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Sammanfattning 

 
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att försöka beskriva meningen och innebörden 
i det goda  

mötet ur vårdgivarens perspektiv. Deltagarna utvaldes selektivt och var alla kvinnor med varierande 

livs 

och yrkeserfarenhet. De intervjuades med hjälp av fyra frågeformuleringar som berörde 

upplevelsen av meningen och innebörden i det goda mötet. Innehållsanalysen av de fyra 

intervjuerna gav fem teman: Meningen och innebörden av medveten närvaro i det goda mötet, 

Meningen och innebörden av den personliga alliansen, Vårdgivarens behov av att bli sedd och få 

uppskattning, Modet att ta upp kränkande beteenden och ändå bevara relationen, Personliga 

egenskaper hos vårdgivaren. Medveten närvaro skulle vara en grundton igenom hela mötet. 

Ömsesidig tillfredsställelse och uppmärksamhet på personliga gränser betonades mest i den 

personliga alliansen och tillit och förtroende var av betydelse. Det ansågs som en konst att dela med 

sig av sin personlighet och ändå sätta gränser. Vårdgivaren hade också behov av att bli sedd och få 

uppskattning. Positiva signaler från vårdtagaren tolkades av vårdgivaren som belöning för ett bra 

arbete. I nära relationer och möten förekom det att vårdgivaren kände sig kränkt av vårdtagare eller 

anhöriga. Personliga egenskaper som mod, lyhördhet, fingertoppskänsla och sunt förnuft användes 

av informanterna för att skapa goda möten. 

 

Nyckelord: Goda möten, personliga relationer, omvårdnad, äldre, bemötande 
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Abstract 

 
The purpose with this qualitative interview-study was to try, from the carer´s point of view, to 

describe the meaning and the essence of the good meeting. The participants were selectively 

chosen and were all women of varying life- and professional experience. They were 

interviewed with four interrogative forms that dealt with the experiences of the meaning and 

the essence of the good meeting. The analysis of the contents of the four interviews produced 

five themes: the meaning and the essence of aware presence in the good meeting, the meaning 

and the essence of the personal alliance, the carer's need of being seen and getting 

appreciation, the courage to bring up insulting behaviors while still preserving the 

relationship, personal qualities of the care. Aware presence was to be a main theme through 

out the meeting. Mutual satisfaction and attention to personal boundaries was emphasized 

primarily in the personal alliance and trust and confidence was important. It was considered 

difficult, sharing your personality while still stake out boundaries. The carer also had the need 

to feel seen and to receive appreciation. The carer as a reward for a work, well done, took 

positive signals from the person in receipt of care. In close relationships and meetings, the 

carer sometimes felt insulted by the persons in receipt of care and their relatives. The 

informants to create the good meeting used personal qualities like courage, sensitivity, flair 

and common sense.  

 

Keywords: good meetings, personal relationships, care, elder, reception 
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Bakgrund 
 

Utredning om brister i bemötande 
 

År 1995 tillsatte regeringen en utredning om brister i bemötandet av äldre inom vård och 

omsorg. Utredningens slutbetänkande kom att heta – Bemötandet av äldre- trygghet 

självbestämmande värdighet. Den pekade bland annat på brister i bemötandet av äldre inom 

vård och omsorg och annan offentlig verksamhet, vilka faktorer hos personalen och den äldre 

som kunde vara avgörande för hur den äldre blev bemött och lät sig bemötas. I utredningen 

konstaterades att bemötande handlar om mellanmänskliga relationer kopplat till makt, 

kunskap och människosyn. Utredaren hade av landets kommuner begärt att få beskrivningar 

på både gott och dåligt bemötande. En fråga som väcktes var om språket blivit urholkat, då 

ekonomi, kvalitetssäkring och andra tekniska termer diskuterades istället för samspel, 

solidaritet och bemötande. En annan reflektion som gjordes av utredaren var att helhetssyn 

om individen saknades, d.v.s. att den äldre människan hade individuella behov både fysiska, 

psykiska, sociala och andliga att ta hänsyn till i det goda bemötandet.(1) 

 

En humanistisk människosyn 
I delbetänkandet av utredningen om bemötande av äldre (1) ansågs att en gemensam 

humanistisk människosyn bör utgöra grunden för att kunna bemöta den äldre med respekt för 

självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Där konstaterades dock att det är viktigt 

med vägledande principer men att det inte är tillräckligt för att de skall ge genomslag i en 

verksamhet bara genom att finnas. För att principerna skall resultera i ett gott bemötande av 

äldre i vardagens vård och omsorg måste människosynsfrågor diskuteras med och av varje 

enskild människa. Grundläggande värderingar om människors lika värde måste mer än idag 

komma till uttryck i våra arbetsgrupper i vardagens vård och omsorg och i hela  

samhällsdebatten.(1) 
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Utbildningar inom vård och omsorg måste också mer medvetet poängtera vikten av att 

vårdpersonal blir mer  medveten om sina grundläggande värderingar av människan.(2) 

I äldreomsorgen inför 2000 talet konstaterades att det var en svår uppgift att realisera de 

lagstadgade grundprinciperna om mänskliga rättigheter i vardagens vård och omsorg, det var 

inget som kan göras färdigt utan att inse att det är en fortgående process i varje möte. Det 

poängterades att ett starkt stöd från arbetsledning och nära samverkan med anhöriga var 

viktigt för att nå goda resultat. (3) 

 

En humanistisk människosyn baseras på människans värden och behov. Människan är en fri, 

tänkande, unik individ, med möjlighet att utvecklas. Människan har speciellt mänskliga 

grundläggande behov som inga andra levande varelser, så som kroppsliga behov, 

trygghetsbehov, kontakt och umgängesbehov, behov av uppskattning och självkänsla, samt 

behov av självförverkligande.(4) Ett humanistiskt synsätt innebär att se hela människan i 

samspel med omgivningen ur ett fysiskt, psykiskt, andligt och socialt perspektiv. (5) 

 

Humanism inom vården innebär en tro på den sjuka medmänniskan samt att hon sätts i 

centrum. Vördnaden för människan bevaras trots förnedrande omständigheter. Den verkar för 

helhetssyn och ser människans möjligheter och hinder i sitt sammanhang. Den bekräftar 

människan som unik person i mötet. Den respekterar människans integritet och fria val. Den 

försöker vara rättvis och utövar godhet.(6) 

 

Självbestämmande inom äldrevården, ur ett humanistiskt synsätt innebär att äldre ska ges 

samma möjligheter som andra att själv bestämma sina livsvillkor. De äldre ska ha samma 

inflytande och medbestämmande i viktiga frågor på individ och samhällsnivå som den övriga 

befolkningen. Integritet innebär åsiktsfrihet, respekt för, och tillåtelse att vara den jag är. Den 

intima zonen, vår kropp ska behandlas med respekt utgående från individens behov. 

Personligt revir, förknippas med trygghet, överträdelse utan medverkan hos individen  skapar 

otrygghet. (7) 

 

Studier i bemötandet av personer med beteendestörningar 
Skovdahl (8) har studerat omvårdnadens betydelse av personer med BSPD 

(beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom.) Studien ville visa vilka 
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reflektioner vårdare som inte upplevde problem med aggressivt beteende hos vårdtagaren 

gjorde, i förhållande till reflektioner från vårdare som upplevde att de hade sådana problem. 

Studien är en intervju med 15 vårdare där frågeställningen var, om vårdarna upplevde 

problem med aggressivt beteende i relationen med vårdtagaren. 

 

Det visade sig att fem vårdare inte upplevde några sådana problem medan de övriga tio hade 

rapporterat många sådana upplevelser. Resultatet från intervjuerna visade att människosynen 

hade avgörande betydelse för uppbyggnaden av en god relation. En balans mellan krav och 

kompetens för både vårdare och vårdtagare måste ständigt eftersträvas. Fem vårdare upplevde 

aggressivt beteende som krävande situationer men dessa sågs som positiva utmaningar. De 

talade om att de kunde förebygga aggressivitet, och framstod som trygga vårdare med siktet 

inställt på den demenssjuka personens välbefinnande. De ansåg också att aggressivitet kunde 

ses som en naturlig reaktion och vårdtagarens sätt att uttrycka sig, en protest i en problemfylld 

situation. Att se den unika personen trots demenssjukdomen och det avvikande beteendet 

ansågs viktigt för att kunna bygga upp en tillitsfull relation med ömsesidig respekt. Stöd i 

krävande situationer ansågs betydelsefullt för båda parter för att klara av dessa. Skillnader 

mellan de båda grupperna kunde ses i sättet att reflektera.(8) 

 

Tio vårdare såg vårdtagarna som ”besvärliga dementa” och inriktade sig på att göra sina 

arbetsuppgifter. De hade svårigheter att se dem som individer. De sade sig vidare inte förstå 

aggressiva reaktioner samt meningen med dessa, och hade aldrig reflekterat över orsakerna. 

Målet var att uppnå välbefinnande för vårdtagaren efter utförd arbetsuppgift, och frågade först 

i andra hand efter dennes önskningar, reaktioner och känslor. Aggressivitet ansågs vara ett 

symtom bland andra i utvecklingen av demenssjukdomen, eller ett sätt att få uppmärksamhet 

från vårdaren när denne hade mycket att göra. (8) 

 

Studien visade att i det dagliga vårdarbetet sker hela tiden möten där vårdaren omedvetet eller 

medvetet möter vårdtagare med en önskan om bekräftelse av det egna värdet och respekt för 

sin egenart. Förmågan hos vårdaren att förstå, tänka och se sammanhang har stor betydelse för 

vad som faktiskt sker i mötet med vårdtagaren. Möjligheten att tolka och förstå vårdtagarens 

situation och beteende ökar om vårdaren möter den andre i hans eller hennes livsvärld.(8) 

 

En studie (9) om varför svårt demenssjuka personer av omgivningen helt plötsligt uppfattas 

ha, episoder av psykisk klarhet,( EPK,) eller psykisk klarhet, ( PK,) visar att, ett accepterande 
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och stödjande förhållningssätt i mötet är viktigt. En god kommunikation mellan vårdare och 

vårdtagare kan resultera i EPK hos personer med allvarlig demenssjukdom. Vårdare som 

upplever EPK ser vårdtagaren som en unik och värdefull person. PK och EPK ses oftast 

spontant i kravlösa situationer. Psykisk klarhet förekom oftast om samtalen rörde nutid och 

vårdtagaren själv fick bestämma samtalsämne och ej blev avbruten. Krav eller stöd från 

vårdgivaren var avgörande för om vårdtagaren visade förvirring eller PK. Andra människors 

tolkning av vad dementa personer uttrycker avgör om den demente uppfattas som psykiskt 

klar eller förvirrad. (9) 

 

Värdegrund 
Ofstad (10) anser, det skulle bli en bättre värld om våra värderingar varit bättre.  Att lära sig 

skilja på hållbara och ohållbara värderingar och att upptäcka var de kommer in i tänkandet.  

Livet självt tvingar fram ett ställningstagande i moralfilosofiska problem i ord eller handling. 

Osäkerheten kommer alltid att finnas, det gäller att omvandla den till en konstruktiv resurs 

istället för att förneka den. Att se det allvarliga på allvar till exempel att människor och djur 

far illa, lider och förnedras. Att engagera sig, inhämta kunskap och handla så att världen blir 

mindre ond är moral, enligt Ofstad. (10)  

 

Alla människor är beroende av varandra, allt människan gör påverkar andra människor 

negativt eller positivt. Alla människor har möjlighet att utöva makt gentemot varandra genom 

beroendet, av vikt är att stanna upp och reflektera. Etisk reflektion innebär att situationens  

faktainnehåll värderas och bedöms, möjliga handlingsalternativ värderas, bedöms och 

bestämmer handlingen eller frånvaron av handling. Vad är rätt? Vad är fel? Vad är gott? Vad 

är ont? Att enbart handla utifrån gamla vanor, eller intuition i moralfrågor, kan innebära att vi 

omedvetet förtrycker eller utövar makt över andra människor.(10, 11 )       

 

Äldrepolitik för framtiden (12) poängterar att äldrepolitiken behöver en värdegrund som 

belyser människans väl och människans värde. Om politiken har en etisk syn som grundar sig 

på människors lika och höga värde kan också övriga värden hävdas såsom mänskliga och 

medborgerliga fri och rättigheter, humanitet och solidaritet. Det höga och lika människovärdet 

ska ses som en övergripande kärleksförklaring till allt mänskligt liv och människan. 

Människans värde ska inte bero på värderingar som social status, samhällsnytta, egen 

självkänsla eller självskattning. Det ska endast vara ett värde grundat på vars och ens 
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människosyn. Det lika människovärdet förklaras med bibelns budskap, ”allt vad ni vill att 

människorna skall göra för er, det ska ni också göra för dem.” Eller ”du skall älska din nästa 

såsom dig själv”. Värdegrunden i dessa texter står sig som argument i olika livsåskådningar 

och mänskliga egenskaper och möjligheter. En hög värdering av mänskligt liv och 

människans lika värde ska vara normgivande för medborgerliga rättigheter, humanism och 

solidaritet. Värderingen ska ge rätt till integritet, jämlikhet och rättvisa. (12) 

 

 

Etik 
Etik förklaras i Nationalencyklopedin vara, teoretiska reflektioner över moralen och 

grunderna till den. Moral förklaras som människans praktiska handlingar och dess inte alltid 

klart uttryckta värderingar. Där menas att människors moral kommer fram i praktiska 

handlingar eller underlåtenhet att handla.(13) 

 

Enligt etiska teorier grundar sej pliktetik på innehållet i de tio budorden. Konsekvensetik 

innebär en reflektion över konsekvensen av olika vårdhandlingar för den enskilda människan 

både på kort såväl som på lång sikt. Utilitarism eller nyttoetik är en annan typ av 

konsekvensetik som ser till den största möjliga nyttan och lyckan för så många människor 

som möjligt. Med sinnelagsetik menas att det är den goda tanken bakom vårdhandlingen som 

avgör om den är god. Konsekvensetiska teorier strävar efter att handlingens positiva effekt 

ska överstiga den negativa effekten. Det finns fler etiska principer, i vardagens arbete är det 

svårt att hålla isär allt, det viktigaste är dock att skaffa sig kunskap och reflektera över, egna 

värderingar utifrån olika teorier, och resonemang som stöder ett visst sätt att bemöta 

människor. (14,11) 

 
Lidande 

Eriksson (15) menar att lidandet är en kamp mellan det onda och det goda, liksom att 

lidandets motsats är lusten som kan användas i kampen mot det onda. Ofta orsakar människor 

varandra lidande ibland helt omedvetet. Att göra gott eller ont bestämmer människans frihet. 

Frihet innebär ansvar att inte orsaka lidande för någon annan. Vid medvetet eller omedvetet 

kränkande av någons värdighet orsakas lidande för densamme samtidigt som den som  

kränker förlorar sin egen värdighet. Eriksson (15) anser att förklaringen till att människor 

orsakar varandra lidande återfinns i verklighetsuppfattningen, världsbilden och värdegrunden. 
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I mötet med en lidande människa och i försöken att dela hennes lidande krävs stor 

finkänslighet och förmåga att bekräfta människans värde. 

 

Varje gång en människa blir kränkt i sin värdighet objektivt eller subjektivt, orsakas lidande.  

Människor skapar lidande genom att fördöma istället för att förstå och förlåta. Människans 

djupaste begär är att ge och få kärlek. Om detta förnekas uppstår lidande. Att inte bli tagen på 

allvar, att vara någon som inte räknas gör att människan tappar sin identitet och förmåga att 

uppleva sitt eget värde, och det leder till lidande. (15) 

 

En människa lider av ensamhet vid utestängning från gemenskap med andra. Människan kan 

också lida av att vara för ensam i sin ensamhet. Självvald ensamhet blir ett lidande om det inte 

respekteras. En människa som upplevde sig ensam trots att hon omgav sig med många 

människor, led. Att inte känna sig välkommen och upptagen i gemenskapen i mötet med 

andra, när det varit ens ärliga avsikt och förväntan gör att människan lider, känner hopplöshet 

och sänkt livsglädje. Eriksson (15) skriver att medlidande är ett etikens urfenomen, en 

förutsättning för sann vård. Oförmåga till medlidande anses som synd. Hon menar att förmåga 

till medlidande föder barmhärtighet. (15)  

 
Samtalet 

Emotionell intelligens, eller social kompetens innebär att balansera förnuft och känsla, lyssna 

med inlevelse och påverka andra. Genom samtalet, berättelsen görs försök att förstå och göra 

oss förstådda. I samtalet deltar båda parter på lika villkor, ger och tar emot budskap. 

Personliga värderingar och attityder utgör grunden för ett gott samtal. Att först förstå och 

sedan göra sig förstådd är ett sätt att vara känslomässigt intelligent. Att lyssna först är 

inledningen till samarbete. Egna principiella värderingar är viktiga att finna, i möten med 

andra återspeglas självet. I värderingarna föds viljan till det egentliga varandet. (16) 

 
Mötet med sig själv 

Lindström (17) säger att relationen med sig själv förutsätter relationer med andra. 

Upplevelsen av tillit till sig själv och andra skapas de första levnadsåren. Hög grad av tillit ger 

trygghet i verkligheten, med möjlighet att känna glädje, sorg, närhet och besvikelse i relation 

med andra utan att det skapar ångest. Hög grad av tillit ger möjlighet till engagemang och 

motivation till tro, hopp och kärlek. Grunden är upplevelsen av tillfredsställelse, värme, 
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accepterande, kärlek och respekt. Självtilliten och tilliten till andra ger mod och vilja att gå 

utanför sig själv och skapa relationer till andra i ett ömsesidigt givande och tagande. Tillit 

skapar också tro till sig själv och andra vilket föder närhet och möjlighet att dela upplevelser. 

(17)  

     

Förutsättningen för möte med andra är mötet med sig själv. En värdediskussion av värde 

berör människan på djupet, det djup där vår varelses skam, smärta och skuld finns. Att möta 

människor är att möta deras värderingar, deras livs- och världsåskådning. För att möta andras 

svaghet måste varje person ha mött sin egen. Att växa innebär att erkänna sina egna fel och 

brister, vilket skapar förståelse och ödmjukhet i mötet med andra människor. (17,18)  

 

Jag - du relation 
Jag - du relationen kännetecknar upplevelsen av en direkt och känslosam förståelse genom 

kommunikation mellan människor. I en sådan relation är båda parter delaktiga och påverkar 

varandra genom ömsesidighet och bekräftelse. Spontaniteten och öppenheten i jag - du mötet 

ger direkt kunskap om varandras unika person. Varje nytt möte med samma person ger ny 

kunskap. I jag - du relationen blir båda parter medvetna om varandras olikheter. För att en jag 

- du relation ska kunna skapas krävs att vårdaren är en `väsens` - människa. En `väsens` -

människa förställer sej inte utan är sej själv, är personligt närvarande och har viljan att möta 

den andre. Hon känner personligt engagemang och har förmåga att skapa en dialog och kan 

därigenom på ett positivt sätt inverka och stödja den andre i dennes beslut i den egna 

livssituationen. Hon har också förmåga att skydda och bevara det annorlunda hos den andre, 

se det särpräglat unika väsen som den andre personen utgör. Uppnående av total ömsesidighet 

kan vara svårt i en vårdsituation eftersom vårdtagaren i jag - du relationen är i 

beroendeställning. Vårdarens uppgift är att så långt möjligt bevara den andres oberoende med 

professionellt bemötande genom acceptans och bekräftelse av vårdtagaren precis så som 

han/hon är just nu, med egen potential att påverka sin egen situation. I jag- du relationen ses 

den andre som subjekt, inte som objekt. (19)  

 
Berättelsen 

En berättelse har en början en mitt och ett slut. Berättelsen uttrycker tid, mening, etik och 

identitet, vilket är berättelsens meningsfulla helhet. Hermeneutik (tolkningslära) är den 

mänskliga förmågan att skapa förståelse och mening. Att återuppleva situationer, presentera 
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oss själva, dela känslor och erfarenheter med andra, är skäl till berättelsen. Berättande 

utrycker vad personen anser är rätt eller fel. Lyssnaren har betydelse för berättelsens form. 

Berättelsen utformas av de kulturella mönster människor lever i och anger normer för språk 

och språkbilder som bör användas. Berättelsen är ett sätt att leva det dagliga livet, förstå vad 

som händer, lösa praktiska problem och undersöka handlingsalternativ. Genom berättelsen 

delas upplevelser människor emellan. Ett deltagande lyssnande i mötet kan vara ett sätt att 

vårda och visa omsorg. Berättaren förmedlar en bild av sig själv, bilden som skapas beror 

också på lyssnarens tolkning. I mötet är berättelsen ett sätt att försöka förstå sig själv och 

andra. Genom återberättelse av livshändelser skapas sammanhang, mening och 

självförståelse. (20)  

  

Praktiskt handlag kontra mänskligt agerande 
En vårdare måste behärska många praktiska arbetsuppgifter och i dessa även väga in ett 

mänskligt agerande så att vårdare och vårdtagare stärks och växer i mötet. Vårdare förväntas 

besitta  social kompetens som gör det möjligt att behärska rollen utifrån de förväntningar som 

ställs från samhället, vårdorganisationen och kollegor efter de regler och normer som bjuds. I 

mötet med människor från andra familjer, organisationer, samhällen, kulturer och religioner 

kan vårdaren känna osäkerhet, och få svårighet att acceptera och visa respekt för vanor som 

hon inte känner igen. Därför kan vårdaren inte behandla alla vårdtagare han/hon möter på 

samma sätt, utan vårdaren måste möta alla människor med respekt för dess egenart, 

oberoende av ras, hudfärg, ålder, kön, politisk eller religiös uppfattning. Detta är en svår 

uppgift enligt Dahn (21) och är därför värd att diskuteras på arbetsplatsen. (21) 

 
Vem bestämmer i ditt liv?  

Nilsonne (22) menade att vi kan lära oss att vara medvetet närvarande. Att vara vaken i nuet 

går att träna på. Lika medveten som en person kan vara vid total koncentration under 

deltagandet i ett dataspel går det att vara i vardagen. Enligt henne (22) innebar medveten 

närvaro att vi uppmärksammade och observerade händelser omkring oss. Händelser som gav 

oss tankar och känslor som sedan omsattes i handling. Var människan observant och 

närvarande i nuet gick det lättare att styra sin tillvaro, att sätta ord på tankarna och känslorna 

var ett sätt att observera och beskriva vilken känsla handlingarna framkallade. Försök till ett 

subjektivt seende hindrade oss från att ge värdeomdömen som bra eller dålig om den egna 

personen eller andra. Uppmärksamheten skulle istället inriktas på handlingar och 
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konsekvenserna av dessa. Viktigt var också att delta spontant i det som hände omkring oss 

utan att uppmärksamheten riktades mot den egna personen. Denna metod, menade författaren 

(22) skulle hjälpa människor att styra tankeinnehållet och känslorna i livet och därmed också 

händelser och handlingar. Du skulle själv kunna styra vad och vilka du låter dig påverkas av. 

Förklaringen var att det var du själv som bestämde hur du skulle bli bemött genom de roller 

du delade ut åt omgivningen. Innebörden var att de förväntningar du hade på människor och 

dig själv gav dem och dig era personliga egenskaper. (22) 

 

 

Svåra möten i omsorgsarbete. 
 
Astvik (23) visar att vårdtagarens hjälpbehov kan vara en källa till rädslor och fantasier vilket 

hindrar vårdaren till spontana känslor av att vilja ge. Dessa rädslor och fantasier kan ge 

upphov till utveckling av medvetna eller omedvetna coping och försvarsstrategier. 

Omedveten sammanblandning av egna behov och vårdtagarens kan bidra till en förminskning 

eller bagatellisering av dennes behov. Detta kan vara egen erfarenhet av otillfredsställda 

behov eller en rädsla av att bli utnyttjad, vilket gör att vårdare anser att de måste sätta gränser, 

inte ge för mycket av sig själva, eller ge tid för relationen. Detta blir för många vårdare den 

viktigaste kvalifikationen. Gränssättningarna gör att vårdaren utvecklar en hårdhet och tuffhet 

och förlorar sin lyhördhet. Vårdaren kan se vårdtagaren som enbart hjälpbehövande ta över 

och inte se behov av integritet och självbestämmande utan göra allt åt vårdtagaren för dennes 

bästa. Vårdarna kan ha en känsla av att bli använd och detta beskrivs främst när det gäller 

städservice.  

 

Utbildning och lön för social service inom kommunal vård och omsorg är många gånger 

eftersatt och kraven på grundutbildning är heller inte höga, vilket kan medföra en känsla av 

lågt värde hos personalen. Om inte heller vårdtagaren visar uppskattning, tacksamhet och 

generositet kan vårdaren känna sig kränkt, vilket kan resultera i att vårdaren drar tillbaka sitt 

engagemang, snålar med omsorgen och endast gör sitt jobb. Detta kan vara ett sätt att 

kompensera känslan av att inte vara värdefull för arbetsgivaren. Vårdare och vårdtagare har 

behov som inte blir tillfredställda vilket skapar konflikt i mötet. Brist på handledning, stöd 

från arbetsorganisationen och rädsla att säga ifrån när vårdtagare på olika sätt bemöter 

vårdgivaren kränkande kan göra att vårdgivaren underordnar sig på bekostnad av sin egen 
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integritet. Att bagatellisera, fly eller undvika sådana möten är också förvarsstrategier som kan 

utvecklas hos vårdaren när denne känner sig kränkt.  

 

Enligt studiedeltagarna är den nära relationen som präglas av tillit och förtroende mycket 

viktig i omsorgsarbetet. Trots detta framgår en rädsla av att bli för viktig, komma för nära så 

att  vårdtagaren utvecklar ett känslomässigt beroende till vårdaren. Att vara i en nära relation 

medför en risk att svika eller förorsaka smärta för vårdtagaren om det av någon anledning sker 

ett avbrott i relationen. Att ständigt sträva efter att arbeta två och två eller undvika 

personkontinuitet har blivit ett sätt att förhindra, för nära relationer. De senaste årens 

omorganisationer inom landsting och kommun genom Ädel och Psykiatrireformens 

genomförande resulterade i nedbrytning av nära patientrelationer. Arbetsorganisationens brist 

på kunskap, hänsyn och förståelse för de nära relationernas upplösning i form av planering 

och handledning kan ha bidragit till personalens motvilja till skapande av nära relationer.  

 

Arbete inom kommunal omsorg innebär ett stort ansvar för omsorgstagarnas liv, hälsa och 

välbefinnande vilket kan väcka mycket ångest och skuld hos vårdare. Olika strategier för att 

skydda sig mot detta kan vara att söka undvika individuellt ansvar. Genom att lägga vikten på 

praktiska arbetsuppgifter, splittra upp ansvaret på flera personer, kräva att vårdtagaren ska ta 

ansvar för sitt eget liv. Vårdaren söker på olika sätt begränsa sitt engagemang för att undvika 

ångestskapande ansvar för andra människors liv. Möten med deprimerade och nedstämda 

vårdtagare upplevs ofta som att det smittar av sig. Vårdaren känner hopplöshet och blandar 

ihop egna känslor med vårdtagarens om inte handledning ges som hjälp att förstå vad 

vårdtagaren uttrycker med sin depression. Känslor av att inte kunna hjälpa kan övergå i 

metoder att undvika kontakt. Mötet med olyckliga människor som på ett eller annat sätt 

drabbats av lidande kan skapa rädsla och ångest hos vårdaren. Genom att undvika att ta del av 

vårdtagarens upplevelser söker vårdaren undvika sina egna känslor. Känslor av otillräcklighet 

hos vårdaren kan bero på tidsbrist eller brist på kunskaper. En strategi vårdaren utvecklar när 

denne känner sin oförmåga att hjälpa kan vara att stänga av sin empatiska förmåga. Vårdaren 

ser problem i organisationen som denne inte kan ställas till ansvar för. (23) 

 

Syfte  
Syftet var att ur vårdgivarens perspektiv försöka beskriva meningen och innebörden i det 

goda mötet. 
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Frågeområden  
Hur såg det goda mötet ut? 
 
Vad var substansen i det goda mötet? 
 
Vad var upplevelsen av ett gott möte? 
 
Vad innebar det meningsfulla mötet för vårdgivaren? 
 

Metod 
Design 

Detta var en fenomenologisk studie med kvalitativ ansats. 

Urval 
Intervjupersonerna var selektivt utvalda, beroende på vilja, intresse och möjlighet att deltaga. 

Totalt fyra vårdare med varierande livs och yrkeserfarenhet, har intervjuats. 

För att uppnå optimal förutsättning för ostördhet utfördes intervjuerna i förbokad lokal på 

fritiden. Personerna intervjuades en gång, intervjulängden var 40 till 60 minuter. Intervjuerna 

spelades in på band. Det bandade materialet skrevs därefter ner och analyserades utifrån ett 

fenomenologiskt angreppssätt. (24,25)  

Analys 
Intervjuerna har bearbetats med hjälp av analysmetod med meningskoncentrering enligt Kvale 

(24) De bandade intervjuerna skrevs ut i fulltext. Alla intervjuer lästes igenom två gånger för 

att få en känsla av helheten. Därefter delades intervjuerna in i så kallade, naturliga enheter. 

Varje meningsenhet koncentrerades i kortare och koncisare formuleringar. Ur 

meningsenheterna plockades ett eller flera teman som berörde syftet med studien samt 

svarade på frågeformuleringarna. Dessa teman sorterades och koncentrerades ytterligare för 

att ringa in mening, innebörd och helhet i berättelserna.(24) Se exempel på analysmetod nästa 

sida.  
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Naturlig meningsenhet: 

Vi är som en liten familj nästan, vi fikar till exempel alltid tillsammans med patienterna. 

Vi är alltid tillsammans med patienterna, förutom på din obetalda rast. Man är väldigt 

uppe i varann och lär känna varann. Patienterna vet alltid ens namn, det blir väldigt nära 

och väldigt personligt. Ibland är det väldigt positivt och ibland kan det vara lite jobbigt. 

Man blir väldigt nära.  

 

Meningskoncentrering: 

Det är mycket positivt, vi blir som en liten familj och kommer varandra väldigt nära, 

mycket nära personliga relationer kan ibland upplevas jobbigt 

 

 

In
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 Centralt tema: 

Meningen och innebörden i den personliga alliansen 
 

 

Etiska överväganden 

tervjupersonerna var införstådda med syftet till intervjun. De hade även fått information om 

gefärlig längd på intervjun samt de olika frågeområdena, vilka var. Hur såg det goda mötet 

? Vad var substansen i det goda mötet? Vad var upplevelsen av ett gott möte? Vad innebar 

t meningsfulla mötet? Detta för att ge intervjupersonerna möjlighet till reflektion mellan 

llfrågan om medverkan, och intervjutillfället.  Deltagandet var frivilligt och personerna fick 

formation om att de när som helst kunde dra sig ur utan att uppge någon anledning. Det 

ulle inte vara möjligt att i resultatet utläsa vem som sagt vad, eller vem som deltagit. Med 

ledning av detta garanterades fullständig konfidentialitet. Ersättning utgick inte vilket 

tervjupersonerna var införstådda med.   

 

Resultat 
nalysen gav fem teman vilka har beskrivits var för sig. De fem temana är: Meningen och 

nerbörden av medveten närvaro, Meningen och innebörden i den personliga alliansen, 
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Vårdgivarens behov av att bli sedd och få uppskattning, Modet att ta upp kränkande 

beteenden och ändå bevara relationen.  Personliga egenskaper hos vårdaren.  

 hög, inte bara 

det sagda ordet var av vikt utan även det som kom till uttryck i kroppsspråk och mimik 

observerades och tolkades. Avbro  tankarna fick sväva fritt. En av 

ning eller på grund av privata 

 

Medveten närvaro 
Tema ett:  Meningen och innebörden av medveten närvaro. 

Informanterna uttryckte alla betydelsen av egen medvetenhet om vad som sker i mötet. Att de 

förstod och kände sig förstådda. Vid medveten närvaro var uppmärksamheten

tt i mötet kunde ske om

informanterna kunde under perioder av hög arbetsbelast

bekymmer uppleva att hon inte var riktigt medvetet närvarande här och nu, då kunde hon 

känna att mötena inte blev bra. En annan informant uppgav att hon vissa gånger släppte 

uppmärksamheten på vårdtagarens berättelse då den fått henne att tänka på egna liknande 

upplevelser. Vissa gånger kom inte reflektionen förrän senare men informanten såg det som 

viktigt att vid nästa möte ta upp det som inträffat för att visa vårdtagaren respekt. Hade 

vårdtagaren lagt märke till vad som hänt tog hon upp det till diskussion, om inte så släppte 

hon det. Här och nu är viktigt, det är endast den stunden som kan påverkas genom att ge och 

få förståelse. Informanten menade också att det går att träna upp, den medvetna närvaron. En 

förutsättning för skapandet av goda möten var medvetenhet om människors olikheter och 

förmåga. Mötet skulle ske på den personliga nivå vårdtagaren befann sej då blev mötet bra.  

Första mötet var viktigast då var uppmärksamheten störst, och försök gjordes för att känna in 

vilket förhållningssätt som passade bäst för att möta just den personen. Medvetenhet om 

känslan av att det inte blev riktigt bra gjorde att valet blev en annan väg att nå vårdgivaren. 

Tre av informanterna uppgav att de skärpte uppmärksamheten extra när vårdtagaren inte var 

riktigt orienterad, anledningen var att söka undvika konflikter och aggressivitet. 

 

”Det måste finnas en grundton hela tiden vid varje möte, medveten närvaro, nu är jag här 

och nu, det som var för en timme sedan eller en timme framåt det existerar inte. Det är just nu 

som gäller det är bara tiden just nu som jag äger som jag kan göra något bra av tillsammans 

med den här personen” 
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” Medvetenheten hos vårdaren är mycket viktig, den är en del av min yrkesstolthet. Jag skulle 

aldrig bemöta någon illa, jag skulle aldrig kunna tänka mej att trycka ner en patient, och 

cka att den är mindervärdig”                                                                                                                            

 

Enligt de fyra informanterna v ktigast för skapandet av goda 

a hända något i ett gott möte, 

en andre ska ges tid, intresse eller praktisk hjälp beroende på vad som efterfrågas. Var 

ty

 

Den personliga alliansen 
Tema två: Meningen och innebörden i den personliga alliansen 

ar den personliga kontakten vi

möten. Att finnas här för vårdgivaren var viktigt att visa. Det sk

d

vårdtagaren dement krävdes större lyhördhet och fingertoppskänsla för etablerande av 

kontakt. Att leka och lirka, som med små barn beskrevs som en väg till kontakt. Ett möte ska 

vara meningsfullt, båda parter ska få ut något och känna sig nöjda. En informant ansåg att det 

var bäst om hon inte fick någon förhandsinformation om vårdtagaren, hon fick då frihet att 

känna vad hon ville för personen. Att uppmärksamt lyssna till vårdtagarens berättelser gav 

kunskap om honom. Berättelserna yppade gemensamma intressen vilket gav upphov till 

gemenskap att bygga relationen vidare på. Tid för att lära känna varandra sågs som en viktig 

aspekt. Att ha ett lugnt och avslappnat förhållningssätt gav trygghet i relationen. Genom att 

visa sig själv, medmänniskan, att de befann sig på samma plan skapades tillit och förtroende. 

Att bygga nära relationer ansågs som en konst. Nära relationer ansågs som både roligt och 

jobbigt, att dela med sej av sitt eget liv och ändå bevara sin integritet. Viktigt för alliansen var 

att vara uppmärksam på sina personliga gränser, vårdtagaren skulle tydligt kunna känna av 

var vårdgivaren började och slutade någonstans. ”Att sitta i samma båt” som en av 

informanterna uttryckte sig, innebar att ingen hade övertaget, det ansågs viktigt att 

medvetandegöra, för att det skulle bli en fin allians. Det innebar även att låta sig beröras, att 

tillåta sig att visa känslor, att vara mänsklig, för att bli trovärdig. Det ansågs att vårdgivaren 

hade fackkunskaper men att vårdtagaren var expert på sig själv. Viktigt för den goda alliansen 

var att vårdgivaren fungerade som pedagog och lärde vårdtagaren allt hon kunde om dennes 

tillstånd. Det konstaterades att många vårdtagare kände sig i underläge redan för att de var 

beroende av andra, därför ansågs det viktigt att tala om detta. Att känna mening och förstå 

innebörden i det de gjorde tillsammans, för att få en känsla av sammanhang var bra för den 

personliga alliansen. Vårdgivaren skulle lyssna, spegla tillbaka och reflektera att de nått 
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ömsesidig förståelse. Informanterna ansåg att det var deras ansvar att skapa nära relationer 

med goda möten. 

 

” Meningen är att hjälpa en person framåt, men innan vi kan börja gå måste vi stanna och 

ara där vi är just nu först. Känna in, se varandra lyssna på varandra, känna in 

jag kan tillföra någonting i mötet, samtal eller något, så att 

en person jag möter känner sig nöjd helt enkelt” 

n, den personliga kontakten som de flesta 

om man möter, det är det som toppar listan. Det är det som bär det är det som varit 

tienter frågar om ens civila förhållanden, det är också en konst att dela med sej av 

in personlighet, och samtidigt sätta gränser” 

ens behov 
ema tre: Vårdgivarens behov av att bli sedd och få uppskattning 

 

i mötet, vilket medförde att 

kus riktades mot vårdtagaren och dennes behov. De tre övriga informanterna beskrev egna 

v

kroppsspråket, hur känns det?” 

 

” Jag vill skapa en kontakt där 

d

 

” Men man får aldrig glömma att det är allianse

s

grunden” 

 

”En del pa

s

 

Vårdgivar
T

En av informanterna betonade endast vikten av medveten närvaro 

fo

behov mer framträdande. En känsla av att inte ha kört över någon, att båda är nöjda. Om båda 

parter var nöjda infann sig en känsla av att ha gjort ett bra arbete. Känslan beskrevs av en  

informant som att om hon lyckats få vårdtagaren att göra något emot dennes egentliga vilja 

utan att vårdtagaren märkt det och utan kontroverser, hade hon uträttat ett bra arbete. När 

vårdtagaren i positiva ordalag talade om att han kände igen vårdgivaren, kändes det som en 

bekräftelse på att hon blev sedd som en speciell person, tolkningen blev, att ha gjort ett bra 

arbete. Bekräftelse från dementa personer sågs som extra värdefullt eftersom vårdgivaren gav 

så mycket av sig själv i dessa möten. Uppskattning och igenkännande från vårdtagaren gav 

känslor av glädje och tillfredsställelse. Detta tolkades som att vårdtagaren erhållit välmående 

av just den vårdgivaren. När vårdtagaren uttryckte tacksamhet tillfredsställelse och glädje i 
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mötet sågs detta som att vårdgivaren hade lyckats bemöta personen på rätt sätt. De positiva 

signaler som vårdtagaren sände ut, tolkades av informanterna som belöning för ett bra arbete. 

 

”För att jag ska känna att jag gjort ett bra arbete så är det viktigt inte bara hur jag bemöter 

Jag får så mycket i mötet med patienterna, jag känner tillfredsställelse när jag kan bemöta 

Och så kom jag dit en natt, och så sa hon, men tänk va fin du är i håret jämt, sa hon. Å 

Kränkande beteende 
Tema fyra: Modet att ta upp kränk evara relationen 

ränkande beteenden från vårdtagaren beskrevs av samtliga informanter. Uppmärksamhet på 

patienterna utan också hur jag blir bemött” 

 

”

en person på ett bra sätt. Jag blir glad, nöjd och tillfredställd när jag känner att någon har 

mått bra av att möta mej” 

 

”

tycker du sa jag, då fick jag en känsla av att det inte direkt var håret, utan att hon hade sett 

mej, och liksom lagt märke till, och då kändes det som att, jaha då har jag lyckats här”  

 

ande beteenden och ändå b

 

K

egna personliga gränser förhindrade känslan av kränkning från vårdtagaren. En av 

informanterna menade att det aldrig var vårdtagaren som gjorde något med henne, utan att 

hon själv inte tydligt nog visat var hennes personliga gräns gick. Eftersom vårdgivaren 

använde sig själv som instrument och skulle hålla länge var det viktigt att vara medveten om 

sina personliga gränser. Det ansågs också viktigt att tala om händelsen när det inträffat för att 

visa att det gick att reparera, och samtidigt bevara den goda relationen. En betoning hon 

gjorde var, medvetandegöra inte attackera. En annan informant berättade om en kränkning 

som gjort att hon känt sig förnedrad. Genom förståelse för anledningen till beteendet försökte 

hon lindra sin egen känsla. Andra beskrivningar på metoder för att klara av kränkningar var 

att låta det rinna av och att slappna av och acceptera. Ansvaret skulle hela organisationen 

bära. Det ansågs vara en arbetsmiljöfråga. Informanten ansåg att det inte bara handlade om 

personliga gränser, arbetsplatsen skulle ha en klar bemötandepolicy. Visste alla att ett visst 

bemötande rådde på den arbetsplatsen, menade informanten att det var lättare att ställa krav på 

vårdtagaren. Det krävdes mod att framföra kritik men det gick bara hänsyn togs och det sades 
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på rätt sätt. Risken att vårdtagaren blev orolig eller ledsen var värd att ta, eftersom det gick att 

reparera. 

 

”Han är en sån här person och det måste jag försöka acceptera. Men jag tar inte skit, jag 

accepterar inte att han är hur ful som helst mot mej” 

 

”Även i patientrelationer måste jag kunna ställa rimliga krav” 

 

”Men hur jag än förklarade satt dottern och hånflinade åt mej. Det var så förnedrande, så jag 

grät faktiskt efteråt jag tyckte det va jättejobbigt. Substansen i det mötet var förnedring” 

 

”Personliga gränser, innebär att vissa tror att man ska stå ut med vad som helst, fast jag är 

professionell så ska jag ändå kunna tala om att, nu blev jag faktiskt kränkt av det du sa” 

 

Personliga egenskaper 
Tema fem: ”Personliga egenskaper hos vårdgivaren” 

 

Förutsättningen för skapandet av goda möten var mycket beroende på personliga egenskaper 

hos vårdgivaren enligt informanterna. Vilken betydelse den egna bakgrunden har beskrivs 

som följer. Ett gediget intresse och en nyfikenhet på hur människor tänkte fanns hos en av 

informanterna redan som mycket ung. En stark vilja och motivation att hjälpa människor som 

av någon anledning hade det svårt. Mycket av personligheten var nedärvt, karaktären 

utvecklades i samspel med andra utifrån vem personen var. Hur de själva blev bemötta och 

fick förståelse av andra, formade dem. Personligheten hade mycket med uppfostran att göra, 

kunskap om människors olikheter, människosyn. Förmåga att lyssna, förstå och förmedla lugn 

till vårdtagaren sågs som viktigt i mötet. Mod att säga ifrån åt vårdtagare som av någon 

anledning tog för stor plats eller krävde för mycket på bekostnad av andra vårdtagares trivsel 

eller behov, ansågs av en informant som en viktig personlig egenskap. En positiv syn på 

tillvaron, visa engagemang, aldrig vara omöjlig, hela tiden peppa människor att klara av 

saker, var även personliga egenskaper som skattades högt. Egenskaperna användes i alla 

relationer på arbetsplatsen. Medvetenhet var ytterligare en viktig egenskap i sammanhanget. 

Eftersom nära relationer krävde mycket energi var det viktigt att inte komma för nära, 

informanten menade att hon då var rädd om sig själv för att räcka länge. Lyhördhet och 
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fingertoppskänsla var egenskaper som återkommer i berättelserna, att inte ”klampa på” Enligt 

en av informanterna var dessa egenskaper något som bara vissa hade eller genom lång 

yrkeserfarenhet kunde förvärva. Sunt förnuft var en egenskap som en av informanterna 

uppgav att hon använde sig mest av i sitt arbete. Efter reflektion förtydligar hon, sunt förnuft, 

med ”hur jag är som människa och hur jag använder det för att komma dit jag vill” 

 

” Det finns i ens personlighet, jag har alltid varit intresserad av människor. För mej är 

sjukvårdsyrket lite av ett kall, jag har alltid haft en innerlig önskan om att hjälpa andra 

människor som har haft det svårt på olika sätt” 

 

” Det är viktigt att våga säga till patienterna. Men jag har fått tack från patienter ibland för 

att jag tagit upp saker som stört den allmänna trevnaden. Då känns det bra att jag haft mod 

att säga till” 

 

” Jag försöker se positivt på alla personer som jag möter, aldrig omöjlig jag vinner så mycket 

på det. Jag peppar hela tiden människor till att klara av saker” 

 

” Att  man är väldigt lyhörd och inte klampar på, fingertoppskänsla är väldigt viktigt”  

 

Deskriptiv utsaga 
En av informanterna upplevde att mötena inte blev riktigt bra om uppmärksamheten 

distraherades av stor arbetsbörda eller privata bekymmer. En annan ansåg att distraktion 

kunde orsaka ett avbrott i mötet. Att vara extra uppmärksam vid första mötet och om 

vårdtagaren inte var riktigt orienterad poängterades av tre av informanterna. Medvetenhet om 

människors olikheter och förmåga sågs som viktigt för att hamna på rätt nivå i mötet. 

Medvetenhet om känslor som sa att mötena inte blev så bra gjorde att de omvärderade 

tillvägagångssättet att nå fram till vårdtagaren. Viktigast för skapandet av goda möten var den 

personliga kontakten enligt alla fyra informanterna. Ett möte ska vara meningsfullt och ge 

något för båda parter. Det är viktigt att vara uppmärksam på sina personliga gränser både för 

att bevara sin egen integritet och för att vårdtagaren tydligt ska känna var vårdgivaren börjar 

och slutar någonstans. Tid att lyssna och ett lugnt och avslappnat förhållningssätt sågs av 

informanterna som viktigt för att skapa trygghet i relationen. Tillit och förtroende byggdes 

upp genom att visa sig själv som medmänniska med förmåga att visa känslor. För att få en fin 
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allians var det betydelsefullt att medvetandegöra för vårdtagaren att ingen hade övertaget, 

både vårdtagare och vårdgivare hade kunskaper och erfarenheter att bidra med. En av 

informanterna betonar endast, vikten av medveten närvaro i mötet, vilket medförde att fokus 

riktades mot vårdtagaren och dennes behov. De tre övriga informanterna beskrev egna behov 

av att bli sedd och få uppskattning. Informanterna ansåg att igenkännande bekräftelse från 

dementa vårdtagare var extra värdefullt eftersom vårdgivarna gav mycket av sig själv i dessa 

möten. Bekräftelsen tolkades som att de hade uträttat ett bra arbete. När informanten fick 

uppskattning och blev igenkänd som en speciell person av vårdtagaren skapade detta känslor 

av glädje och tillfredsställelse vilket tolkades som att just den informanten givit vårdtagaren 

välmående. De positiva signaler som vårdtagaren sände ut tolkades av informanterna som en 

belöning för ett väl utfört arbete. Alla fyra informanterna beskrev kränkande beteenden från 

vårdtagaren och metoder att klara av känslorna som kränkningarna gav. Förståelse för 

vårdtagarens eller anhörigas situation lindrade informantens känsla. Att slappna av, acceptera 

och låta det rinna av var andra metoder som beskrevs. Egen medvetenhet på personliga 

gränser ansågs kunna förhindra känslor av kränkning från omgivningen. Att våga tala om för 

vårdtagaren att informanten känt sig kränkt ansågs viktigt för att reparera och bevara 

relationen. Informanterna beskrev i berättelserna att personlig bakgrund som uppfostran, arv 

och utveckling i samspel med omgivningen haft betydelse för hur de förvärvat personliga 

egenskaper som gjorde att de såg människors olikheter. Informanterna ansåg att de personliga 

egenskaperna hade betydelse för innerbörden och meningen i skapandet av goda möten. Mer 

eller mindre ingående beskrivningar av vilka egenskaper som har betydelse för förmågan att 

skapa goda möten framkom i intervjuerna.   

 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Meningen och innebörden av medveten närvaro 

Informanterna uttryckte alla betydelsen av egen medvetenhet, men bara en av informanterna 

upplevdes av uppsatsförfattaren som om hon förstod hela innebörden i att vara medvetet 

närvarande. Informanten kunde med ord beskriva innebörden av att vara vaken och observant 

i nuet. Hon beskrev även med ord att händelser i omgivningen framkallade tankar och känslor 

som styr vårt handlande och därmed vårt bemötande av andra, vilket överensstämde med 

Nilsonnes (22) uppfattning. Detta kan ha färgat resultatet så att läsaren kan tro att alla 

informanter var lika införstådda med begreppet medveten närvaro. De övriga tre 
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informanterna berörde också medveten närvaro som betydelsefullt för det goda mötet men i 

mera svävande ordalag som att de aldrig medvetet skulle bemöta någon illa. De uppgav att 

försök att undvika konflikter och aggressivitet vid kontakt med dementa var anledning till 

skärpt uppmärksamhet i mötet. De ansåg också att första mötet var viktigast för att finna rätt 

nivå och därmed passande förhållningssätt. Medvetenhet om dementas livsvärld skulle kunna 

innebära medvetenhet om att varje möte av vårdtagaren upplevdes som det första.(8) Det 

skulle för vårdgivaren betyda att skärpt uppmärksamhet, medveten närvaro, var viktigast i alla 

möten inte enbart det första. En reflektion av författaren till denna studie blev att medveten 

närvaro förefaller vara ett begrepp som används i vardagen utan att vara riktigt medvetna om 

innebörden och betydelsen i begreppet Det går att träna upp medveten närvaro. (22)  

Medveten närvaro innebär också att vara medveten om sina grundläggande värderingar på 

människan .  Det är därför viktigt att utbildningar inom vård och omsorg poängterar vikten av 

detta. (1, 22)    

 

Meningen och innebörden i den personliga alliansen  

Enligt de fyra informanterna var den personliga relationen viktigast för skapandet av goda 

möten. Genom att visa sig själv som medmänniska med känslor skapas förtroende och tillit 

ansåg de. Kan människan visa känslor som sorg, glädje, närhet och besvikelse i en relation 

med andra utan att det skapar ångest känner hon sig trygg i verkligheten.  Tillit till andra 

förutsätter tillit till sig själv, för att få mod och vilja att se utanför sig själv och skapa 

personliga relationer i ett ömsesidigt givande och tagande. Hög grad av tillit ger möjlighet till 

engagemang och motivation till tro, hopp och kärlek. (17) Informanterna lyssnade 

uppmärksamt på vårdtagarens berättelser vilket gav kunskap om hans person och situation. I 

berättelserna fann parterna gemensamma intressen att samtala om och bygga relationen vidare 

på. Förståelse av innebörden och meningen i vad de gjorde tillsammans var viktigt för känslan 

av sammanhang för båda parter i en god relation . Enligt Scott(20) är berättelsen människans 

sätt att förmedla en bild av sig själv, hur bilden ser ut beror på lyssnarens tolkning. I mötet är 

berättelsen ett sätt att försöka förstå sig själv och andra. Återberättelse av livshändelser skapar 

sammanhang, mening och självförståelse. (20) Att möta människor är att möta deras 

värderingar, deras livs och världsåskådning. (17, 18) I en jag- du relation är båda parter 

delaktiga (19) vilket också vårdarna beskriver med att båda parter ska få ut något av mötet 

och känna sig nöjda. 
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Vårdgivarens behov av att bli sedd och få uppskattning  

Människan har alla grundläggande behov, ett av dem är uppskattning. (4) I tre av intervjuerna 

framkommer att behovet av att bli sedd och få uppskattning av vårdtagaren, är förhållandevis 

stort. Uppskattning från vårdtagaren sågs som en bekräftelse på att vårdgivaren hade uträttat 

ett bra arbete. En reflektion författaren gjorde var att vårdtagaren hade ett krav på sig som 

egentligen borde ligga på arbetsgivaren, vilket också var Astviks (23) reflektion. Det borde 

vara arbetsgivarens uppgift att visa de anställda uppskattning i form av utbildning som ger 

kunskaper. Kunskapen gör att vårdaren växer i sig själv och känner sig kompetent och 

värdefull utan att behöva kräva tacksamhet från vårdtagaren i gengäld. Arbetsgivarens uppgift 

skulle också vara att ge handledning så att vårdgivaren i tid uppmärksammar när 

sammanblandning av egna och vårdtagarens behov sker.(23) En reflektion av 

uppsatsförfattaren var att uppskattning från arbetsgivaren kunde bestå i högre lön vilket också 

ger vårdtagarens arbete ett högre värde och därmed avlastar vårdtagaren kravet att visa 

tacksamhet och uppskattning. Egna behov av att bli sedd och få uppskattning hos vårdgivaren 

och upplevelsen av kränkande beteenden från vårdtagaren var två fenomen som lyftes av 

informanterna. De egna behoven lyftes i sammanhang som, att ha lyckats i bemötandet, att 

vårdtagaren kände sig nöjd och visade tacksamhet, kände igen vårdgivaren som person eller 

visade glädje på annat sätt. Berättelserna om kränkningar från vårdtagaren lyftes när vårdaren 

talade om svårigheter att bemöta dementa, aggressiva, sura och tvära vårdtagare och om 

känslan av att ha uträttat ett extra bra arbete om de lyckats i dessa möten. Författaren 

sammankopplade inte dessa två fenomen förrän efter sammanställandet av temana och 

resultatredovisningen. Det som fick författaren att göra sammankopplingen var ett uttalande 

från en av informanterna där hon sade att aggressivitet hos vårdtagaren många gånger kunde 

bero på bemötandet från vårdgivaren. När vårdtagaren visade sig aggressiv, sur eller tvär av 

någon anledning kunde vårdaren känna sig kränkt för att de egna värdebehoven av att bi sedd 

och få uppskattning uteblev. Gav inte heller arbetsgivaren  stöd som berörts tidigare kunde 

detta ge upphov till konflikt i relationen. (23) 

 

Modet att ta upp kränkande beteenden och ändå bevara relationen 

Eriksson (15) ansåg att medvetet eller omedvetet kränkande av någon orsakar lidande för den 

som kränks samtidigt som den som kränker förlorar sin egen värdighet. Lidande skapas 

genom att fördöma istället för att förstå och förlåta. Att inte bli tagen på allvar, att vara någon 

som inte räknas gör att människan tappar sin identitet och förmåga att uppleva sitt eget värde. 

Förklaringen till att människor kränker varandra finns enligt henne i vår verklighets 
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uppfattning, världsbild och värdegrund. Hon menar också att i mötet med en lidande 

människa krävs stor finkänslighet och förmåga att bekräfta människans värde. (15) Alla 

människor är beroende av varandra allt människan gör påverkar andra människor positivt eller 

negativt. Förhållandet gör att människor har möjlighet att utöva makt gentemot varandra. Det 

som är viktigt är att stanna upp och reflektera över situationens faktainnehåll, värdera dessa 

och möjliga handlingsalternativ eller frånvaro av handling. Frånvaro av medveten närvaro och 

att enbart handla utifrån gamla vanor eller intuition kan innebära att vi omedvetet förtrycker 

eller utövar makt över andra människor.(10, 11) Informanterna berättar om olika metoder som 

används för att förhindra att de känner sig kränkta av vårdtagaren. Det enda som går att utläsa 

i intervjuberättelserna angående anledningar till att vårdtagaren beter sig så att vårdgivaren 

känner sig kränkt är att bemötandet ibland kan framkalla aggressivitet. Arbetsgivarens roll i 

det hela, och att det enligt en informant, aldrig var vårdtagaren som gjorde något med henne 

utan att det var hon som inte varit riktigt observant på sina personliga gränser. Resultatet 

säger författaren att fortsatta studier skulle vara av intresse för att försöka medvetandegöra 

vårdgivarens roll i fenomenet. 

 

Personliga egenskaper hos vårdaren 

Människosynen har en avgörande betydelse för uppbyggnaden av goda relationer ansåg också 

Astvik(8) i sin studie om bemötandet av personer med beteendestörningar. Förmågan hos 

vårdgivaren att förstå, tänka och se sammanhang har stor betydelse för vad som faktiskt sker i 

mötet med vårdtagaren. Möjligheten att tolka och förstå vårdtagarens situation och beteende 

ökar om vårdgivaren möter den andre i hans eller hennes livsvärld (8) Lindström (17) menar 

att relationen med andra förutsätter relationen med sig själv. Upplevelsen av tillit skapas de 

första levnadsåren. Tillit skapar tro till sig själv och andra vilket föder närhet och möjlighet att 

dela upplevelser.(17) Kommunikation mellan människor i en jag- du relation kännetecknar 

upplevelsen av en direkt och känslosam förståelse där båda parter är delaktiga. I en jag- du 

relation blir båda parter medvetna om varandras olikheter. För att en jag- du relation ska 

kunna skapas krävs att vårdgivaren är en `väsens`-människa. En `väsens`-människa förställer 

sig inte utan är sig själv, är personligt närvarande och har viljan att möta den andra.(19) I 

informanternas berättelser går mycket av ovanstående att finna. En reflektion från författaren 

blev ändå att trots att informanterna var så insatta i sin egen personlighets betydelse för 

skapandet av goda möten så ansåg de att det var viktigt att inte komma för nära, för att räcka 

länge.  Ansvaret, att spara på sitt engagemang för att räcka länge borde inte ligga på den 

enskilde vårdgivaren. Möjligen kunde kontinuerlig handledning för vårdgivaren ge denne 
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mera frihet att skapa goda relationer. En annan reflektion författaren gör är att medvetenhet 

genom utbildning skulle vara av värde.   

 

Metoddiskussion 
Deltagarna bestod av fyra kvinnliga vårdgivare med varierande livs och yrkeserfarenhet. 

Syftet med studien var att de genom intervjuer skulle försöka beskriva meningen och 

innerbörden i det goda mötet. Intervjupersonerna var selektivt utvalda, beroende på vilja, 

intresse och möjlighet att delta. Författaren och intervjupersonerna arbetade alla inom samma 

kommun och hade viss personlig kännedom om varandra. Denna förförståelse kan ha haft 

betydelse för resultatet. Författaren kunde till exempel slumpmässigt sökt intervjupersoner i 

en annan kommun, för att få, för varandra helt okända personer. Eftersom intresset och viljan 

var stor uppstod inga svårigheter att få deltagare till studien. Då samtliga intervjuade var 

yrkesarbetande med skiftgång dygnet runt uppstod vissa svårigheter med att hitta tider som 

passade. Personerna intervjuades en gång, intervjulängden var 40 till 60 minuter. De första tio 

minuterna kunde en viss nervositet och osäkerhet märkas hos några av intervjupersonerna 

men då lugnet så småningom infann sig flöt berättelserna på fint. Intervjuerna spelades in på 

band. En del av intervjupersonerna hade dock svårigheter att slappna av i sällskap med 

bandspelaren. Trots bandspelaren var det viktigt att uppsatsförfattaren hade 100 % 

uppmärksamhet på intervjupersonen. Detta på grund av att inte bara det sagda ordet är viktigt 

utan även vad intervjupersonen förmedlar i form av kroppsspråk och mimik. Att tränga riktigt 

djupt och få intervjupersonerna att beskriva tankar och känslor för att få fram en djupare 

innebörd upplevdes av uppsatsförfattaren som svårt trots frågeområdena. En reflektion var att 

en väl genombearbetad frågeguide skulle ha givit mer. En annan reflektion var att 

kunskaperna om kvalitativa intervjumetoder hade kunnat vara bättre hos uppsatsförfattaren. 
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