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SAMMANFATTNING 
Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att studera medarbetares förväntningar på 
sjuksköterskor och sjuksköterskors egna beskrivningar av sina arbetslivserfarenheter för att få 
förståelse för deras arbete på äldreboenden. Avhandlingen har en kvalitativ ansats och omfattar 
fyra studier. 

Studierna I, II och III belyser innebörden av vårdbiträdens (I), biståndsbedömares (II) 
och läkares (III) förväntningar på sjuksköterskor som är ansvariga för omvårdnaden av äldre som 
bor på äldreboenden. En fenomenologisk hermeneutisk analysmetod har använts för dessa studier. 
Studie IV beskriver sjuksköterskors upplevelser av egen arbetssituation på äldreboenden, och 
analysmetoden för denna studie har varit latent innehållsanalys. 

Den sammanfattande tolkningen av helheten för studie I, II och III visade att innebörden 
av förväntningarna var paradoxala och kan vara oförenliga för sjuksköterskor i den specifika 
omvårdnadssituationen. Det paradoxala var att vara autonom och ta egna beslut men samtidigt 
vara begränsad att ta beslut, vara ledare men samtidigt vara jämställd och underordnad, hålla ihop 
helheten i vården men samtidigt hålla sig inom sitt område. För sjuksköterskor kan innebörden av 
förväntningarna från vårdbiträden, biståndsbedömare och läkare vara att uppleva både moraliska 
och etiska dilemman och känslor av frustration och maktlöshet i specifika omvårdnadssituationer. 
Resultatet av studie IV visade att sjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation innefattade att 
både vara värdefull och uppskattad, men också att vara nedvärderade och frustrerade. 

När sjuksköterskor upplevde sig uppskattade och värdefulla fanns en bekräftelse på att 
vara autonom i omvårdnad och att andra kände tillit till deras kompetens även när de hade 
tillstånd att utöka omsorgen för att ge omvårdnad. Det förväntades av sjuksköterskorna och de 
upplevde också själva att de behövde ha kunskap inom många områden och förmåga att tolka och 
förstå den aktuella situationen utifrån den äldres hälso- och livshistoria samt samverka med andra 
yrkeskategorier. De var förväntade att de skulle kunna pendla i sitt förhållningssätt till den äldre 
utifrån den aktuella situationen, vilket medförde en kontext som ibland var lik vård på sjukhus och 
ibland lik vård i det privata hemmet. Sjuksköterskorna upplevde frustration när de inte hade 
tillstånd att ta beslut om utökad omsorg, bemanning och kompetens som möjliggjorde omvårdnad. 
De upplevde moraliskt dilemma när de inte hade någon fysiskt närvarande kollega att lämna över 
till när de slutade för dagen, eller när de på grund av tidsbrist inte kunde leva upp till 
förväntningen att vara tillgänglig. Denna förväntan uttalades också av vårdbiträden, 
biståndsbedömare och läkare. Sjuksköterskor upplevde att deras arbetssituation var okänd för 
kollegor och läkare inom andra områden. 

Det behövs en flexibel organisation som innefattar att befogenhet som överordnad regleras 
utifrån den äldres behov i den aktuella situationen och inte på grund av sjuksköterskors befattning. 
Detta skulle innebära att när den äldre har stora omvårdnadsbehov och vid vård i livets slutskede 
blir sjuksköterskor överordnade med befogenhet att ta beslut som rör utökad omsorg, bemanning 
och kompetens. Både grundutbildning och specialistutbildning för sjuksköterskor bör 
uppmärksamma äldreboendet som ett nytt kontext och utveckla ämnet gerontologisk omvårdnad 
för att sjuksköterskor skall kunna vara verksamma där. 
 
Nyckelord. Omvårdnad, förväntningar, äldreboende, kunskap, moraliskt dilemma, organisation, 
fenomenologisk hermeneutik, latent innehållsanalys. 



 

 

ABSTRACT 
The overall aim of the thesis is to study the expectations of the co- workers on Registered Nurses 
and to study the Registered Nurses descriptions of their working experiences in order to obtain an 
understanding of the Registered Nurses’ work situation in residential care homes. The thesis 
includes four studies and the method is based on a qualitative approach 

Studies; I, II and III illuminate the nurse assistants (I), the care managers (II) and the 
physicians (III) perspectives regarding Registered Nurses responsible for providing nursing care 
to the older people living in residential care homes. The data analysis was based on a 
phenomenological hermeneutical method and was used for studies I, II and III. Study IV 
describes the Registered Nurses’ own experiences of their working situation. Latent content 
analysis was used for the data analyzing process. 

A comprehensive interpretation of study I, II and III indicates paradoxes in the meaning of 
the expectations that can be incompatible for nurses in specific nursing care situations. The first 
paradox in these expectations is to be autonomous and make independent decisions and at the 
same time experience limitations in decision-making and leadership. The second paradox was to 
act as a leader and at the same time be an equal and subordinate. The third paradox was to ensure 
a holistic view of care and at the same time keep within own area of practice.  The meaning of 
nursing aides, social workers and physicians’ expectations of nurses was the experience of both 
moral and ethical dilemmas, feelings of frustration and powerlessness in specific nursing care 
situations.  The results in study IV show that nurses’ experience of their work situation was that 
they were valued and appreciated but also felt that they were depreciated and frustrated. 

When the nurses experienced that they were appreciated and valued, it confirmed their 
autonomy in nursing care and they felt that others trusted their competence. When they were 
allowed to expand social service in order to provide nursing care they also felt appreciated. The 
nurses’ expectations on themselves and by others included to have knowledge in many areas, 
ability to be able to interpret and understand the specific situation from the older person’s health 
and life situation and to be able to work together with other professionals The nurses were 
expected to alternate in their approach to the older person based on the particular situation, at 
times providing care in the hospital and other times, in the private home. The nurses experienced 
frustration when they were not permitted to decide on extended social service, resources and 
competence that were necessary for nursing care.  They experienced a moral dilemma when they 
did not have a colleague that could take over at the end of their work day. A moral dilemma was 
also experienced when the nurses felt that they were not able to live up to the expectation of 
being accessible, which was an expectation expressed by nurse assistants, care managers and 
physicians. The nurses experienced that colleagues and physicians in other areas were not aware 
of their work situation.  

There is a need for an organization with a flexible structure in which the authoritative 
responsibility is regulated by the needs of the older person and not the professional position. 
When the older person has multiple nursing care needs and end of life care, the nurse would take 
leadership with the authority to make decisions concerning resources and competence. The 
education of nurses would adapt the residential care homes as a new context for nursing care and 
develop the education and the subject gerontological nursing care for this field. 
 
Key words: nursing care, expectations, residential care home, knowledge, moral 
dilemma, organization, phenomenological hermeneutics, latent content analysis 
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1 INTRODUKTION 
I Sverige liksom i många andra västerländska länder kommer vården av äldre att i 

större utsträckning ges i det privata hemmet och på äldreboenden (Meijer m.fl., 2000; 

Netten m.fl., 2001; Mcilfatrick m.fl., 2002; Kemp m.fl., 2003; Meyer & Sturdy, 2004; 

Socialstyrelsen; 2007). Gapet mellan det ökade antalet äldre och ekonomiska resurser 

har gjort att den äldre redan vid inflyttningen på äldreboendet kan ha stora vårdbehov 

och flera äldre vårdas där i livets slutskede (Andersson, 2004; Socialstyrelsen, 2007). 

Under åren mellan 1992 till 2005 har i Sverige andelen äldre över 80 år ökat med 22 

procent och samtidigt har antalet vårdplatser på sjukhus under åren 2001 till 2005 

minskat med 9 procent (Socialstyrelsen, 2007). Denna neddragning av vårdplatser har 

medfört att vårdtiderna på sjukhus blivit kortare, och att den äldre som bor på 

äldreboenden skrivs ut från sjukhus med kvarvarande vårdbehov (Socialstyrelsen, 

2007). Den 1 oktober 2005 bodde 6,5 procent av alla personer över 65 i Sverige på 

äldreboenden och av dessa var 80 procent över 80 år (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2006). I Sverige var år 2005 antalet äldre som dog utanför sjukhus 63 

procent, och av dessa bodde många på äldreboenden (Socialstyrelsen, 2007). 

 



 

2 

2 BAKGRUND 
2.1 SYNEN PÅ DEN ÄLDRE MÄNNISKAN 
Intentionen idag i Sverige liksom i många andra västerländska länder är att integrera 

social omsorg och hälso- och sjukvård utifrån en helhetssyn på den äldre, och med 

respekt för den äldres behov av autonomi och integritet (SOU, 1990/1991; Eng m.fl., 

1997; Johansson & Lannerbeth, 1997; Hudson, 2002; Billings & Leichsenring, 2005). 

Att respektera en persons autonomi innebär att ha en attityd och ett förhållningssätt så 

att den andre personen känner sig ha rätt att göra egna val och ta egna beslut (Dworkin, 

1988; Beauchamp & Childress, 2001). Ordet autonomi kommer av det grekiska ordet 

”autos” som betyder ”själv”, och ”nomos” som betyder ”lag, regel eller styrelse”. 

Betydelsen av autonomi är att styra själv, ha makt själv (Dworkin, 1988; Beauchamp & 

Childress, 2001). Graden av autonomi kan variera beroende på förmågan att ta egna 

beslut. En äldre kan till exempel ha förmåga att välja vad han/hon vill äta och välja sin 

klädsel, men inte ha förmåga att sköta sin ekonomi eller sin hälsa.  

        Både Socialtjänstlagen (SFS, 2001: 453 1 kap § 1) och Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 1982: § 2) har en syn på den äldre som innebär att den äldre har rätt att få 

bestämma själv, bli bemött med värdighet och få sin integritet bevarad. Detta innebär 

att social omsorgspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal borde ha en gemensam 

syn på den äldre, som gör det lätt att samverka. Istället visar både nationella och 

internationella studier att det finns svårigheter att samverka eftersom man möter den 

äldres behov utifrån olika perspektiv och kulturer (Nordström, 1998; Chevannes, 2002; 

Hudson, 2002; Brown m.fl., 2003; Stewart m.fl., 2003; Carlström, 2005). 

 

2.2 FRÅN ’INSTITUTION’ TILL EGET BOENDE 
Genom Ädelreformen (SOU, 1990/91) blev kommunerna skyldiga att inrätta 

äldreboenden (särskilda boendeformer för äldre), där den äldre kan bo kvar livet ut på 
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ett sådant sätt att dennes valfrihet och integritet blir bevarad. Till kategorierna särskilda 

boendeformer räknas servicehus, ålderdomshem, gruppboende för demenssjuka och 

sjukhem (SFS, 2001: 453 kap 5 § 5). Samhällets syn på äldreboende förändrades 

genom Ädelreformen (SOU, 1990/91) från att ha varit likt en institution till att bli ett 

eget hem. Många traditionella sjukhem har därför idag byggts om för att den äldre skall 

få en egen lägenhet, där dennes integritet och autonomi lättare kan bevaras (SOU, 

2004: 068).  

     Äldreboenden är i Sverige juridiskt sett ett eget boende, där äldre skall få sina behov 

av omsorg och omvårdnad tillgodosedda (SOU, 1990/91). I denna kontext skall 

sjuksköterskor finnas tillgängliga dygnet runt och kunna ge omvårdnad till den äldre 

utifrån den äldres situation och individuella behov (SOU, 1990/91; Martinsen, 1989). 

Förändringen från ’institution’ till eget hem har även ägt rum internationellt, men där är 

det fortfarande distriktssköterskan i primärvården som ansvarar för omvårdnaden till 

den äldre (Tune & Bowie, 2000; Goodman m.fl., 2003). 

      Omsorgen till den äldre som bor på servicehus styrs utifrån biståndsbedömares 

bedömning och biståndsbeslut på detaljnivå i enlighet med Socialtjänstlagen (SFS, 

2001: 453). Den äldre som bor på ålderdomshem, gruppboende för demenssjuka eller 

sjukhem har däremot rätt att få omsorg dygnet runt i enlighet med Socialtjänstlagen 

(SFS, 2001: 453).  

       I Sverige används idag flera olika beteckningar för äldreboenden såsom omsorg 

och vårdboende, vårdboende och äldreboende m.m. Jag har valt att i denna avhandling 

använda beteckningen äldreboende. Ett äldreboende kan omfatta flera olika 

boendeformer. Det kan alltså finnas både servicehus, ålderdomshem och gruppboende 

för demenssjuka inom ett äldreboende (Socialstyrelsen, 2001). 
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2.3 SOCIAL OMSORGS- OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 
VERKSAMMA PÅ ÄLDREBOENDEN. 

I Sverige regleras social omsorg (SFS, 2001: 453) och hälso- och sjukvård (SFS, 1982: 

763) utifrån olika lagar. Biståndsbedömare och vårdbiträden är social omsorgspersonal 

och biståndsbedömare har delegation från politiker att fatta beslut om den äldres behov 

av omsorg och rätten till plats på äldreboende i enlighet med Socialtjänstlagen (SFS, 

2001: 453). Sjuksköterskor och läkare är hälso- och sjukvårdspersonal enligt lag om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS, 1998: 531). Jag har valt att i 

denna studie använda begreppet omsorg för omvårdnad i enlighet med 

Socialtjänstlagen (SFS, 2001: 453) och begreppet omvårdnad när det gäller omvårdnad 

i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982: 763). Biståndsbedömaren 

beslutar om den äldres rätt att få flytta in på äldreboendet, och sjuksköterskan som 

befinner sig på äldreboendet blir därmed underordnad detta beslut. Biståndbedömaren 

kan vara anställd i en specialiserad organisation med en separat chef (Blomberg, 2004) 

såsom i flera andra europeiska länder (Billing & Leichsenring, 2005) eller i en 

organisation där funktionen som biståndsbedömare är integrerad med ansvaret som 

chef för äldreboendet (Lindelöf & Rönnbäck, 2004; Norman & Schön, 2005).  

       Vårdbiträden befinner sig nära den äldre på äldreboendet och utför både omsorg 

enligt Socialtjänstlagen (SFS, 2001: 453) och omvårdnad enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982: 763) på delegation från sjuksköterskor (SOSFS, 1997: 

14) för den äldre. När vårdbiträdet utför arbetsuppgifter på delegation från 

sjuksköterskan är vårdbiträdet hälso- och sjukvårdspersonal (SOSFS, 1997: 14). Den 

som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal skall utöva sitt arbete i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet och vården skall så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med den äldre. Hälso- och sjukvårds personal bär 

ett eget självständigt ansvar för sitt handlande i yrkesutövningen. Utövandet av 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården är reglerat i lag om yrkesverksamhet på 
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hälso- och sjukvårdens område (SFS, 1998: 531). Hälso- och sjukvårdspersonal är 

den som har legitimation eller mottagit en arbetsuppgift på delegation från 

legitimerad personal. Vårdbiträdet är underställt äldreboendets chef och befinner sig 

på samma organisatoriska nivå som sjuksköterskor. När vårdbiträdet utför omsorg, 

omvårdnad eller arbetsuppgifter på delegation från sjuksköterskor är vårdbiträdet 

skyldigt att följa både biståndsbedömarens (SFS; 2001: 453) och sjuksköterskors 

beslut (SFS, 1982:763 § 2; SOSFS, 1997:14). 

       I Sverige har sjuksköterskor som arbetar på äldreboenden integrerats i den 

kommunala organisationen genom Ädelreformen (SOU, 1990/91). Tidigare var dessa 

sjuksköterskor anställda av landstinget. Genom sin legitimation har sjuksköterskan 

fullmakt från samhället (SFS, 1998: 531; Rundqvist, 2004) och förpliktelse att utföra 

kvalitativt god omvårdnad (SOSFS, 2005: 12). Sjuksköterskor har samma 

skyldigheter inom omvårdnad oavsett om den äldre bor på servicehus, ålderdomshem, 

gruppboende för demenssjuka eller sjukhem. Dessutom har biståndsbedömare, 

sjuksköterskor och läkare etiska regler att följa som utarbetats av respektive 

yrkesorganisation (Helsingforsdeklarationen, 1964; ICN, 2002). Enligt Lingås (1993) 

finns det en risk med yrkesetiska regler eftersom de kan vara motsägelsefulla i 

enskilda situationer och det kan vara svårt att i förväg identifiera alla tänkbara 

situationer.  

        Läkarens huvudman är landstinget, och alla som bor på äldreboenden skall ha 

tillgång till läkare och själva kunna välja sin läkarkontakt (SOU, 1990/1991). Läkaren 

kommer till äldreboendet kontinuerligt en eller flera gånger per vecka, samt när den 

äldre är i behov av besök av läkare. Studier har visat på brister i läkares medverkan i 

vården för de äldre som bor på äldreboende (Johansson & Engström, 2002; SOU, 2004: 

068) och att läkare ser sin roll mer som konsult (Kihlgren m.fl., 2006). Innan läkare 

beslutar att den äldre som bor på äldreboende är utskrivningsklar från sjukhuset skall 



 

6 

läkare ha förvissat sig om att den äldre kan få den medicinska vård som denne behöver 

på äldreboendet (SOSFS, 1996: 32). Detta innebär då att sjuksköterskor blir 

underställda läkares beslut, och inte har någon fullmakt att påverka den äldres 

utskrivning från sjukhus. Biståndsbedömares, vårdbiträdes, sjuksköterskors och läkares 

huvudman, närmaste chefs tillhörighet, och respektive eget yrkesansvar redovisas i 

tabell 1  

Tabell 1. Biståndsbedömare i specialiserad organisation, vårdbiträden, sjuksköterskor, 

och läkares huvudman, närmaste chefs tillhörighet, och respektive eget ansvarsområde 

Yrkes- 
kategori 

Biståndsbedöm. 
i specialiserad 
organisation 

Vårdbiträden Sjuksköterskor Läkare 

Huvudman Kommun Kommun Kommun Landsting 

Närmaste 
chefs 
tillhörighet 

Annan enhet än 

äldreboendet 

Äldreboendet Äldreboendet eller 

särskild organisation 

för sjuksköterskor 

Annan enhet än 

äldreboendet 

Yrkes-
ansvar 

Omsorg och beslut om 

plats på äldreboende 

enligt Socialtjänstlagen 

(SFS 2001: 453) 

Omsorg enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 

2001: 453) och 

omvårdnad efter 

delegation (SOSFS 

1997:14); Lag om 

yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens 

område  

(SFS 1998:531) 

Omvårdnad enligt 

Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 

1982: 763) Lag om 

yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens 

område  

(SFS 1998: 531) 

Beslut delegation 

(SOSFS 1997:14) 

Medicinsk vård enligt 

Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 

1982: 763) 

Lag om 

yrkesverksamhet på 

hälso- och sjuk-

vårdens område  

(SFS 1998:531) 

Föreskrifter vid 

utskrivning från 

akutvården  

(SOSFS 1996:32) 

 

2.4 OMVÅRDNAD I MILJÖN PÅ ÄLDREBOENDET  
Omsorg och omvårdnad innebär att arbetet utförs med noggrannhet och omtanke 

(Martinsen & Waerness, 1991; Norberg m.fl., 1992; Szebelhely, 1995) och med ett 

känslomässigt engagemang. Det omfattar också vad som görs, om relationen mellan de 

inblandade och om kvaliteten i det utförda arbetet. Att vara sjuksköterska på 
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äldreboende innebär att kunna ha en relation och interagera med äldre med olika grader 

av autonomi beroende på den aktuella situationen i en relation där den äldre få uppleva 

sig sedd som en unik person och vara i centrum (Watson, 1985, 1988; Nolan m.fl., 

2004; McCormack, 2004). Den äldre skall känna sig ha en relation med andra personer, 

och uppleva sig vara i ett socialt sammanhang, där dennes livshistoria är känd och bli 

respekterad (Weman & Fagerberg, 2006). Möjligheterna att kunna skapa en 

förtroendefull relation i mötet med den äldre är även beroende av den omgivning där 

omvårdnaden ges (McCormack, 2003, 2004; Berg & Danielsson, 2006; Westin & 

Danielsson, 2006). Målet för omvårdnaden är att skapa högsta möjliga välbefinnande. 

Uppgiften för sjuksköterskorna blir då att i en interaktion med den äldre kunna stödja 

denne utifrån dennes egna resurser vilket kan innebära delvis assistera eller utföra 

åtgärder inom omvårdnad, som den äldre själv inte självständigt kan utföra (Eliopoulus, 

2001; Kelly m.fl., 2005).  

       Att vara sjuksköterska i någon annans eget hem innebär att ’gå över någon annans 

tröskel’ (Lingås, 1998) för att kunna ge omvårdnad. Denna tröskel kan vara både fysisk 

och etisk, när det handlar om att träda över gränsen för den personliga integriteten 

vilket innefattar en etisk utmaning att arbeta i någon annans hem (Lingås, 1992, 1993, 

1998). Sjuksköterskan måste bli välkomnad som en gäst och kunna finna balansen 

mellan behovet av omvårdnad och den äldres egen önskan om självständighet 

(Szebehely, 1995; Bryans, 2000; McGarry, 2003; Hayes & Finbarr, 2004). Många äldre 

som bor på äldreboenden har idag begränsad autonomi på grund av ohälsa (Goodman 

m.fl., 2003; Socialstyrelsen, 2007).  
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3 TEORETISK ANSATS 
Helheten av omsorg, omvårdnad och medicinsk vård ses som en gemenskap där olika 

aktörer har olika delar av ansvaret, men som i kommunikation med varandra 

tillsammans skall bilda en helhet. Sjuksköterskor, vårdbiträden, biståndsbedömare och 

läkare har olika ansvarsområden med olika gränser, där respektive gräns kan ses som 

en horisont. För att lättare förstå varandras horisonter kan det underlätta om man förstår 

den historiska tradition som horisonten vilar på enligt Gadamer (1975/1994). 

     När sjuksköterskor möter den äldre i en omvårdnadssituation skapar de en förståelse 

för den äldres behov av omvårdnad utifrån den äldres önskningar och outtalade behov, 

den äldres hälso- och livshistoria och den äldres förmåga och begränsningar (Watson 

1985,1988; Eliopoulus, 2001; Kelly m.fl., 2005). Detta kan liknas vid att skapa 

horisonten för omvårdnad och förståelse för den äldres egen meningshorisont. Övriga 

medarbetare har skapat sin horisont för sitt respektive ansvarsområde. Enligt Gadamer 

(1975/1994) innebär förståelse en process där horisonter smälter samman och där 

samförstånd skapas. När dessa låter sina respektive horisonter för vården av den äldre 

smälta samman i samförstånd i en ny horisont kan en helhet skapas som innebär att 

omsorg, omvårdnad och medicinsk vård integreras. I denna sammansmältning av 

horisonter tydliggörs gränsen för var och ens ansvar och befogenhet för den 

individuelle äldre.  

 

3.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
Enligt Ricoeur (1976) bygger vår förståelse på våra erfarenheter och historia. 

Förståelsen kan ses som en cirkel utan början eller slut och som är i ständig rörelse 

(Packer m.fl., 1989; Molander, 1993; Gadamer, 1975/1994). Min erfarenhet som 

sjuksköterska, vårdlärare och medicinskt ansvarig sjuksköterska i vården av äldre har 

gjort mig uppmärksam på sjuksköterskors arbete på äldreboende. I denna kontext 
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förväntas de kunna ge omvårdnad till äldre med stora omvårdnadsbehov och även ge 

vård i livets slutskede. Jag har de senaste åren även haft anhöriga som bott på 

äldreboenden och från anhörigs perspektiv fått fundera över sjuksköterskors arbete där. 

Min yrkeserfarenhet och erfarenhet som anhörig har gjort att min forskningsfråga vuxit 

fram.  

 

3.2 MOTIV FÖR STUDIEN 
Äldre som idag och i framtiden bor på äldreboenden kommer att ha stora behov av 

omsorg, omvårdnad och medicinsk vård enligt prognoser från Socialstyrelsen (2007). 

Detta innebär att sjuksköterskor som arbeta på äldreboenden idag och i framtiden 

kommer att möta äldre med stora behov av omvårdnad. För att den äldre skall få 

högsta möjliga livskvalité och välbefinnande är samverkan mellan vårdbiträden, 

biståndsbedömare och läkare vilka har olika uppdrag och ansvarsområden nödvändig 

så att helhet i vården skapas. Det är då viktigt att dessa personer har förståelse för 

varandra. Studier (Hudson, 2002; Johnson m.fl., 2003; SOU, 2004:68) visar på brister 

i denna samverkan. En viktig faktor för att öka förståelsen för varandra och förbättra 

samverkan kan vara att öka förståelsen för de förväntningar som man har på varandra. 

Innebörden av medarbetares förväntningar på varandra är ofta att man har ett outtalat 

psykologiskt kontrakt med varandra (Sandberg, 2006). Det är därför viktigt att förstå 

varandras förväntningar, och att medarbetarna litar på varandra (Hudson, 2002). Det 

finns få studier som belyser förväntningar på sjuksköterskor som arbetar på 

äldreboenden och deras upplevelser av sin arbetssituation och därför har jag valt att 

studera detta fenomen. 

 



 

10 

3.3 FÖRVÄNTNINGAR 
’Innebörden’ av ordet förväntningar är enligt Ricoeur (Kristensson Uggla, 1994) att 

vilja se framåt med förhoppning. Förväntningar uttalas utifrån den levda erfarenheten i 

nutid, och det kommande nuet (Kristensson Uggla, 1994). När någon uttalar sin 

förväntan på någon annan lämnar den som uttalar förväntan också ut sig själv 

(Lögstrup, 1994). Vi förutsätter att den andre skall uppfylla våra förväntningar, och när 

vi har uttalat vår förväntan gör vi den andre uppmärksam på denna förväntan. I mötet 

med varandra finns från början en naturlig tillit och det är först när vi blivit svikna som 

vi börjar misstro varandra (Lögstrup, 1994). Det är en utmaning att gå emot vad den 

andre förväntar sig, men om det bara handlar om att uppfylla den andres förväntan så 

innebär det att bara ansvarslöst göra sig till den andres redskap (Lögstrup, 1994).  
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4 SYFTE 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera medarbetares förväntningar på 

sjuksköterskor och sjuksköterskors beskrivningar av sina arbetserfarenheter för att få 

förståelse för deras arbete på äldreboenden.  

 

Syften för respektive studie som omfattas av avhandlingen. 

 

Studie I Syftet var att beskriva förväntningar och belysa innebörden av 

vårdbiträdens förväntningar på sjuksköterskan, som är ansvarig för 

omvårdnaden av äldre som bor på äldreboenden. 

 

Studie II Syftet var att belysa innebörden av förväntningar från biståndsbedömare 

på sjuksköterskor som är ansvariga för omvårdnaden till äldre som bor 

på äldreboenden 

 

Studie III Syftet var att belysa innebörden av läkares förväntningar på 

sjuksköterskor som är ansvariga för omvårdnaden av de äldre som bor 

på servicehus, ålderdomshem och gruppboenden 

 

Studie IV Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av den egna 

arbetssituationen på äldreboenden 
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5 METOD 
5.1 KVALITATIV FORSKNINGSANSATS 
En kvalitativ forskningsansats är vald för hela avhandlingen. För att få förståelse för 

innebörden av förväntningar på sjuksköterskor verksamma på äldreboenden från 

vårdbiträden, biståndsbedömare och läkares perspektiv är det viktigt att bortse från 

egna fördomar och låta de olika parterna berätta själva. Den levda erfarenheten är en 

utgångspunkt i fenomenologisk hermeneutik och har använts som metod för studierna 

I, II och III.  

      Gadamer (1975/1994) ser tolkning som en ständigt pågående process som äger rum 

i mötet mellan förförståelsen och fenomenet. Förförståelsen grundar sig på erfarenhet 

utifrån en horisont med, fördomar, tradition och auktoritet. I tolkningen sker en 

sammansmältning av horisonterna. Denna pågående process beskriver Gadamer 

(1975/1994), som en hermeneutisk cirkel.  

      Fenomenologisk hermeneutik enligt Ricoeur (1993) är att den berättade levda 

erfarenheten skrivs ner till text, som sedan tolkas utifrån förförståelsen. Ricoeur ser inte 

förklaring och förståelse som motpoler utan delar av en förståelseprocess. Tolkning 

innebär att följa den tankeriktning som öppnas upp genom texten. Ricoeur (1993) talar 

om förklaring och tolkning som fundament i samma hermeneutiska båge, där 

tolkningen är den sista förankringen i erfarenhetens ’jordmån’. Det som först varit 

främmande har gjorts till ens eget genom den hermeneutiska reflektionen (Ricoeur 

1993). 

      I studierna I, II, III har en fenomenologisk hermeneutik använts som metod, vilken 

är utarbetad av Lindseth och Norberg (2004) för att användas inom 

omvårdnadsforskning. I studie IV har en metod för latent innehållsanalys använts 

vilken beskrivits av Graneheim och Lundman (2004), och som har sin grund i den 

kommunikationsteori som Watzlawick m.fl. (1967) har beskrivit. 
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       Fenomenet i studierna I, II och III är förväntningar på sjuksköterskor på 

äldreboenden och i studie IV beskrivning av sjuksköterskors upplevelse av egen 

arbetssituation.  

 
5.2 RICOEURS FILOSOFI  
Enligt Ricoeur (1976, 1993) är inte förklaring och förståelse åtskilda. Genom en rörelse 

mellan förståelse och förklaring, sker tolkningen till en ny helhet utifrån förförståelsen, 

som grundar sig på tidigare erfarenheter (Ricoeur 1976). Texten talar till läsaren utan 

att referera till personen som sagt det som finns i texten. Den levda erfarenheten visar 

sig i berättelsen (Ricoeur 1976). Förståelse innebär att ta till sig de olika delar som 

tolkningen utvecklar, och reflektionen innebär att via distansering skapa en ny 

förståelse av helheten. Innebörden av helheten bygger på förförståelsen, och tolkningen 

och reflektionen av texten skapar en ny förståelse (Ricoeur, 1976).  

        En metafor är en skapelse i språket, en semantisk innovation, som inte har någon 

given betydelse. Metaforen är inte bara en bildlig omskrivning, som ger en förklaring 

med andra ord, utan den förmedlar känslor och tankar som ger ett nytt sätt att förstå 

(Ricoeur, 1993). I berättelser används ofta metaforer för att skapa en djupare förståelse 

av vad man vill ha sagt (Ricoeur, 1995). Det går inte att få förklaring på metaforen 

genom att läsa om innebörden av orden i lexikon. Förståelsen av innebörden av 

metaforen måste vara samma hos mottagaren och givaren av den. Detta kan man bara 

göra om man är bekant med det sociala sammanhanget. Texten kan innehålla metaforer 

som den som berättat har skapat eller den som skapat texten har använt. Vid analys och 

tolkning av en metafor kan en ny metafor skapas. Metaforer används för att ge 

ytterligare förklaring av innebörden. 
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5.3 FENOMENOLOGISK HERMENEUTISK METOD  
I studie I, II och III har fenomenologisk hermeneutisk metod använts som utarbetats av 

Lindseth och Norberg (2004). Enligt denna metod är tolkning av en text en process som 

går från helhet i den naiva tolkningen genom delarna i strukturanalysen och åter till en 

helhetstolkning.  

        Datainsamlingen genomfördes som intervjuer för alla tre studierna vilka spelades 

in på band och ordagrant transkriberades till text. Den transkriberade texten blev 

därefter autonom, och min och mina medförfattares förförståelse fanns med vid den 

första naiva tolkningen. Analysen av texten följde metodens följande tre steg: naiv 

läsning och naiv tolkning, tematisk strukturanalys och tolkande helhet. I den naiva 

läsningen lästes texten flera gånger för att nå en känsla av innebörden av de studerande 

fenomenen. Den naiva läsningen ledde fram till en naiv tolkning, som formulerades och 

skrevs ner. Denna tolkning blev någon form av känsla för vad texten handlade om som 

helhet. Den naiva tolkningen validerades i den tematiska strukturanalysen.  

      Nästa steg var den tematiska strukturanalysen. Här bröts texten ner i 

meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet kunde vara en del av en mening, en 

hel mening, ett stycke eller flera stycken tillsammans, som hade samma innebörd. De 

meningsbärande enheterna lästes och reflekterades mot den naiva tolkningen. Därefter 

kondenserades varje meningsbärande enhet genom att formulera den i ett så kortfattat 

vardagligt språk som möjligt. De kondenserade meningsbärande enheterna lästes sedan 

igenom, reflekterades över och sorterades utifrån likheter och olikheter. Utifrån 

analysen på olika nivåer formulerades sedan subteman, teman och huvudteman. Dessa 

reflekterades i relation till den naiva tolkningen, vilken därigenom validerades. 

          Den tolkande helheten var det sista steget i analysarbetet, och det var här som 

reflektionen i relation till studiens syfte, dess sammanhang, texten som helhet, den 
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naiva tolkningen, strukturanalysen, och tolkningen utifrån min egen och mina 

medförfattares förförståelse och relevant litteratur, gjordes. 

 

5.4 KOMMUNIKATIONSTEORI ENLIGT WATZLAWICK M.FL. 
Watzlawicks m.fl. (1967) kommunikationsteori ligger till grund för Graneheim och 

Lundmans beskrivning av metod för innehållsanalys (2004), som använts i studie IV. 

Enligt Watzlawick m.fl., (1967) är kommunikation som en cirkel, då vi inte vet vad 

som är början och vad som är slutet. Det finns en underliggande mening i 

kommunikationen från de personer som ingår vilken måste tolkas. All kommunikation 

har en innehållsaspekt som oftast uttrycks verbalt och en relationsaspekt, som sällan 

uttrycks verbalt. De olika parterna tolkar varandra utifrån sina förutsättningar. För att 

förklara ett fenomen är kunskap om sammanhanget där kommunikationen äger rum 

viktig (Watzlawick m.fl., 1967). Relationen i kommunikationen byggs upp genom olika 

aspekter såsom skratt, tystnad, förstärkt röst, ilskna ord, konstpauser med skiljelinjer 

emellan (Watzlawick m.fl., 1967). När verbal kommunikation är överförd till text är det 

viktigt att dessa relationsaspekter markeras. Den underliggande meningen framträder 

när texten bryts ner i delar och sedan söks det som framträder mellan delarna i texten 

(Watzlawick m.fl., 1967). 

 

5.5 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 
Kvalitativ innehållsanalys kan vara både manifest och latent och båda formerna 

innefattar tolkning, men med olika abstraktionsnivåer. Den manifesta innehållsanalysen 

beskriver det tydliga och synliga i texten (Downe-Wamboldt, 1992; Kondracki m.fl., 

2002). Latent innehållsanalys innefattar att söka det som finns mellan orden i texten 

och tolkningen är ej så långtgående som vid fenomenologisk hermeneutisk metod. 

       I studie IV valdes den metod, som beskrivits av Graneheim och Lundman (2004) 

för att få förståelse för den underliggande meningen i sjuksköterskornas upplevelser. 
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Data samlades in genom intervjuer, som spelades in på band och transkriberades 

ordagrant där även tystnad, skratt och andra störande moment noterades. En 

intervjuguide med frågeområden användes som stöd. Den sågs som en kommunikation 

där jag som intervjuade och den som blev intervjuad fanns närvarande. Intervjuerna 

lästes sedan igenom flera gånger för att få en känsla för vad texten handlade om. När 

verbal kommunikation är överförd till text är det viktigt att dessa skiljelinjer som finns, 

markeras och att texten därför bryts ner till mindre sammanhängande delar. Detta 

gjordes genom att texten delades in i meningsbärande delar, som kunde vara en del av 

en mening eller flera meningar med samma innehåll. Nedbrytningen av texten i 

meningsbärande enheter görs för att se vad texten talar om. Genom reflektion och 

diskussion med medförfattare framkom subteman, vilka sedan abstraherades på en 

högre nivå och teman framträdde. Vissa teman hade likartad mening och dessa 

sammanfördes och abstraherades ytterligare och huvudteman bildades. 
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6 DELTAGARE, DATAINSAMLING OCH 
ANALYSMETOD 

En översikt över antal deltagare, datainsamling och analysmetod för respektive studie 

som ingår i avhandlingen redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2 Deltagare, data insamling och analysmetod för de studier som ingår i 

avhandlingen 

Studie Deltagare Data 

insamling 

Analysmetod 

I Tio vårdbiträden  Intervju Fenomenologisk-hermeneutisk metod 

II Tio biståndsbedömare Intervju Fenomenologisk-hermeneutisk metod 

III Tolv läkare Intervju Fenomenologisk-hermeneutisk metod 

IV Tolv sjuksköterskor Intervju Kvalitativ innehållsanalys 

 

6.1 DELTAGARE 
Kriterier för deltagare i samtliga studier (I, II, III, IV) var att de skulle ha minst två års 

erfarenhet av respektive yrke i vården av äldre på äldreboende, och i studie II skulle 

biståndsbedömarna ha arbetat i en specialiserad organisation i minst 2 år. Två år valdes 

med tanke på att de inte skulle vara nybörjare inom vården av äldre som bor på 

äldreboenden. Som nybörjare har man mer fokus på reglerna och riktlinjerna som 

vägleder arbetet, och mindre fokus på den omgivande situationen (Dreyfus & Dreyfus, 

1985; Benner m.fl., 1995). Nybörjarens yrkesutövande påverkas mer av ett 

utifrånperspektiv och genom erfarenheten utvecklas inifrånperspektiv (Dreyfus & 

Dreyfus, 1985; Benner m.fl., 1995). Av de 44 deltagarna hade 31 mer än 10 års 

erfarenhet av sitt arbete inom äldrevård. Deltagarna skulle vara intresserade av att 

medverka i studien.  
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6.1.1 Urval 
För att få variationer i data valdes en storstad och en liten kommun på landsbygd. 

Urvalet av kommuner gjordes genom att de visade intresse att få delta då de hörde talas 

om studien. Chefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor hjälpte till att få namn på 

enheter och namnlistor med anställningsår för vårdbiträden, biståndbedömare och 

läkare. Från början var det tänkt att det skulle vara tio deltagare i respektive studie, men 

då tolv läkare och tolv sjuksköterskor visade intresse av att medverka i studien så 

inkluderades alla. Totalt intervjuades 44 personer och av dessa var 38 kvinnor och 6 

män. Deltagarna i samtliga studier (I, II, III, IV) hade sitt arbetsområde inom ett 

äldreboende där de äldre hade egen lägenhet. I tabell 3 redovisas deltagarnas befattning, 

antal, kön, median ålder, range, utbildning och erfarenhet inom äldrevård. 

 



 

19 

Tabell 3 Deltagarnas befattning, antal, kön, median ålder, range, utbildning och 

erfarenhet inom äldrevård.  

Studie Befattning  
och antal 

Kön Median 
ålder; 
range 

Utbildning Erfarenhet 
äldrevård 

I Vårdbitr. 10 Kv. 8 

Män 2 

40,5 år; 

29-56 år 

Omvårdnadslinjen 1 

pers 

Social servicelinje1 

pers  

Vårdbiträdes 

utbildning: 

60-63 veckor 2 pers 

40 veckor 1pers 

29 veckor 1 pers 

20 veckor 3 pers 

Ingen vårdutbild. 1 

pers  

1 ≥ 20 

7; 10-19 år 

2 ≤ 9 år 

II Bist.bed 10 

 

Kv. 10 49,5 år; 

37-56 år 

Socionom 4 pers 

Sjuksköterska 3 pers 

Undersköterska 1 pers 

Beteendevetare1 pers 

Adm.gymn utb 1 pers 

9 ≥ 10 

1 ; 2 år 

III Läkare 12 Kv 8 

Män 4 

50,5 år; 

45-58 år 

Allmänläkare 10 pers 

Allmänläkare och 

internmedicin 1 pers 

Geriatrik1 pers 

4 ≥ 20  

7; 10-19 år 

1 ≤ 9 år  

IV Sjuksköt. 12 Kv 12 53,5 år; 

42-57 år 

Spec. utb. öppen 

hälso- och sjukvård 1 

pers 

Med. Kir. långvård 1 

pers 

Med. och kir. 3 pers 

Onk. omvårdnad 1 

pers 

Barnmorska 2 pers 

Ingen specialistutb. 4 

pers   

1 ≥ 20 

2; 10-20 år 

9 ≤ 9 år 
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6.2 DATAINSAMLING 
Information om studien och inbjudan att delta skickades till de utvaldas hemadress. Till 

informationen var bifogat en svarstalong och ett frankerat kuvert. De som önskade delta 

blev sedan uppringda i hemmet av mig för att boka tid och plats för intervjun, som 

deltagarna själva valde. Kriteriet för val av plats var en plats där vi kunde vara ostörda. 

Deltagarna försäkrades om att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. 

       Ingen av vårdbiträdena valde att göra intervjun på arbetstid. Tre vårdbiträden bjöd 

hem mig och intervjun gjordes i deras hem. Tiden för intervjuerna med vårdbiträdena 

varierade mellan 30-60 minuter. Biståndsbedömarna valde både sitt kontor och någon 

ostörd plats på ett äldreboende, alla under ordinarie arbetstid. Intervjuerna tog 60-90 

minuter. Alla tolv läkarna valde sin mottagning under ordinarie verksamhet, men 

bokade inte in några patienter den timma som intervjun tog. De var noga med att 

intervjun pågick exakt en timma. Alla sjuksköterskorna valde att göra intervjun på 

arbetsplatsen under arbetstid i en lokal där vi kunde vara ostörda och intervjun tog ca en 

timma.  

        Intervjuerna i samtliga studierna (I, II, III, IV) inleddes med allmänna frågor om 

ålder, utbildning och erfarenhet i syfte att skapa närhet och en positiv atmosfär. 

Intervjuer i kvalitativa studier skall vara så nära vardagliga samtal som möjligt, och en 

jag-du relation mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad eftersträvas 

(Kvale, 1997). Med kvalitativa studier ges en möjlighet att sätta sig in i den 

intervjuades situation, och att därmed öka förståelsen utifrån den intervjuades 

perspektiv (Kvale, 1997).  

      I studie I, II och III ombads intervjupersonerna sedan att de skulle berätta om sin 

erfarenhet av sjuksköterskor. Därefter ombads de att berätta om sina förväntningar på 

sjuksköterskor, då detta var lättare för dem. Intervjupersonerna ombads sedan beskriva 

situationer där sjuksköterskorna levt upp till eller inte levt upp till deras förväntningar. 
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En frågeguide med områden fanns som stöd. För att utveckla deras berättelser och 

beskrivningar ställdes följdfrågor såsom Hur? Vad menar du? I studie IV ombads 

sjuksköterskorna att beskriva andras upplevelser av sin egen arbetssituation. I alla fyra 

studierna har en diskussion förts med medförfattarna i samtliga steg av analysprocessen 

tills överensstämmelse nåtts. 
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7 ETISKA ASPEKTER 
De etiska regler (Helsingforsdeklarationen 1964; HSFR, 1999; ICN, 2002) som gäller 

för att skydda deltagares konfidentialitet har beaktats på följande sätt. Inbjudan att 

medverka i studien skickades till de utvaldas hemadress, och information gavs både 

skriftligt och muntligt om studiens syfte. Deltagarna beslutade själva om de ville 

medverka i studien och fick själva välja tid och plats för intervjun. Jag försökte inte 

påverka deras beslut utan försökte tillmötesgå deras önskningar. När tid och plats 

bokades för intervjun blev deltagarna uppringda i sin privata bostad för att deras 

medverkan i studien inte skulle bli känd på deras arbetsplats. De informerades om att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vid intervjun försökte jag skapa en 

atmosfär där de vågade tala fritt och kände att vad de sa blev respekterat. I samband 

med intervjun fick deltagarna mitt telefonnummer för att kunna ta kontakt efteråt om de 

så önskade. Banden avidentifierades och förvarades i ett låst skåp som bara 

forskningsgruppen hade tillgång till. Den lokala etiska kommittén har granskat alla 

studierna och gett sitt godkännande (Dnr 146/97). Arbetsgivarna för de deltagare som 

deltagit i studierna har gett muntligt godkännande till alla studiers genomförande, och 

för studie IV har även skriftligt godkännande av kommunens stadsdelsnämnd givits 

(Dnr 542-04-599). Ingen av författarna hade samma arbetsplats som deltagarna. 

Författarna gjorde en risk/nytta bedömning och riskerna för deltagarna bedömdes vara 

att väcka obehagliga minnen, att inte känna sig anonym, att känna sig i ett 

beroendeförhållande som gör det svårt att tacka nej till deltagande och att inte våga 

uttrycka vad de erfarit och upplevt. Författarna kom fram till att man genom att vara 

vaksam på dessa risker åstadkom en nytta med studien som var större än risker för 

deltagarna.  
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8 RESULTAT  
8.1 STUDIE I  
Studien belyser innebörden av vårdbiträdes förväntningar på sjuksköterskor. I den 

naiva tolkningen var intrycket att innebörden av förväntningarna rörde önskan att vara 

nära sjuksköterskorna, och deras närhet till den äldre, de anhöriga, och läkare och att 

sjuksköterskorna hade tid och vågade ta egna beslut. Intrycket var att vårdbiträden var 

nöjda med sjuksköterskornas kompetens, men missnöjda med deras vilja att delegera 

medicinsktekniska arbetsuppgifter. I strukturanalysen framkom innebörden av 

förväntningarna som tre teman. Dessa var ”sjuksköterskan som ansvarig nyckelperson 

för vården”, ”sjuksköterskan som en arbetskompis” och ”sjuksköterskan som expert i 

omvårdnaden”. 

         Temat ”sjuksköterskan som ansvarig nyckelperson för vården” visade att 

vårdbiträdena förväntade sig att sjuksköterskorna var huvudansvariga för både omsorg 

och omvårdnad, samt att utföra medicinska ordinationer. Förväntningen som 

huvudansvarig var även att ha tid att vara fysiskt nära och ha en relation till den äldre 

och vara dennes länk till läkare och sjukhus. Innebörden var också att våga ifrågasätta 

läkares behandling och beslut om utskrivning från sjukhus. Vårdbiträdena litade på att 

sjuksköterskorna var trygga i sin kompetens och hade förmåga att ta egna beslut. De 

kände sig trygga när de visste att sjuksköterskorna fanns i samma byggnad och tillhörde 

samma organisation. Att vara nyckelperson för vården var också att känna tillit till att 

sjuksköterskorna alltid fanns tillgängliga för en dialog där vårdbiträdet kunde få råd och 

stöd och där ansvaret för omvårdnaden blev tydliggjort utifrån vårdbiträdets önskemål. 

Vårdbiträden förväntade sig att sjuksköterskorna tog till vara deras kompetens och 

vågade delegera arbetsuppgifter, samt skyddade vårdbiträden när de utförde dessa 

arbetsuppgifter. Vårdbiträdena var oklara över vem som var ansvarig om vårdbiträdet 

inte följde sjuksköterskornas ordination på omvårdnadsåtgärden och den äldre kom till 
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skada. Att vara ansvarig nyckelperson var även att kunna bedöma om vårdbiträdet var 

kompetent att klara av den aktuella vårdsituationen, annars litade vårdbiträdet på att 

sjuksköterskorna tog över ansvaret. Vårdbiträden kände sig underordnade 

sjuksköterskorna och sjuksköterskorna förväntades att ta beslut som ledare. 

Vårdbiträden blev frustrerade när sjuksköterskorna och deras formella chef inte kunde 

samarbeta och ha samma mål för vården för den äldre. 

       Innebörden av ”sjuksköterskan som en arbetskompis” var att både vara som en i 

arbetslaget, och som en kompanjon till den äldre. Förväntningen var att vara jämställd 

vårdbiträdena i arbetslaget. Detta medförde att sjuksköterskorna dagligen deltog i den 

sociala samvaron vid kaffepauser. Denna sociala samvaro innebar att vårdbiträdena 

upplevde sig respekterad på ett personligt plan och hade samma värde som 

sjuksköterskorna. Att vara som en kompanjon till den äldre var att konkret delta i 

vården, att följa den äldres långsammare tempo och i dialogen med den äldre skapa en 

förtroendefull relation på ett personligt plan. Förväntningen var även att respektera den 

äldres autonomi och integritet, och vara lugn, ha tålamod, och ha tid att lyssna på den 

äldres livshistoria och önskningar. Att se den äldres egen förmåga, och inte bara 

fokusera på det sjuka var också väsentligt. 

       Innebörden av förväntningarna ”sjuksköterskan som expert i omvårdnad” var att ha 

tillit till att sjuksköterskorna gjorde de rätta bedömningarna, och vågade ta de rätta 

besluten för den äldre. Innebörden var också att vara lyhörd och kunna tolka den äldres 

kroppsspråk så att fysiska förändringar blev uppmärksammade och att genom 

kroppsspråket förmedla en atmosfär av trygghet för den äldre, de anhöriga och 

vårdbiträdena. Som en expert i omvårdnad förväntades sjuksköterskor våga vara ensam 

med svårt sjuka och döende, och våga ta självständiga beslut utan att alltid behöva 

rådfråga läkare eller skicka den äldre till sjukhus. Sjuksköterskor förväntades också att 
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kunna handleda och utbilda om symtom, sjukdomar och mediciner så att kunskapen i 

arbetslaget ökade vilket kunde förbättra vården. 

     Den tolkande helheten av innebörden av förväntningarna blev att sjuksköterskan 

förväntades kunna vara som en ”lagkapten för vården och samtidigt vara som en 

arbetskompis i arbetslaget”.  

 
8.2 STUDIE II  
I delstudie II framkommer innebörden av biståndsbedömares förväntningar på 

sjuksköterskor. Den naiva tolkningen visade att biståndsbedömarna talade om både 

förväntningar och egna erfarenheter av sjuksköterskorna, och intrycket var att 

innebörden handlade om att ha tid, och att finnas tillgänglig för den äldre dag och natt, 

eftersom det var en skyldighet som sjuksköterskor hade enligt lag. Förväntningarna var 

även att ha kunskap om den äldre, vara kunnig inom det egna yrkesområdet, vara nöjd 

med platsen i organisationen och kunna arbeta självständigt. Det fanns ett intryck av att 

biståndsbedömarna var nöjda med sjuksköterskorna. 

        I strukturanalysen framkom tre teman ”alltid vara tillgänglig”, ”vara nöjd med 

sin plats i organisationen”, ”lita på varandra och vara trygg som sjuksköterska”. Att 

”alltid vara tillgänglig” var inte bara en synlig fysisk närhet till den äldre dag och natt 

utan också att skapa en känsla av trygghet genom att finnas i bakgrunden och alltid vara 

beredd att rycka in när den äldre önskade eller i akuta situationer. Närheten till 

sjuksköterskorna var en trygghet för den äldre och för biståndsbedömarna, som kände 

tillfredsställelse med att sjuksköterskorna tillhörde samma organisation som dem. 

Innebörden var även att hålla löftet att alltid finnas tillgängliga eftersom det kunde vara 

en orsak till att den äldre flyttade till äldreboenden och en tillit till att sjuksköterskors 

mod att vårda svårt sjuka och döende äldre utan att skicka dem till sjukhus. Att ”alltid 

vara tillgänglig” var att ge den äldre tid, att vara lugn, ha tålamod, att inte stressa utan 

följa den äldres eget tempo, som oftast var lite långsammare. Det var också att förstå 
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den äldres önskningar och behov utifrån den äldres livshistoria och ha realistiska mål 

för vården. Innebörden av att ”alltid vara tillgänglig” var att vara nära och beredd att ta 

beslut att rycka in, och detta kan ses som metaforen ”som en livvakt för den äldre”  

        Innebörden av att ”vara nöjd med sin plats i organisationen” var att vara nöjd med 

sin position både i förhållande till den äldre och till biståndsbedömare, och att vara 

underordnad den äldres önskningar och biståndsbedömarens beslut. Innebörden var 

även att respektera att det egna ansvarsområdet var på en mellannivå, varifrån 

sjuksköterskorna förväntades föra objektiv och saklig information om den äldre vidare 

till biståndsbedömare. Informationen förmedlades oftast genom telefonsamtal. Det 

skulle finnas tillit till att sjuksköterskorna enbart tog beslut inom sitt eget 

ansvarsområde och bara var en förmedlande länk mellan den äldre och 

biståndsbedömaren. Respekten för varandras ansvarsområde var viktigt, men ibland var 

gränsen mellan de två områdena osynlig. Att förmedla information var också att 

informera och dokumentera så att andra sjuksköterskor kunde ta vid. Innebörden av 

detta var att hålla ihop vården, försvara den äldre och följa etiska principer. Denna 

innebörd kan liknas vid metaforen ”en spindel i nätet men med begränsade 

befogenheter”. 

       Innebörden av att ”lita på varandra och vara trygg som sjuksköterska” var att vara 

ödmjuk och respektera varandras olika utgångspunkter, och ha tillit till att 

sjuksköterskor litade på sin kompetens och vågade ta egna beslut inom sin del av 

vården. Förväntningen var att sjuksköterskor hade kunskap och erfarenhet från många 

områden, kunde utbilda, handleda och delegera arbetsuppgifter till vårdbiträden. Att 

vara självständig var även att våga arbeta ensam utan närhet till kollegor och läkare och 

att kunna stödja och föra den äldres talan.  Innebörden av förväntningen ”att lita på 

varandra och vara trygg som sjuksköterska” var att från en annan utgångspunkt än 

biståndsbedömare och genom att tala ett annat språk, kunna i en ömsesidig respekt för 
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varandra tillsammans skapa en helhet i vården för den äldre. Detta kan liknas vid 

metaforen ”som en brobyggare på ena sidan brofästet” 

     I den tolkande helheten var innebörden av biståndsbedömarens förväntningar på 

sjuksköterskan som metaforerna ”att vara som en livvakt för den äldre”, som ”en 

spindel i vården men med begränsade befogenheter”, och ”som en brobyggare på ena 

sidans brofäste”. 

 

8.3 STUDIE III  
Denna studie belyser innebörden av läkares förväntningar på sjuksköterskorna. I den 

naiva tolkningen framkom att genom dialog med sjuksköterskorna önskade läkarna 

själva få en känsla av närhet eller distans till den äldre, anhöriga och personal. 

Sjuksköterskorna förväntades vara närmast den äldre, och självständigt kunna bedöma 

när läkaren behövde infinna sig och vilken information läkaren behövde. Det fanns 

också en känsla av att sjuksköterskorna inte levde upp till läkarnas förväntningar. När 

läkarna talade om sina förväntningar använde de metaforerna ”förlängd arm”, 

”portvakt” och ”att tillhöra ett ingenmansland”. Strukturanalysen har gett innebörden 

av metaforerna ”förlängd arm”, ”portvakt” och ”att tillhöra ett ingenmansland”. De 

teman som framkom var “ersätta läkaren”, “planera för läkarens inblandning”,  

“arbeta självständigt”, “att kunna bedöma varje vårdsituation individuellt” och ” 

ibland som omvårdnad i det egna hemmet och ibland som omvårdnad på sjukhus”.  

        Innebörden av att ”ersätta läkaren” var att våga befinna sig fysiskt nära den äldre, 

anhöriga och personal, och kunna tolka och bedöma den äldres behov utifrån den äldres 

livshistoria, den aktuella situationen och även kunna tänka framåt i tiden. Samtidigt 

förväntades sjuksköterskor följa läkarens tankegång och rekommendationer i vården 

och omvårdnad blev då underordnad medicin. Innebörden var att vara en förlängning 

av läkaren och ha en tillhörighet till läkaren, att kunna förmedla information om den 
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äldre så att läkaren förstod situationen. Därigenom kunde läkaren vara på fysisk distans 

från den äldre. 

        Innebörden av att ”planera för läkarens inblandning” var att kunna bedöma den 

äldres situation utifrån sin kunskap om den äldre och den aktuella situationen, och våga 

besluta i vilken situation och hur snabbt läkaren skulle vara på plats. Förväntningen var 

också att hålla ordning på den medicinska journalen och våga ifrågasätta läkares 

medicinska ordinationer.  

        Att ”arbeta självständigt” var att kunna göra självständiga bedömningar under eget 

ansvar, och inte vara underordnad läkarens beslut. Läkarens uppgift blev att stödja 

sjuksköterskors beslut och på äldreboenden var sjuksköterskorna mer självständiga än 

på sjukhus, där läkaren fanns närmare. Innebörden av att arbeta självständigt var också 

att läkarna såg sjuksköterskorna som teamledare med befogenhet att handleda och 

undervisa, och att delegera arbetsuppgifter till vårdbiträden i akuta situationer.  

        Innebörden av ”att kunna bedöma varje vårdsituation individuellt” var att kunna 

tolka och bedöma varje vårdsituation utifrån ett helhetsperspektiv, där bedömningen 

gjordes utifrån den aktuella situationen, miljön och sjuksköterskornas förförståelse om 

den äldre. Sjuksköterskorna skulle kunna särskilja när en situation var akut och när den 

var kronisk för den individuelle äldre. Förväntningarna var att sjuksköterskorna hade 

lång erfarenhet, intuition, förmåga att reflektera och tog till sig ny kunskap.  

      Innebörden av att ”ibland som omvårdnad i det egna hemmet och ibland som 

omvårdnad på sjukhus” var att inte tillhöra en redan känd vårdform utan kunna befinna 

sig mitt emellan och kunna pendla mellan omvårdnad i egna hemmet till omvårdnad på 

sjukhus utifrån den äldres behov av omvårdnad. Läkare beskrev att de inte kände sig 

hemma med det regelverk som styrde sjuksköterskornas yrkesutövning på 

äldreboenden. När sjuksköterskor levde upp till läkarens förväntningar talade läkaren 

om sjuksköterskorna som ”vi” men när de inte gjorde detta talade läkaren om 
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sjuksköterskorna som ”de”. Läkaren talade också om sjuksköterskor som ”de” när 

läkarna önskade ha distans till den äldre. Sjuksköterskorna omnämndes även som ”de” 

när det gällde att skriva journal eftersom de inte skrev i samma journal som läkaren. 

    I den tolkade helheten blev innebörden av metaforerna som läkarna använde ”att 

kunna pendla mellan att vara autonom och ta egna beslut och att underordna sig läkares 

beslut och den äldres vilja” och ”att vara överordnad vårdbiträdena” utifrån den 

aktuella situationen i en vård som ibland var lik vård på sjukhus och ibland lik vård i 

det privata hemmet. 

 

8.4 STUDIE IV  
Denna studie beskriver sjuksköterskornas upplevelser av den egna arbetssituationen. 

Vid analysen av intervjuerna framkom att sjuksköterskornas upplevelser hade både 

positiva och negativa aspekter. De huvudteman som framträdde var ”att känna sig 

uppskattad och värdefull” och ”att känna sig underskattad och frustrerad”. 

Sjuksköterskorna upplevde ”att känna sig uppskattad och värdefull” i situationer där de 

skapade tillit för den äldre, anhöriga, vårdbiträden, biståndsbedömare och läkare. Det 

var också i situationer när deras chef frågade efter och följde deras råd och synpunkter. 

De upplevde också att de var uppskattade och värdefulla när biståndsbedömaren bad 

dem närvara vid vårdplanering då äldre skrevs ut från sjukhus, eller när de hade 

tillstånd att utöka omsorgen för den äldre utan att invänta biståndsbedömarens beslut. 

Sjuksköterskorna upplevde då att de fick bekräftelse på att ha en autonom kunskap. 

Bekräftelsen på att ha en autonom kunskap gav en upplevelse av att vara lyssnad på, 

synlig och på samma nivå i organisationen som chef och biståndsbedömare. 

Upplevelsen av att ha en autonom kunskap fanns också när sjuksköterskorna kunde 

identifiera gränsen mellan omsorg och omvårdnad, och därmed påtala att ett problem 
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var någon annans ansvarsområde. Sjuksköterskorna kunde då ibland mera vara som en 

konsult till den äldre ibland. 

       Sjuksköterskorna upplevde att de behövde kunskap inom många områden och lång 

erfarenhet för att arbeta på äldreboenden, mer än vad sjuksköterskor inom andra 

vårdområden behövde. Anhöriga behövde råd och stöd och ibland upplevde 

sjuksköterskorna sig som en modersgestalt för den anhörige. Sjuksköterskorna 

upplevde förväntningar från läkaren att ta emot provsvar och kunna göra första 

bedömningen utifrån den äldres hälso- och livshistoria och kunna de administrativa 

rutiner som fanns för undersökningar. Sjuksköterskorna upplevde uppskattning från 

läkare när de utförde dessa uppgifter och när sjuksköterskorna vågade arbeta ensamma 

och lösa många problem. De upplevde att det förväntades av dem att de höll ihop 

helheten i vården för den äldre och var som en spindel i nätet. 

      Upplevelser av ”att känna sig underskattad och frustrerad” fanns när 

sjuksköterskorna förväntades ta över behandlingar som påbörjats på sjukhus utan att ha 

varit delaktiga i planeringen av vården inför utskrivningen. Sjuksköterskorna upplevde 

att gränsen mellan omsorg och omvårdnad var oklar och var frustrerade när de 

förväntades ta ansvar för helheten men bara hade befogenhet att ta beslut inom 

omvårdnad. De kände sig då ”gränslösa” och i en underordnad position till 

biståndsbedömaren. De hade därför svårt att vägra göra uppgifter som inte låg inom 

deras ansvarsområde. Ibland använde sjuksköterskorna biståndbedömarens språk för att 

göra sig förstådda. 

      Känslan av att vara underordnad upplevde sjuksköterskorna när de signalerat att 

den äldre, som bodde på servicehus behövde utökat bistånd av omsorg och 

biståndsbedömaren dröjde med beslutet. Bristen på bistånd och brist på befogenhet att 

ta beslut inom omsorg samt svårigheten att påverka personalens bemanning och 
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kompetens medförde att det kunde saknas förutsättningar för sjuksköterskorna att ge en 

god kvalitet på omvårdnaden. Detta gjorde att sjuksköterskorna upplevde frustration. 

       Sjuksköterskorna upplevde frustration när övertagandet av vissa behandlingar vid 

utskrivning från sjukhuset inte var i linje med den äldres egen önskan och tryggheten 

för den äldre. Samtidigt kände sjuksköterskorna sig nedvärderade av läkare och 

kollegor på sjukhus, när de trodde att sjuksköterskornas ifrågasättande av behandlingen 

handlade om bristande kompetens att utföra den. Att känna sig nedvärderad i sin 

kompetens när det handlade om bemanning och kompetens hos personal gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde frustration. 

     Sjuksköterskorna upplevde rädsla vid brister i informationsöverföring från sjukhuset 

vilket kunde innebära risk för att skada den äldre och när det att på grund av tidsbrist 

var risk att göra misstag, som kunde skada den äldre. De upplevde också frustration 

över att inte ha någon att lämna över ansvaret till när de slutade för dagen, och när de 

arbetade ensamma på helger fanns ingen att lämna över till om de själva blev sjuka. 

Denna upplevelse av att vara ensam med ett stort ansvar gjorde att några önskade gå i 

pension i förtid. Känslan av att vara ensam upplevde sjuksköterskorna även inför 

kollegor inom andra specialiteter, då kollegorna inte hade förståelse för svårigheten att 

lösa vissa praktiska problem t.ex. att skaffa fram ordinerade läkemedel. 

Sjuksköterskorna upplevde sig som osynliga fixare som förväntades lösa problem. 

Upplevelsen av att vara osynliga fixare och att vara nedvärderade gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde frustration. Upplevelsen av att vara osynliga framträdde när 

sjuksköterskorna läste verksamhetsberättelser från kommunen där det bara nämndes att 

det fanns sjuksköterskor, men inget om deras förutsättningar att ge omvårdnad, deras 

arbetssituation och arbetsinsats.  
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9 DISKUSSION 
Först presenteras en sammanfattande tolkad helhet för studierna I, II och III (Lindseth 

och Norberg, 2004). Därefter följer en gemensam diskussion utifrån resultaten från 

samtliga studier I, II, III, och IV. 

 

9.1 SAMMANFATTANDE TOLKAD HELHET AV STUDIERNA I, II OCH III 
Denna sammanfattande tolkning av helheten för studierna I, II, och III är gjord utifrån 

min egen förförståelse, den naiva tolkningen, strukturanalysen, mina medförfattares 

förförståelse, och tidigare studier och litteratur. Innebörden av fenomenet förväntningar 

på sjuksköterskor verksamma på äldreboenden sett ur vårdbiträden, biståndsbedömares 

och läkares synvinkel i den tolkade helheten kan beskrivas på följande sätt: 

 

Vara autonom och ta egna beslut men samtidigt Vara begränsad att ta beslut 

Vara ledare men samtidigt Vara jämställd och underordnad 

Hålla ihop helheten i vården men samtidigt Hålla sig inom sitt område  

 

Innebörden av förväntningarna är paradoxala och kan vara oförenliga för 

sjuksköterskor i den specifika omvårdnadssituationen. Ricoeur (1993) menar att när ett 

fenomen är paradoxalt är det viktigt att visa på de paradoxala motsättningarna genom 

att de olika sidorna drivs isär i en konflikt. Genom att motsättningarna konfronteras mot 

varandra genom likhetens ”är” och skillnadens ”är icke” blir konflikten synlig, och ny 

förståelse kan skapas. Denna nya förståelse leder fram till ett erkännande av det 

paradoxala, vilket kan medverka till en lösning av konflikten (Kristensson Uggla, 

1994).  

       Enligt Beauchamp & Childress (2001) är att vara autonom att andra respekterar 

och beakta ens rätt att göra egna val och ta beslut. Innebörden av förväntningarna i 
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studierna II, III att vara autonom och ta egna beslut var att med den äldres bästa i 

fokus våga ifrågasätta biståndsbedömares och läkares (III) bedömningar och beslut. 

Men när sjuksköterskor samtidigt förväntades att följa biståndsbedömares (II) och 

läkares (III) tankegångar och beslut var det att vara begränsad att ta egna beslut och 

omvårdnad var underordnad omsorg och medicinsk vård. Detta kan medföra att 

sjuksköterskors beslut om omvårdnad inte kan utföras på grund av avsaknad av beslut 

om utökad omsorg som möjliggör mer personal eller beslut om mer medicinsk vård. 

Omvårdnad (Sarvimäki, 1988; Martinsen, 1989) innefattar även att ha ett moraliskt 

ansvar och när sjuksköterskorna inte förverkligar detta ansvar på grund av yttre 

omständigheter kan sjuksköterskor hamna i ett moraliskt dilemma (Davies m.fl., 1997)  

       Paradoxen att ta egna beslut och vara begränsad att ta beslut fanns också i 

förväntningarna på sjuksköterskorna i omvårdnadsrelationen. Förväntningarna (I, II 

III) tydliggjorde att sjuksköterskorna skulle kunna pendla mellan att ha ett 

förhållningssätt där de underordnade sig den äldres autonomi och integritet, till ett 

förhållningssätt där sjuksköterskorna var överordnad och tog beslut som inte alltid var i 

linje med den äldres önskningar. Enligt Von Wright (1986/1994) är det skillnad på 

önskan och behov. En önskan som inte motsvarar ett behov kan vara fel att 

tillfredsställa  

      Förväntningarna att vara ledare var att vara expert, ha kunskap och erfarenhet från 

många områden inom omvårdnad, ta ansvar för vårdbiträdens trygghet vid utövandet av 

omsorg och omvårdnad, kunna handleda, utbilda och förmedla information till den 

äldre, till vårdbiträden och till anhöriga (I, II, III). Sjuksköterskorna förväntades finnas 

tillgängliga och som en överordnad snabbt kunna gripa in och ta ansvar för både 

omvårdnad och utförande av omsorg (I, II, III). Förväntningarna från vårdbiträden och 

läkare var att kunna agera som en team ledare för vårdbiträden (I, III). När 

sjuksköterskorna förväntades vara som en kompis (I) eller som ledare utan 



 

34 

befogenheter (II) var innebörden att vara jämställd. Att vara underordnad innefattar att 

sjuksköterskorna saknar mandat att påverka ekonomi, arbetsmiljö, bemanning och 

kompetens hos vårdbiträden.  

      När sjuksköterskor förväntades vara en länk som förmedlade information mellan 

den äldre och biståndsbedömare, läkare och vårdbiträden (I, II, III) var innebörden att 

hålla ihop helheten i vården. Sjuksköterskor förväntades förstå och bedöma den 

specifika situationen utifrån omvårdnad, omsorgs- och medicinskt perspektiv. 

Sjuksköterskorna förväntades att ha en nära relation till den äldre och kunna bedöma 

och tolka den äldres outtalade behov och besluta utifrån vad som är realistiskt att göra i 

den aktuella situationen (III). Sjuksköterskorna behöver kunna förstå vad som inte är 

normalt för just den här äldre i situationen. Enligt Benner & Wrubel (1989) krävs det 

erfarenhet, mognad och lyhördhet för att kunna ta sådana beslut. Att samtidigt förväntas 

följa biståndsbedömares och läkares tankegångar och beslut och bara vara en 

förmedlande länk (II, III) medför att hålla sig inom sitt område utan att se vården av 

den äldre som helhet. Delarna omsorg, omvårdnad och medicinsk vård var inte 

placerade på samma nivå (IV) utan omvårdnad var på en nivå under. Lingås (1992; 

1993) menar att helhet kan ses på olika sätt. Om man anser att det ena yrket är 

överordnat det andra så kan denna syn skapa konkurrens mellan områden. När man 

istället erkänner sin yrkesbegränsning, (III, IV) och ser sig som en del av en helhet kan 

detta skapa respekt och samverkan (Lingås, 1992, 1993).  

      Innebörden av förväntningarna från vårdbiträden, biståndsbedömare och läkare var 

paradoxala och att sjuksköterskor kan uppleva både yttre och inre konfliktsituationer 

med upplevelse av både moraliska och etiska dilemman, känslor av frustration och 

maktlöshet. Dessa konfliktsituationer kan uppkomma i specifika situationer när 

sjuksköterskor saknar förutsättningar att ge omvårdnad. 
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9.2 DISKUSSION AV SAMTLIGA STUDIER  
9.2.1 Förväntningar på sjuksköterskor 
Innebörden av förväntningarna från vårdbiträden (I), biståndbedömare (II) och läkare 

(III) kan sjuksköterskor i specifika situationer enligt tolkad helhet uppleva moraliskt 

och etiskt dilemma, maktlöshet och frustration. Sjuksköterskors (IV) beskrivningar av 

upplevelser av sin arbetssituation innefattade att vara värdefull och uppskattad, men 

också att vara nedvärderad och frustrerad. När sjuksköterskor (IV) upplevde sig 

uppskattade och värdefulla fanns en bekräftelse på att vara autonom i omvårdnad, och 

att den äldre, de anhöriga, vårdbiträden, biståndsbedömare och läkare kände tillit till 

sjuksköterskornas kompetens. Enligt Lögstrup (1994) har vi på förhand en tillit till 

varandra och det är först när den inte blir uppfylld som tilliten övergår i misstro. 

Stewart m.fl., (2003) belyser att när sjuksköterskor fick beskriva sin autonomi så rör det 

sig om att självständigt kunna ta beslut och att det fanns en känsla av ömsesidig respekt 

mellan olika yrkeskategorier  

       Sjuksköterskor (IV) upplevde behov av kunskap från olika specialområden inom 

omvårdnad och erfarenhet från olika områden vilket också var i överensstämmelse med 

vårdbiträdens (I), biståndsbedömares (II) och läkares (IV) förväntningar på 

sjuksköterskorna. Läkarna (III) förväntade sig även att sjuksköterskorna skulle kunna 

tolka och förmedla information på ett sådant sätt att läkaren kände närvaro i situationen. 

Enligt Martinsen (1989) är det sjuksköterskans uppgift att kunna tolka situationer även 

genom varseblivning och att artikulera sina intryck till andra. Förväntningen på 

kunskapsbehov stämmer väl in i Benner m.fl., (1995) beskrivning av kunskapen hos 

sjuksköterskor som befinner sig på lägst skicklighetsnivå. När sjuksköterskor har 

kompetens på denna nivå har de förmåga att tolka och förstå den aktuella situationen 

utifrån den äldres situation och hälso- och livshistoria, och samverka med andra 

yrkeskategorier (Benner m.fl., 1995). De kan då också lättare identifiera gränsen för 
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omvårdnad. Lögstrup (1994) menar att i ett gränslöst ansvar finns det risk att man tar 

ansvaret ifrån den som har ansvaret. 

      Sjuksköterskorna (IV) upplevde sig även synliga när de tilläts att sätt gräns för 

omvårdnad och påtala att ett problem var någon annans ansvarsområde. Lingås (1993) 

menar att gränssättning som ses som en del av en helhet, kan skapa respekt och leda till 

samverkan. När gränsen var identifierad upplevde sjuksköterskorna ibland att de kunde 

ha ett förhållningssätt mer som konsult till den äldre. När sjuksköterskorna är trygga i 

sin kompetens och som person kan de lättare pendla i sitt förhållningssätt till den äldre 

utifrån den aktuella vårdsituationen.  

     Läkarna (III) förväntade sig att sjuksköterskorna vågade ifrågasätta deras 

bedömningar. En förutsättning för att kunna göra detta är att sjuksköterskor har 

tillräckliga kunskaper. Sjuksköterskor (IV) upplevde behov av vidareutveckling och en 

specialistutbildning anpassad till deras arbete. Genom handledning och reflektion kan 

sjuksköterskor utvecklas både som individer i sin yrkesroll och som person (Benner 

m.fl., 1995; Gustafsson, & Fagerberg, 2004; Tveiten, 2005). 

 

9.2.2 Organisation 
När sjuksköterskorna (IV) förväntas agera på en högre organisatorisk nivå än de har 

befogenhet att göra kan organisationen i sig skapa konflikt för sjuksköterskorna. Den 

konflikt som sjuksköterskorna då kan uppleva kan innefatta känslor av maktlöshet och 

frustration på grund av bristande förutsättningar att ge en adekvat omvårdnad till den 

äldre. En möjlighet borde därför vara inbyggt i organisationen för sjuksköterskor att 

snabbt kunna inta en överordnad position med befogenhet att ta beslut för att 

möjliggöra omvårdnad i specifika situationer. För att inta en sådan position och våga ta 

beslut krävs att sjuksköterskor är trygga i sin kompetens, och sin egen person (Benner 

m.fl., 1995; Fagerberg, 2004). 
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     När sjuksköterskor (IV) upplevde sig uppskattade och värdefulla var de tillåtna att ta 

egna beslut för omvårdnad som samtidigt kunde innebära en förändring av 

biståndsbedömares eller överordnad chefs beslut. Sjuksköterskor upplevde att det fanns 

en tillit till deras förmåga att bedöma den aktuella situationen, och som möjliggjorde 

för dem att skapa en god omvårdnad. För sjuksköterskor (IV) innebar denna tillåtelse 

också bekräftelse på att omvårdnad var respekterad och synlig på en överordnad nivå i 

organisationen.  

     Sjuksköterskorna (IV) upplevde frustration när de inte var tillåtna att ta beslut som 

möjliggör omvårdnad. Ett moraliskt dilemma för sjuksköterskor (IV) var när det fanns 

risk för att den äldre skulle vara i behov av omvårdnad men det inte fanns någon fysiskt 

närvarande kollega att lämna över till när de slutade för dagen, eller när de i vissa 

situationer var ensamma och snabbt måste skaffa fram läkemedel för den äldre. Enligt 

Lögstrup (1994) så uppstår ett moraliskt dilemma när vi inte kan leva upp till det etiska 

kravet. Detta krav är absolut och innebär en förpliktelse att ta tillvara en medmänniskas 

liv. Dilemmat på grund av bristande bemanning upplevde sjuksköterskor (IV) även när 

de förväntades vara tillgängliga men på grund av tidsbrist inte kunde leva upp till dessa 

förväntningar. Denna förväntan uttalades av vårdbiträden (I), biståndsbedömare (II) 

och läkare (III). Sjuksköterskor (IV) upplevde också rädsla att på grund av tidsbrist, 

bristande informationsöverföring både mellan kollegor och från sjukhus göra misstag 

som kunde medföra att den äldre skadades. Brister vid utskrivning av den äldre från 

sjukhus har beskrivits av bl.a. Efraimsson m.fl. (2003), Walker m.fl., (2007). När den 

äldre har stora omvårdnadsbehov borde det vara självklart att sjuksköterskor från 

äldreboendet deltar i utskrivningssamtal. Det borde finnas inbyggt i organisationen att 

sjuksköterskor har mandat att snabbt kunna öka bemanningen för att skapa 

förutsättningar för en säker omvårdnad i den individuella situationen. 
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     Sjuksköterskorna (IV) upplevde att läkare saknade kunskaper om deras 

befogenheter att påverka bemannig och kompetens hos vårdbiträden, och därmed hade 

läkarna inte förståelse för sjuksköterskornas arbetssituation. Cooper och Mitchell 

(2004) och Venturato m.fl. (2007) har funnit att kollegor, läkare och även massmedia 

nedvärderar sjuksköterskor i vården av äldre. Flera studier beskriver att sjuksköterskors 

arbetssituation på äldreboenden är okänd för sjuksköterskor inom andra områden 

(Kelly m.fl. 2005; Eley, m.fl., 2007) något som beskrevs i studie IV. Detta kan kanske 

vara en anledning till att det upplevs ha låg status att arbeta på äldreboenden (Kelly 

m.fl. 2005; Eley, m.fl., 2007).  

      Enligt Gadamer (1975/1994) kan förståelsen för varandra underlättas genom att 

man förstår varandras historiska tradition. När vi förstår den historiska traditionen kan 

vi befria oss från våra fördomar, som gör att vi dömer för snabbt och följer det brukliga, 

och istället börjar tänka i nya banor (Gadamer, 1975/1994). Det är därför viktigt att 

vårdbiträden, biståndsbedömare, läkare och sjuksköterskor har tid att mötas i en 

kommunikation, som ökar förståelsen för varandra. Detta borde finnas inbyggt i 

organisationen oavsett vem som är arbetsgivare. 

        Biståndsbedömares (II) förväntning på sjuksköterskor var att de skulle fatta beslut 

enbart inom sitt område. Social omsorg och hälso- och sjukvård styrs utifrån olika lagar 

(SFS, 1982: 763; SFS, 2001: 453). Genom dessa lagar regleras gränsen för vad som är 

tillåtet och vad som är otillåtet och en maktutövning kan skönjas (Hörnqvist, 1996). 

Lagarna är utfärdade på samhällsnivå, men på mikronivå på äldreboenden kan 

maktutövningen innebära svårigheter för sjuksköterskor (IV) att ge omvårdnad. Det 

ökade gapet mellan krympande ekonomiska resurser och ett ökat antal äldre som är i 

behov av omsorg och omvårdnad har medfört nedskärningar i bemanningen på 

äldreboenden och skapat ett moraliskt dilemma för både biståndsbedömare, 

vårdbiträden, sjuksköterskor och läkare (Nordström, 1998; Trydegård, 2000; 
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Andersson, 2004). Detta är i linje med sjuksköterskors (IV) uppfattning. På 

samhällsnivå sker enligt Ricoeur (Kristensson Uggla, 1994) en kommunikation med ett 

”var” och ”en”, där den etiska dimensionen inte handlar om omsorg om den andre utan 

om en rättvis fördelning av resurser. Det är viktigt att sjuksköterskors dilemma att 

utföra en god vård på individnivå för den äldre på äldreboenden blir uppmärksammat, 

och att sjuksköterskorna (IV) blir synliga i fördelningen av ekonomiska resurser på 

samhällsnivå. 

 

9.2.3 Horisontsammansmältning 
Enligt Gadamer (1975/1994) är kommunikation en förutsättning för förståelse och 

horisontsammansmältning. Biståndsbedömarna (II) uttalade att sjuksköterskor pratade 

ett annat språk och hade en annan utgångspunkt för vården än vad de själva hade. 

Flera studier beskriver också detta, och att sjuksköterskor utgår från att se det sjuka och 

biståndsbedömare från att se det friska hos den äldre (Hudson, 2002; Carlström, 2005). 

Denna erfarenhet beskrevs också av sjuksköterskorna (IV), som ibland använde 

biståndsbedömares språk för att bli förstådda. 

      Helheten av vården borde ses som en gemenskap där den äldre, sjuksköterskor, 

vårdbiträden, biståndsbedömare och läkare har olika delar av ansvaret, men som i 

kommunikation i samverkan med varandra tillsammans skall bilda en helhet. Enligt 

Gadamer (1975/1994) innebär förståelse en process där horisonter smälter samman och 

där samförstånd skapas. Sjuksköterskor, vårdbiträden, biståndsbedömare och läkare har 

olika ansvarsområden som kan liknas vid horisonter. När de låter sina respektive 

horisonter i samförstånd smälta samman i en ny meningshorisont kan en helhet skapas 

som innebär att omsorg, omvårdnad och medicinsk vård blir integrerade. I denna nya 

helhet är det viktigt att besluta vem som är ledare för helheten, och var respektive gräns 

går. Detta kan innebära att i specifika situationer såsom vård i livets slutskede och svårt 



 

40 

sjuka är sjuksköterskor ledare med befogenheter att ta beslut om utökad omsorg, 

bemanning, arbetsmiljö och kompetens. Detta kan stå i strid med när sjuksköterskor har 

ett konsultativt arbetssätt utan befogenheter som ledare, eller tillåts ta beslut i enlighet 

med Socialtjänstlagen (SFS, 2001: 453).  
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10 METODDISKUSSION  
Syftet med kvalitativa studier är att belysa resultat, som ska öka förståelsen för det 

studerade fenomenet och överföras på liknande situationer och sammanhang 

(Horsburgh, 2003). Jag valde att studera fenomenet från de personalkategoriers 

synvinkel som tar beslut om och utför vården på individnivå.  Fenomenet valdes för att 

kunna studera olika personalkategoriers förväntningar på sjuksköterskor inom 

äldreomsorg. Dessa valdes för att de förväntas samverka med varandra för att skapa 

helhet i vården på individnivå (SOU, 1990/1991). När man läser resultatet kan man 

ibland få intryck av att den äldre också deltagit, men detta beror på att 

intervjupersonerna ofta talade om den äldre, och ibland intog den äldres perspektiv.  

     Två olika analysmetoder valdes för att nå respektive syften i studierna. För mig 

kändes det rätt att använda fenomenologisk hermeneutik (I, II, III) då jag ville belysa 

innebörder. Syftet med att välja latent innehållsanalys i studie IV var att 

sjuksköterskorna skulle ha reflekterat över resultatet från de första studierna, och med 

latent innehållsanalys kunde jag nå detta syfte. För att kunna reflektera fick 

sjuksköterskorna i samband med inbjudan att delta i studien information om resultatet 

från de tre första studierna. I intervjun valde sjuksköterskorna att mera tala om sina 

egna upplevelser av förväntningar och den egna arbetssituationen, och jag kunde då ha 

valt fenomenologisk hermeneutisk metod även för denna studie. 

     Urvalet av deltagare i alla fyra studierna är gjort utifrån intresse för att delta och ha 

erfarenhet av fenomenet som studeras (Morse m.fl., 2002). Av de 44 deltagarna hade 

alla mer än två års erfarenhet, och sex deltagare var män. Flera studier visar att män är 

underrepresenterade i vården (Killien, 2004; Socialstyrelsen, 2007) men då inte något 

genusperspektiv fanns för urval av deltagare gjordes inget mer urval för att få en 

jämnare könsfördelning. För att få variationer valdes deltagarna från en större och en 

mindre kommun och deltagarna var verksamma inom olika enheter i kommunerna. 
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Chefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor i respektive kommuner förmedlade 

enheter där studien genomfördes och i studie III intervjupersoner som fick inbjudan att 

delta i studierna. Det finns en risk att deras val kan ha påverkat urvalet, men en 

bedömning gjordes att den risken fick tas. Deltagarna valde själva tid och plats för 

intervjun, och längden på intervjun kan ha påverkats av att flera av intervjupersonerna 

ville veta hur lång tid den skulle ta. Läkarna valde att bli intervjuade på sin mottagning, 

och de hade inte bokat in patienter under en timma, och därför fick intervjun inte vara 

längre än en timma. Alla deltagarna valde att bli intervjuade under ordinarie arbetstid 

utom vårdbiträdena, som valde före eller efter arbetstid, eller i sitt eget hem. En 

anledning till vårdbiträdenas val av tid kan vara att de inte upplevde samma frihet att 

själva styra över sin arbetstid, vilket visade sig i en studie gjord av Lindgren (1992).  

      Vid intervjun är det den intervjuades levda erfarenhet som skall komma fram och 

det är därför viktigt att den intervjuade talar så fritt som möjligt, och inte känner sig 

styrd (Lindseth & Norberg, 2004). Vid intervjuerna i studie IV kan min förförståelse ha 

inneburit att kroppsspråk signalerade en förståelse för sjuksköterskornas upplevelse av 

sin arbetssituation. Watzlawick m.fl., (1967) ser kommunikationen som en cirkel utan 

någon början eller slut, där det dolda visar sig i vårt kroppsspråk. I intervjun är det 

därför tillåtet att interagera med den som blir intervjuad men det handlar inte om att 

styra. 

      Data för studierna I, II, III samlades in 4 år före studie IV. Enligt Graneheim och 

Lundman (2003) kan data som samlas in under ett långt tidsintervall bli motsägelsefulla 

 på grund av detta. Under detta tidsintervall inträffade inga större organisatoriska 

förändringar men möjligheter finns att förändringar i personalstruktur kan ha påverka 

utfallet. När datainsamlingen till studierna I, II, III genomfördes var jag anställd som 

medicinskt ansvarig sjuksköterska i en del av en av kommunerna och därmed känd för 

några av deltagarna. Vid intervjuerna försökte jag tydliggöra att jag gjorde intervjuerna 
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som doktorand och inte i min egenskap av medicinskt ansvarig sjuksköterska. När 

datainsamlingen av studie IV gjordes hade jag varit tjänstledig från min tjänst i drygt 

ett år. Jag hoppas att de deltagare som kände mig som medicinskt ansvarig 

sjuksköterska kände sig fria att tala, och att det var ett tillåtande klimat under intervjun. 

När den som blir intervjuad är i ett beroendeförhållande till den som intervjuar kan 

detta påverka intervjun (Lincoln & Guba, 1985; Forsman, 2002). Ingen av de 

intervjuade var vid intervjuns genomförande i något beroendeförhållande till mig. 

      Vid analys och tolkning av texten har metoderna fenomenologisk hermeneutik 

(Lindseth & Norberg, 2004) och latent innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003) 

använts. Intervjuerna avidentifierades vid utskriften till text. I alla studierna har det 

funnits en dialog i analys och tolkningsprocessen mellan medförfattarna tills en 

överenskommelse uppnåtts. (Sandelowski, 1994; Graneheim & Lundman, 2004). Det 

har ibland varit svårt att hitta likvärdiga översättningar på metaforerna till det engelska 

språket. Trovärdigheten inom kvalitativa studier handlar om att noggrant följa varje 

steg i den använda metoden, och att använda citat för att öka trovärdigheten (Morse 

m.fl., 2002). 
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11 IMPLIKATIONER FÖR ÄLDREVÅRD 
En gemensam lagstiftning för social omsorg och hälso- och sjukvård för äldre vore 

önskvärt något som också framkommer i översynen av vård och omsorg av äldre (SOU, 

2004: 068). Detta kan innebära att författningar och föreskrifter när det gäller 

kvalitetssystem, dokumentation för omsorg och hälso- och sjukvård, blir enhetliga.  

En organisation vars struktur är flexibel i vården för den äldre på individnivå, bör 

innefatta att befogenhet som överordnad regleras utifrån behovet hos den äldre och inte 

i befattning. Detta skulle kunna innebära att till exempel när den äldre har stora 

omvårdnadsbehov och vid vård i livets slutskede, sjuksköterskor blir överordnade med 

befogenhet att ta beslut som rör bemanning och kompetens. Ämnet gerontologisk 

omvårdnad måste göras tydligt i utbildningar och för sjuksköterskor så att de kan 

beskriva sitt uppdrag för att ge omvårdnad. Vidare ska det möjliggöras för 

sjuksköterskor att vidareutveckla sin kompetens genom specialistutbildning och 

kontinuerlig handledning för att stärkas i sin yrkesroll, och bedriva forskning. Behovet 

av välutbildade sjuksköterskor implicerar att i grundutbildning bör fokus flyttas från 

traditionell sjukhusvård till vård i eget boende. Detta är i linje med intentioner från 

samhället (Högskoleverket, 2007) avseende vård av äldre. Specialistutbildning för 

sjuksköterskor i vård av äldre bör lyfta problematiken om samverkan mellan 

yrkesgrupper. Tänkbar fortsatt forskning kan vara interventionsstudier av samverkan 

mellan olika yrkeskategorier och att studera andra yrkesgruppers förväntningar på 

sjuksköterskor på äldreboenden. Vidare behövs mer forskning om ämnet gerontologisk 

vårdvetenskap. 
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12 SUMMARY IN ENGLISH 
The intention for this thesis was to illuminate the meaning of nurse assistants, care 

managers, physicians’ expectations of nurses working in residential care homes, and 

Registered Nurses (RN) experiences of their working situation to make a good nursing 

care for the older people living in residential care home. The thesis includes four 

studies. 

     The increasing older population and a reduction of beds available in hospital imply 

that more vulnerable, ill and dying older people need to be cared for in residential care 

home. The old are entitled according to the legislation to live in residential care homes 

until end of their lives. As a result of a restructure of health and medical care provided 

to the older people within the residential care homes RNs in Sweden are now employed 

by municipalities instead of County Council. According to the legislation RNs do not 

have the authority to make decisions regarding the provision of social care. Today and 

in the future RNs working in residential care homes are therefore giving nursing care 

for very ill and dying older people. 

     Nursing care can be seen as a communicative, moral, practical creative activity with 

both content and nurse-patient relationship aspects. The relationship depends on the 

environment in which nursing care takes place and the RN’s ability to develop a 

helping and trusting relationship and sense of communion in the encounter. Nursing 

care focuses on promoting the highest possible quality of life and wellbeing. The RN’s 

role is to eliminate or minimise the old person’s self care limitations partially assisting 

and providing nursing care when their need can not be fulfilled independently. 

      Older people living in residential care homes thus receive care from professionals 

from social, nursing and medical care perspectives and with various caring 

responsibilities. To make a holistic care the RNs, the care managers, the nurse 

assistants and physicians must co-operate. The residential care home is a new context 
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for RNs to provide nursing care for vulnerable, ill and dying older people. It is therefore 

important to highlight the expectations regarding them and to describe the RNs own 

experiences of their working situation. The residential care homes in this thesis include 

sheltered housing, retirement homes and group- dwellings. 

The overall aim of the thesis is to study the expectations of the co- workers on the RNs 

and to study the RNs descriptions of their working experiences in order to get an 

understanding of the RNs work situation in residential care homes.  

Study I  The aim was to describe the expectations and highlight the meaning of 

the nurse assistants’ expectations of the RN who are responsible for the 

care of older people living in residential care homes. 

Study II  The aim was to highlight the meaning of the expectations of the care 

managers on the RN who are responsible for providing nursing care to 

older people living in residential care homes. 

Study III  The aim was to illuminate the meaning of physicians’ expectations 

regarding the nurse’s responsibility for care of older people living in 

sheltered housing, retirement homes and group- dwellings.  

Study IV  The aim was to describe the registered nurses experiences of their work 

situation in residential care homes for older people. 

 

The method for the thesis is based on a qualitative approach and for the data analysing 

process a phenomenological hermeneutical method was used in studies I, II, III and 

latent content analysis in study IV. Those methods have been chosen as the analytical 

process makes it possible to gain a deeper understanding of the meaning of the 

researched phenomenon. Both methods have been developed for nursing research. In 

all of the studies I, II, III, IV data was collected by interviews. The interviews were 

tape recorded and transcribed verbatim. The interviews in each of the studies were 
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collected during a period of two months. The phenomenological hermeneutical method 

used in studies I, II, III is inspired by works from the French philosopher Ricoeur. The 

data analysing includes the following steps: naïve reading and naïve understanding, 

structural analysis and lastly comprehensive understanding and reflection. The latent 

content analysing method used in study IV is inspired from Watzlawicks’ theory of 

communication. Each interview was read several times to get an overall picture of the 

text and each subject. The text was then divided into meaning unit, who was condensed 

close to the text and abstracted at a higher abstract level, creating sub themes and 

themes. 

      Totally 44 persons from two municipalities were interviewed. The participants 

chose the time and place for the interview. The interview in all studies started with 

questions regarding age, education and work experience. For studies I, II, III then the 

participants were asked to narrate as freely as possible about their expectations 

regarding RN, and in study IV the RNs describe their own experiences of their work 

situation. The interviewer asked follow up questions like How? What do you mean? to 

get a deeper understanding.  

     In study I ten nurse assistants were interviewed. The naïve understanding revealed 

that the expectations were about wish to be close to the RN, and RNs closeness to older 

people, the relatives and the physicians, and to have time, knowledge and to make their 

own decisions. The NAs expressed satisfaction with RNs competence, but 

dissatisfaction with the RNs intentions to delegating tasks to them. In the structural 

analysis the following themes were developed “the RN as the key person responsible 

for the provision of care”, the RN as a fellow human being” and “the RN as an expert”. 

The RNs were expected to take responsibility for both social and nursing care and 

being an expert in providing care and for being fellow human beings. The RNs were 

expected to make stand alone decisions and create a sense of trust for both the old and 
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the NAs and have courage to work alone and create a safe environment for both the old 

and the NAs. The meaning of the expectations was that the RNs are like a captain of the 

caring team, but at the same time a fellow worker of the caring team.  

      In study II ten care managers were interviewed. The naïve understanding was that 

the meaning of the expectations was about being present close to the old day and night, 

having time knowledge about the old and the nursing cares place in the organisation 

and ability to work autonomously. In the structural analysis the following themes were 

developed “always being available”, “being satisfied with the position of a RN”, “to be 

satisfied with a midlevel co-ordinating position”, “to be satisfied with having limited 

authority within organisation”, “trust each other and thrust as RN” and “an independent 

role in caring”. In the new understanding the meaning of the expectations could be 

illustrated by using metaphors such as “a bodyguard for the older people”, “a spider in 

the cobweb of caring, but with limited authority” and “a bridge builder at one of the 

abutments”. 

     In study III twelve physicians were interviewed. The naïve reading of the interviews 

characterizes the physicians’ expressed views of RN by using the metaphors “the 

extended arm”, “gatekeeper” and “belonging to a no- man’s land”. In the structural 

analysis a deeper understanding of the metaphors are given. The meaning of the new 

understanding was that the physicians expected the RN to “replacing the physician”, 

“levelling out physicians’ involvement”, “working independently”, “judging the 

situation in each case” and ”sometimes like nursing care in hospital and sometimes like 

nursing care in people’s private home”. The physicians’ wanted the RNs to have 

courage and capacity to make autonomous decisions and assess the whole situation 

with the same goal insight as the physicians’, and reflect upon medical treatment. The 

meaning was also to communicate the situation and provide a clear picture to the 

physicians’ and judgement when and how quickly the physicians’ presence is needed. 
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The physicians wanted the RN to be the leader with authority to supervise and delegate 

tasks to the nurse assistants. The RNs were expected to be able to switch between 

keeping a distance and being close to the old. When RNs have this skill, the physicians 

have a feeling of “we” towards the nurse and otherwise the feeling was “them”. 

     In study IV twelve RNs were interviewed. The themes that were identified included 

both positive and negative aspects of the RNs’ experiences. The main themes were 

about feeling appreciated and valued, but at the same time feeling underestimated and 

frustrated. The RNs felt appreciated and valuable when they provided nursing care and 

trust and support to others. When the RNs felt appreciated and valued it was in 

situations when they experienced to be allowed to make decision for more social care 

and resources to make a good nursing care in specific caring situation for the old. The 

RNs were allowed in specific situation make decision on a higher level then they were 

allowed by laws. It was also when they could identify the perimeters for nursing care 

and were allowed to say no to make social care. When the perimeters for nursing care 

are clear, the RNs experienced to be confirmed to be autonomous, visible and listened 

to. They felt frustrated and experienced moral distresses when they were not allowed to 

make decision on a higher level. These imply that making god nursing care in specific 

situations they have to break laws and rules otherwise the old could be harm. The RNs 

felt underestimated when colleagues, physicians in hospital did not have knowledge 

about the context they worked in and thought their questioned of discharging the old 

from hospital was about the RNs competence to performance skills, when it was about 

authority and resources to make a good and safe nursing care.  

     It is a difficult task for RNs working in residential care homes to meet all of the 

expectations placed on them, resulting in a risk of conflicts and moral distress. A 

precondition to avoid this is to have a communication process which makes the 

perimeters for nursing care in the caring situation visible. The perimeters of nursing 
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care for the old could be like a horizon, and social care, medical care and the old have 

each of them their own horizons. In the communication process a new common horizon 

creates where the perimeters the authority to decision is regulated by the highest 

horizon. This imply the RNs get authority to make decision for social care, more 

resources and competence in difficult nursing care situations, and this make it possible 

to integrate social care and health and medical care. 

      The implications for further studies are research of the integrating process of social- 

and nursing- and medical care. Another important duty is to study other professions 

expectations of RNs working in residential care homes. Furthermore, research is 

needed to develop the subject gerontological nursing care. 
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13 TACK 
Jag har nu kommit till den punkt då mitt avhandlingsarbete har kommit i hamn. Det kan 

liknas vid en lång seglats som sträckt sig över många år. Ibland har jag haft medvind, 

ibland stiltje och ibland har det till och med känts som motvind. Jag har många att tacka 

för att jag nu är i hamn.  

 

Förts och främst vill jag tacka de vårdbiträden, biståndsbedömare, läkare och 

sjuksköterskor, som deltagit i studien och delat med sig av sina erfarenheter. Utan dem 

hade det inte blivit någon avhandling, 

 

Jag vill också tacka mina handledare professor Sirkka-Liisa Ekman vid Karolinska 

Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för 

omvårdnad och professor Ingegerd Fagerberg vid Mälardalens högskola, Institutionen 

för vård- och folkhälsovetenskap, Västerås. Utan Sirkka-Liisa hade jag aldrig vågat 

komma igång. Det var hon som fick mig att ansöka om att bli doktorand och som fick 

mig att fortsätta då jag mest kände motvind. Ingegerd kom in i den senare delen av min 

resa och gav mig vind i seglen så att jag snabbt nådde fram. Ett varmt och stort tack till 

dessa två som genom stöd uppmuntran och stort kunnande fått mig att hålla rätt kurs 

och samtidigt sett till att jag haft roligt under resans gång. 

 

Jag vill också framföra ett stort tack till Margareta Nilsson, som var medförfattare till 

en av artiklarna och som genom sitt kunnade och sin analytiska förmåga fick mig att 

ändra riktning och nå fram med den artikeln. Ett stort tack till mina doktorandkollegor 

vid Karolinska Institutet, Sektionen för omvårdnad och Mälardalens högskola, 

Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap i Västerås, som genom diskussioner, och 

kritisk granskning av vad jag skrivit givit mig sitt stöd. Ni har varit oumbärliga. Tack 



 

52 

också till Kristina de Sinegube Lundh vid Karolinska Institutet som hjälpt mig att hålla 

ordning på administrationen av mina forskarutbildningskurser i LADOK 

 

Jag vill också rikta ett stort tack till min man Hans-Olof för allt stöd och att du bidrog 

till min försörjning under den tid jag varit tjänstledig för att skriva klart avhandlingen. 

Avhandlingen hade aldrig blivit klar utan ditt stöd. 

 

Ett stort tack till min övriga familj Johan och Ella, Jenny och Gustav som tyckt att det 

har varit roligt att ha en mamma och svärmor som fortfarande studerade. Tack också till 

mitt barnbarn Filip, som fått mig att ibland få distans till avhandlingsarbetet. 

 

Tack alla ni vänner som bidrog med stöd, intresse och uppmuntran. Tack för att ni alla 

har funnits runt mig och trott på mig. 

 

Tack till Kamratföreningen Sahlgrensringen, Demensförbundet, Uppsala 

Hemsysterskolas Fond, SSF som givit mig ekonomiskt bidrag till språkgranskning och 

genomförande av intervjuer, och till Jennifer Woodbridge som granskat min engelska. 
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