplatser 
- Uteplatser 
- Anpassat för de äldre och deras situation 
- Inbjuds det till social samvaro 

- Får de plats med rullstolen 
 
De boende 
- Hur många kommer ut i dagrummet 
- Kan de boende samtala med andra boende 
- Får de kontakt med personalen 

- Hör de vad andra säger 
         

Personal 
- Någon skillnad på samtal/bemötande/beröring om personal är yngre eller äldre? 
- Är det annat samtal/bemötande/beröring om personal har annan etnisk bakgrund? 
- Hur verkar stämningen och arbetsklimatet i personalgruppen? 

           
 Besökare 
 
- Hur bemöter personalen och boende de som kommer på besök 
- Samtalar personalen med besökare? 
- Samtalar boende med besökare 
 

 
 
 
    


