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SUMMERING 
Denna kvalitativa studie syftar till att skapa en förståelse för hur äldre personer med komplexa 

behov upplever bemötande och delaktighet i mötet på vårdcentraler i Region Uppsala. Studien 

är utförd på uppdrag av Region Uppsala och arbetet med utvecklingen av äldremottagningar 

på vårdcentraler i regionen. Studien består av åtta semistrukturerade intervjuer med personer 

över 75 år som har komplexa behov. De teoretiska begrepp som används för att analysera 

resultatet är human service organizations och negotiated order. Resultatet visar att 

intervjupersonerna upplever brister i bemötandet som kan kopplas till vårdcentralen som 

organisation. Bristerna som intervjupersonerna upplever har bland annat att göra med hög 

personalomsättning och att det är svårt att komma i kontakt med vårdcentralen. Även om det 

förekommer brister i organisationens uppbyggnad uttrycker intervjupersonerna en förståelse 

för att vårdcentralen som organisation är komplex och har ett stort flöde av patienter. En del 
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maktobalans i mötet av patient och personal. Intervjupersonerna upplever ett gott bemötande 
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när de får ta del av information gällande sin sjukdom och vårdplan.  
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1. INLEDNING 
Gruppen äldre personer blir större i takt med att medellivslängden ökar i Sverige. Det blir 

vanligare att personer över 65 år får vård och omsorg i sitt ordinära boende. Dessa personer har 

allt oftare komplexa vårdbehov vilket ställer högre krav på resurser och kompetens inom både 

sjukvården och äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2020:7f.). Antalet personer som är 80 år eller 

äldre förväntas att öka från 534 000 till 806 000 personer till år 2030, vilket kommer att 

innebära stora utmaningar för vården och omsorgen (Socialstyrelsen, 2020:15).  

Rätten till en trygg vård och omsorg är grunden för allt vård- och omsorgsarbete. För att skapa 

trygghet krävs det att insatserna anpassas till individen. När äldre personer kommer i kontakt 

med exempelvis biståndshandläggare på äldreförvaltningen ska bedömningarna göras på ett 

omsorgsfullt och professionellt sätt. Den enskilde ska få ta del av tydlig information om 

insatsernas mål samt få återkommande uppföljningar (SOU 1997:170). I hälso- och sjukvården 

är mötet mellan patient och vårdpersonal kärnan i verksamheten. Bemötande, information och 

delaktighet är ledord i det patientcentrerade arbetssättet som visat sig ha en positiv inverkan på 

vårdresultatet (Socialstyrelsen, 2015:21). Vårdupplevelsen för äldre personer innefattar med 

andra ord inte enbart en medicinsk aspekt, utan även en social i form av bemötandet från 

vårdpersonal och graden av delaktighet i sin vård. 

Frågor om bemötandet av äldre personer handlar om mellanmänskliga relationer, makt, 

kunskap och människosyn och är relevant inom flera samhällsområden. Åldrandet ger i sig ofta 

upphov till vård- och omsorgsinsatser men att generalisera äldre personer som grupp kan 

innebära risker. Äldre personer riskerar att enbart betraktas som brukare av insatser och deras 

andra roller i samhället kan anses vara oviktiga (SOU 1997:51). Kunskaper kring socialt utsatta 

äldre personer och äldre personers levnadsförhållanden utgör en liten del av 

socionomutbildningen. Desto större vikt ligger vid kunskap om familje- och individomsorg 

(Gunnarsson, 2008:116). Detta är något som vi anser stämmer överens med hur utbildningen 

har varit upplagd under de år vi har studerat på socionomprogrammet.  

BÄTTRE OMHÄNDERTAGANDE AV ÄLDRE MED KOMPLEXA BEHOV 
Studien utförs på uppdrag av Region Uppsala. Regionen har inlett ett projekt vid namn “Bättre 

omhändertagande av äldre med komplexa behov”. Projektet syftar till att identifiera personer 

som är 75 år eller äldre med risk för stora vårdbehov och utveckla ett riktat arbetssätt mot denna 

målgrupp. Det riktade arbetssättet förväntas minska onödig akut sjukhusvård och bidra till 
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bättre liv och hälsa för målgruppen. Arbetssättet förväntas även minska kostnaderna för hälso- 

och sjukvården. Det proaktiva arbetssättet ska prövas på ett flertal vårdcentraler i Region 

Uppsala under 2021 (se bilaga 1). Det riktade arbetssättet utvecklas på särskilda 

äldremottagningar som kommer vara en del av ett antal utvalda vårdcentraler i Region Uppsala. 

Målet med äldremottagningarna är att förbättra omhändertagandet av äldre personer med 

komplexa behov (se bilaga 2). Detta sker genom att en äldrekoordinator har överblick och 

kontroll över flödet av äldre personer som kommer till vårdcentralen för att kunna identifiera 

målgruppen. Äldrekoordinatorn har tillsammans med verksamhetschefen det övergripande 

ansvaret för en äldremottagning på respektive vårdcentral i Region Uppsala. Äldrekoordinatorn 

ansvarar för att arbetet på äldremottagningen ska vara personcentrerat, rehabiliterande och 

hälsofrämjande (se bilaga 3). 

PROBLEMFORMULERING 
Äldre personer är en växande grupp i samhället som har alltmer komplexa vårdbehov och 

hamnar i skymundan under socionomutbildningen. Äldre personer bör bli sedda och hörda som 

medmänniskor när de söker hjälp hos människobehandlande organisationer och inte endast ses 

som hjälpsökande. I och med Region Uppsalas arbete med att utveckla äldremottagningar för 

äldre personer med komplexa behov, blir det relevant att göra äldre personers röster hörda 

angående vad de anser vara viktigt gällande bemötande och delaktighet vid besök på 

vårdcentralen. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Region Uppsala arbetar med att utveckla äldremottagningar på ett antal vårdcentraler i 

regionen. Utvecklingsarbetet innefattar ett riktat arbetssätt mot målgruppen äldre personer över 

75 år med komplexa behov. Syftet med studien är därför att bidra med en förståelse för hur 

äldre personer över 75 år med komplexa behov upplever mötet med sin vårdcentral gällande 

bemötande och delaktighet. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

● Hur upplever äldre personer med komplexa behov att de blir bemötta på vårdcentralen? 

● Hur upplever äldre personer med komplexa behov att de får vara delaktiga på 

vårdcentralen? 
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Komplexa behov 

Komplexa behov är ett begrepp som förekommer i Region Uppsalas projektplan för 

utvecklandet av äldremottagningarna. Enligt projektplanen kan en person med komplexa behov 

exempelvis vara en person som är skör och äldre, som har flera kroniska diagnoser eller som 

äter flera läkemedel (se bilaga 2). I projektplanen framgår det att projektgruppen har identifierat 

målgruppen äldre personer med komplexa behov genom att använda det regiongemensamma 

screeningverktyget för geriatrisk riskprofil (GRP) och SAS Vaya-rapporten “Bättre 

omhändertagande äldre”. Både GRP och SAS Vaya-rapporten utgår från ett antal kriterier i ett 

formulär som den äldre personen fyller i tillsammans med vårdpersonal. Kategorierna berör 

exempelvis antal läkemedel, antal kroniska sjukdomar, antalet vårdkontakter under det senaste 

året och hur den sociala situationen ser ut. Får patienten tre eller fler poäng bedöms den ha 

komplexa behov eller vara en geriatrisk riskpatient och därmed även en äldre person med 

komplexa behov (se bilaga 4). 

Multisjuk 

Begreppet multisjuk förekommer i den tidigare forskningen och kommer att användas i 

forskningsöversikten och vid de tillfällen hänvisning sker till den tidigare forskningen. 

Socialstyrelsens definition av multisjuk är då en person har tre eller fler diagnoser samt har 

varit inlagd på sjukhus minst tre gånger under en ettårsperiod (Socialstyrelsen, 2018).   

Bemötande 

Bemötande kan definieras som ett uttryck för hur någon uppträder eller uppför sig mot en annan 

person. Bemötande innefattar ett mellanmänskligt samspel som grundas i inställningen 

personerna har gentemot varandra (SOU 1997:51). Vår definition av bemötande innefattar 

patientens känsla av att bli sedd och hörd i mötet med vårdcentralen samt huruvida patienten 

får ta del av information på ett begripligt sätt. 

Delaktighet 

Delaktighet kan definieras som då en person får individuellt utformat stöd och då personens 

erfarenheter och synpunkter tas tillvara på (Kunskapsguiden, 2020). Vår definition av 

delaktighet innefattar patientens möjlighet att kunna göra informerade beslut om sin vård samt 

att patientens motivation tas tillvara. 
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DISPOSITION 
Fortsättningsvis följer ett kapitel som behandlar studiens forskningsöversikt om sociala 

faktorer inom vården riktad mot personer med komplexa behov eller äldre personer med eller 

utan komplexa behov. Därefter presenteras ett kapitel om studiens teoretiska ramverk, vilket 

består av de teoretiska begreppen human service organizations och negotiated order. Vidare 

följer ett metodkapitel som innehåller en presentation av socialkonstruktivismen som studiens 

vetenskapsfilosofiska ansats följt av studiens forskningsmetod som är semistrukturerade 

intervjuer. Metodkapitlet avslutas med etiska överväganden. Därefter följer ett kapitel om 

studiens resultat och analys. Studien avslutas med ett diskussionskapitel och studiens koppling 

till socialt arbete.  

2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning om äldre personer med komplexa behov samt 

hur delaktighet och bemötande tar sig uttryck i sjukvården idag ur både patient- och 

personalperspektiv. Studierna är främst utförda inom det medicinska forskningsfältet, men 

även inom det socialgerontologiska. Den tidigare forskningen är medicinskt präglad eftersom 

studien utförs i ett vårdsammanhang. Vårdcentralen utgör arenan för studien, därför blir följden 

att mycket av den tidigare forskningen är utförd inom sjukvården. Den tidigare forskningen ger 

en bild av hur sjukvården är organiserad och bidrar med en förståelse för fältet där vår studie 

utförs. Nedan presenteras sökprocessen, en presentation av de vetenskapliga artiklarna samt de 

tre återkommande temana inom forskningen: komplexa behov och komplex vård av multisjuka 

personer och äldre personer, patientinflytande och individanpassad vård samt relationen mellan 

vårdpersonal och vårdsökande. Avslutningsvis följer en sammanfattning och reflektion av 

forskningsläget.  

SÖKPROCESS 

I sökprocessen för att hitta tidigare forskning har vi främst utgått från Uppsala universitets 

bibliotekstjänst och Google Scholar. Vi har använt oss av relevanta begrepp hämtade ur 

projektplanen vi fått ta del av från Region Uppsala, som exempelvis “äldre” och “komplexa 

behov”. I sökandet dök begreppet “multisjuk” upp regelbundet. Eftersom multisjuk liknar 

definitionen av komplexa behov blev begreppet en del av den fortsatta sökprocessen. Dessa 

begrepp härrör främst till det medicinska fältet och har därför behövt kombineras med begrepp 

kopplat till upplevelsen av vården, som exempelvis “delaktighet”, “patient impact” och “patient 
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participation”. För att hitta tidigare forskning med en tydligare koppling till socialt arbete med 

äldre kombinerades sökord som “socialt arbete”, “äldre”, “ageism”, “ålderism” och 

“samverkan”. I sökprocessen har vi även använt oss av de booleska operatorerna AND, OR 

och NOT för att kombinera exempelvis “multisjuk AND äldre” för att minska antalet sökträffar 

och hitta så relevant forskning som möjligt. Vi har även behövt avgränsa oss genom att 

exempelvis lägga till “NOT palliativ” eftersom vi inte är intresserade av vård i livets slutskede. 

Träffarna var ganska liknande oavsett hur sökorden kombinerades, vilket ledde till att sökandet 

också bestod av att studera referenserna i de funna artiklarna. 

PERSPEKTIV I TIDIGARE FORSKNING 
Innan presentationen av resultaten av den tidigare forskningen och vår tematisering av denna 

presenteras de utvalda artiklarna närmare. Syftet med detta är att ge en tydligare bild av 

artiklarnas syften, vilka metoder som har använts samt i vilken kontext studierna är 

genomförda, både sett till geografisk plats och forskningsfält. Detta underlättar läsningen av 

vår tematisering. 

Den tidigare forskningen består av både internationell och nationell forskning och behandlar 

patientperspektiv, läkar- eller vårdpersonalperspektiv samt effekter av hur personalen förhåller 

sig till patienterna. Studiens forskningsöversikt behandlar även det sociala arbetet med äldre 

personer. Forskningen som behandlar läkar- eller vårdpersonalperspektivet består av Sjögren 

Forss (2020) som utfört en kvalitativ litteraturöversikt som undersökt hur ålderism tar sig 

uttryck inom den svenska sjukvården. Även Ekdahls et al. (2012) studie representerar 

läkarperspektivet där svenska läkare blev intervjuade i fokusgrupper om deras upplevelse av 

äldre patienters deltagande i det medicinska beslutsfattandet. I studien presenteras även Larsen 

et al. (2017) som gjort en svensk intervjustudie med kommun, hemtjänst och hälso- och 

sjukvårdspersonals upplevelse av samverkan kring multisjuka äldre personer.  

Forskningen som behandlar resultatet av olika tillvägagångssätt inom vården består av Akners 

(2003) fallbeskrivning av en svensk 87-årig multisjuk kvinna som syftade till att synliggöra 

hur frånvaro av samordnad behandling försvårar optimal behandlingsstrategi. 

Den största delen av den tidigare forskningen är utförd ur ett patientperspektiv. Kiessling och 

Kjellgren (2004) har i en svensk kvalitativ studie intervjuat åtta patienter på en 

operationsavdelning om deras upplevelse av delaktighet i vården och olika faktorer som 
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påverkat deras delaktighet. Ytterligare två svenska intervjustudier som använts är Ekdahl et al. 

(2010) som intervjuat sköra äldre personer angående deras preferenser vad gäller deltagande i 

medicinskt beslutsfattande under sjukhusvistelsen samt Hamlin et al. (2013) som intervjuat 

patienter som genomfört självdialys med syftet att belysa patienternas upplevelse av 

delaktighet under dialysen. Forskningsöversikten består även av internationella studier. Poitras 

et al. (2018) har i en kvalitativ litteraturöversikt identifierat vilka delar i den patientcentrerade 

vården och vården med multisjuka personer som resulterat i positiva hälsoeffekter för 

patienten. Ytterligare en internationell studie är Noël et al. (2007) som i en enkätundersökning 

jämfört en grupp multisjuka personer med en grupp icke multisjuka personer gällande hur 

villiga respektive grupp är att vidta åtgärder för att på egen hand förbättra sin hälsa och uppsöka 

vård som erbjuds av andra än läkare. Urvalet i studien utgjordes av primärvårdspatienter i 

Texas, USA. I forskningsöversikten presenteras även resultat från Langhoff Kidholm och 

Steenvinkel Emtekjær Pedersen (2021) litteraturöversikt som undersökt både kvalitativa och 

kvantitativa studier med syftet att identifiera och kartlägga kunskap om patienter över 60 år 

och hur deras ålder påverkar omvårdnaden. Studien undersökte även hur faktorer som respekt 

och värdighet i omvårdnaden upplevdes av äldre patienter. 

Slutligen består forskningsöversikten av forskning som berör det sociala arbetet med äldre 

personer. Forskningsöversikten innehåller en vetenskaplig artikel av Gunnarsson (2008) som 

behandlar vilken plats kunskapen om äldre människor har i det sociala arbetet i Sverige. I 

forskningsöversikten presenteras även Jönsson och Harnett (2015) som skriver om det sociala 

arbetet med äldre personer samt From et al. (2009) som intervjuade äldre personer om deras 

upplevelse av bra och dålig vård i relation till den kommunala äldreomsorgen. Det presenteras 

även resultat från Hellström Muhlis (2003) avhandling om behovsbedömningssamtal inom 

äldreinriktat socialt arbete.  

TEMATISERING AV FORSKNINGSFÄLTET 
I detta avsnitt tematiseras den tidigare forskningen som presenterats i avsnittet ovan. Dessa 

teman är: komplexa behov och organisering av vården, patientinflytande och individanpassad 

vård samt vårdpersonalens bemötande av patienten.  

Komplexa behov och organisering av vården 

Det första temat som kan utläsas i den tidigare forskningen belyser hur komplexa vården av 

äldre multisjuka patienter upplevs av hälso- och sjukvården samt vilka utmaningar som kan 
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uppkomma i samverkan kring den patientgruppen. Detta tema har ett medicinskt fokus men är 

nödvändigt för att förstå sjukvårdens uppbyggnad. 

Ekdahl et al. (2012:4f.) beskriver hur läkare upplever äldre multisjuka patienter som mer 

tidskrävande än andra. Dels behöver de ofta mer vård, dels är det svårt att veta vilken typ av 

vård som krävs då äldre personers mående successivt försämras. Det kan därför vara svårt att 

utvärdera vilka metoder som fungerat och inte. Ekdahl et al. (2012:5) menar att de främsta 

orsakerna till att multisjuka äldre personer upplevs som en börda inom vården är bristande 

kompetens, helhetssyn snarare än individfokus, behov av tidskrävande vård och olämpliga 

rutiner. Även de multisjuka patienterna själva upplever sina komplexa behov som utmanande. 

Noël et al. (2007:419) presenterar ett antal negativa aspekter som multisjuka patienter 

identifierat med sin multisjukhet. Dessa var bland annat användandet av en mängd olika 

läkemedel (polyfarmaci), att behöva delta på flera möten rörande sina sjukdomar och dålig 

kontinuitet i vården. 

Vården av multisjuka äldre personer är mångfacetterad och komplex. Vårdbehovet beskrivs 

som komplext eftersom flera aktörer är inblandade, däribland sjukhus, primärvård och 

kommun. Akner (2003:2592) beskriver multisjuka äldre personers problematik som både 

medicinsk, social, psykologisk och existentiell vilket ställer krav på sambedömning. Dessa 

behov kan behöva tillgodoses av ett flertal behandlingsmetoder som erbjuds av olika 

yrkesgrupper inom olika organisationsformer. Detta innebär ett stort behov av samordning och 

kontinuerlig uppföljning och bedömning. Larsen et al. (2017) redogör för att de 

yrkesverksamma inom hemtjänst, kommun och hälso- och sjukvård önskar ett holistiskt synsätt 

i hur de ska ta hand om äldre multisjuka personer men också att samverkan handlar om tillit, 

misstro och känslor av säkerhet och osäkerhet vilket påverkade de professionella i samverkan. 

De yrkesverksamma som intervjuades i studien upplevde denna misstro när deras kompetens 

inte längre var efterfrågan i samverkan. Kommunanställda upplever även att det kan vara svårt 

att samarbeta med regionen då rutiner skiljer sig åt vilket hindrar effektiv patientvård. Tillit i 

samverkan uppstod när det fanns ett gemensamt fokus för patientens behov och när 

kompetensen från båda sidor togs tillvara på (Larsen et al. 2017:345f.). Intervjupersonerna 

upplevde även att det kunde vara svårt att få tag i en annan profession för samverkan och 

exempelvis distriktssjuksköterskor upplevde det svårt att veta vilka mediciner som patienten 

skulle ha när det var flera läkare inblandade (Larsen et al. 2017:346f.). Av den presenterade 

forskningen framkommer alltså att samverkan kring multisjuka äldre personer är komplex och 
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svår att genomföra i praktiken vilket riskerar att gå ut över patientens upplevelse av bemötandet 

och delaktigheten i vården. 

Patientinflytande och individanpassad vård 

Det andra temat vi fann i den tidigare forskningen handlar om vad som är viktigt för varje 

enskild patient att få ta del av under vårdprocessen och vilka faktorer som bidrar till en bra 

vårdupplevelse för patienten. Den tidigare forskningen handlar inte enbart specifikt om äldre 

multisjuka patienter, utan den handlar även om äldre patienter eller multisjuka patienter, likväl 

som patienter överlag. Det dras även paralleller till hur vad som är viktigt i kontakten med 

professionella inom äldreomsorg och kommunala förvaltningar som äldre personer kommer i 

kontakt med. 

Dagens medborgare är mindre auktoritetsbundna och ställer högre krav på inflytande i sin vård 

(Kiessling & Kjellgren, 2004:31). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska vården 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och den ska så långt som möjligt utformas 

i samråd med patienten. Ekdahl et al. (2012:1f.) menar vidare att vårdpersonalen har ett ansvar 

att involvera patienter i deras vård. Om patienter får vara med och fatta beslut i sin vårdprocess 

blir resultaten bättre och patienten nöjdare. Äldre personers medverkan minskar med åldern 

men de är mindre involverade än vad de skulle vilja vara (Ekdahl et al., 2011; Tariman et al., 

2010 refererad i Ekdahl et al., 2012:1f.). Noël et al. (2007:421f.) beskriver däremot att det finns 

motivation till involvering hos multisjuka äldre personer. Deras studie visar att en större andel 

av multisjuka patienter svarade att de var mycket villiga att lära sig 22 olika “self-management 

skills” jämfört med gruppen som inte var multisjuka. Self-management skills kan beskrivas 

som åtgärder en person vidtar för att förbättra sin hälsa på egen hand. Åtgärder som åsyftades 

i den specifika studien var exempelvis att sluta röka, förändra kostvanor, motionera, observera 

olika symptom och utveckla hobbys eller fritidssysslor. Det är enligt Noël et al. (2007:422) 

betydelsefullt att inte föreslå för många förändringar samtidigt för patienten då detta kan 

upplevas överväldigande. Därför bör förslagen grunda sig i bland annat individens egen 

motivation och beredskap för förändring.  

Av Poitras et al. (2018:5) litteraturstudie om patientinflytande framkommer att regelbundna 

fysiska möten och uppföljningar samt organisatoriska insatser som exempelvis 

tvärvetenskapliga möten där patienten får medverka har en positiv påverkan på upplevelsen av 

vården för patienten. Vidare menar Kiessling och Kjellgren (2004:32f.) att det finns tre 
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återkommande teman som påverkar patienters möjlighet till delaktighet och inflytande: behov 

av samtal, behov av kontinuitet samt behov av kontroll. Behov av samtal beskrevs av 

informanterna som en källa till information men detta upplevdes åsidosatt på grund av tidsbrist 

hos personalen. Samtal beskrevs även som ett tillfälle då patienten känner sig sedd och lyssnad 

på, vilket bidrar till en känsla av delaktighet. Dessutom fanns ett behov av kontinuitet hos 

personalen för att patienterna ska känna sig trygga. Kontinuiteten gynnar samarbetet och ger 

därför en starkare känsla av delaktighet. Det sista temat som var återkommande hos patienterna 

var behov av kontroll, både gällande när och hur vården utförs. Liknande resultat framkommer 

i From et al. (2009:160) studie gällande äldre personers upplevelse av den kommunala 

äldreomsorgen. Intervjupersonerna i studien vill att insatserna ska vara säkra och trygga. 

Trygghet uppstår när brukarna känner förtroende för omsorgspersonalen. Detta förtroende 

skapas genom att personalen har utbildning samt visar att de har tid för brukaren. Om 

personalen har tid för brukaren kan förtroendet växa sig starkare eftersom de lär känna 

varandra.   

Hamlin et al. (2013:15) menar att vården av personer som ofta är i kontakt med sjukvården bör 

genomsyras av trygghet. Detta kan skapas genom att patienterna blir mer delaktiga i sin vård. 

För att patienterna ska kunna uppnå en känsla av trygghet krävs det att de får ta del av kunskap 

om sin vård och sjukdom. Behovet av trygghet gäller inte bara i kontakten med sjukvården. 

Det uppkommer även i situationer då äldre personer kommer i kontakt med 

biståndshandläggare i kommunen. Hellström Muhli (2003:85) menar att småprat i mötet mellan 

brukare och biståndshandläggare fyller funktionen att skapa en arbetsrelation och en trygghet. 

Andra anpassningar handläggaren kan göra är att typifiera brukaren som exempelvis “glömsk” 

eller “person med nedsatt hörsel”. Detta kan underlätta hur handläggaren uppfattar brukaren 

och därmed kan bemötandet anpassas på ett så bra sätt som möjligt. Det kan dock vara 

begränsande att kategorisera en individ och typifieringen kan därför behöva modifieras under 

mötets gång (Hellström Muhli, 2003:87).  

Vårdpersonalens bemötande av patienten 

Det tredje och sista temat som skapats utifrån den tidigare forskningen behandlar svårigheter 

som kan uppkomma i mötet mellan patient och vårdpersonal. Det medicinska språket bland 

personalen kan upplevas svårt för patienten och sjukhuset som institution kan få patienter att 

känna sig underordnade. Samtidigt påverkas patientens upplevelse negativt av bristen på tid 

och kontinuitet hos personalen. Dessutom belyser den tidigare forskningen att äldre personer 



Brorsson & Lindén 

10 
 

berättar om viss åldersdiskriminering i mötet med vården. Även här dras paralleller till önskvärt 

bemötande inom äldreomsorg och kommunala förvaltningar. 

Kiessling och Kjellgren (2004:31) menar att det beroendeförhållande som råder mellan patient 

och vårdgivare kan hindra patienten från att framföra sina åsikter. Detta kan grunda sig i att 

patienten upplever en rädsla för att verka besvärlig. Vidare presenterar författarna en svensk 

kvantitativ studie där endast hälften av de 1 785 respondenterna uppgav att de vågade kritisera 

personalen (Lövgren et al., 1998, refererad i Kiessling & Kjellgren, 2004:31). Även Ekdahl et 

al. (2012:1f; Ekdahl, 2010:237) menar att patienter kan uppleva en minskad delaktighet i 

vården på grund av att de känner sig underordnade sjukhuset som institution. Detta kan 

exemplifieras med den språkbarriär som Kiessling och Kjellgren (2004:31) menar kan uppstå 

mellan patient och personal, där patienten exempelvis inte har kunskap om medicinska termer. 

Patienten kan även ha liten insyn i hur organisationen fungerar och får ofta otillräcklig 

information för att kunna vara delaktig i beslut om sin vård. Ekdahl et al. (2010:235f.) redogör 

även för i deras intervjustudie om sköra äldre personer att det finns språkbarriärer mellan 

personalen och patienten. På grund av åldrandet var en del patienter för sjuka för att ta del av 

informationen de fick vilket patienterna själva var medvetna om. Patienterna upplevde även att 

de var mindre delaktiga när personalen upplevdes som stressad vilket ledde till att de inte kunde 

ta del av all önskvärd information. Det är inte enbart inom sjukvården det kan förekomma en 

känsla av underlägsenhet hos den som söker hjälp hos organisationen. Hellström Muhli 

(2003:163) beskriver att maktförhållanden kan råda även inom den kommunala omsorgen. När 

personalbrist råder går det ut över personen som mottar tjänsterna som äldreomsorgen erbjuder. 

Personalens rutiner styrs av turordning och inte av brukarnas önskemål eller behov. Dessutom 

informeras inte alltid den äldre personen om ifall en insats skulle utebli. Genom bristande 

information och individanpassning hamnar den äldre personen i en utsatt position gentemot 

äldreomsorgen som organisation.  Det är inte enbart inom sjukvården det kan förekomma en 

känsla av underlägsenhet hos den som söker hjälp hos människobehandlande organisationer.  

Relationen mellan vårdpersonal och den vårdsökande präglas delvis av kontinuitet och det 

personliga mötet. Ekdahl et al. (2012:5) menar att läkare upplever att det är svårt att lära känna 

äldre patienter på grund av tidsbrist och att de sällan återkommer till samma patient 

regelbundet. Kiessling och Kjellgren (2004:33f.) presenterar, som tidigare nämnt, behovet av 

kontinuitet som ett av tre återkommande teman som påverkade patienters möjlighet till 

delaktighet. Bristande kontinuitet får intervjupersonerna att uppleva att personalen inte har 
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tillräcklig kunskap om deras specifika behov, vilket tar sig uttryck i att de får olika besked från 

olika personer. Vidare beskriver författarna hur patienten gärna vill utveckla en relation med 

vårdpersonalen för att på så sätt känna sig sedd och hörd. Tidsbrist hos personalen blir 

frustrerande för patienterna eftersom det minskar deras känsla av att bli sedda som en 

medmänniska, något som kan uppfattas som en kränkning. Vidare skriver Ekdahl et al. 

(2010:235) att äldre patienter vill vara delaktiga i sin vård genom att få information och ha en 

bra kommunikation med personalen om deras sjukdomar. De vill att personalen ska ta sig tid 

för att förklara hur de kommer bli påverkade samt att de vill få möjlighet att själva berätta om 

hur de känner och tänker kring sin sjukdom. Det är viktigare för äldre personer att få ta del av 

information än att aktivt vara en del av samtalet.  

Att tillgång till information och relationen mellan den professionella och brukaren är viktig 

visar sig även i Hellström Muhlis (2003) forskning. Det är viktigt att handläggaren som arbetar 

med bistånd till äldre personer skapar en god kontakt i mötet med brukaren. I den inledande 

delen av mötet fungerar inkännandet av den äldre personen som ett tillvägagångssätt för att 

skapa ett förtroende. Detta kan exempelvis ske genom att handläggaren talar om ämnen som 

den äldre personen känner igen, såsom eventuella husdjur eller något annat som finns i 

brukarens hem (Hellström Muhli, 2003:84). Introduktionen av samtalet ska även innefatta 

syftet med mötet och tydliggöra för brukaren vem biståndshandläggaren är. Att inte ge en tydlig 

ram för mötet kan leda till att äldre personer inte vet vilken information som ska delges 

biståndshandläggaren (Hellström Muhli, 2003:100). 

Vidare menar From et al. (2009:158f.) att äldre personer upplever bra bemötande av den 

kommunala äldreomsorgen när personalen bemöter dem som medmänniskor. 

Intervjupersonerna i Froms et al. (2009) studie vill att omvårdnadspersonalen ska betrakta dem 

som en person och inte bara en uppgift som behöver utföras. Intervjupersonerna upplever även 

ett gott bemötande när omvårdnadspersonalen tar sig tid att lära känna brukaren då detta skapar 

en känsla av samhörighet. Ytterligare aspekter som anses bidra till ett gott bemötande är när 

personalen tar sig tid för att utföra uppgifter som de inte nödvändigtvis behöver. Det 

intervjupersonerna upplever som respektlöst är om omvårdnadspersonalen inte frågar vad de 

behöver utan utför uppgiften utan att informera om det. Ytterligare exempel på dåligt 

bemötande är när personalen visar en brist på intresse för personen de jobbar med. Exempel på 

detta kan vara att personalen lämnar rummet innan de är klara, använder arbetstiden för privata 

ärenden samt försummar intervjupersonernas behov. 
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Socionomer möter äldre personer inom andra områden än just äldreomsorgen. Därför är 

kunskap om åldrandet och äldre personers villkor av stor vikt (Gunnarsson, 2008:112).  Ett 

gerontologisk socialt arbete innebär socialt arbete som vänder sig till äldre personer och 

förankrade kunskaper om äldre personer och åldrande. Detta gäller även för äldre personers 

livsvillkor, synen på äldre personer, åldrandeprocessen samt olika typer av stöd- och 

hjälpfunktioner. Äldre personer har rätt till samma stödinsatser och välfärd som andra (Jönson 

& Harnett, 2015:15f.). Det skulle kunna argumenteras för att kunskap om äldre personers 

villkor är av vikt även för övriga yrkesgrupper som möter äldre personer för att de 

professionella ska kunna ge ett så gott bemötande som möjligt.  

Bristande kunskap om äldre personer och deras livsvillkor kan få negativa konsekvenser i 

bemötandet av äldre personer. Ett begrepp som beskriver detta är ålderism. Begreppet kan 

definieras på olika sätt men är vedertaget känt som “stereotypa föreställningar eller 

diskriminering som utgår från en människas ålder” (Andersson, 2002:104). Begreppet ålderism 

diskuteras sällan inom sjukvården, trots att äldre människor utgör en stor del av vårdtagarna. I 

en artikel om vikten av att synliggöra ålderism i svensk sjukvård, refererar Sjögren Forss (2020) 

till tre tidigare kvalitativa undersökningar utförda i en svensk kontext som baserats på 

intervjuer med sjuksköterskor. Dessa undersökningar studerade sjuksköterskors och äldre 

personers deltagande i kostrådgivning, arbetet med hanteringen av depressiva symptom hos 

äldre personer samt erfarenheter av inkontinensvård (Borglin et al., 2019; Borglin et al., 2020; 

Sjögren Forss et al., 2018, refererad i Sjögren Forss, 2020:113f.). I samtliga studier fanns 

tecken på ålderism trots att studierna inte ämnat att söka efter detta. Ålderismen tog sig uttryck 

i att kunskap om involvering av äldre personer fanns i teorin utan att omsättas i praktiken. 

Sjuksköterskorna tenderade även att ge relativt hårda direktiv till äldre personer istället för att 

ha en diskussion kring vad som behövde göras för att, i detta fall, förbättra näringsintaget 

(Sjögren Forss, 2020:113f.). Det är värt att ta i beaktning att dessa studier inte var stora i sin 

omfattning. Vidare var indikationerna på ålderism bland sjuksköterskorna en tolkning som 

gjordes av författaren. Studierna undersökte inte om liknande uppfattningar fanns hos gruppen 

äldre personer. Sjögren Forss (2020:114) menar att trots att studierna var mindre och att 

resultaten därmed bör tolkas med försiktighet, indikerar resultaten att sjukvården inte är 

opåverkad av ålderism vilket är något som kan påverka äldre personers välbefinnande negativt.  

I en dansk litteraturöversikt om patienter över 60 år och hur deras ålder påverkar omvårdnaden 

fann författarna tre teman: 1. äldre patienters upplevelse av behandling och vård, 2. upplevelse 
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av åldersdiskriminering, och 3. konsekvenser för hälsan. I det första temat framkom det att 

äldre personer upplever att deras ålder påverkar hur de blir behandlade av personalen, vilket 

tog sig uttryck i ett sämre individuellt stöd. Äldre personer menade även att deras ålder 

påverkade huruvida de fick en diagnos snabbt eller inte, specifikt vid behandling av depression. 

Detta ledde till att äldre patienter drog sig från att uppsöka vård igen eftersom de upplevt att de 

inte hade behandlats med respekt (Langhoff Kidholm & Steenvinkel Emtekjær Pedersen, 

2021:46). Det andra temat som berörde åldersdiskriminering visade att diskrimineringen ökade 

desto äldre patienten var. Denna diskriminering uttrycks i att de får sämre information, 

deltagande, uppmärksamhet och stödjande omvårdnad. Slutligen, i det tredje temat framkom 

det att detta skapar en negativ självuppfattning hos äldre personer och att åldrandet förknippas 

med en negativ utveckling av fysisk och mental hälsa. Det har bland annat framkommit att 

patienter som rapporterat åldersdiskriminering var mer deprimerade och hade en sämre 

livskvalitet än de som inte upplevt åldersdiskriminering (Langhoff Kidholm & Steenvinkel 

Emtekjær Pedersen, 2021:47f.).  

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen presenterats i tre teman. Det första temat 

behandlade vården av personer med komplexa behov och dess komplexitet. Det andra temat 

behandlade vilka faktorer som bidrar till en god vårdupplevelse för patienten. Det tredje och 

sista temat behandlade svårigheter som kan uppstå i mötet mellan patient och personal. Härnäst 

sker en reflektion över forskningsfältet där vi sammanfattar och problematiserar den tidigare 

forskningen. 

REFLEKTION ÖVER FORSKNINGSFÄLTET  
Sammanfattningsvis framkommer det av tidigare forskning att behoven av samverkan mellan 

yrkesgrupper och organisationer är en viktig komponent i vården av multisjuka personer i 

allmänhet och multisjuka äldre personer i synnerhet. Multisjuka äldre personers vårdbehov är 

komplexa och tidskrävande. Samtidigt berättar patienter om att tidsbristen är en faktor som 

påverkar vårdupplevelsen negativt eftersom de inte känner sig sedda och hörda. Tidsbristen är 

även något som vårdpersonal själva berättar om. Äldre personers delaktighet i vården minskar 

med åldern. Detta beror dock inte på att det finns en ovilja att delta, tvärtom uttrycker äldre 

personer att de önskar att vara mer delaktiga i sin vård än vad de är i nuläget. Faktorer som kan 

minska känslan av delaktighet är ovan nämnda tidsbrist, språkbarriärer mellan vårdpersonal 

och patient samt bristande kontinuitet i mötet mellan personal och patient. Av den tidigare 

forskningen kan det utläsas att patienters delaktighet i vården bidrar till en mer positiv 
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vårdupplevelse. Av den tidigare forskningen framkommer även att det förekommer både 

explicit och implicit diskriminering mot äldre personer inom vården. Den implicita 

diskrimineringen tar sig uttryck i att teoretisk kunskap om äldre personer inte alltid omsätts i 

praktiken. Den explicita diskrimineringen visar sig genom att äldre personer får mindre 

information och inte får vara delaktiga i vården vilket i sin tur påverkar den mentala och fysiska 

hälsan hos äldre patienter. 

Två av artiklarna som redovisats i den tidigare forskningen är utförda i en internationell kontext 

i Nederländerna, USA, England och Kanada. Eftersom sjukvården i dessa länder inte fungerar 

på samma sätt som i Sverige kan det diskuteras huruvida dessa är relevanta för vår studie eller 

ej. Däremot visar studierna liknande resultat som övriga artiklar som undersöker den svenska 

sjukvården och därför kan artiklarnas relevans motiveras. Vidare är majoriteten av den tidigare 

forskningen utförd inom slutenvården och inte inom primärvården, vilket vi ställer oss kritiska 

till eftersom upplevelsen av ett möte på vårdcentralen kan skilja sig från att vårdas på sjukhus 

under en tid. Däremot anser vi att aspekter som enligt den tidigare forskningen är viktiga i 

slutenvården även är relevanta och betydelsefulla i mötet med primärvården. Dessa aspekter är 

exempelvis att patienten ges tid, att det finns en kontinuitet bland personalen, att patienten får 

ta del av nödvändig information och att patienten kan känna sig delaktig i vården. 

Den tidigare forskningen som använts i studien undersöker både vårdupplevelsen ur ett 

patientperspektiv, vårdens hantering av multisjuka äldre personer eller multisjuka personer 

samt utvärderingar av arbetssätt riktade mot dessa grupper. Representationen av patienter 

kontra vårdpersonal har varit lika stor i den tidigare forskningen vi utgått ifrån. Trots att många 

av de kvalitativa studierna antagit patientens perspektiv, finner vi att den specifika gruppen 

äldre personer med komplexa behov inte funnits representerad. Eftersom äldre personer med 

komplexa behov är en växande grupp vars delaktighet minskar i takt med åldrandet, trots att 

det inom gruppen finns en motivation till delaktighet, kan genomförandet av denna studie 

motiveras. Dessutom har majoriteten av den tidigare forskningen fokus på slutenvården snarare 

än primärvården, vilket är ännu en lucka som denna studie ämnar att bidra med en förståelse 

för. Denna studie kommer, till skillnad från den större delen tidigare forskning, inte att 

positionera sig inom det medicinska fältet utan inom fältet socialt arbete eftersom studien inte 

fokuserar på medicinsk behandling eller resultat av medicinsk behandling. Istället fokuserar 

studien på det sociala mötet mellan personalen på vårdcentralen och den äldre personen med 

komplexa behov. Mötet mellan äldre personer och vårdcentralen kan förstås med hjälp av 
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teoretiska begrepp. De teoretiska begrepp som studien kommer att utgå från presenteras i 

följande kapitel om teoretiska perspektiv. 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I följande avsnitt presenteras våra teoretiska utgångspunkter vilka består av de teoretiska 

begreppen human service organizations och negotiated order. Vidare följer en motivering av 

hur dessa hör ihop, varför dessa är relevanta för vår forskningsfråga och hur de teoretiska 

begreppen kan bidra till analysen av vår empiri. 

HUMAN SERVICE ORGANIZATIONS  
Human service organizations är exempelvis skolor, sjukhus och socialtjänsten (Hasenfeld, 

2010:9). Hädanefter kommer vi att referera till begreppet med den svenska översättningen 

människobehandlande organisationer. Det som skiljer människobehandlande organisationer 

från andra organisationer är att det är människorna som organisationerna riktar sig till som 

utgör “råmaterialet”. Människor som kommer i kontakt med människobehandlande 

organisationer tilldelas rollen som exempelvis elev, klient eller brukare på samma sätt som de 

som arbetar inom människobehandlande organisationer blir tilldelade en auktoritär roll som 

exempelvis lärare, läkare och socialarbetare (Hasenfeld, 2010:11). Människor kommer i 

kontakt med ett flertal människobehandlande organisationer under livets gång, inom 

exempelvis utbildning, hälsa, arbete eller barnomsorg. De spelar en stor roll i människors liv 

vad gäller att bibehålla, förbättra och skydda välbefinnandet. Många av mötena mellan 

invånare och människobehandlande organisationer kan innefatta antingen personlig utveckling 

eller personlig sårbarhet, vilket ofta innebär en exponering av personlig information. Detta kan 

bidra till att många människor upplever att det finns en stor osäkerhet kring hur bemötandet 

kommer att te sig i mötet med dessa organisationer (Hasenfeld, 2010:9).  

Människobehandlande organisationer är en symbol för det omhändertagande välfärdssamhället 

och förväntas vara lyhörda för mottagarens behov. Samtidigt präglas de av byråkrati och 

kontroll (Hasenfeld, 2010:10). Hasenfeld (2010:12) tar som exempel att det i det medicinska 

mötet kan uppstå en dissonans mellan läkare och patient. När patienten ska berätta om sina 

behov och personliga upplevelser kan de begränsas av att fokus läggs på de tekniska aspekterna 

av diagnos och behandling. På så sätt finns det en förväntan på patienten att anpassa sig efter 

en organisatoriskt förutbestämd roll som just “patient”. 
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Relationen mellan klient och anställd är av största vikt i människobehandlande organisationer. 

Relationerna bildas i ett klimat som är präglat av struktur och rutinmässiga interaktionsmönster. 

I dessa interaktionsmönster synliggörs hur den anställda förhåller sig till organisationens policy 

i mötet med klienten (Hasenfeld, 2010:405). Det är i relationen mellan klienten och de anställda 

inom människobehandlande organisationer som resultaten av socialpolitiken synliggörs. Det 

är ett tillfälle där klienten utvärderas och där passande insatser sätts in. Karaktäristiskt för detta 

tillfälle och för denna relation i sin helhet är att den är präglad av en maktobalans. Den blir 

särskilt synlig när klienten är särskilt sårbar. Maktobalansen handlar inte enbart om att den 

anställde har kontroll över värdefulla resurser som klienten behöver. Den handlar även om att 

mötena mellan anställd och klient är kontinuerliga, vilket innebär att handlingarna och 

interaktionerna i ett möte kan påverka handlingarna och interaktionerna i nästa möte. På så sätt 

hamnar klienten i en situation där den inte är motiverad att säga emot beslut som den anställde 

fattar, eftersom det skulle kunna leda till negativa konsekvenser i kommande möten. Hur de 

anställda inom människobehandlande organisationer använder sin makt blir därför en 

avgörande faktor för relationen mellan klient och anställd (Hasenfeld, 2010:406). Ytterligare 

en viktig aspekt i relationen är huruvida den anställde behandlar klienten som ett objekt eller 

ett subjekt. Genom att den anställde uppmuntrar klienten att bli en aktiv deltagare och bidra 

med sin röst och åsikt kring hjälpen den får blir klienten ett subjekt. När klienten blir behandlad 

som ett objekt blir den “arbetad på” snarare än “arbetad med” (Hasenfeld, 2010:408). 

Detta teoretiska begrepp lämpar sig väl till vår studie eftersom syftet är att förstå hur bemötande 

och delaktighet upplevs av äldre personer med komplexa behov i mötet med personal på 

vårdcentralen. Genom att använda människobehandlande organisationer skapas en förståelse 

för vilka krav som finns på både patienten och de anställda. Begreppet synliggör hur det kan 

uppstå en maktobalans mellan patienten och vårdpersonalen på vårdcentralen. Denna 

maktobalans studeras genom intervjupersonernas upplevelse på vårdcentralen och förklaras 

genom hur vårdcentralen är uppbyggd organisatoriskt.   

NEGOTIATED ORDER 
Ett teoretiskt begrepp som enligt Hasenfeld (2010:38) kan appliceras på människobehandlande 

organisationer är Anselm Strauss negotiated order. Anselm Strauss, professor i sociologi 

(Strauss, 1978), skriver om negotiation i förhållande till sociala ordningar. Negotiated order 

har vi valt att konsekvent översätta till förhandlingsordning hädanefter, för att göra det lättare 
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för läsaren både i teorikapitlet och i resultat- och analyskapitlet. Först förklaras begreppen 

sociala ordningar och förhandling, sedan förklaras förhandlingsordningen mer ingående. 

Sociala ordningar beskriver Strauss (1978:12) som strukturella förhållanden inom exempelvis 

organisationer. Dessa strukturella förhållanden ger upphov till olika typer av förhandlingar. 

Förhandlingar kan antingen initieras av aktörerna själva eller tvingas på dem, beroende på var 

inom den sociala ordningen man befinner sig. Inom vissa sociala ordningar är förhandlingar 

osannolika eller rentav omöjliga, medan andra sociala ordningar möjliggör mer sannolika 

förhandlingar. Hur aktörerna inom organisationen ser på den sociala ordningen påverkas av 

hur organisationen är uppbyggd. Vad aktörerna tror är möjligt, problematiskt eller sannolikt 

för sig själva och andra att förhandla om beror alltså på strukturen inom organisationen. 

Förhandling kan förklaras som exempelvis kompromisser, tysta överenskommelser, utbyte och 

att nå överenskommelse efter oenighet. Det finns alltså många olika former av förhandlingar 

och förekommer i alla typer av mänskliga relationer (Strauss, 1978:1). Förhandlingar är ett 

medel för att få saker fulländade. Detta inkluderar att få saker att fungera men även att få dem 

att fortsätta fungera över tid. För att en förhandling ska kunna ske behöver minst två aktörer 

vara inblandade. Strauss belyser dock en viktig distinktion mellan förhandling och avtal som 

sluts utan att någon förhandling har skett (Strauss, 1978:11).  

Förhandlingsordningen är ett begrepp som beskriver förhandlingar mellan personal och 

patienter som sker på särskilda arenor. Förhandlingen går ut på att personalen och patienterna 

gemensamt ska få saker uträttade och nå antingen gemensamma eller privata mål (Strauss, 

1978:121). Individerna i en organisation skapar den sociala ordningen aktivt och självmedvetet. 

Detta gäller både för de som arbetar inom organisationen och de som uppsöker organisationen. 

Ordningen skapas genom de dagliga interaktionerna och överenskommelserna, likväl som 

genom oförutsedda situationer som behöver hanteras när de uppstår. Teorin om 

förhandlingsordningen vill tona ner uppfattningen om organisationer som fasta, rigida och hårt 

styrda av regler och hierarki. Istället betonas organisationers kontinuerligt framväxande 

kvaliteter samt hur interaktioner mellan individerna i organisationen bidrar till förändring. 

Detta kan exempelvis vara interaktionerna mellan en anställd och en patient. Konflikter och 

förändringar står för en lika stor del av organisationen som stabilitet och konsensus och är något 

som för organisationen framåt. Sammantaget betraktas organisationer som komplexa och sköra 

sociala konstruktioner av verkligheten (Strauss, 1978:260).  
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Teorin lämpar sig väl till studien eftersom den undersöker vad som händer i mötet mellan 

anställda och äldre personer med komplexa behov ur de äldre personernas perspektiv. 

Deltagande och bemötande är två faktorer som är delar av dynamiken och förhandlingen mellan 

anställd och klient. Med förhandlingsordningen som teoretiskt begrepp kan samspelet mellan 

anställda och äldre personer med komplexa behov lättare förstås. Studien studerar även 

huruvida det förekommer förhandlingar mellan äldre personer med komplexa behov och 

vårdpersonalen, hur dessa förhandlingar ser ut om de existerar samt vilka förhandlingar 

intervjupersonerna lyfter fram som viktiga. Den tidigare forskningen belyser att det kan finnas 

barriärer mellan patienten och personalen på grund av skillnader i utbildningsbakgrund och 

språkbruk. Här kan förhandlingar vara relevanta från patientens sida för att få tillgång till 

nödvändig och begriplig information om vårdprocessen. Förhandlingsordningen kan även 

hjälpa oss förstå hur förhandlingar kan bli viktiga i mötet mellan äldre personer med komplexa 

behov och vårdpersonalen vad gäller delaktighet. Det framkommer i den tidigare forskningen 

att äldre personers medverkan i vården minskar med åldern men att de är mindre involverade 

än vad de skulle vilja vara, vilket kan vara något som grundar sig i samspelet mellan personal 

och patient.  

SAMMANFATTNING AV TEORETISKA PERSPEKTIV 
Sammanfattningsvis behandlar människobehandlande organisationer som begrepp 

organisationen i helhet, vilka förutsättningar som finns och varför. Begreppet behandlar även 

relationen mellan anställd och patient. Förhandlingsordningen har mer fokus på hur och varför 

förhandlingar initieras i mötet. Dessa två teoretiska begrepp har valts eftersom de kompletterar 

varandra och kan skapa ytterligare djup i analysen, eftersom båda grundar sig i relationen 

mellan organisation och patient. Begreppen motiveras i relation till studiens syfte genom att 

människobehandlande organisationer förklarar hur vårdcentralen är uppbyggd, vilket är arenan 

mötena sker på, och vilka förväntningar äldre personer med komplexa behov kan ha på 

vårdcentralen som organisation. Människobehandlande organisationer förväntas vara lyhörda 

för mottagarens behov. Äldre personer med komplexa behov kan ha stora behov av hjälp, 

samtidigt som de komplexa behoven i sig kan försvåra processen att söka och ta emot hjälp. 

Därför blir begreppet människobehandlande organisationer relevant i analysen av just äldre 

personer med komplexa behov och deras ställning gentemot vårdcentralen som organisation. 

Förhandlingsordningen kan i sin tur motiveras utifrån att den belyser förhandlingar mellan 

äldre personer med komplexa behov och personalen på vårdcentralen vilket i sin tur påverkar 

upplevelsen av bemötande och delaktighet. Som äldre person med komplexa behov kan det 
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vara svårt att veta vilka förväntningar som kan ställas på vårdcentralen och vilka förhandlingar 

som är möjliga i den sociala ordningen. Komplexa behov kan påverka huruvida det känns 

möjligt eller inte att gå in i en förhandling, eftersom det kan finnas mycket den äldre personen 

behöver förhandla om. Därför blir begreppet förhandlingsordning relevant i analysen om äldre 

personer med komplexa behov och deras möjligheter till förhandlingar inom den sociala 

ordningen på vårdcentralen.  

4. FORSKNINGSMETOD 
I följande kapitel presenteras studiens metod och tillvägagångssättet för att samla in det 

empiriska materialet. Vi för även en diskussion kring vårt metodval. Inledningsvis presenteras 

vår vetenskapsfilosofiska ansats följt av val av metod, material, urval, hur datainsamlingen 

genomfördes, hur vi gått tillväga i analysen av vårt insamlade material samt metoddiskussion. 

Slutligen presenteras en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet samt de etiska 

aspekter som vi förhållit oss till under uppsatsskrivandets gång och under insamlingen av det 

empiriska materialet. 

VETENSKAPSFILOSOFISK ANSATS  
I detta avsnitt presenteras socialkonstruktivismen som vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. 

Den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten kan beskrivas som grunden för hur 

forskningsprocessen ska förstås. Enligt socialkonstruktivismen är verkligheten socialt 

konstruerad och är något som betraktas subjektivt utifrån varje enskild individ. Det viktiga för 

forskningen blir att undersöka hur dessa sociala konstruktioner går till (Alvesson & Sköldberg, 

2017:28). Studien undersöker ett antal äldre personers uppfattning av delaktighet och 

bemötande på vårdcentralen och kan därför inte fastställa de faktiska handlingarna som utförs 

av personalen på vårdcentralen. Eftersom studien syftar till att undersöka äldre personers 

subjektiva upplevelse av mötet på vårdcentralen lämpar sig socialkonstruktivismen väl som 

utgångspunkt. Likväl tolkar vi som genomför studien upplevelserna som informanterna delar 

med sig av i relation till valda teoretiska begrepp. Detta adderar ytterligare subjektiva 

tolkningar av det undersökta fenomenet, varför socialkonstruktivismen kan appliceras på 

forskningsprocessen i sin helhet.  

METOD, MATERIAL OCH URVAL 
Studien har en kvalitativ ansats och består av semistrukturerade intervjuer med personer över 

75 år som har komplexa behov. Intervjuer är den metod som är mest djupgående vad gäller 
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undersökning av människors erfarenheter och uppfattningar (Sohlberg & Sohlberg, 2019:160). 

Den semistrukturerade intervjun innebär i sin tur att intervjufrågorna är utformade i förväg, 

men att det under intervjuns gång finns utrymme att lägga till följdfrågor (Padgett, 2017:115). 

Eftersom syftet med studien är att få en djupare förståelse av den subjektiva upplevelsen hos 

äldre personer med komplexa behov i kontakten med sin vårdcentral, blir valet av intervju som 

metod motiverat. Valet av just semistrukturerad intervju som metod gjordes eftersom den 

skapar en frihet för intervjuaren att följa informanterna och dess berättelse enklare med hjälp 

av öppna följdfrågor. Metodvalet är även relevant eftersom vi upplever att representationen av 

multisjuka äldre personers subjektiva upplevelser är bristfällig i tidigare forskning.  

Studien är baserad på åtta semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna behövde uppfylla 

fyra kriterier för att ingå i urvalet. Personerna ska ha komplexa behov, vara 75 år eller äldre, 

vara listad på någon av regionens vårdcentraler som ingår i projektet gällande 

äldremottagningarna samt bo i ordinärt boende. Målgruppen identifieras av projektgruppen 

med hjälp av det regiongemensamma screeningverktyget för geriatrisk riskprofil (GRP) och 

SAS Vaya-rapporten “Bättre omhändertagande äldre”. Både GRP och SAS Vaya-rapporten 

utgår från ett antal kriterier genom ett formulär som den äldre personen fyller i tillsammans 

med vårdpersonal. Kategorierna berör exempelvis antal läkemedel, antal kroniska sjukdomar, 

antalet vårdkontakter under det senaste året och hur den sociala situationen ser ut. Får patienten 

tre eller fler poäng bedöms personen ha komplexa behov eller vara en geriatrisk riskpatient (se 

bilaga 4). 

Urvalet är således strategiskt då intervjupersonerna behöver uppfylla ovanstående kriterier 

samt tillfrågas att delta i studien på sin vårdcentral. Strategiskt urval innebär att 

intervjupersonerna väljs utifrån att de kan ge informationsrika beskrivningar av den 

forskningsfråga som ska studeras samt att de besitter erfarenheter och kunskap (Padgett, 

2017:67).  

GENOMFÖRANDE 
I detta avsnitt beskrivs processen att få tillgång till informanter, vilket är något som vår 

uppdragsgivare har hjälpt oss med. Vi beskriver även datainsamlingsprocessen och motiverar 

tillvägagångssättet. 

Vi mejlade ett informationsbrev om vår studie (se bilaga 5) till projektledaren som i sin tur 
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förmedlade det vidare till äldrekoordinatorerna på Region Uppsalas vårdcentraler. 

Äldrekoordinatorerna förmedlade i sin tur våra kontaktuppgifter samt information om studiens 

syfte till äldre personer som de mötte i sitt arbete på vårdcentralerna. Därefter skickade 

äldrekoordinatorerna de potentiella intervjupersonernas kontaktuppgifter till oss, varpå vi 

kontaktade dem för att berätta mer om vår studie och boka tid för intervju. Under studiens gång 

hade vi även kontakt med vår verksamhetshandledare som fungerade som stöd, bland annat i 

utformningen av intervjuguiden (se bilaga 6). 

Eftersom vi inte kunde träffa intervjupersonerna fysisk och lämna över informationsbrev om 

deltagande i studien (se bilaga 7) mejlades detta ut till deltagarna i samband med första 

telefonsamtalet där vi bokade intervjutid och förklarade studien. Dessutom postades en 

samtyckesblankett till personerna att skriva under tillsammans med ett svarskuvert och 

frimärke. Vi övervägde att skicka samtyckesblanketten via mejl för att intervjupersonerna 

sedan skulle fotografera eller scanna in underskriven blankett och mejla den tillbaka till oss. 

Eftersom det inte går att anta att alla har tillgång till en scanner eller en telefon som kan skicka 

bilder bestämde vi oss för att skicka samtyckesblanketten via post. Efter att vi genomfört två 

intervjuer och intervjupersonerna förmedlade att de upplevde det svårt att hantera mejl valde 

vi att fortsättningsvis även skicka ut informationsbrevet med post tillsammans med 

samtyckesblanketten.  

Intervjuerna genomfördes över telefon med samtliga intervjupersoner. Vi båda var närvarande 

under intervjuerna men valde att agera intervjuare i fyra intervjuer var. En av oss ställde alltså 

frågorna medan den andra lyssnade och antecknade stödord som sedan användes vid 

transkriberingen. Vi valde att båda vara närvarande under intervjuerna då det underlättade för 

den som ställde frågorna att ha en person som lyssnade med fokus att följa med i samtalet och 

se till att alla frågor blev besvarade. Det underlättade att vara två vid intervjun även av tekniska 

skäl. Den intervjuaren vars mobil inte användes vid samtalet spelade in telefonsamtalet med 

mobilens inspelningsfunktion. Vid vissa intervjuer skedde inspelningen på datorn. Den som 

ställde frågorna använde sig av intervjuguiden men tog hänsyn till hur samtalet utspelade sig 

och ställde öppna följdfrågor. Sex av intervjuerna tog mellan 30–40 minuter och två av 

intervjuerna var 12 respektive 15 minuter långa. Anledningen till att två av intervjuerna blev 

kortare var eftersom intervjupersonerna var nöjda med sin upplevelse av vårdcentralen och 

under intervjun inte hade så mycket synpunkter. Vi bedömde att de två kortare intervjuerna var 

användbara eftersom de gick att koda och det intervjupersonerna uttryckte svarade på våra 
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frågeställningar. I början av intervjun informerades intervjupersonen om hur intervjun skulle 

gå till, om projektet, våra definitioner av bemötande och delaktighet, att de kommer vara 

anonyma samt att uppsatsen kommer skickas till dem när den är färdigställd. 

Intervjupersonerna informerades även om möjligheten att dra sig ur innan inlämning av 

uppsatsen. Efter intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna. 

ANALYSMETOD 
I följande avsnitt redogörs för hur vi har gått tillväga för att transkribera våra intervjuer samt 

koda, tematisera, sammanställa och analysera vårt material.  

Transkriberingen av intervjumaterialet delades upp mellan oss. Den som ansvarat för en 

intervju, transkriberade också denna. Transkriberingen genomfördes därför inte tillsammans, 

utan enskilt. Enligt Padgett (2017:145) finns det fördelar med att transkribera den intervju man 

själv genomfört eftersom det är oersättligt att lyssna igenom intervjun på nytt och höra sin egen 

röst. Detta fungerar särskilt väl om man kan komplettera genomlyssnandet med anteckningar 

från intervjutillfället. Enligt Padgett (2017:146) är det viktigt att sätta upp ramar för hur 

transkriberingen ska gå till och att detta efterföljs konsekvent. Innan vi transkriberade bestämde 

vi oss därför för hur vi skulle gå tillväga och hur vi skulle skriva ut exempelvis korta pauser, 

längre pauser eller namn och sjukdomar som vi inte ville ha med i transkriberingarna med tanke 

på konfidentialiteten. Vi bestämde även på förhand huruvida vi skulle skriva ut suckar, skratt, 

andra icke-verbala yttranden och våra förtydliganden eller kommentarer (se bilaga 8).  

Vi läste sedan igenom det transkriberade materialet minst en gång för att bekanta oss ytterligare 

med materialet och skapa idéer till koder och mönster, vilket Braun och Clarke (2006:87) 

menar är viktigt. Fortsättningsvis skapade vi koder utifrån det vi ansåg var återkommande samt 

relevant för delaktighet och bemötande i det informanterna uttryckte. Kodningsprocessen är en 

del av analysen eftersom materialet då organiseras i meningsfulla grupper (Braun & Clarke, 

2006:88). Vi försökte att identifiera så många koder som möjligt för att ha en så bred grund 

som möjligt att stå på. Enligt Braun & Clarke (2006:88) är det viktigt att identifiera så många 

koder som möjligt eftersom det inte går att förutse vad som kan bli intressant i ett senare skede. 

Vid framtagandet av koder valde vi en intervju vi trodde skulle framkalla flest koder. Vi kodade 

denna intervju var för sig för att sedan jämföra våra koder. Därefter kom vi gemensamt överens 

om vilka koder vi skulle använda oss av och applicera på resterande transkriberingar. De första 

20 koderna som användes var: äldrefokus, personal med erfarenhet, omtanke, lättillgänglighet, 
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resursbrist, dålig upplevelse av personal/organisationen, patientens förståelse för 

personal/organisation, ovisshet, personlig kontakt med vården, vårdeffektivisering, få tillgång 

till information, maktobalans, våga fråga/berätta, direktkontakt, svårtillgänglighet, tydlighet, 

patientens bemötande, digitala svårigheter, kommunikationssvårigheter samt bemötande 

kopplat till ålder. När resterande intervjuer kodades uppstod även koderna “blir inte tagen på 

allvar” samt “expert på sina egna behov”. Samtliga koder fick en färg för att underlätta 

kodningsarbetet. Vid den sista justeringen av koderna valde vi att ta bort äldrefokus, 

vårdeffektivisering, patientens bemötande samt digitala svårigheter då dessa inte förekom ofta 

i det transkriberade materialet. Antingen förekom koden i enbart en transkribering eller så 

kodades empirin med en annan, snarlik kod. Exempelvis kunde en mening som passade in 

under koden “digitala svårigheter” istället kodas som “svårtillgänglighet”. Således var det 18 

slutgiltiga koder som bildade teman. 

När all data var kodad sorterade vi koderna i olika teman. Temana uppstod genom att koderna 

hade något gemensamt med varandra. Vi valde att använda oss av en tematisk analys i arbetet 

med vårt empiriska material. Den tematiska analysen identifierar och analyserar uppkomna 

teman i det insamlade materialet (Braun & Clarke, 2006:79). Ett tema kan definieras som en 

uppsamling av viktiga och återkommande mönster i respondenternas svar. Det finns inget mått 

på hur ofta något behöver förekomma för att klassas som ett tema i den kvalitativa analysen, 

utan det är upp till de som analyserar materialet att avgöra (Braun & Clarke, 2006:82). I den 

tematiska analysen görs det hela tiden avvägningar och tolkningar av materialet vilket är viktigt 

att bära med sig. Det är därför viktigt att komplettera analysen med väl valda teorier som 

stämmer överens med studiens syfte (Braun & Clarke, 2006:80).  

Teman kan identifieras på antingen ett induktivt eller ett deduktivt sätt. Det induktiva 

tillvägagångssättet beskrivs vara starkt kopplat till vad själva empirin säger och det kan 

beskrivas som att information kommer “nerifrån och upp”. De teman som framträder behöver 

därför inte nödvändigtvis ha en stark koppling till frågorna som ställts under intervjun. Det 

deduktiva tillvägagångssättet beskrivs istället utgå från teoretiska begrepp och som att 

informationen kommer “uppifrån och ner” (Braun & Clarke, 2006:83). I den här studien har vi 

valt att använda oss av ett induktivt tillvägagångssätt och har därmed låtit temana framkomma 

ur empirin. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2019:161) är intervjuer i regel induktiva i sin 

slutledningsform. Braun och Clarke (2006:84) påpekar dock att forskaren aldrig kan tolka 

materialet utan någon form av förförståelse sprungen ur teori eller antaganden om världen.  
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I den tematiska analysen kan forskaren välja att tolka teman som framträder explicit eller 

implicit. En tematisk analys på en explicit nivå söker teman som framträder direkt ur det 

transkriberade materialet utan att forskaren ämnar att söka efter betydelsen bakom 

informanternas ord och förklaringar. En tematisk analys på en implicit, eller latent, nivå går 

istället ut på att identifiera underliggande meningar och föreställningar. Detta kräver ett 

tolkningsarbete och analysen av materialet blir inte bara en beskrivning utan blir även 

teoretiserad (Braun & Clarke, 2006:84). Vi har i analysen av vår empiri analyserat materialet 

på en implicit nivå eftersom vi vill komma åt underliggande meningar och analysera dessa 

utifrån vårt teoretiska ramverk. De två temana som skapades av koderna är:  

Teman Koder 

 

 

Vårdcentralen som organisation 

Resursbrist 

Patientens förståelse för organisationen 

Svårtillgänglighet 

Personal med erfarenhet 

Direktkontakt 

Lättillgänglighet 

Ovisshet 

 

 

 

Relationen mellan patient och vårdpersonal 

Maktobalans 

Våga berätta/fråga 

Expert på sina egna behov 

Tillgång till information 

Bemötande kopplat till ålder 

Blir inte tagen på allvar 

Tydlighet 

Omtanke 

Dåliga upplevelser av personal/organisation 

Personlig kontakt med vården 

Kommunikationssvårigheter 

Tabell 1: Beskrivning av tematisering av koder. 
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METODÖVERVÄGANDEN 

I följande avsnitt om metodöverväganden diskuterar vi eventuella utmaningar med vårt 

tillvägagångssätt för att samla in det empiriska materialet. Vi diskuterar på vilka sätt urvalet 

riskerat att bli skevt och huruvida det finns för- eller nackdelar med detta. Slutligen diskuterar 

vi intervju som metod och vilka begränsningar den kan medföra. 

På grund av rådande restriktioner till följd av coronapandemin genomfördes intervjuerna över 

telefon. Det finns utmaningar med att genomföra intervjuer utan att mötas fysiskt. Potentiella 

tekniska problem kan försvåra intervjun för både intervjuperson och intervjuare. Turtagningen 

kan te sig oklar vid exempelvis fördröjningar vilket kan påverka kommunikationen. 

Intervjupersonernas kroppsspråk kan inte uppfattas vid telefonintervjuer vilket försvårar 

uppfattningen av intervjupersonernas känsloläge. Däremot går det att uppfatta 

intervjupersonernas tonläge och hur rösten förändras under samtalet, vilket kan säga något om 

intervjupersonens känsloläge. Videomötesplatsen Zoom övervägdes som ett alternativ till 

telefon men efter att frågat de första intervjupersonerna om hur de ville genomföra intervjun 

framkom det att telefon var det önskvärda alternativet. Vi genomförde därför samtliga 

intervjuer över telefon för att förutsättningarna skulle vara lika i alla intervjuer. Fördelen med 

telefon är att det kan antas att samtliga intervjupersoner har tillgång till en telefon. Det kan 

däremot inte antas att samtliga intervjupersoner har tillgång till en dator. Många är dessutom 

mer vana att prata i telefon jämfört med att genomföra ett videosamtal vilket gör att 

turtagningen kan upplevas mer naturlig. 

Kritik som riktats mot intervjuer är att intervjupersoner kan vara selektiv i informationen den 

delger samt att det kan finnas en distinktion mellan vad intervjupersonen säger och vad denne 

gör (Padgett, 2017:109). En risk med att intervjua patienter om deras upplevelse av bemötande 

och delaktighet på vårdcentraler är att de som är missnöjda med vården är mer motiverade att 

ställa upp. Det skulle också kunna väga över åt andra hållet, att de som är särskilt nöjda med 

vården är mer motiverade att ställa upp. Det kan resultera i ett skevt urval, vilket rymmer både 

för- och nackdelar. Eftersom denna studie kommer ligga till grund för ett utvecklingsarbete kan 

det vara värdefullt att ta del av både det som i nuläget fungerar och det som inte fungerar på 

vårdcentralerna enligt intervjupersonerna. Samtidigt är syftet med projektet att identifiera 

förbättringsmöjligheter i arbetet med den specifika målgruppen. Därför kan det vara värdefullt 

att nå intervjupersoner som har mycket tankar och åsikter om förbättringar. Ytterligare en 

aspekt som kan påverka urvalet är att vi blivit tilldelade intervjupersoner genom en mellanhand. 
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Vi har på så sätt inte kunnat påverka vilka personer vi intervjuat. Intervjupersonerna skulle 

exempelvis kunna vara personer som äldrekoordinatorerna ansett har mycket positiva saker att 

säga om vårdcentralen. Det är således värt att vara medveten om att det är en urvalsprocess 

som vi inte haft total insyn i. 

Ännu en begränsning med vårt urval är att vi riskerar att ha missat de äldre personer med stora 

komplexa behov. Det kan vara ansträngande att ställa upp i en telefonintervju, varför de med 

stora komplexa behov kan ha avböjt vid förfrågan av äldrekoordinatorerna. Bemötande och 

tillgång till information är en viktig del av upplevelsen på vårdcentralen oavsett behov, men är 

kanske extra viktigt vid de tillfällen där en patient har stora behov av hjälp. Därav finns det en 

risk att vi inte har kunnat representera rösterna från de med störst behov av vård inom ramen 

för vår målgrupp.  

Ytterligare en begränsning med intervjuer som metod är att det oftast är få personer som ingår 

i studien vilket leder till resultat inte blir generaliserbart i statistisk mening (Sohlberg & 

Sohlberg, 2018:161). Detta är något vi är medvetna om och kommer ta hänsyn till genom att 

inte kvantifiera resultatet. 

VALIDITET OCH RELIABILITET 
I genomförandet av vetenskapliga studier brukar man tala om validitet och reliabilitet. Detta är 

två begrepp som främst kan härledas till kvantitativ metod. Validitet handlar om huruvida 

studien mäter det som studien avser att mäta (Ruth, 1991:282). Reliabilitet handlar i sin tur om 

hur tillförlitlig mätningen är. En studie som kan upprepas och få liknande resultat har hög 

reliabilitet (Ruth, 1991:281).  

Begreppet validitet blir svårare att tala om när det kommer till kvalitativa studier. I dessa studier 

handlar validitet mer om studiens intention och relevans. Forskaren vet inte på förhand vad den 

mäter, utan detta är något som i efterhand framkommer i empirin (Ruth, 1991:285f.). Vår studie 

undersöker äldre personers upplevelse av bemötande och delaktighet vårdcentralen. Eftersom 

vi på förhand inte visste vilka upplevelser de äldre personerna skulle berätta om valde vi att 

förklara begreppen delaktighet och bemötande för att samtliga intervjupersoner skulle ha 

samma utgångspunkt. Det fungerade även som ett sätt att öka relevansen för syftet, eftersom 

begreppen är förankrade i syftet. 
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Reliabilitet har också en annan innebörd när det kommer till kvalitativa studier eftersom dessa 

studier inte använder mätinstrument såsom frågeformulär och tekniska instrument. Istället 

fungerar forskaren själv som ett sorts mätinstrument. Det är viktigt att forskaren är medveten 

om detta och har med sig förkunskaper kring det fenomen som ska studeras. Forskaren ska vara 

medveten om att dessa förkunskaper kan färga hur informationen som framkommer vid 

intervjun tolkas. Det är även viktigt att forskaren inser sina begränsningar och är öppen för 

informanternas erfarenheter (Ruth, 1991:283f.). Vår studie baseras på semistrukturerade 

intervjuer, vilket lämnar utrymme till informanterna att till viss del påverka riktningen för 

intervjun. Detta stärker studiens reliabilitet eftersom vi lät informanterna bidra med sina 

erfarenheter. Det gav även oss som intervjuare möjligheten att anpassa frågorna efter den 

information som intervjupersonen lämnade, vilket lade fokus på informantens subjektiva 

upplevelse. Tidigare erfarenheter hos oss som intervjuare kan ha påverkat och färgat tolkningar 

av empirin. Detta är något vi förhållit oss till genom att vi i så stor utsträckning som möjligt 

har återgett vad intervjupersonerna har sagt utan dra för stora slutsatser.  

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
Under denna rubrik redovisas etiska överväganden i relation till Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. Vi diskuterar även hur vår specifika studie förhåller sig till dessa riktlinjer och vilka 

särskilda etiska aspekter som kan bli aktuella med vår målgrupp.  

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav för forskningsetiska principer. Dessa fungerar 

som skydd för individen som medverkar i forskningen. De fyra huvudkraven är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). Forskningsprinciperna har tagits hänsyn till genom att 

intervjupersonerna informerades om studiens syfte och hur studien kommer användas. 

Intervjupersonerna delgavs en samtyckesblankett via post där det framgick att de själva har rätt 

att bestämma över sin medverkan samt att de kunde dra sig ur när som helst under processen. 

Intervjupersonernas uppgifter behandlades så ingen obehörig kunde ta del av dessa. Detta 

skedde genom att vi genomförde intervjuerna i stängda rum där bara vi vistades och inte på 

offentliga platser. Intervjuerna spelades även in och förvarades på enheter som inte var 

kopplade till någon molntjänst samt att informanterna anonymiserades.  

I transkriberingarna av intervjuerna och i uppsatsen framgår inte intervjupersonernas ålder 

(annat än att de är 75 år eller äldre) eller namn. Istället för namn kommer intervjupersonerna 
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kallas för IP1, IP2, osv. Intervjupersonerna presenteras heller inte med kön eftersom studien 

inte undersöker skillnader i bemötande och delaktighet baserat på kön. Däremot är det viktigt 

att vara medveten om att det kan förekomma skillnader i bemötande beroende på kön när 

begreppet makt diskuteras. Skillnader i bemötande beroende på kön är inget vi explicit har 

frågat om och är heller inget vi tycker har framkommit under intervjuerna och analysen. 

Intervjupersonerna behövde inte berätta om sina specifika medicinska behov och diagnoser då 

detta kan öka risken att informationen kan kopplas till en enskild individ. Informationen från 

intervjupersonerna användes endast för studiens syfte. Transkriberingarna och inspelningarna 

sparades tills efter examinationen för att vid behov kunna sändas till examinatorn. 

Samtyckesblanketter sparades en viss tid efter den sista inlämningen av uppsatsen 2021-05-24 

för att kunna hänvisa till dessa om intervjupersonerna vill avbryta sin medverkan efter att 

uppsatsen har publicerats. Information om att det inte går att avbryta sin medverkan efter 2021-

05-24 framkommer i informationsblanketten alla deltagare fått skickad till sig.  

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur personer med komplexa behov över 75 

år upplever kontakterna med sin vårdcentral vad gäller bemötande och delaktighet. Därför är 

det viktigt att intervjupersonerna förblir anonyma eftersom de kan berätta känslig information 

om upplevelser de varit med om i sin kontakt med vårdcentralen. Detta har tagits hänsyn till 

genom att unik information som kan kopplas till en person inte är med i studien. Detta är extra 

viktigt eftersom vi inte kan anonymisera i vilken region personen är bosatt i då ett kriterium 

för att ingå i målgruppen är att de är listade på en vårdcentral i Region Uppsala. Om 

intervjupersonerna nämnde någon vårdpersonal vid namn framgår inte detta i vårt resultat utan 

är utbytt mot titeln som den personen har i sitt arbete, exempelvis “läkare” eller 

“sjuksköterska”.  

5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys av resultatet med hjälp av de teoretiska 

begreppen människobehandlande organisationer och förhandlingsordningen. Analysen 

presenteras i två framarbetade teman: vårdcentralen som organisation och relationen mellan 

patient och personal. De åtta intervjupersonerna kommer alla att representeras med citat i 

analysen.  
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VÅRDCENTRALEN SOM ORGANISATION 
Under intervjuerna lyfte samtliga intervjupersoner (hädanefter IP1, IP2, osv.) exempel på vad 

som kan tolkas som en resursbrist på vårdcentralerna. Detta kan ta sig uttryck i hög 

personalomsättning, avsaknad av ordinarie personal samt att de får träffa många olika läkare 

på vårdcentralerna istället för att ha en kontinuerlig läkarkontakt. Att intervjupersonerna träffar 

flera olika läkare kan bero på hur organisationen är uppbyggd, att patienter inte blir tilldelade 

en specifik läkare och behöver inte ha med vårdcentralens ekonomiska resurser att göra. Vidare 

berättar några intervjupersoner om tillfälliga läkare som hyrs in, exempelvis pensionerade 

läkare som är på plats tillfälligt på grund av avsaknad av ordinarie personal. IP2 berättade om 

detta i följande citat: 

Och det var ju alldeles tomt då de tog in såna här, vad kallas det för, jourläkare, såna där 
som får komma snabbt för det finns ingenting. De (sjukhuset) kunde inte kolla vad det var 
för läkare och hur men bara att det kom någon för de hade det jättesvårt [...]. (IP2) 

Vidare ger IP1 ett exempel på en bristande kontinuerlig kontakt med en och samma läkare. IP1 

uppger att denne tidigare inte hade någon läkare som gick att kontakta direkt. Upplevelsen hos 

IP1 är även att läkarna på vårdcentralen inte har tillräckligt med resurser i form av tid. Detta 

har ibland lett till att IP1 har sökt hjälp på akuten istället för sin vårdcentral vid besvär. 

Jaa, det som är, som jag har problem med är att jag inte har någon doktor. [...] Så det har 
många gånger blivit det att man har gått till akuten. Så det är akuten, (xx), om man säger 
den doktorn just som vi varit till på vårdcentralen, har inte tid så vi har gått till akuten [...]. 
(IP1) 

IP1 uttryckte under intervjun att det i nuläget är lättare att söka hjälp på vårdcentralen och att 

personalen upplevs ha mer tid i samband med arbetet med äldremottagningen. Däremot har 

arbetet med äldremottagningarna i Region Uppsala pågått under en så pass kort tid att det är 

svårt att säga om upplevelsen av att äldremottagningen har mer tid och resurser kommer att 

vara bestående eller inte.  

Människor kommer i kontakt med många människobehandlande organisationer genom livet. 

Mötena med människobehandlande organisationer kan innefatta personlig sårbarhet eller 

utveckling eftersom patienten behöver exponera personlig information när de besöker 

vårdcentralen (Hasenfeld, 2010:9). Intervjupersonerna berättar om att de kommer i kontakt 

med ett flertal anställda på vårdcentralen vilket leder till att de kan behöva visa sig sårbara inför 

inte bara en utan flera läkare. De flesta av intervjupersonerna menar att det skulle underlätta 
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för dem att bara ha en läkarkontakt som känner till deras medicinska behov för att på så sätt 

slippa återupprepa sin historia. 

Vidare uttrycker intervjupersonerna att det är svårt att komma i kontakt med vårdcentralen. En 

del av intervjupersonerna önskar att de kunde ringa direkt till en läkare istället för att behöva 

ringa till telefonväxeln eller receptionen. De upplever att processen att kontakta vårdcentralen 

är krånglig i och med de knappval som ska göras och den tid de kan behöva tillbringa i 

telefonkö. Vissa upplever även att uppringningsfunktionen inte fungerar som väntat, då de blir 

uppringda på en annan tid än avtalat. Intervjupersonerna upplever även att de får vänta länge 

på kontakt från vårdcentralen gällande provresultat, även om de blivit lovade att få resultat 

inom ett visst tidsspann. Det nuvarande sättet att kontakta vårdcentralen på kan tolkas som så 

pass vedertaget att det blir till vad Strauss benämner som en tyst överenskommelse (Strauss, 

1978:1). Att kontakta vårdcentralen på ett annat sätt, alltså genom en direktkontakt, kan tolkas 

som en förhandling som de äldre personerna i studien skulle vilja inleda. IP3 uttryckte 

frustrationen kring det tekniska gällande telefonkontakten med vårdcentralen på följande vis: 

Man kan inte bara gå in och få prata med någon, ens med receptionen, ja, nu är det speciellt 
i coronatider men just det här att man ska ringa och sen sitta och vänta på att någon ska 
ringa upp en det tycker jag är bökigt och man ska hålla på och slå in, så ska man slå in sitt 
personnummer på telefonen och sen det första de frågar efter är personnumret, vafan om 
jag har slagit in personnumret ska de se det där tycker man. Det är organisationen som är 
fel tycker jag. (IP3) 

Trots svårigheterna intervjupersonerna lyft gällande den upplevda resursbristen samt att det är 

svårt att kontakta vårdcentralen finns det en förståelse för vårdcentralen som organisation och 

varför det är långa väntetider. IP3 nämnde exempelvis att denne inte är den enda patienten utan 

att det finns många andra som också är i behov av hjälp. IP3 förstår att ett läkarbesök inte kan 

ta en timme utan att det behöver vara tidsbegränsat på grund av vårdcentralens begränsade 

resurser i form av tid och personal. Denna förståelse för vårdcentralen som organisation och 

att det kan uppstå långa väntetider kan visa på att intervjupersonerna förstår den sociala 

ordningen, det vill säga hur vårdcentralen är organiserad, och var de befinner sig i den 

befintliga ordningen. IP4 uttryckte exempelvis att denne tycker att det kan uppstå väntetider 

men att det inte är något utöver det normala.  

Jaa *suckar*, jag har ju ingen anmärkning och jag tycker att det har fungerat bra, att det är 
klart att det kan bli lite väntetider och sånt där med besök och även med telefon och så 
vidare, men det tycker jag ligger inom det normala området och nej, jag tycker det är bra. 
(IP4) 
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Vidare uttryckte IP5 en frustration över hur processen för att nå vårdcentralen fungerar i sig 

men visade även på en förståelse för att denne inte är den enda som behöver hjälp och att det 

resulterar i väntetider.   

Ja då skulle jag ju önska att dom bara frågade efter mitt födelsenummer och säga att dom, 
vi ringer upp dig, alltså bara dom, mitt födelsenummer och sedan, ja, och sen ska jag trycka 
om jag vill säga upp tiden eller det där, eller fråga nånting, bara trycka 2 eller nånting, och 
sen så så är det bra. Ja då kan dom säga “ringer” eller också behöver dom inte säga det 
utan då kan jag vänta en stund och veta att dom, nu vet dom att jag har ringt så, fast det är 
klart dom har ju inte bara mig, så jag får, jag förstår ju att jag får vänta ett tag. Men ingen 
lång procedur med den här damen som kommer ur luren. (IP5) 

Detta kan förklaras av den byråkrati och kontroll som präglar vårdcentralen som 

människobehandlande organisation (Hasenfeld, 2010:10). Intervjupersonerna uttrycker 

klagomål kring organisationens uppbyggnad och flöde, samtidigt som de uttrycker en förståelse 

för att organisationen är uppbyggd på ett sätt som kan resultera i långa väntetider och 

långsamma processer. Att intervjupersonerna uttrycker förståelse för hur organisationen är 

uppbyggd skulle å ena sidan kunna tolkas som att de anser att förhandling är osannolikt, 

eftersom det finns en förståelse för att de inte är de enda personerna som söker vård på 

vårdcentralen. Om många söker hjälp på vårdcentralen skulle det kunna innebära att mindre tid 

kan läggas på varje enskild individ. Å andra sidan skulle intervjupersonerna kunna se 

förhandlingar som möjliga eftersom de fortfarande förväntar sig att få snabb och effektiv vård 

som enskilda individer.  

Förhandlingar kan ske mellan personal och patient för att nå privata eller gemensamma mål 

(Strauss, 1978:121). Intervjupersonerna kan ha privata mål som innebär att det ska vara enkelt 

att nå vårdcentralen för att få hjälp med sina medicinska behov. Detta kan förvisso vara viktigt 

även för personalen men är nödvändigtvis inte deras främsta mål eftersom det är att se till 

patienten som de möter för stunden. Här uppstår en dissonans i mötet mellan patient och läkare, 

där medicinsk behandling är fokus för läkaren och personliga upplevelser är fokus för patienten 

(Hasenfeld, 2010:12). Denna dissonans kan vara vad intervjupersonerna upplever när de söker 

hjälp på sin vårdcentral. De förväntar sig inte enbart att få hjälp med det medicinska behovet 

utan även att det ska vara lätt att få den hjälp de behöver genom bland annat hur man kontaktar 

vårdcentralen.  

Att intervjupersonerna lyfter kontakten med vårdcentralen som ett förbättringsområde kan 

förklaras med hjälp av Strauss förhandlingsordning och hur förhandlingar kan initieras av 
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aktörer inom en organisation om dessa verkar sannolika (Strauss, 1978:12). Huruvida 

förhandlingen verkar sannolik eller ej har att göra med hur aktören, i det här fallet patienten, 

ser på den sociala ordningen. Om patienten vid ett tillfälle upplevt en smidig kontakt på 

vårdcentralen, blir det inte omöjligt att ställa det kravet på organisationen i framtiden. En äldre 

person med komplexa behov har troligtvis varit på många besök på vårdcentralen på grund av 

sina krämpor och sannolikt har personen upplevt både bra och mindre bra bemötande. Om det 

dessutom rör sig om en äldre person med komplexa behov, har personen troligtvis upplevt ett 

flertal besök på vårdcentralen eftersom personen har levt länge. Därav bör patienten sannolikt 

ha upplevt ett bra besök att ha som referensram. 

RELATIONEN MELLAN PATIENT OCH VÅRDPERSONAL 
Ett återkommande tema under intervjuerna är maktaspekten mellan patient och vårdpersonal 

och hur denna tar sig uttryck. Denna aspekt synliggörs bland annat när intervjupersonerna 

berättar om tillfällen då de inte höll med läkaren, om huruvida de vågat fråga läkaren när de 

inte förstår samt huruvida de känner sig manade att föra en diskussion med läkaren om sådant 

som de är missnöjda med. IP6 berättar om att denne gärna skulle vilja byta läkare då IP6 

upplever att läkaren inte är hjälpsam eller visar intresse. På frågan om läkaren berättat 

anledningen till att IP6 inte får byta läkare gavs svaret att det inte finns någon anledning att 

fråga eftersom “det är bara att acceptera”. IP6 uttryckte även en osäkerhet kring vem man kan 

vända sig till gällande byte av läkare, vilket kan tyda på en känsla av maktlöshet inför 

organisationen. 

[...] nä de har de inte (förklarat), jag har heller inte frågat jag har inte tänkt på det, det är 
bara att acceptera att det är ett nej det är inte mer med det så att säga. Och (xx) det är inte 
så intressant att veta egentligen, får man inte så får man inte egentligen. Det är klart att det 
kanske skulle varit bra att fått, (xx) men jag vet inte i så fall vem man ska prata med om 
det så att säga så att säga. Men, men ja. Det är ju så, man kan inte ha tur med allt så att 
säga. (IP6) 

Känslan av att som patient inte kunna ifrågasätta organisationens uppbyggnad skulle kunna 

förklaras med att det för patienten känns som en förhandling som inte verkar möjlig på grund 

av den sociala ordningen. Det kan även förklaras av det Hasenfeld (2010:405f.) nämner om 

maktobalans. Denna maktobalans är extra synlig i möten där patienten är särskilt sårbar, vilket 

en äldre person med komplexa behov kan vara. Att IP6 känner att det inte lönar sig att fråga 

varför organisationen ser ut som den gör kan visa på att vårdcentralen är en organisation som 

inte går att ifrågasätta som patient. Det kan finnas en rädsla inför att inte få den hjälp man 
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behöver om man motsätter sig beslut som fattas. Detta kan förklaras med hjälp av Hasenfeld 

(2010:406) som menar att det är den anställda som sitter på resurserna i mötet, och därmed 

även makten att bestämma över dessa. I situationerna intervjupersonerna befinner sig i är det 

vårdpersonalen som sitter på resurserna att kunna skriva ut mediciner samt diagnostisera 

patienterna så att de får rätt hjälp.  

Under intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna om det är något som fungerar sämre vad 

gäller bemötandet på vårdcentralen. En del av intervjupersonerna delade med sig av exempel 

på dåliga bemötanden de varit med om, medan andra inte kunde komma på att de någon gång 

upplevt dåliga bemötanden. Dåliga upplevelser av bemötande innehöll bland annat otrevlig 

eller nonchalant personal. IP3 berättar om en läkare som beskrevs på följande sätt: “Hon var 

rent otrevlig, det var inget positivt.”. IP1 beskrev en känsla av hur man som patient över en 

viss ålder “inte längre var någon att satsa på”, vilket kan spegla den ålderism som kan 

förekomma inom hälso- och sjukvård enligt tidigare forskning. Denna uppfattning verkar dock 

inte delas av övriga informanter, vilka snarare upplever att bemötandet kopplat till deras ålder 

är positivt. Intervjupersonerna berättar om en ökad hjälpsamhet från vårdpersonalen, genom 

att de exempelvis höll upp dörrar eller hjälpte till att sätta på skoskydd på deras fötter. 

Bemötandet upplevs som dåligt när intervjupersonerna inte blir tagna på allvar. Detta kan 

inträffa i situationer där intervjupersonerna beskriver ett medicinskt behov eller en krämpa som 

sedan aldrig utreds med provtagning eller undersökning. IP5 beskriver en situation där en 

kvinnlig läkare (“hon” i citatet) tog tag i att utreda ett besvär som IP5 upplevt och som ett par 

tidigare läkare valde att inte gå vidare med: 

[...] Det är just det, för det gör ju ofta, för jag vet, jag har haft (IP5 beskriver medicinskt 
besvär) och det har jag haft jättelänge [...] det har jag sagt till ett par läkare, “jahaaa” har 
dom sagt, ja hon (läkare) tog i det, jag får (läkemedel) och hon har verkligen, hon, ja hon 
var den första som tog i det där, så nu känns det ju mycket mycket bättre [...]. (IP5) 

Här framkommer den maktobalans som präglar människobehandlande organisationer 

(Hasenfeld, 2010:9). Det blir tydligt att intervjupersonen möter vårdpersonalen medan 

intervjupersonen befinner sig i en sårbar situation, eftersom det medicinska besväret har 

infunnit sig under en lång tid utan att utredas. Detta exempel gör det också tydligt att 

människobehandlande organisationer präglas av en lyhördhet för patientens behov samtidigt 

som de är styrda av byråkrati och kontroll (Hasenfeld, 2010:10). Den kvinnliga läkaren utgör 

ett exempel på lyhördhet medan de två tidigare läkarna som intervjupersonen träffat utgör ett 
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exempel på att organisationen är präglad av byråkrati och kontroll. Det kan utläsas att en 

förhandling gång på gång initierats av IP5, vilket är en del av den sociala ordningen (Strauss, 

1978:12). Trots att IP5 inte fått gensvar i de tidigare mötena med läkarna såg IP5 fortfarande 

möjligheter till förhandling inom den sociala ordningen på vårdcentralen. 

Maktobalansen tar sig även uttryck på andra sätt. Några intervjupersoner uttryckte att de ofta 

tar emot utskriven medicinen utan att ifrågasätta, eftersom det är läkaren som vet vad som är 

rätt och vad som behövs göras. Några av intervjupersonerna kände att de inte har den kunskap 

de behöver för att ifrågasätta läkaren. Detta skulle kunna tolkas som att vissa av 

intervjupersonerna ser på sin position i den sociala ordningen som lägre ställd än personalens 

position. Intervjupersonerna uttrycker att de känner att de har begränsad kunskap, vilket skulle 

kunna leda till att de anser att förhandlingar om medicin som osannolika. IP2 uttryckte 

exempelvis en skillnad mellan denne som “vanlig människa” och läkaren, vilket säger något 

om den respekt som finns gentemot vårdpersonal.  

De är så kloka. Så de lindar inte in det i några konstiga ord eller så utan säger på ren 
svenska vad det är för någonting och det är ju underbart. Då förstår vi vanliga också vad 
det handlar om. (IP2) 

Ytterligare en aspekt av makt som framkommit under intervjuerna är att en del av 

intervjupersonerna upplever att de själva behöver säga ifrån när de får opassande medicin eller 

om de tycker att läkaren feldiagnostiserar dem. Vissa informanter upplever ibland en 

bevisbörda gällande sina besvär och att de behöver övertyga läkarna om sitt tillstånd, vilket 

skulle kunna tolkas som att vissa av intervjupersonerna anser sig ha en högre ställning  den 

sociala ordningen på vårdcentralen. På frågan om läkarna informerade om åtgärder och lät IP7 

vara delaktig i beslut svarade IP7 följande: “På något sätt känner jag nästan att det är jag som 

får informera dem mera”. IP7 upplever sig alltså i vissa fall vara mer expert på sin hälsa och 

sina åkommor än vad personalen är. Detta visar på att patienten kan känna att de tar makt över 

situationen genom att initiera en förhandling och vågar ifrågasätta det personalen väljer att göra 

eller vill undersöka. IP7 uttryckte även under intervjun att när vården inte getts som förväntat 

vidtog IP7 själv åtgärder för att hålla uppsikt över sina värden hemma. Detta gjordes för att IP7 

sedan skulle kunna bevisa för sin läkare att det var något som inte stod rätt till. Värt att nämna 

är att IP7 hade en bakgrund inom hälso- och sjukvård. IP7 uttrycker detta på följande vis: 

Ja det var början på mitt elände med (åkomma). Jag gick och köpte mig en sån dära 
(maskin) på apoteket som registrerar vad man har och tänkte att det är nog väldigt, de tror 
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mig nog inte om jag säger att jag har det (åkomman) och det och de säger ja ja ja och det 
kan jag förstå. De förstår. Så att, därför har jag behövt springa in och ut stup i kvarten (på 
vårdcentralen) för det jävla (åkomma) [...]. (IP7) 

Här syns återigen ett exempel på förhandling enligt Strauss, som initieras av patienten med 

målet att få den behandling patienten anser sig ha rätt till. Strauss menar att förhandlingar kan 

ske på olika sätt, som exempelvis att nå överenskommelse efter oenighet (Strauss, 1978:1). I 

detta exempel använder patienten egna medel för att bevisa sin åkomma och genom det nå en 

överenskommelse med läkaren. Enligt Strauss (1978:260) skapar individerna i en organisation 

den sociala ordningen aktivt genom kontinuerlig interaktion och överenskommelser. Genom 

IP7:s agerande påverkas den sociala ordningen och möjligheterna till förhandling genom att 

IP7 på egen hand framför bevis för att stärka sina argument i förhandlingen med läkaren. 

Under intervjuerna framkom även exempel på tillfällen då personal och patient hade ett gott 

utbyte trots rådande maktobalans. Något som återkom under intervjuerna var vikten av att få ta 

del av och förstå information. Några av intervjupersonerna berättade att de oftast förstår vad 

vårdpersonalen förklarar för dem och berättade om på vilka pedagogiska sätt detta har gjorts. 

IP3 berättade om hur en läkare hade skrivit ut resultaten på ett papper för att kunna förklara på 

ett tydligt sätt vad som behövdes göras och varför. IP3 uttryckte att detta var ett av de bästa 

läkarbesök som IP3 upplevt. 

Ja, som i går var det föredömligt. Det var en ny läkare, en kvinna och det var det bästa jag 
har haft någon gång. Dels så hade de printat ut ett papper på min (undersökning) som 
gjordes på, så på papper va. Hon förklarade, jag förstod inte alla termer men det var väldigt 
bra. Sen förklarade hon hur medicinerna, man trappar upp olika värkmediciner och vilken 
nivå det låg på. Det var det bästa läkarbesök jag haft någon gång [...]. Undersökte och 
förklarade så bra. Jag var väldigt nöjd. (IP3) 

Det är också viktigt för intervjupersonerna att få information om vårdplanen och biverkningar 

av medicin. Detta benämndes ofta som något positivt i mötet med läkarna på vårdcentralen. 

Intervjupersonerna berättade även att de känner att de kan säga till om de inte förstår och att 

personalen då förtydligar vad de menar. IP5 beskriver känslan av att kunna fråga vid oklarheter 

på följande sätt: 

Jaa, verkligen, jag kan nästan säga precis, precis vad jag känner liksom, så säger jag det 
och hon förklarar då för mig om jag inte förstår eller så [I: Mm], så hon är heelt, hon är hur 
vänlig som helst. (IP5) 

När patienter får tillgång till information om sina medicinska behov får de möjlighet till insyn 
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i beslutsprocessen kring medicin och behandling vilket gör att maktobalansen minskar. 

Hasenfeld (2010:11) menar att människor som arbetar inom människobehandlande 

organisationer blir tilldelade en auktoritär roll och den som söker hjälp får rollen patient. 

Genom att veta vilken roll man besitter är det lättare att veta vad man som patient har rätt till 

och vad man som läkare är skyldig till att berätta för sin patient. 

Hasenfeld (2010:48) menar att det är viktigt att den anställda inom människobehandlande 

organisationer behandlar patienten som ett subjekt och inte ett objekt. Om patienten upplever 

att arbetet utförs “på” patienten snarare än “med” patienten utgör det en risk för en upplevelse 

av att bli behandlad som ett objekt snarare än ett subjekt. Detta kan hjälpa oss förstå önskan att 

få information som var återkommande i intervjuerna. En insyn i vad som händer och kommer 

att hända kan ge en känsla av att patienten jobbar tillsammans med läkaren. Ett citat som är 

talande för detta är när IP3 svarade på frågan om hur denne vill bli behandlad vid ett besök på 

vårdcentralen:  

Som en vanlig medmänniska. Jag får en känsla av att ibland så är, är vården till för inte, 
inte till för oss utan det är vi som är till för vården verkar det som. Det börjar bli lite 
affärsmässigt tycker jag, hela det här. Så att det upplever jag, men nu, i stort sett så är det 
väldigt positivt. (IP3) 

Citatet kan tolkas som att vården håller på att utvecklas till vad som liknar ett företag där man 

behandlas som en spelpjäs för att vården ska gå runt. Strauss ifrågasätter den konventionella 

synen på organisationer som rigida och oföränderliga och betonar att de som ingår i 

organisationen, både personal och klienter, är med och bidrar till organisationens förändring 

varje dag, i varje enskilt möte (Strauss, 1978:260). En patient som i ett möte blir behandlad 

som ett objekt istället för subjekt skulle kunna anses förlora sin agens, eftersom denne inte 

längre har möjlighet att arbeta tillsammans med vårdpersonalen. Därmed skulle patienten även 

kunna anses förlora sina möjligheter till förhandling inom organisationen. 

Vikten av att ta del av information är, som redan nämnt, återkommande under intervjuerna. 

Intervjupersonerna talade om vikten av information vid frågor som handlade om delaktighet. 

Innan datainsamlingens start betraktade vi som intervjuare begreppet delaktighet som att 

patienten får vara med och ta informerade beslut om sin vård. Under intervjuerna tolkade 

informanterna begreppet delaktighet som att få tillgång till information snarare än att vara 

delaktig i beslutsprocessen. Detta kan förklaras med att de som söker vård hos vårdcentralerna 

förväntas anpassa sig till rollen som patient (Hasenfeld, 2010:10ff.). Den äldre personen med 
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komplexa behov som intar rollen som patient förväntas kanske inte kunna delta i 

beslutsprocessen till den grad att den har möjlighet att vara med och fatta beslut kring sin vård, 

eftersom det ingår i läkarens roll som utbildad och anställd av organisationen. 

Under intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna hur de ville bli behandlade i mötet med 

personalen på vårdcentralen. Intervjupersonerna definierar ett gott bemötande som att 

personalen visar omtanke om patienten och ser dem som medmänniskor. Upplevelsen av 

omtanken och att bli sedd som medmänniska beskrevs av ett flertal intervjupersoner som att 

personalen är vänlig, kan skoja med patienten, kan patientens namn, bemöter dem som vanliga 

människor samt pratar vänskapligt med dem. IP5 och IP8 sätter ord på det önskvärda 

bemötandet på följande sätt: 

Joo, det är viktigt att dom liksom, ja dom tar emot en på ett bra sätt, för man går in till 
kassan där och, man kan alltid skoja med dom och, eh, eller som skojar väl kanske med 
mig [I: *fniss*] men ja jag tycker det är jättebra. (IP5) 

[...] jag vill alltså inte bli tittad på ovanifrån utan öga mot öga. Ehm och det tycker jag nog 
att dom upprätthåller mycket väl både läkare och sköterskor och annan personal på 
vårdcentralen [I: Mm]. Ja jag känner mig sedd och jag är mycket nöjd med bemötandet. 
(IP8) 

Detta, framförallt citatet från IP8, kan förklaras med hjälp av den sociala ordningen Strauss 

talar om. Patienten har en förförståelse av hur vårdcentralen är organisatoriskt uppbyggd och 

kan utifrån detta skapa sig en uppfattning kring vilka förhandlingar som är möjliga att göra 

(Strauss, 1978:12). I det specifika fallet med IP8 blir den möjliga förhandlingen för patienten 

att kräva att personalen möter patienten på en jämställd nivå genom att inte bli “tittad på 

ovanifrån, utan öga mot öga”.  

Avslutningsvis har intervjupersonerna berättat om upplevelser som både liknar varandra och 

skiljer sig åt. I analysen har intervjupersonernas upplevelser relaterats till 

människobehandlande organisationer och förhandlingsordningen. Detta har gjorts genom att 

belysa hur bemötande och maktobalans kan ta sig uttryck på vårdcentralen och vilka 

förhandlingar som äldre personer med komplexa behov som besöker vårdcentralen anser vara 

möjliga. Nedan följer ett diskussionskapitel. 
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel presenteras inledningsvis en summering av studiens resultat och analys i relation 

till dess syfte och frågeställningar. Vidare följer en diskussion kring studien i relation till 

tidigare forskning samt vad vår studie bidrar med till forskningsfältet. Slutligen förs en 

diskussion kring de val av teori och metod som gjorts samt hur studien är relevant för socialt 

arbete.  

SUMMERING 
Syftet med studien har varit att bidra med förståelse för hur äldre personer över 75 år med 

komplexa behov upplever mötet med sin vårdcentral vad gäller bemötande och delaktighet. 

Detta har undersökts genom följande frågeställningar: 

● Hur upplever äldre personer med komplexa behov att de blir bemötta vårdcentralen? 

● Hur upplever äldre personer med komplexa behov att de får vara delaktiga på 

vårdcentralen?  

Studiens resultat kan sammanfattas i två teman: vårdcentralen som organisation och relationen 

mellan patient och personal. I det första temat framkommer det att bristerna i bemötandet som 

informanterna upplever kan kopplas till vårdcentralen som organisation. Det 

intervjupersonerna är missnöjda med speglar en upplevd resursbrist i form av personalbrist och 

tidsbrist. Informanterna upplever även att personalen på vårdcentralen är svårtillgänglig när det 

kommer till att ta kontakt per telefon. De tekniska bitarna i telefonkontakten som gäller 

knappval och uppringningsfunktion är en process som upplevs osmidig. Intervjupersonerna 

upplever alltså olika former av bemötande i det personliga mötet med personalen och 

vårdcentralen som organisation.  

Resultatet som redovisas under det andra temat, relationen mellan patient och personal, visar 

på att intervjupersonerna är nöjda med bemötandet när de upplever sig sedda och hörda 

och/eller sedda som en medmänniska. Resultatet visar även på att tillgång till information är 

en viktig del i mötet med personalen på vårdcentralen. Vi definierade begreppet delaktighet 

som informanternas möjlighet till att fatta informerade beslut. Det framkom under 

intervjuernas gång att informanterna pratade om delaktighet som att få tillgång till information 

snarare än delaktighet som att delta i beslutsprocessen. Huruvida äldre personer med komplexa 
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behov får tillgång till information eller ej kan ge upphov till en maktobalans mellan patient och 

personal. Ett flertal informanter menar att relationen med personalen är god, att de får ta del av 

information och att de känner sig bekväma med att ställa frågor eller att säga ifrån. Andra 

informanter upplever att de ibland inte blir tagna på allvar, alltså att de inte blir sedda och 

hörda, och att det då krävs ihärdighet för att deras krämpor ska utredas. 

Vi vill även betona att studien har genomförts under coronapandemin vilket är en aspekt som 

kan ha påverkat studiens resultat. Eftersom vården i stort har drabbats hårt av pandemin kan 

detta ha påverkat arbetet på vårdcentralerna likaså. Den resursbrist som många av 

informanterna upplever kan vara en direkt konsekvens av pandemin. Detta kan i sin tur ha 

färgat informanternas upplevelse av bemötande och delaktighet. Studien har ämnat att 

undersöka upplevelsen av vårdcentralen i stort och inte specifikt under det senaste året, men 

det är sannolikt att upplevelser som ligger närmast i tid påverkar intrycket av vårdupplevelsen 

i stort.  

STUDIEN I RELATION TILL TIDIGARE FORSKNING  
Under denna rubrik diskuteras tidigare forskning i förhållande till vår studie samt vad vår studie 

kan tillföra till forskningsfältet.  

I den tidigare forskningen framkommer det att patienter uppskattar uppföljning, att få vara 

delaktiga genom samtal samt kontinuitet. Det finns även ett beroendeförhållande mellan patient 

och vårdgivare som kan leda till att patienter inte ifrågasätter behandling eller medicinering 

(Kiessling & Kjellgren, 2004). Vidare menar Hamlin et al. (2013) att sjukvården bör 

genomsyras av trygghet eftersom detta kan skapa mer delaktighet för patienten i sin vård. I vår 

studie framkommer det att intervjupersonerna upplever att det är viktigt att få ta del av 

information från personalen på vårdcentralen då detta skapar trygghet. 

Kiessling och Kjellgren (2004) beskriver hur patienten gärna vill utveckla en relation med 

vårdpersonalen för att på så sätt känna sig sedd och hörd. Tidsbrist hos personalen blir 

frustrerande för patienten eftersom det minskar deras känsla av att bli sedd som en 

medmänniska. Vidare menar Kiessling och Kjellgren (2004) att dagens medborgare är mindre 

auktoritetsbundna. Intervjupersonerna i vår studie upplever att personalen på vårdcentralerna 

ofta byts ut vilket leder till att intervjupersonerna inte har tillgång till samma läkare under 

längre tid. De intervjupersoner som däremot haft samma läkare under en lång tid upplever detta 
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som något positivt. Att dagens medborgare är mindre auktoritetsbundna synliggörs i vår studie 

genom att intervjupersonerna berättade att de gärna vill befinna sig på en jämställd nivå med 

personalen de träffar och att personalen ska se dem som medmänniskor. Däremot finns det 

fortfarande en stor respekt för vårdpersonalen då intervjupersonerna bland annat uttryckte att 

de sällan ifrågasätter beslut och att personalen vet bäst. Intervjupersonerna upplever således att 

det är viktigt med ett bemötande från vårdpersonalen som innebär att de blir sedda och ges tid. 

Ytterligare en aspekt som framkommer i den tidigare forskningen är att äldre personer upplever 

ålderism inom sjukvården. Äldre personer upplever bland annat att de får sämre individuellt 

stöd av personalen samt att de får ett sämre bemötande och möjlighet till delaktighet (Langhoff 

Kidholm & Steenvinkel Emtekjær Pedersen, 2021). I vår studie är det en intervjuperson som 

upplever att äldre personer ibland blir negativt bemötta på grund av deras ålder. De andra 

intervjupersonerna upplever däremot att de blir bemötta på ett positivt sätt kopplat till ålder. 

Den tidigare forskningen belyser även att patienter som får vara med i beslutsprocessen kring 

sin vård blir nöjdare (Ekdahl et al., 2012). Intervjupersonerna i vår studie talade dock mer om 

vikten av att bli informerad om vårdprocessen, snarare än att vara delaktig i beslutsfattandet. 

Det studien bidrar med är ett fokus på äldre personer med komplexa behov som grupp till 

skillnad från den tidigare forskningen som har fokuserat på personer med komplexa behov och 

äldre personer som två separata grupper. Studien bidrar även med kunskap om hur denna 

målgrupp blir bemött på vårdcentralen istället för hur äldre personer eller personer med 

komplexa behov upplever slutenvården, vilket mycket av den tidigare forskningen fokuserat 

på. I och med att studien är utförd på uppdrag av Region Uppsala fyller den även efterfrågan 

från regionen gällande det pågående utvecklingsarbetet med äldremottagningar. Studien bidrar 

med en förståelse för vad äldre personer med komplexa behov anser är viktigt gällande 

bemötande och delaktighet på vårdcentralen. Detta kan i sin tur leda till att fler äldre personer 

känner sig väl bemötta på vårdcentralerna och att personalen vet vad som uppskattas av de 

äldre personerna som besöker dem. Med hjälp av studien kan även andra professioner få 

förståelse för vad äldre personer uppskattar vad gäller bemötande och delaktighet vilket är 

relevant för socionomer som möter äldre personer i sitt arbete. Mer om detta finns beskrivet 

under rubriken “Relevans för socialt arbete”. 
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TEORIDISKUSSION 
Nedan följer en diskussion kring studiens teoretiska begrepp och hur de har bidragit till 

analysen. Det förs även en diskussion kring vad de teoretiska begreppen inte har varit möjliga 

att bidra med under analysprocessen. 

I analysen har de två teoretiska begreppen människobehandlande organisationer och 

förhandlingsordning använts. Människobehandlande organisationer som teoretiskt begrepp har 

ett organisationsfokus snarare än ett individfokus eftersom det behandlar organisationen som 

helhet och vilka förutsättningar den har. Människobehandlande organisationer har hjälpt oss i 

analysen av vår empiri genom att förstå vårdcentralen som organisation och hur den tilldelar 

människor olika roller (Hasenfeld, 2010:11). Rollerna kan skapa en maktobalans i mötet mellan 

patient och personal i vår studies fall, vilket i sin tur påverkar patientens förhållningssätt till 

organisationen (Hasenfeld, 2010:406). På så sätt berör begreppet relationen mellan de olika 

aktörerna inom organisationen, även om det nödvändigtvis inte har ett starkt individfokus. 

Människobehandlande organisationer hjälpte oss även få en förståelse för att en person kan bli 

bemött av organisationen som antingen ett subjekt eller ett objekt (Hasenfeld, 2010:408). 

Risken att bli behandlad som ett objekt bär på en maktobalans som framkom som ett 

underliggande resultat i vår empiri. Människobehandlande organisationer hjälpte oss att fånga 

upp maktobalansen och sätta ord på den rent teoretiskt och föra en analys kring den.  

Eftersom studien ämnat att undersöka subjektiva upplevelser av bemötande och tillgång till 

information på vårdcentralerna lämpade sig ett teoretiskt begrepp med ett tydligare 

individperspektiv. Människobehandlande organisationer kompletterades därför med 

förhandlingsordningen. Förhandlingsordningen berör den sociala ordningen som finns 

naturligt i alla organisationer och behandlar hur benägna de olika aktörerna inom 

organisationen är att ta initiativ till förhandlingar. Organisationens struktur är avgörande för 

vad aktörerna inom organisationen anser vara möjligt att förhandla om (Strauss (1978:11f.). 

Förhandlingarna initieras för att nå antingen gemensamma eller privata mål (Strauss, 

1978:121). Förhandlingsordningen har använts för att analysera kring vilka förhandlingar som 

initieras av äldre personer med komplexa behov i mötet med vårdpersonalen. Det hjälpte oss 

att få syn på vilka krav som för målgruppen upplevs rimliga att ställa på vårdcentralen utifrån 

hur vårdcentralen uppfattas som organisation. Tillsammans med maktaspekten i 

människobehandlande organisationer har förhandlingsordningen hjälpt studien i analysen kring 
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äldre personer med komplexa behov och deras möjligheter till förhandlingar utifrån sin roll 

som patient. 

Något som studiens teoretiska ramverk hade kunnat kompletteras med är ett teoretiskt begrepp 

som berör särskilt utsatta grupper, eftersom äldre personer med komplexa behov är en specifikt 

utsatt grupp. Utifrån människobehandlande organisationer och förhandlingsordningen kan vi 

förvisso förstå att den äldre personen med komplexa behov tilldelas en roll som patient vilket 

är en roll som innebär mindre makt än vad vårdpersonalen har. Vi anser dock att det 

nödvändigtvis inte behöver vara specifikt för gruppen äldre personer med komplexa behov, 

utan rollen som patient eller klient med mindre makt tilldelas alla som kommer i kontakt med 

människobehandlande organisationer oavsett om du är i regelbunden kontakt med 

vårdcentralen eller ej. 

Under studiens gång dök ålderism upp som potentiellt teoretiskt begrepp. Vi diskuterade 

huruvida begreppet skulle ingå i det teoretiska ramverket eller inte och kom fram till att 

begreppet inte skulle användas. Begreppet hade kunnat användas för att skapa ytterligare spår 

i analysen, men vi upplevde att det inte fanns utrymme för det inom ramen för denna studie då 

våra befintliga teoretiska begrepp var tillräckliga för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Vi upplevde att det som framkom i empirin som skulle kunna tolkas som 

ålderism även kunde tolkas som en maktobalans som återfinns i människobehandlande 

organisationer eller en osannolik förhandling som återfinns i förhandlingsordningen.  

METODDISKUSSION 
Nedan följer en diskussion kring metodvalen i förhållande till studiens resultat. Det förs en 

diskussion kring om det finns något som hade kunnat göras annorlunda och vilka begränsningar 

den valda metoden har. 

Studien är en kvalitativ intervjustudie som har baserats på semistrukturerade intervjuer. Under 

intervjuerna upplevde vi att det var ganska svårt att förhålla sig till intervjuguiden eftersom 

svaren på många av frågorna gick in i varandra och följden av frågor var något spretig. I 

efterhand ser vi att vi hade kunnat dela upp frågorna i tydligare grupperingar för att ge 

intervjupersonen ett tydligare tema att förhålla sig till under intervjuns gång. Exempel på 

grupperingar hade kunnat vara “bemötande”, “delaktighet”, “förbättringsområden” och “vad 

har fungerat bra”. Vi hade på så sätt kunnat leda intervjupersonen bättre genom intervjun, 



Brorsson & Lindén 

43 
 

genom att gå igenom intervjun ämne för ämne. Padgett (2017:115) talar om minimalt 

strukturerade intervjuer vilket är en metod där ett antal frågor förbereds på förhand, men där 

följden är flexibel och där alla intervjufrågor kanske inte ställs. Vi hade möjligen kunnat 

utforma vår intervjuguide mer likt en minimalt strukturerad intervju än en semistrukturerad 

intervju för att undvika känslan av att vi ibland bytte spår åt informanten. 

Slutligen kan det finnas begränsningar med vårt val av metod kopplat till den rådande 

coronapandemin. Eftersom vi inte har haft möjlighet att träffa våra intervjupersoner fysiskt på 

grund av restriktionerna till följd av pandemin har intervjuerna behövt genomföras per telefon. 

Enligt Padgett (2017:122) är det en god idé att inleda och avsluta intervjuer med småprat. Det 

är positivt både för relationen mellan intervjuare och informant och för genomförandet rent 

praktiskt. Dels kan det få informanten att känna sig mer uppskattad och öppna upp för att 

informanten lättare kan ställa frågor, dels skapar det en smidigare öppning av intervjun. Vi 

upplevde att småprat innan och efter intervjun inte föreföll sig lika naturligt över telefon som 

det gör vid en fysisk träff och tror därför att en fysisk intervju hade varit mer bekväm att 

genomföra för både intervjuare och informant. 

RELEVANS FÖR SOCIALT ARBETE 
Avslutningsvis redogörs det i detta avsnitt för hur studiens resultat kan bidra till socialt arbete 

som fält, både i praktiken och som forskningsområde. 

Studiens resultat om personer över 75 år med komplexa behov och deras upplevelse av 

bemötande och delaktighet på vårdcentralen är applicerbart på socialt arbete trots att 

undersökningen ägt rum på en arena som inte är lika typisk för socionomer som för exempelvis 

läkare och sjuksköterskor. Däremot kan socionomer arbeta på vårdcentralen i egenskap av 

kurator. Bemötande och delaktighet är viktiga aspekter inom alla människobehandlande 

organisationer, i synnerhet när målgruppen är sårbar. Socionomer möter ofta utsatta grupper 

vilket gör bemötande och delaktighet extra viktigt. När man som människa befinner sig i en 

utsatt situation eller har en långvarig kontakt med en människobehandlande organisation finns 

ett större behov av uppföljning och återkoppling eftersom behovet av hjälp kan kvarstå under 

en längre tidsperiod. Det är också viktigt att få tillgång till information för att få en insyn i 

processen som man är en del av. Dessa behov är något som framkommit i vårt resultat. 

Socionomer kan exempelvis ge klienten eller brukaren tillgång till information om processen 

kring biståndsbeslut och tydliga motiveringar.  
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Vi har under socionomutbildningens gång upplevt att det talas relativt lite om äldre personer 

som grupp. Desto större fokus ligger framförallt på arbetet med barn och unga. Vi ser därför 

att denna studie belyser äldre personers ställning och utgör en möjlighet för dem att få sin röst 

hörd. Med det sagt vill vi även vara noga med att betona att äldre personer som grupp inte utgör 

ett socialt problem i sig, utan att de snarare är en grupp som vi upplever hamnar i skymundan. 

Vår syn på äldre personer som grupp går i linje med Jönson och Harnett (2015:21) som menar 

att äldre personer som grupp utgör en social kategori som syftar till människor som befinner 

sig i livsloppets sista fas, snarare än en problemgrupp. Vår förhoppning är att denna studie ska 

bidra till att utöka möjligheten för äldre personer med komplexa behov att känna sig sedda och 

hörda. 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1 - Utdrag från projektplan “Bättre omhändertagande av äldre med komplexa behov”
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Bilaga 2 - Utdrag från “Underlag piloter Äldremottagning i Region Uppsala” 
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Bilaga 3 - Utdrag från “Arbetsbeskrivning för äldrekoordinator”. 
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Bilaga 4 - Utdrag från “Underlag pilot, Äldremottagning i Region Uppsala” som beskriver 

målgruppen. 
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Bilaga 5 - Informationsbrev till äldrekoordinatorer som skickades ut av projektledaren Pia 

Leierdahl. 

Hjälp med att hitta personer att intervjua 

I projektet äldremottagning ingår att hjälpa studenter att hitta lämpliga personer inom 

målgruppen att intervjua. Personen ska vara äldre med komplexa behov (dvs ha 3 poäng eller 

mer i SAS eller GRP).  

Intervjuerna görs för att få in kunskap som underlag inför uppföljningen av projektet.  

Under vecka 15 och 16 kommer två studenter som läser termin 6 på socionomprogrammet vid 

Uppsala universitet att genomföra intervjuer med målgruppen. De ska sedan skriva sitt 

examensarbete i socialt arbete inom ramen för projektet. 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur äldre med komplexa behov över 75 år 

upplever kontakten med sin vårdcentral vad gäller bemötande och delaktighet samt hur de 

upplever att det påverkar deras självständighet.  

Intervjun sker över telefon eller om personen vill via zoom (ett videosamtal på 

datorn). Deltagandet är frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Personer som vill delta kommer skriva under en samtyckesblankett, som sköts av studenten. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast studenternas och deras handledare 

kommer åt det under arbetets gång. Personen kommer vara anonym. 

Vad ska du som äldrekoordinator göra? 

Fråga lämpliga personer ur målgruppen som passerar vårdcentralen fysiskt eller via telefon, 

om de kan tänkas delta i intervju. Förmedla sedan kontaktuppgifter till studenterna på de 

personens som tackar ja. Det är tio personer som ska intervjuas, så blir det fler kommer inte 

alla att kontaktas av studenterna. Tacksam om ni kan fråga lämpliga personer så snart som 

möjligt och helst senast 9 april. 

Kontaktuppgifter: 

Amanda Lindén,  

Mejl: XXX.  
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Tel: XXX. 

Lina Brorsson,  

Mejl: XXX.  

Tel: XXX. 
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Bilaga 6 - Intervjuguide 

Bakgrund, inledande frågor: 

- När var du senast i kontakt med din vårdcentral? 

● Har du haft ett hälsosamtal med vårdcentralen  

- Hur ofta har du kontakt med din vårdcentral? 

● Vilka yrkesgrupper träffar du?  

Intervjufrågor: 

1. På vilka sätt vill du vara delaktig i din vård? 

● Kan du ge ett exempel på när du upplevde att du var delaktig i din vård? 

2. Hur vill du bli bemött/behandlad av vårdcentralen? 

● Kan du ge ett exempel på när du upplevde ett gott bemötande på din vårdcentral? 

3. Vad tycker du har fungerat bra i kontakten med din vårdcentral, vad gäller bemötande? 

4. Vad tycker du har fungerat sämre i kontakten med din vårdcentral, vad gäller 

bemötande?  

● Kände du att du kunde diskutera detta med personalen? 

5. Vad tycker du har fungerat bra i kontakten med din vårdcentral, vad gäller delaktighet? 

6. Vad tycker du har fungerat sämre i kontakten med din vårdcentral, vad gäller 

delaktighet? 

● Kände du att du kunde diskutera detta med personalen? 

7. Hur upplever du att har fått vara med och tycka till om din vård? 

● Upplever du att det finns utrymme för diskussion angående vården? 
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8. Förstår du vad personalen på vårdcentralen förklarar för dig?  

● Om inte, vad brukar det vara som känns svårt? 

9. Upplever du att din ålder påverkar hur du blir bemött av vårdcentralen?  

● Vid ja/nej - utveckla! 

10. (Du ingår målgruppen för vår intervju, eftersom du har ett flertal diagnoser eller äter 

många mediciner exempelvis). Känner du att det påverkar hur du blir bemött av 

vårdcentralen? 

11. Hur upplever du att vårdcentralen hjälper dig sköta om dina medicinska behov på ett 

tryggt sätt hemma? 

12. Är det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 7 - Informationsbrev som vi skickade per post eller mejl till intervjudeltagare. 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Socionomprogrammet 

Till intervjuperson 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 

examensarbetet undersöker vi personer över 75 år med komplexa behov och deras 

upplevelse av bemötande och delaktighet i mötet med vårdcentralen. Detta gör vi genom 

semistrukturerade intervjuer som kommer genomföras över telefon. Intervjun beräknas ta 

ungefär 45 minuter. 

Du tillfrågas därför som patient på en av Region Uppsalas vårdcentraler om du vill delta i 

denna studie med en intervju. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas 

innan den 2021-05-24 då uppsatsen lämnas in, samtycke kommer att inhämtas från samtliga 

inblandade personer. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och 

handledare kommer åt det under arbetets gång. De inspelade intervjuerna kommer att 

transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte går att härleda till  

intervjupersonerna.  

Uppsala 2021-04-14. 

Med vänliga hälsningar 

Lina Brorsson och Amanda Lindén 

Socionomstudenter 

Telefon Lina Brorsson: XXX 
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E-post: XXX 

Telefon Amanda Lindén: XXX 

 E-post: XXX 

Handledare:  

Johan Fagerberg 

Telefon: XXX 

E-post: XXX 
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Bilaga 8 - Transkriberingsmall som användes under transkriberingen av intervjuerna. 

Såhär transkriberar vi: 

... - IP eller intervjuare slutar prata 

[] - någon bryter in i ett samtal/avbryta 

understruket- överlappande tal 

(?) - ord som vi inte hör/inte är säkra på om vi hör rätt 

(xx) - ohörbart 

(.) - kort paus 

(...) längre paus 

Mm/hmm - vid hummande 

** suckar, ljud, skratt, saker som stör eller påverkar  

() - våra kommentarer, exempelvis “(sjukdom)” vid sjukdomar som vi inte vill skriva ut pga 

konfidentialitet 

IP - intervjuperson 

I - intervjuare  
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