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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att vara äldre innebär förluster av många olika slag, bland annat fysiska 

förmågor, förlust av närstående, och förmågan att upprätthålla eller skapa nya relationer. På 

ett äldreboende är den äldre inte objektivt sett ensam, utan har alltid andra människor 

omkring sig. Trots det är det många äldre som upplever ensamhet sin sista tid i livet. 

Tidigare forskning har visat att det är av betydelse att vårdaren är lyhörd, öppen och visar 

ömsesidighet i vårdrelationen.  Problem: För många ensamma äldre är vårdrelationen den 

enda relationen de har. Syfte: Att beskriva vårdrelationens betydelse för den ensamstående 

äldre på äldreboende. Metod: En systematisk litteraturöversikt utfördes på elva kvalitativa 

studier som analyserades  med en beskrivande syntes. Resultatet visade att upplevelserna 

på äldreboendet för de äldre utan närstående påverkades mycket av vårdrelationen. 

Trivsel och uppfattningar om vårdkvalitén påverkades av vårdrelationen. Vidare påverkades 

deras känsla av mening och tillhörighet, och vårdrelationen var betydande för huruvida de 

äldre upplevde sig respekterade och bekräftade som unika individer. Det är viktigt att 

vårdarna förstår hur mycket vårdrelationen betyder för de äldres upplevelser och vidare 

forskning om ensamstående äldres upplevelser av ensamhet på äldreboendet är av yttersta 

vikt. 

 

Nyckelord: ensamhet, mening, vårdrelation, äldreboende 



 
 

ABSTRACT 

Background: Being older means losses of many kinds, including physical abilities, loss of 

kin, and the ability to maintain or establish new relationships. At a nursing home, the elderly 

are not objectively alone, there’s always other people around. Despite this there are many 

older people who experience loneliness their last time in life. Previous research has shown 

that it is important that the caregiver is responsive, open and show reciprocity in the caring 

relationship. Problem: For many lonely elderly the care relationship is the only relationship 

they have.  Aim: To describe the care relationships importance for the single elderly in 

retirement homes. A systematic literature review was performed on eleven qualitative studies 

that were analyzed using a descriptive synthesis. The results showed that the experiences 

of the elderly without relatives at the nursing home were greatly affected by the care 

relationship. Thriving and perceptions of quality of care were affected by the care 

relationship. Furthermore their sense of purpose and belonging were affected, and the caring 

relationship was significant for whether the elderly felt respected and affirmed as unique 

individuals. It is important that caregivers understand how much the care relationship means 

for older people's experiences and further research on single older people's experiences of 

loneliness in retirement homes is of utmost importance. 
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1. INLEDNING 

Av erfarenheter från arbete inom äldrevården förstås att många av de äldre känner sig 

ensamma och övergivna. Många av de äldre vi möter på äldreboendet har förlorat en stor 

del av sina anhöriga och vänner. De kan också ha förlorat kontakten med sina vänner, 

sina barn och barnbarn då dessa inte har tid eller möjlighet att besöka boendet så ofta. Vi 

har också sett att många av dessa äldre inte får det stöd de behöver gällande vård och 

rehabilitering samt själva har svårt att uttrycka sina behov inför en auktoritetsperson, 

som läkaren och även sjuksköterskan. De äldre som lider av sin ensamhet drabbas då 

även av ett lidande då de inte har någon som kan stötta dem och hjälpa dem att 

tillgodose deras behov. Enligt flera vårdteoretiker så är relationer ett måste för att den så 

kallade naturliga vården ska kunna fungera och ha sin verkan. Det är genom relationer 

människan kan uppnå hälsa, och vårdrelationen kan vara både vårdande och icke-

vårdande och en bra vårdrelation kan till och med lindra lidande. Vi valde därför ett 

intresseområde som behandlade både äldre utan närstående och vårdrelationen, då 

äldreomsorgen önskade att detta område skulle undersökas. Vi har båda vid flera 

tillfällen observerat hur stor betydelse en god vårdrelation kan ha för den enskilda 

individen. Dessutom är vi mycket engagerade i frågan hur man bäst kan bevara och 

skydda äldre patienters integritet, vilket är en stor del i en god vårdrelation. Genom 

examensarbetet vill vi säkerställa oss om att de uppfattningar som våra möten med de 

äldre på boende har gett oss stämmer med de äldres egna upplevelser, men framförallt 

vill  vi undersöka vårdrelationens betydelse för de äldre utan närstående då de är mer 

utsatta än de äldre med närstående. För att kunna främja den ensamstående äldres 

välbefinnande samt förhindra och förebygga uppkomst av onödigt lidande är det viktigt 

med vårdvetenskaplig forskning inom detta område och vi vill med detta arbete 

undersöka på vilket sätt vårdrelationen påverkar de äldres upplevelser för att kunna 

använda vårdrelationen till att på ett positivt sätt stärka dessa upplevelser. Vi blir allt 

äldre och äldre vilket innebär en allt större belastning på samhället och på vården och 

omsorgen. Antalet äldre människor med stora behov av god vård dygnet runt ökar 

stadigt, samtidigt som ekonomin stramas åt och där personal är den största kostnaden. 

Därför måste kvaliteten på vården bli högre, och för att öka kvaliteten behöver varje 

vårdare vara så informerad och kunnig som möjligt i vilka aspekter som är av stor vikt 

för den de vårdar. Är det så att vårdrelationen påverkar den äldres upplevelser och därför 

indirekt hjälper den äldre att känna välbefinnande och kanske till och med leder till 

bättre hälsa? Genom en väl vårdad vårdrelation kan vi i så fall minimera risken för det 

ökade vårdbehov, som är relaterat till det högre läkemedelsintag och nutritionsproblem, 

som många äldre har.  

2. BAKGRUND 

I följande text förklaras och definieras viktiga begrepp som förekommer i arbetet. Här 

beskrivs även relaterad tidigare forskning samt begreppen vårdande, som innefattar 

begreppet vårdrelation, lidande och hälsa enligt Katie Eriksson vårdvetenskapliga teorier. 

Slutligen presenteras den problemformulering som ligger till grund för arbetet. 
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2.1. Definitioner och teoretiska begrepp 

De aktuella begreppen klargörs genom att beskriva dessa i enlighet med rådande definitioner. 

2.1.1. Att vara äldre 

Det finns enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2013) ingen standardiserad definition 

för vad begreppet äldre innebär, men i i-länderna anses människan vara äldre om hon har 

nått pensionsåldern. Då pensionsåldern i Sverige är något varierande, definieras den i 

examenarbetet som 65 år då det är den ålder som gäller för att få garantipension 

(Socialförsäkringsbalk, SFS 2010:110, 67 kap. 4 §), och därför utgår examensarbetet från att 

med äldre menas människor över 65 år. En undersökning av Ekdahl, Andersson och 

Friedrichsen (2010) visade att de äldre såg sjukhuset som en högre makt gällande 

kompetens, och läkarna som högre i hierarkin än dem själva. Det fanns en stor respekt för de 

med en högre ställning i samhället, till exempel läkare, präster och de välbeställda. Detta kan 

vara orsaken till att många äldre idag har svårt att motsätta sig det som läkaren säger  och 

godtar detta utan att argumentera för sina  behov och begär. Nygren och Lundman (2009) 

beskriver hur äldres sociala nätverk kan försämras när partner eller vänner blir sjuka eller 

dör. Statistiska Centralbyråns (2013a) “Undersökningar av levnadsförhållanden” visar att år 

2012 uppgav cirka 18% av de över 65 år att de inte hade något umgänge med nära anhöriga 

och drygt 23% uppgav att de ej hade någon kontakt med någon nära vän. De äldre kan ha 

svårt att komma ut på egen hand på grund av sjukdom, försämrad rörelseförmåga, synfel 

eller av andra funktionsnedsättningar (Nygren & Lundman, 2009). Detta gör det svårt för 

äldre att skapa nya vänskapsrelationer, vilket i sig kan leda till ytterligare ensamhet som en 

del av lidandet, samt förhindra hälsa genom gemenskap vilket enligt Eriksson (1988) är en 

del av det naturliga vårdandet.  

2.1.2. Äldreboende 

Enligt Socialtjänstlagen [SoL] 5 kap. 4 § (SFS 2001:453) skall socialnämnden verka "för att 

äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha 

en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” på särskilda boenden som i dagligt 

tal kallas äldreboende. Där står även att det är kommunen som ansvarar för att särskilda 

boendeformer för äldre människor inrättas och att dessa även ska kunna bistå de äldre med 

omvårdnad, stöd och service, till exempel sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster 

och läkare (B. Enbom, verksamhetschef för äldreomsorgen i Sigtuna Kommun, email-

konversation, 22/11 2013). Det är kommunens skyldighet (SoL, SFS 2001:453, 2 kap. 1 §) att 

se till att den enskilde individens behov tillfredsställs. Alla insatser ska bygga på en indivduell 

prövning där man ska iaktta respekt för människors självbestämmanderätt och integritet 

(SoL, SFS 2001:453, 1 kap. 1 §) Det finns ingen vedertagen åldersgräns (B. Enbom, 

verksamhetschef för äldreomsorgen i Sigtuna Kommun, email-konversation, 22/11 2013; 

Socialstyrelsens upplysningstjänst, email-konversation, 21/11 2013), för att bli beviljad 

särskilt boende för äldre men då man enligt (Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade [LSS], SFS 1993:387, § 9b), upp till 65 års ålder har möjlighet att bli 

beviljad personlig assistans i hemmet, så är enligt B. Enbom (verksamhetschef för 

äldreomsorgen i Sigtuna Kommun, email-konversation, 22/11 2013) majoriteten av de 

boende på äldreboende över 65 år.  
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Enligt SCB (2013b)  fanns det år 2012 totalt 1 828 283 personer i Sverige som var över 65 år. 

Cirka fem procent av dessa, ungefär 86 800 personer, bodde enligt Socialstyrelsen (2013) 

permanent i särskilt boende. En undersökning av Socialstyrelsen (2012) visar att cirka 80% 

av de äldre som bor på särskilt boende är mycket eller ganska nöjda med boendet, och hela 

87% uppger att de känner sig trygga på boendet. Fördelen med äldreboenden är att de äldre 

både kan få hjälp och stöd samt en gemenskap och känna trygghet. Socialstyrelsens 

undersökning (Socialstyrelsen, 2012) visade även de sidor med äldreboende som de äldre är 

missnöja med. Cirka 40% av de äldre uppger att de är missnöjda med hjälp med gymnastik 

och träning, och 33% tycker inte att de får hjälp att komma ut tillräckligt ofta. Även en 

pratstund med personalen beskrivs som en form av aktivitet som de äldre upplever skapa 

gemenskap och meningsfullhet. På ett äldreboende finns det flera äldre samt personal, vilket 

innebär att den äldre ur ett objektivt perspektiv inte tycks vara ensam. En undersökning av 

Drageset, Kirkevold och Espehaug (2011) visade att mer än hälften av de äldre på 

äldreboende upplever ensamhet. Fler kvinnor än män kände sig ensamma, troligtvis på 

grund av att fler av männen fortfarande var gifta medan många av kvinnorna var änkor. En 

av de viktigaste komponenterna när det gällde upplevelsen av ensamhet var saknad av 

känslomässig kontakt med just närstående, saknad av trygghet och av socialt stöd. Hur ofta 

man hade kontakt med sina närstående hade ingen betydelse för graden av ensamhet, 

huvudsaken var att kontakten fanns där. Eriksson (1994) beskriver hur man kan vara ensam i 

ensamheten; att man känner sig övergiven, eller så kan man vara i gemenskap i sin ensamhet, 

vilket tolkas som att man är tillfreds med sin ensamhet.  

2.1.3. Närstående 

Enligt Svenska Akademins Ordlista [SAOL] (1922) betyder ordet närstående någon “som är 

nära anförvant eller vän till någon.”Enligt Socialstyrelsen (2011) avser begreppet 

närstående i första hand familj eller andra nära anhöriga, det vill säga personer som 

individen anser sig ha en nära relation till, exempelvis nära vänner. Anhöriga betyder enligt 

Socialstyrelsen (2004) ”person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna”.  

2.2. Tidigare forskning 

För att få en förståelse för hur vårdrelationens betydelse för de äldres hälsa upplevs ur 

objektiva perspektiv undersöktes begreppet från relaterade synvinklar. 

2.2.1. Sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen och dess betydelse 

I en undersökning av Hall och Høy (2012) ansåg sjuksköterskorna att vårdrelationens mål 

var att bevara och återupprätta de äldre patienternas värdighet, något de menade att den 

äldre som låg på sjukhus ofta riskerade att förlora. Eriksson (1994) skriver “att kränka 

människans värdighet är att åstadkomma ett lidande” (s. 42) och sjuksköterskorna i  Hall och  

Høys (2012) undersökning uttryckte att värdighet är något som hör ihop med integritet och 

respekt. När sjuksköterskorna visade intresse för patientens individualitet och respekterade 

deras autonomi, genom att till exempel låta patienterna klä sig i sina egna kläder, så stärktes 

patienternas självkänsla. Det menade sjuksköterskorna hjälpte patienten att förmå ta eget 

ansvar för sin hälsa. Sjuksköterskor i en undersökning av Murphy (2007) uppfattar att fysisk 

vård värderas och prioriteras framför vårdrelationen, och tiden läggs mer på praktisk vård än 
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på den holistiska vård, där de får visa hänsyn mot hela patienten, som de egentligen vill 

utföra. Även om sjuksköterskorna enligt Bolster och Manias (2010) ansåg att vårdrelationen 

var avgörande för att förstå patientens behov, förväntningar och önskemål, upplever de att 

de inte hinner skapa en bra vårdrelation och på så vis kunna tillhandahålla individanpassad 

vård. Ytterligare en studie (McGilton & Boscart, 2007) visar på tidens betydelse för 

skapandet av en vårdande relation. Med en ökad arbetsbelastning följde även mindre tid att 

lära känna patienterna och lyssna till deras behov. Sjuksköterskorna i studien ansåg att om 

vårdrelationen skulle bli vårdande så krävdes att de kände gemenskap med patienten. Det 

var viktigt att lära känna patienten för att få en förståelse för patientens behov och begär så 

att dessa kunde tillfredsställas. De beskrev också den vårdande relationen som ett samarbete 

mellan dem själva och patienten, en ömsesidighet där båda måste vara villiga att ge och ta. 

2.2.2. Närståendes perspektiv på vårdrelationen mellan sjuksköterskan och  

den äldre 

Enligt en studie av Jonasson, Liss, Westerlind och Berterö (2010) upplevde närstående 

sjuksköterskans etiska värderingar som det mest fundamentala i vårdmötet. Om 

sjuksköterskan var inbjudande; presenterade sig för både den äldre och de närstående  samt 

var vänlig och uppmärksam på den äldre, upplevdes detta som positivt för det vårdande 

mötet av de närstående. Om sjuksköterskan var mottaglig och lyhörd för den äldres 

välbefinnande upplevde de närstående att vårdkvalitén var hög. Undersökningen fastslog att 

det är viktigt att alla sjuksköterskor är medvetna om att hur det vårdande mötet och den 

vårdande relationen yttrar sig är av yttersta vikt för hur de närstående upplever vården. Även 

McGilton och Boscart (2007) visar i sin undersökning att de närstående ansåg att 

sjuksköterskans attityd var av störst betydelse i vårdrelationen. Sjuksköterskan skulle visa 

medkänsla och inge en äkta känsla av omtanke. De närstående såg det som positivt om 

sjuksköterska gav den äldre personlig uppmärksamhet, till exempel genom att titta till den 

äldre innan skiftbyte. Det var också viktigt att sjuksköterskan hade rätt kompetens och var 

professionell då det gällde den fysiska omvårdnaden. 

2.2.3. Vårdrelationens betydelse för äldre som vårdas i hemmet 

Förhållandet mellan den äldre och sjuksköterskan antar en annan dimension då 

sjuksköterskan gör intrång i den äldres värld, i motsats till hur förhållandet ser ut på sjukhus, 

där det är den äldre som är på besökhos sjuksköterskan. På en sjukhusavdelning (Carr, 2001) 

är rutinen relativt förutbestämd, medans vården i hemmet anpassas efter patientens livsstil, 

behov och begär. En sjuksköterska som deltog i en undersökning av Trojan och Yonge (1993) 

uppgav att “they let me into their home as a guest. I’m just a stranger in their home even 

though I know some of them extremely well.” (s. 1905). Undersökningen visade att känslan 

av tillit till hemsjuksköterskan en avgörande faktor för de äldre i vårdrelationen. För att 

kunna möjliggöra en sådan vårdrelation behövs enligt de äldre tillräckligt med tid, inte bara 

tid att utföra de medicinska aspekterna av vårdandet, utan även tid för attlära känna 

varandra och för att bygga en ömsesidig relation baserad på acceptans. Poole och Rowat 

(1994) fann att över hälften av de äldre som vårdas i hemmet betraktade sjuksköterskans 

personlighet som betydande för relationen. De äldre framhåller att dessa egenskaper var ett 

gott humör, förståelse och uppriktighet, samt att sjuksköterskan respekterade deras 

självbestämmanderätt. Den sociala kontakten var viktig; att ha någon som tog sig tid och 
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lyssnade, som ingav hopp och uppmuntrade. Även de fysiska aspekterna av vårdandet var 

signifikanta för vårdrelationen och kontinuitet sågs som ett krav för att relationen skulle bli 

vårdande. En undersökning av McGarry (2009) visar hur den äldre som vårdas i hemmet 

upplever vårdrelationen som en vänskap, vilken är av stor betydelse. För att beskriva 

relationen med hemsjuksköterskan användes också ord som närstående, vilket ytterligare 

underbygger värdet av relationen för den äldre. 

2.3. Teoretisk referensram 

Här presenteras Katie Erikssons vårdvetenskapliga teorier om vårdande, vårdrelationen, 

hälsa och lidande. 

2.3.1. Vårdande och vårdrelationen 

“Att vårda är att hela” (Eriksson, 2000a, s. 11), och vårdandets syfte är att nå ett “tillstånd av 

tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling 

i syfte att förändra hälsoprocesserna” (s. 9). Vårdande innebär alltså att främja hälsa, och 

detta kan ske på olika plan. Eriksson (1988) talar om att förbättra, förebygga och 

återupprätta hälsa. Det gemensamma vad gäller vårdandet är att det ska bygga på en 

helhetssyn på patienten; människan är en helhet av kropp, själ och ande, hon är helig, 

okränkbar och har som människa en rätt att vara en unik individ. Människans liv består av 

något mer än bara det biologiska, utan även det andliga och själsliga. Dessa livsprocesser är 

det mest grundläggande hos människan, och för att bli hel behöver människan inte bara 

organisk tillfredsställelse, hon behöver också få sina andliga och själsliga begär 

tillfredsställda. Människans begär ligger till grund för de mest basala livsprocesserna, och de 

grundläggande begären utgörs av begäret efter liv och begäret efter kärlek. Begär efter liv 

innebär att människan stävar efter vara fysiskt fungerande och begär efter kärlek tar sitt 

uttryck i relationer; att få betyda något för någon, att få vara någon, och att känna delaktighet 

och tillhörighet. Begären ligger till grund för människans behov, till exempel organiska behov 

såsom mat, värme eller sömn och känslomässiga behov som exempelvis tröst och stöd eller 

kulturella behov, som kan vara gemenskap eller identitet. Genom att få en förståelse för 

människans behov kan vi skapa oss en kunskap om individen och därmed också ge den vård 

som den unika människan behöver i den aktuella situationen. Begär och behov som 

människan inte kan tillfredsställa själv kallar Eriksson (1988) för problem, och olösta 

problem hindrar människan från att nå helhet och därmed hälsa.  

 

Eriksson (1988) delar upp vården i naturlig vård, grundvård, och specialvård. I den 

naturliga vården tillgodoses människans begär och för att den naturliga vården skall fungera 

krävs vänskap (Eriksson, 2000a). Grundvården menar att hjälpa och stödja patienten att 

tillfredsställa dennes behov (Eriksson, 1988), exempelvis biologiska, känslomässiga och 

sociala. Då grundvården inte räcker till krävs specialvård, som är en tillfällig och mer 

komplicerad vård. Självvård är då patienten använder sin egen kapacitet för att nå hälsa. Här 

ska vårdaren stötta och kompensera då patienten inte själv orkar med (Eriksson, 1988; 

2000a). För att kunna vårda behöver vårdaren således ta del av den unika patientens begär, 

behov och problem, och detta åstadkoms i vårdrelationen, som Eriksson (1988) menar är 

kärnan i vårdandet. Vårdrelationen syftar till att främja patientens hälsoprocesser och den 

ska bygga på ömsesidighet, vilket innebär att både patienten och vårdaren måste tillåta 
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relationen. Relationen får inte tvingas fram av vårdaren, då kan vårdrelationen istället 

hämma hälsoprocessen. Oavsett hur lång vårdtiden är så är kontinuitet i vårdförhållandet 

viktigt. Med kontinuitet avses att samma vårdare vårdar patienten genom hela vårdtiden. 

Genom att skapa en djup och trygg relation till patienten ökar man möjligheten att erhålla 

optimal kunskap om patienten och därmed kan även en fungerande vårdprocess möjliggöras. 

Vårdrelationen är alltså inte per automatik vårdande, i den mening att den främjar 

patientens hälsa. För att relationen skall vara vårdande får vårdaren här inte utnyttja sin 

makt till (Eriksson, 1994) att fatta beslut mot patientens vilja. Även att inte lyssna på 

patienten och att inte ta denne på allvar är ett sätt att utöva makt över patienten, då detta 

kan leda till att patienten upplever maktlöshet. 

2.3.2. Hälsa 

Eriksson (2000b) menar att hälsa är något subjektivt, något som upplevs av den enskilde 

individen, integrerad i livsberättelsen, och som nödvändigtvis inte endast behöver betyda 

frånvaro av sjukdom; en människa kan subjektivt uppleva hälsa trots objektivt observerbar 

ohälsa, som till exempel fysisk sjukdom, och tvärtom.  Den subjektiva hälsan innefattar 

välbefinnande och andlig tro (Eriksson, 1988), där välbefinnandet är en känsla av att må väl 

(Eriksson, 2000b). Hälsa innebär olika saker för olika personer och den går inte att mäta; 

den är relativ (Eriksson,1988). Hälsa är en helhetskänsla (Eriksson, 2000a; Eriksson, 2000b) 

av sundhet, friskhet och välbefinnande i av kropp, själ och ande; “hälsa är helhet, och det är 

helheten som avgör människans upplevelse av att vara hälsa” (Eriksson, 1988, s. 41). Enligt 

Eriksson (2000a) är vänskap en förutsättning för att uppnå hälsa och för att uppleva vänskap 

krävs möten med andra människor.  Eriksson (1988) citerar profeten Gibran när hon skriver 

“Din vän är svaret på dina behov” (s. 57). Vänskap kan också vara kärlek och Eriksson 

(2000a) beskriver att människan behöver tro, hopp och kärlek för att kunna helas. Enligt 

Eriksson (1988) finns det många undersökningar som visar att relationsstörningar är det 

största hälsohindret i vår kultur nu. 

2.3.3. Lidande 

Eriksson (1994) menar att lidande alltid innebär en kränkning av människans värdighet och 

att inte bekräfta människans värde som unik individ. Lidandet beskrivs som ett drama i vilket 

det finns tre akter. Den första akten handlar om att bekräfta lidandet; att erkänna lidandet 

och att ta det till sig, för att sedan i den andra akten vara i lidandet; att tillåta sig att lida, 

känna lidandet och få utlopp för sina känslor. Den tredje akten innebär att man försonas med 

lidandet; att man kan förstå och knyta ihop lidandet med livsberättelsen, lidandet tillskrivs 

här någon form av mening. Den lidande behöver tillåtelse att lida från en mottagande 

medmänniska för att kunna öppna upp och komma i kontakt med sina känslor så att dessa 

kan bearbetas, utan rätt medaktör kan försoning inte uppnås. Således kan alltså försoningen 

även hindras av en medaktör, såsom en oaktsam vårdare. Eriksson (1994) delar upp lidandet 

i tre olika former: den första är sjukdomslidande; det lidande som sjukdomen orsakar, till 

exempel smärta eller känslor. Då de äldre ofta drabbas av fysiska sjukdomar i samband med 

att de åldras kan många äldre lida av ett sjukdomslidande. Den andra formen är 

livslidande; det lidande som orsakas av omständigheter i livet, till exempel sjukdom eller 

ensamhet. Ett av de största lidandena att inte ha någon meningsfull relation, till någon eller 

något. Många äldre upplever ensamhet samt en form av maktlöshet då de tappar förmågan 
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att klara sig själva. Detta kan orsaka ett stort livslidande,. Den tredje och sista formen kallas 

vårdlidande; det lidande som uppstår av en otillräcklig vårdare/vårdsituation, till exempel 

misstro eller kränkning. En dålig vårdrelation kan leda till onödigt lidande. Då detta lidande 

orsakas av vårdaren, som är den som har ansvaret för vårdrelationen, klassificeras detta som 

ett vårdlidande. Vårdlidande uppstår ofta på grund av ett omedvetet handlande, bristande 

kunskaper och avsaknad av reflektion, det är ett “onödigt lidande som med alla medel bör 

elimineras” (Eriksson, 1994, s. 98), och strider mot vårdandets grundidé; att lindra lidande.  

2.4. Problemformulering 

Att vara äldre kan innebära att man inte bara drabbas av fysiskt lidande i samband med de 

ålderskrämpor som kan uppstå, utan att man även tappar en stor del av sin sociala 

gemenskap. Knappt en femtedel av de äldre har inget umgänge med anhöriga och något 

mindre än en fjärdedel har ingen kontakt med någon nära vän. Cirka fem procent av de över 

65 år bodde enligt Socialstyrelsen permanent i särskilt boende, och bland dessa är det drygt 

hälften som inte har några närstående, och kanske även har svårt att finna en ny gemenskap 

på äldreboendet. Sjuksköterskan och vårdpersonalen kan alltså i många fall utgöra den enda 

möjligheten till social samvaro som dessa äldre har. De fysiska svårigheterna som dessa äldre 

har drabbats av kan leda till sjukdomslidande, och den förändrade situationen bland annat 

att inte längre kunna klara sig själv samt ensamhet, kan utgöra grund för stort livslidande. 

Enligt Erikssons vårdvetenskapliga teorier kan en gemenskap och en väl vårdad vårdrelation 

såväl både främja hälsa samt hjälpa den lidande individen att finna vägen ut ur lidandet. 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor, närstående och äldre med hemtjänst alla anser att 

ömsesidighet är av betydelse för att vårdrelationen skall vara vårdande. Sjuksköterskorna 

menar att en vårdande relation innebär att förstå patientens behov och begär och genom att 

bevara patientens autonomi och integritet stärker man patientens självkänsla, något som i 

slutändan leder till hälsa. För att uppnå detta krävs tid, vilket både sjuksköterskor och äldre 

med hemtjänst anser. Även kontinuitet är viktigt för att vårdrelationen ska bli vårdande, 

vilket överensstämmer med Erikssons teori om vårdrelationen. För de äldre med hemtjänst 

betyder vårdrelationen en säkerhet att deras fysiska behov blir tillgodosedda, likaså medför 

den trygghet och hopp, samt en vänskap där någon lyssnar och visar omtanke. Ur de 

närståendes synvinkel framstår sjuksköterskans omtänksamhet och genuina intresse för den 

äldre som mest betydelsefulla för vårdrelationen och för den äldres välbefinnande. För att 

kunna förhindra ett ökat lidande samt främja hälsoprocesserna hos de äldre utan närstående 

är det viktigt att som sjuksköterska förstå vilken betydelse vårdrelationen har på de äldres 

upplevelse av sin hälsa. Genom att sjuksköterskan ökar sin förståelse för de äldres subjektiva 

upplevelser kan även ett onödigt vårdlidande undvikas.   

3. SYFTE 

Att beskriva vårdrelationens betydelse för den äldre personen på äldreboende då inga 

närstående finns. 
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4. METOD 

Genom att granska tidigare utförda vårdvetenskapliga studier i en systematisk 

litteraturstudie avsågs att få en ökad förståelse för hur vårdrelationen påverkar de äldres 

välmående.  En systematisk litteraturöversikt innebär att värdera och sammanställa resultat 

från tidigare utförda studier inom valt område , det innebär också att granskningen av 

kvaliteten på studiernas genomförande är nogrann. Alla steg i genomförandet av studien 

måste redovisas så läsaren själv ska kunna avgöra tillförlitligheten Till studien valdes 

artiklar av kvalitativ ansats då denna eftersträvar att beskriva de ensamma äldres upplevelser 

av vårdrelationens påverkan på deras välbefinnande.  

4.1. Urval och datainsamling 

De sökord som användes kontrollerades mot Svenska MesSH (Karolinska institutet, 2013), 

som är den kontrollerade samling för termer gällande bland annat sökning, och dessa var: 

(elderly OR older), relations, relationship, (nurse-patient), residents, nursing, nursing AND 

home, experiences, (experience AND health), meaning, loneliness. Sökorden valdes på grund 

av deras relation till det aktuella syftet. Sökningen begränsades med hjälp av följande 

inklusionskriterier: samtliga artiklar skulle vara peer reviewed, de skulle finnas tillgängliga i 

full text på engelska via sökdatabasen och de skulle behandla åldersgruppen 65 år och framåt. 

Artiklar som behandlade dementa eller sjuka individer samt vård i livets slutskede 

exkluderades. Examensarbetets författare ämnade att säkerställa att resultatet från de 

valda artiklarna var utifrån den äldres egna upplevelser och uppfattningar, och med den 

äldres egna ord, samt att vårdrelationen kan ha fler betydelser för allvarligt sjuka eller 

döende människor.Vissa artiklar påträffades vid flera olika sökordskombinationer, och då 

exkluderades dessa ur de efterföljande granskningarna. Genom att kombinera sökorden i 

olika konstellationer relevanta för studiens syfte (se bilaga 1) erhölls de artiklar som valdes ut 

för undersökningen. I primärsökningen användes uteslutande CINAHL plus som databas, då 

databasen innehåller ett stort urval av artiklar inom vårdvetenskap, samt har en tydlig 

sökmotor där det är möjligt att söka artiklar som är peer reviewed. Även införandet av 

inklusions- och exklusionskriterier underlättas vid användandet av CINAHL plus. Det totala 

antalet sökträffar var 488 och det första urvalet gjordes med hjälp av artiklarnas titlar. Då 

titeln inte uttryckligen visade på betydelse för examensarbetets syfte, eller då 

specifikationer fanns i titeln, såsom demens, en viss sjukdom eller palliativ, uteslöts 

artiklarna utan vidare granskning. De 46 artiklar vars titlar visade på relevans för studiens 

syfte lästes med fokus på artikelns syfte och sammanfattning, därefter valdes sju artiklar ut 

för kritisk granskning innan de fick delta i studien. Den kritiska granskningen gjordes 

utifrån Fribergs (2012) frågeställnigar för granskning av studiers kvalitet. Ytterligare 13 

artiklar av intresse fanns genom manuell sökning av referenser i  de artiklar av vilka en 

kritisk granskning utförts, oberoende av om de kritiskt granskade artiklarna valdes ut att 

delta i examensarbetets studie, dessa framsöktes genom att söka på artikelns titel i 

databaserna CINAHL plus och Pubmed.De manuellt framsökta artiklarnas resultat 

granskades utifrån Friberg (2012) och av dessa artiklar valdes fyra att få delta i studien. 

Totalt elva artiklar fick utgöra underlag för den aktuella studien (se bilaga 2).  
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4.2. Dataanalys och genomförande 

Datan analyseras med en beskrivande syntes Genom att analysera tidigare studiers resultat 

av vårdrelationens betydelse för äldre på äldreboende, och sammanställa dessa så erhölls en 

övergripande blick på vilken betydelse vårdrelationen har för de äldres hälsa. Evans (2002) 

beskriver hur man i steg 1 samlar in de artiklar som skall utgöra underlag för studien och 

steg 2 hittar de nyckelfynd som forskaren anser relevanta för studien. I steg 3 identifieras 

likheter och skillnader mellan nyckelfynden och teman och subteman skapas.  I  steg 4 

sammanställs subteman och teman för att skapa ett resultat. I första steget lästes de enskilda 

studierna upprepade gånger med fokus på resultat för att möjliggöra identifikation av 

nyckelfynd, det vill säga de delar av texten som var betydelsefulla för arbetets syfte, vilka 

extraherades i det andra steget. För att öka studiens trovärdighet läste examensarbetets 

författare artiklarna var för sig och sedan jämfördes och diskuterades författarnas olika 

nyckelfynd gemensamt, så kallad “investigator triangulation” såsom beskrivs av  Polit och 

Beck (2012, s. 592). Antalet gånger artiklarna lästes varierade, en del artiklar lästes flera 

gånger än andra, exempelvis då författarna bara hittade några få nyckelfynd eller var 

osäkra på om alla var funna. Vissa artiklar behövde läsas många gånger då de kunde vara 

svårlästa eller författarna kände sig osäkra på översättningen. För att säkerställa att 

ingen tolkning av nyckelfyndets betydelse hade gjorts, och att nyckelfyndets mening och 

helhet ej hade förvanskats eller förlorats var också en anledning till att artiklar lästes 

många gånger. I det tredje steget identiferades likheter och skillnader med så minimal 

tolkningoch så textnära nyckelfyndet som möjligt. Även här arbetade examensarbetets 

författare parallellt med varandra för att ytterligare minimera risken för övertolkningar 

eller förvanskningar. De mönster som fanns i nyckelfynden formulerades till teman och 

subteman baserat på likheter och skillnader. Först placerades nyckelfynden i teman, vilka 

baserades på likheter i nyckelfyndens betydelser, de nyckelfynd med samhörande 

kontext blev införda under samma tema, dessa teman fick titlar som bäst överensstämde 

med dessa likheter. Därefter delades de nyckelfynd som fanns under respektive tema in i 

subteman utifrån de skillnader som fanns mellan dem.  Slutligen kombinerades teman och 

subteman i ett fjärde steg till det syftesbesvarande resultatet. För att lättare kunna överföra 

nyckelfynden till teman skapades en tabell, där de olika stegen skrevs in (se tabell 1). 

 

Nyckelfynd Tema Subtema 

One patient, Harry, noted that the nurses helped him maintain his 
maximum independence while learning to feed himself again after a 
stroke. 

Vikten av att 
ha någon 

stöd att kunna klara 
sig själv 

Lack of social relationships outside the institution made them more 
dependent on the nursing home community, and especially 
dependent on the nursing staff. 

Vikten av att 
ha någon 

en saknad av 
relationer 

/conversation with the nurse/ it strengthened the residents’ feeling 
of being a member of the local community 

Vikten av att 
ha någon 

konversationens 
betydelse 

 

 Tabell 1. Exempel på analyssteg.  

Tabellen visar hur nyckelfynden skapar ett tema och hur skillnader i temats nyckelfynd utgör underlag 

för subtema. 
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4.3. Etiska överväganden 

Forskaren själv har det moraliska ansvaret för att studien skall bli etiskt försvarbar (CODEX, 

2013). Vid en litteraturstudie är det viktigt att beakta etiska överväganden även om ansökan 

från etisk kommitté ej behöver göras. Endast artiklar som har fått tillstånd från etisk 

kommitté bör användas (Polit och Beck, 2012) för att forskaren och läsaren ska kunna vara 

säkra på att materialet är inhämtat under etiskt godkända former. Samtliga artiklar som 

användes i studien var både peer reviewed och godkända av etisk nämnd. Enligt Statens 

offentliga utredningar [SOU] 1999:4 skall forskningsresultatet framställas på ett sådant sätt 

att det tydligt går att gå bakåt i forskarens steg för att hitta källan. Därför får ingen 

fabrikation eller förfalskning, feltolkning eller förvrängning, samt plagiering av data 

förekomma. Alla artiklar samt alla resultat har redovisats, och ingen medveten uteslutning av 

väsentlig information har skett, i enlighet med de etiska riktlinjerna för 

omvårdnadsforskning i Norden (Sykepleiernes Samarbeid i Norden [SNN] & Northern 

Nurses’ Federation [NNF], 2003). Upprepad granskning av valda artiklar gjordes enligt 

Evans (2002) för att undvika feltolkning av materialet och för att få ett så sanningsenligt 

resultat som möjligt.  

5. RESULTAT 

Resultatet visade att vårdrelationen på flera sätt hade stor betydelse för den äldre utan 

nästående och dennes upplevelser. Fyra teman med tillhörande subteman framkom (se Figur 

1). Vårdrelationen påverkar den äldres känsla av bland annat meningsfullhet, självkänsla och 

fysiska välmående på flera olika sätt, men även yttre aspekter såsom trivsel och gemenskap.   

 

 
 

Figur 1 Teman och subteman 

5.1. Upplevelsen av trivsel 

Hur de äldre på äldreboende trivdes visade sig vara ett komplext begrepp, men förutom de 

äldres förutbestämda inställning till huruvida de ville trivas eller ej, visade resultatet på tre 

aspekter som var betydelsefulla för den äldres trivsel. Inom dessa varierade vårdrelationens 

betydelse på flera olika sätt, beroende på den äldres mentala inställning till boendet, deras 
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uppfattning om god vård, vilken även den relaterades till den äldre syn på vården, och de 

äldres behov, av omvårdnad, medicinsk vård och av personliga relationer. 

5.1.1. God vård och trevliga vårdare 

Resultatet visade att en av de viktigaste aspekterna för de äldres trevnad var vårdarnas 

bemötande och hur de upplevde vårdkvalitén (Bergland & Kirkevold, 2005; Bergland & 

Kirkevold, 2006; Bowers, Fibich & Jacobson, 2001). Tre olika inställningar till att trivas 

återfanns hos de äldre: de som hade bestämt sig för att trivas, de som hade bestämt sig för att 

inte trivas och äldre med blandade känslor. Gemensamt för de tre grupperna var att god vård 

och trevliga, vänliga vårdarna hade en betydande positiv inverkan på hur de upplevde 

boendet, ett återkommande uttryck var “I thrive because all the caregivers are so nice and 

helpful.” (Bergland & Kirkevold, 2005, s. 370). De äldre menade att deras egen attityd var 

avgörande för huruvida de trivdes eller ej, och gruppen som hade bestämt sig för att trivas 

nämnde hur vårdarnas positiva bemötande hade stort inflytande på dem, men det hade även 

en direkt påverkan på trivseln. De äldre med blandade känslor och de som hade bestämt sig 

för att inte trivas medgav att även om vården och vårdarna inte var tillräckligt för att de 

ändra inställning så underlättade de livet på boendet. I en studie framkom att vården och 

vårdarnas påverkan på trivseln var sekundärt till den äldres mentala inställning (Bergland & 

Kirkevold, 2006). Vårdkvalitén bedömdes av de äldre som att bero på vårdarens personliga 

egenskaper samt deras omvårdnads- och medicintekniska kunskaper, men bland de äldre 

med färre medicinska behov tillskrevs vårdarens personliga attribut som viktigast för 

upplevelsen av god vård. Vårdaren skulle vara tillmötesgående, ha en positiv attityd och 

verkligen verka tycka om sitt arbete. Detta beskrevs bland annat som ‘‘I think their 

[caregivers’] carefulness towards people. That they think of the patients above all. That I 

think is the most important.’’ (Bergland & Kirkevold, 2005, s. 370) och som att vårdaren 

"really likes her work…really cares about the people here.”  (Bowers et al., 2001, s. 542). För 

de äldre som led av många fysiska svårigheter blev vårdarens medicinska kunnande desto 

viktigare, och de såg vårdrelationen som ett medel för att säkerställa att de fick den fysiska 

vård de behövde. De äldre i examensarbetet menade att veta att de fick den hjälp de 

behövde, när de behövde den, var av stor betydelse för hur väl till mods de kände sig 

(Bergland & Kirkevold, 2006; Tutton & Seers, 2003). Detta beskrevs ofta som "it is safe 

and good to be here. Here I am showered and cared for every day.” (Bergland & 

Kirkevold, 2006, s. 687). Vissa äldre såg vården som en tjänst de betalat för och ansåg att 

vårdarna skulle ge dem det de hade betalat för; vårdarna skulle göra precis som de blev 

tillsagda och utan att låta den äldre vänta (Bowers et al., 2001).  

5.1.2. Vårdaren som vän 

För många äldre var en nära relation med vårdaren viktig (Bergland & Kirkevold, 2005; 

Bowers et al., 2001; Nakrem, Guttormsen Vinsnes & Seim, 2011), de menade att ‘‘I thrive 

because I know the caregivers.’’ (Bergland & Kirkevold, 2005, s. 369). Alla vårdare sågs inte 

som vänner, men i de vänskapliga, personliga vårdrelationerna ansåg de äldre att vårdaren 

inte bara tog hänsyn till de fysiska vårdandet utan även visade intresse för den äldre i övrigt. 

En kvinna beskrev hur vårdaren  brukade komma in med ett glas vin på kvällen för hon visste 

att det var något som kvinnan uppskattade (Bergland & Kirkevold, 2005). Något annat de 

äldre menade kom ur en sådan relation var tillit, och att de litade på att vårdaren gjorde det 



12 
 

som de trodde var bäst för dem. Vänskapen med vårdaren medförde även att de äldre sänkte 

sina krav på vårdkvalitén. En äldre kvinna på ett äldreboende berättar om när vårdaren 

skulle hjälpa henne, men det inte riktigt gick som de hade tänkt; “It’s OK… you know… It 

doesn’t matter so much… I’ll get along… She’s so sweet and tries so hard… and I wouldn’t 

want to hurt her feelings” (Bowers et al., 2001, s. 542). Det fanns även äldre för vilka en 

personlig relation till vårdaren inte var av större vikt för trivseln, dessa äldre  uppgav att de 

hade sina vänner och sin familj och därför inte behövde en relation till vårdarna utöver den 

relation i vilken de fick sina fysiska behov tillgodosedda (Bergland & Kirkevold, 2005; 

Nakrem et al., 2011). 

5.2. Vikten av att ha någon 

Vårdrelationen fungerade som stöd både gällande att återfå eller upprätthålla fysiska 

funktioner och som emotionellt stöd. Den sågs dels stimulera de äldre till att kunna klara sig 

själva, och också som en lindring av de äldres mentala och fysiska besvär. När de äldre 

saknade relationer eller hade svårigheter att upprätthålla dessa blev vårdaren väldigt 

viktig, både som en relation i sig och som en länk till andra sociala relationer. Att få prata 

med någon regelbundet, även korta stunder, att få uppleva att den andre också 

uppskattade samtalet var betydelsefullt. 

5.2.1. Stöd att kunna klara sig själv 

Vårdarna inspirerade de äldre att ta en mer aktiv roll i sin vardag, och de äldre menade även 

att vårdarna uppmuntrade och möjliggjorde för dem att klara sig själva (Dwyer Nordenfelt & 

Ternestedt, 2008; Nakrem et al., 2011; Patterson, 1995; Tyrell, Levack, Ritchi & Keeling, 

2012; Westin & Danielsson, 2007). En äldre människa uttryckte att ”The nurses and the 

attendants are pleasant and they always are encouraging.” (Patterson, 1995, s 685). Det 

beskrevs som viktigt för de äldre att kunna klara sig själv efter deras egen bästa förmåga, 

vilket av en annan äldre beskrevssom “Do you know what makes me happy? To be able to go 

to the toilet on my own. It gives me satisfaction not having to ask for help with everything” 

(Dwyer et al., 2008, s. 101). Att vårdarna möjliggjorde detta för de äldre sågs som ett sätt för 

dem att bevara sin integritet, vilken de till viss del uppgav sig förlorat då de kom att bo på 

boendet istället för hemma, där de själva haft kontrollen över sina liv och dagliga rutiner. I en 

artikel beskrev en man hur han hade svårt att lyfta en gaffel efter en stroke, och hur vårdaren 

istället för att plocka upp maten åt honom när han spillde, uppmanade honom att försöka 

plocka upp den själv genom att använda fingrarna istället, vilket mannen såg som 

uppmuntran och som att vårdaren hjälpte honom att kunna klara sig själv efter bästa 

förmåga  (Tyrell et al., 2012). I resultatet sågs hur de äldre uppskattade och blev mer 

motiverade att både ta ansvar för och utföra sin rehabilitering av vissa vårdare. Dessa 

vårdare beskrevs som speciella, bäst lämpade vårdare. Vårdarna som de äldre ansåg vara 

speciella karakteriserades som uppmärksamma, vilket innebar att de kunde fånga upp små 

nyanser i den äldres kommunikation eller kroppsspråk och anpassa vårdandet därefter, och 

att de fanns där för den äldre, att de tog sig tid. Hade de även en personlighet som matchade 

den äldres, ökade dennes motivation ännu mer (Tyrell et al., 2012).  
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5.2.2. Saknaden av relationer 

Många av de äldre uppgav att de saknade relationer med familj och vänner (Dwyer et al., 

2008; Nakrem et al., 2001; Westin & Danielsson, 2007). Det kunde bero på att deras tidigare 

vänner och anhöriga gått bort, att de inte kom på besök så ofta, att de befann sig på en annan 

ort, eller att de äldre själva på grund av deras fysiska åkommor inte ansåg sig klara av att 

lämna boendet. Att inte ha den kontakten med närstående ledde till att de äldre kände sig 

ensamma eller övergivna. När de sociala relationerna utanför boendet var bristfälliga och det 

fanns svårigheter att skapa nya relationer med de andra äldre på äldreboendet blev de äldre 

mer beroende av relationen till vårdarna. Vårdrelationens betydelse beskrevs bland annat  

“Yes, it means almost everything, when you do not have any relatives, but you feel that in 

some way you belong here in this home, that you are one among the others and you always 

have someone to turn to.” (Westin & Danielsson, 2007, s. 177). Att inte behöva vara 

ensamma med sina tankar var något som var betydelsefullt för de äldre. Ibland räckte det 

bara med vårdarnas sällskap för att den äldre skulle känna sig mer tillfreds. En äldre på 

äldreboende uttryckte “Otherwise you only sit here brooding and going over your life 

ahundred times, and if you suffer from pain then you have a chance to forget it for a 

while.” (Westin & Danielsson, 2007, s. 177). De äldre som ändå hade ett socialt nätverk 

utanför boendet menade att de behövde stöd från vårdarna att upprätthålla dessa relationer 

då de själva hade svårigheter med att åstadkomma detta, till exempel genom att möjliggöra 

för de äldre att ringa till sina närstående. En boende som var beroende av intermittent 

kateterisering kunde med hjälp av att få en kvarliggande kateter ett par dagar hälsa på sin 

familj, något den äldre var mycket nöjd över (Nakrem et al., 2011). 

5.2.3. Konversationens betydelse 

Att ha någon att prata med var av stor betydelse för de äldre på äldreboende (Bergland & 

Kirkevold, 2005; Dwyer et al., 2008; Nakrem et al., 2001; Patterson, 1995; Westin & 

Danielsson, 2007). De menade att genom att dela sina livshistorier med vårdarna stärktes 

deras känsla av tillhörighet och gemenskap, och vissa äldre tyckte att det bästa med boendet 

var att vårdarna verkade tycka om att samtala; ‘‘That they enjoy talking with me.’’ (Bergland 

& Kirkevold, 2005, s. 370). De äldre ville gärna tala om vad som intresserade dem men de 

ville också höra om vårdarnas liv och intressen, de ansträngde sig för att finna gemensamma 

samtalsämnen, då denna ömsesidighet ansågs stärka känslan av tillhörighet ytterligare. 

Samtalen med vårdarna bidrog enligt de äldre även till att skapa ett bättre klimat på boendet. 

Ofta upplevdes dock vårdarna som stressade och som om de inte hade tid för småprat utöver 

då de skötte omvårdnad av den äldre, vilket ledde till att de äldre kände sig förbisedda. En 

äldre på äldreboende beskrev hur vårdarna verkade föredra att prata med varandra istället 

för med de äldre då det fanns tid över (Patterson, 1995). De äldre uttryckte att det skulle vara 

värdefullt om vårdarna stannade till en stund och tog sig tid att ha en meningsfull 

konversation med de äldre, lång som kort (Dwyer et al., 2008). 

5.3. Att vara någon 

Många av de äldre i examensarbetets resultat menade att bli sedd och bekräftad och 

respekterad fick dem att känna sig som en hel människa. Det var viktigt för deras upplevelse 

av självkänslan att vårdaren tog deras individualitet på allvar och respekterade den. 
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5.3.1. Att bli bekräftad 

Ett enkelt hej eller hur mår duvar något som de äldre som bor på äldreboende menade var 

mycket betydelsefullt (Bergland & Kirkevold, 2005; Westin & Danielsson, 2007). Detta 

uttrycktes som ‘‘When they [caregivers] see me, they cry out ‘Hello, come on over!’ They are 

so very nice. That is important, I think.” (Bergland & Kirkevold, 2005, s. 371) och  ‘‘That they 

ask how I am doing, that is important.” (Bergland & Kirkevold, 2005, s. 370). Att bara bli 

sedd och uppmärksammad av vårdarna bekräftade de äldre som individer, det behövde inte 

heller röra sig om ett längre möte utan ett kortare positivt möte var allt som behövdes. En 

äldre på ett äldreboende berättade att vårdarna hade hittat en skrivmaskin och tagit den till 

den äldre då de visste att den äldre brukade skriva (Westin & Danielsson, 2007), vilket fick 

den äldre att känna sig uppskattad och bekräftad som en unik individ. De äldre på 

äldreboende uppgav också att vårdarna inte alltid hade tid med dem, exempelvis beskrev en 

äldre hur ingen vårdare kom trots upprepade ringningar på larmet och att detta fick den 

äldre att känna sig försummad.  

5.3.2. Att känna sig respekterad 

Något som var mycket värdefullt för de äldre var att deras livsstil och personliga preferenser 

respekterades av vårdarna (Bowers et al., 2001; Coughlan & Ward, 2007; Dewar & Nolan, 

2013; Dwyer et al., 2008; Westin & Danielsson, 2007). En äldre kvinna beskrev hur viktigt 

det var att få tvätta händerna efter att ha skött sina toalettbestyr även om hon inte behövde 

det då vårdarna skötte bestyren åt henne, för hon tyckte om att ha rena händer (Dewar & 

Nolan, 2013) och en äldre man uppskattade att vårdarna visste och tog hänsyn till vilken sida 

han ville ligga på (Dewar & Nolan, 2013). Att få vara sig själv och bli tagen för den man är var 

betydelsefullt; “Yes, she calms me down and she really takes me as I am, she is a wonderful 

person.” (Westin & Danielsson, 2007, s. 175). Många gånger fick de äldre på äldreboende 

vänta på att vårdarna skulle uppmärksamma dem, vilket gav dem en känsla av att de inte 

blev tagna på allvar och att inte ha ett värde som en person, utan att vårdarna såg dem mer 

som objekt, och de äldre upplevde att vårdarna ofta inte respekterade att boendet faktiskt var 

de äldres hem (Coughlan & Ward, 2007). 

6. DISKUSSION 

Resultat, metod och etiska överväganden diskuteras i detta avsnitt. Resultatet diskuteras 

bland annat mot studiens bakgrund och reflektioner mot annan forskning och teoretiskt 

perspektiv. En kritisk reflektion och övervägning av examensarbetets metod och etiska 

aspekter diskuteras och granskas. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras det framkomna resultatet mot tidigare forskning samt teoretiskt 

perspektiv, och huruvida resultatet överensstämmer med dessa. En diskussion om 

sjuksköterskans roll och ansvar kommer att presenteras, och vilken betydelse det framkomna 

resultatet kan tänkas få för det praktiska omvårdnadsarbetet. Slutligen framläggs 

examensarbetets författares egna synpunkter.  
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De äldre på äldreboende i examensarbetets resultat hade olika uppfattningar om vad god 

vård var, men gemensamt för alla var att trevliga vårdare förbättrade livskvalitén på boendet. 

En studie av Cook och Brown-Wilson (2010) beskriver att positiva vårdrelationer visade sig 

ha stor inverkan på de äldres upplevelse av deras livskvalitet. Närstående ansåg att vårdarens 

attityd och personliga egenskaper, såsom ett positivt sinne och ett trevligt bemötande, var 

viktigast för vårdkvalitén (Jonasson et al., 2010; McGilton & Boscart, 2007). Vårdarens 

bemötande var för de äldre i hemmet lika viktigt som den fysiska omvårdnaden (Poole & 

Rowat, 1994).  Detta visade sig vara likadant för de äldre som hade stora medicinska behov 

på äldreboendet, de använde vårdrelationen som ett sätt att få sina behov tillgodosedda. 

Examensarbetets resultat visade att även de äldres attityd var betydande för upplevelsen av 

trivsel, något som bekräftas av sjuksköterskorna i McGilton och Boscart’s (2007) studie som 

menade att både vårdaren och den vårdade måste vara villiga att ge och ta i vårdrelationen. 

Detta kan även kopplas till Eriksson (1988) då hon beskriver hur båda parter i vårdrelationen 

måste vara öppna och tillåtande. Examensarbetets resultat visade att de äldre på 

äldreboende upplevde att deras trivsel påverkades av huruvida deras behov blev 

tillfredsställda eller inte. Författarna till detta arbete anser att när en människas behov 

blir tillfredsstälda utövas god vård, då behoven enligt Eriksson (1988) är de aspekter som 

behöver tillfredsställas för att människan ska kunna mätta sina begär efter liv och efter 

kärlek, vilka i sin tur är grunden för upplevelsen av hälsa. När en människa inte själv kan 

tillgodose sina behov måste en vårdare hjälpa den människan så hon kan uppnå hälsa. 

Eriksson (1988) menar att vårda innebär att hjälpa den behövande att få sina behov 

tillgodosedda och för att förstå en människas behov krävs en förståelse för den unika 

individen och dess livsprocesser. Bolster och Manias’ (2010) visade att sjuksköterskorna 

anser att vårdrelationen är det viktigaste medlet för att få en kunskap och förståelse om 

patientens behov, och sjuksköterskorna i McGilton och Boscart’s (2007) studie menade 

att gemenskap och ömsesidighet är essentiellt för att skapa denna kunskap. De äldre i 

hemmet ansåg att för att möjliggöra detta behövs tid för att bygga en ömsesidig relation 

(Trojan & Yonge, 1993). Även sjuksköterskorna anser att just tid är den viktigaste 

komponenten för att skapa en god vårdrelation (Bolster & Manias, 2010; McGilton & 

Boscart, 2007). 

 

I examensarbetet resultat framkom att för vissa äldre på äldreboendet var det betydelsefullt 

med en personlig vårdrelation där vårdaren var som en vän. Denna relation innebar 

ömsesidighet och tillit, där den äldre litade på att vårdaren alltid gjorde det som var bäst för 

den äldre. Även de äldre som fortfarande bodde och vårdades i sina egna hem menade att 

tilliten till vårdaren var essentiell för vårdandet (Trojan & Yonge, 1993).  McGarry (2008) 

fann att många äldre som vårdades i egna hemmet såg på vårdaren som en vän, och ibland 

användes även ord som närstående för att beskriva förhållandet med vårdaren, vilket 

underbygger betydelsen av vårdrelationen för de äldre utan närstående Vänskap är enligt 

Eriksson (1988) en grundläggande aspekt i det naturliga vårdandet och en förutsättning för 

att människan ska utvecklas och känna helhet (Eriksson, 2000a).  

 

Autonomi visade sig i examensarbetets resultat vara en betydande aspekt för upplevelsen av 

integritet för de äldre på äldreboende, och att vårdarna både motiverade och stöttade de 

äldre i deras strävan mot autonomi. De äldre på äldreboende ansåg att det var viktigt att vara 

så oberoende som möjligt och att för dem innebar detta en ökad livskvalité. Sjuksköterskorna 

i Hall och  Høys (2012) studie menade att genom att respektera patienters autonomi, 



16 
 

förbättrades deras självkänsla, vilket i sin tur motiverade patienterna att själva att ta 

ytterligare ansvar för sin hälsa och autonomi. Eriksson (1994) beskriver hur vårdaren inte får 

ta makten från patienten, vilket enkelt sett innebär att dennes värderingar, integritet, 

autonomi och självbestämmanderätt måste beaktas, för att vårdrelationen skall bli vårdande. 

Detta kan kopplas till det som  “Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” 

(Socialstyrelsen, 2005) skriver; att utifrån en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt skall 

sjuksköterskan visa “omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och 

värdighet” (s. 10). Här ser författarna till denna studie hur viktigt det är att varje 

sjuksköterska tar sitt ansvar och ser till varje individs unika behov. Sjuksköterskan är 

inte bara ansvarig för sin egen vårdande relation med den äldre hon är även ansvarig för 

att hjälpa den övriga personalen att skapa och se vikten av en god vårdande relation. På 

ett äldreboende ökar just detta ansvar då det oftast är andra än sjuksköterskan själv som 

utför den basala omvårdnaden och då behöver även dessa vårdare ha goda kunskaper i 

hur betydelsefull vårdrelationen är, vilket enligt “Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska” faller under sjuksköterskans ansvar (Socialstyrelsen, 2005). 

Examensarbetets resultat visade också att det var av vikt ifall den äldre på äldreboende 

upplevde en speciell relation till vårdaren, där vårdaren var lyhörd för den äldres dagsform 

och hade liknande personlighet, detta ökade motivationen markant för den äldre individen 

att utföra sin rehabilitering. Här kan författarna till denna studie se vikten av flexibilitet 

inom vården. När sjuksköterskan ser att en viss vårdare ökar motivationen hos en viss 

äldre bör sjuksköterskan främja denna relation och planera verksamheten utifrån det. 

Författarna är medvetna om att det kan vara svårt att genomföra i verkligheten men 

anser att detta är något som bör strävas mot. Rehabilitering innebär enligt Eriksson (1988) 

att människan skall återfå “ett optimalt hälsotillstånd” (s. 54), och Bourret, Bernick, Cott och 

Kontos, (2002) fann i sin studie att vårdarens med hjälp av en vårdande relation kunde 

påverka hur den boende upplevde sin möjlighet till rörelse och självständighet. 

 

Statistiska Centralbyråns (2013b) visar att cirka en fjärdedel av de äldre över 65 år inte har 

kontakt med några närstående och Drageset et al. (2011) fann i sin studie att bland äldre på 

äldreboende så var det mer än hälften av de äldre som kände sig ensamma på boendet, vilket 

innebär att upplevelsen av ensamhet på äldreboendet är markant högre än andelen äldre 

som faktiskt inte har några närstående. Detta visades även i examensarbetets resultat där 

många av de äldre som bor på äldreboende uppgav att de saknade relationer med andra. De 

äldre i examensarbetet menade att de upplevde sig ensamma och övergivna då de antingen 

inte hade några närstående eller att kontakten med de närstående förekom mer sällan än 

innan de flyttat in på boendet. Detta står delvis i kontrast med Drageset et al. (2011) studie 

som visade att även om det fanns ett starkt samband mellan upplevelsen av ensamhet och 

huruvida man hade kontakt med närstående, så hade det ingen betydelse hur ofta denna 

kontakten skedde. Eriksson (1994) menar att inte ha någon meningsfull relation är ett av de 

största lidande och Hedelin och Strandmark (2001) visade att utan relationer kan inte 

livslust och framtidstro upplevas. Många av de äldre i examensarbetet uppgav att de önskade 

mer kontakt med närstående, och att de ville bygga nya relationer med andra boende, men 

för att åstadkomma detta behövde de hjälp från vårdarna. Eriksson (1988; 2000a) talar om 

självvård, och hur detta innebär att vårdaren skall stötta patienten då patienten inte själv 

klarar att uppnå sin egen fulla  kapacitet. Även om meningen med äldreboende enligt SoL 

(SFS 2001:453, 2 kap. 1 §) dels är att få ta del av en gemenskap så behöver många äldre 

fortfarande hjälp med att skapa och upprätthålla en relation till andra. Examensarbetets 

resultat visade att det var av betydande vikt för de äldre att kunna dela sina tankar med 
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någon och att inte känna sig ensam. Drageset et al. (2011) visade att den känslomässiga 

kontakten var det mest grundläggande för de äldres upplevelse av ensamhet. Eriksson 

(1994) menar att att “vårda är att dela” (s. 11) vilket innebär att vårdaren måste finnas 

där för den äldre. Detta styrks också av hennes teorier om att en lidande människa 

behöver en medaktör för att kunna komma vidare och försonas med sitt lidande. I 

examensarbetets resultat syntes att många av de äldre på äldreboende kände lättnad av 

att få distraheras i sina negativa tankar av en vårdares närvaro, och i Sekse, Råheim, 

Blåka, och Gjengedal’s (2012) studie sågs flera resultat som visade på betydelsen av att 

kunna dela med sig av sina känslor som ett sätt att lindra lidande. Detta uttrycks även av 

de äldre som vårdas i hemmet, som menade att det var viktigt att hemsjuksköterskan 

fanns där och lyssnade (Poole & Rowat, 1994). När de äldre på ett boende förnekas, med 

eller utan vilja från vårdarens sida, en medaktör i sitt lidande, en medmänniska att dela 

sina bekymmer med så är det ett vårdlidande, enligt Erikssons (1994) definition på 

lidandets tre olika former. 

 

I examensarbetets resultat uttryckte de äldre på äldreboende att brist på meningsfulla 

konversationer ledde till känslor av utanförskap och Eriksson (1988) menar att tillhörighet 

ingår som en del i  människans begär efter kärlek. Människan har också ett behov av att 

känna gemenskap med andra och i examensarbetets resultat visade sig det att många av de 

äldre strävade efter att ha gemensamma samtalsämnen och intressen med vårdarna för att 

genom konversationen stärka känslan av tillhörighet. Detta stärks av en studie av Wilson och 

Davies (2009) som beskriver hur det är viktigt att känna tillit till vårdarna och kunna dela 

med sig av sina livshistorier. Sjuksköterskorna i McGilton och Boscart (2007) studie menade 

att genom att känna gemenskap med patienterna var grundläggande för skapandet av den 

vårdande relationen, och att i samtalet med patienten skapades förståelsen för patientens 

begär och behov. Tyvärr fanns i examensarbetets resultat också en besvikelse från de äldre på 

äldreboende över att vårdarna ofta var stressade och inte hade tid att prata om vardagliga 

saker i den utsträckning de äldre önskade.  

 

Det visade sig i examensarbetets resultat att det var viktigt för de äldre på äldreboende att bli 

sedda och bekräftade som unika individer. De såg det också som betydelsefullt att vårdarna 

frågade hur det stod till, vilket examensarbetets författare tolkar som att vårdarna då gav 

dem en bekräftelse på att deras känslor var av värde. Detta ansågs även av de närstående i 

McGilton och Boscart’s (2007) studie, som menade att det var positivt om sjuksköterskan 

tittade till den äldre då och då för att säkerställa att den äldre hade det bra. Eriksson (1988) 

beskriver att för att människan ska uppnå hälsa måste hon bli en helhet i kropp, själ och 

ande, och då behöver hon få bekräftelse och acceptans av andra medmänniskor, vilket sker i 

relationen till den andra. I en studie av Hedelin och Strandmark (2001) framkom att den 

psykiska hälsan är beroende av att få bekräftelse från andra människor, och att denna 

bekräftelse fås i de sociala relationerna. I examensarbetet framkom att det inte behövdes 

större åtgärder för att de äldre på äldreboendet skulle känna sig bekräftade, det kunde räcka 

med att vårdarna uppmärksammade den äldre med en lättare hälsning. 

 

Att bli respekterad som människa, som unik och egen, med egna värderingar och en egen 

livsstil framkom i examenarbetets resultat som ytterst viktigt för de äldre som bodde på 

äldreboendet. Detta var även av vikt för de äldre som vårdades i sina egna hem som menade 

att sjuksköterskan skulle respektera deras autonomi (Poole & Rowat, 1994). En studie av 

Wilson och Davies (2009) visade på betydelsen av att respektera de äldres livsstil som 
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signifikant för deras känsla av identitet. Eriksson (1988) menar att allt vårdande ska bygga 

på en respekt för människan som helig och okränkbar, med en värdighet som ligger i att vara 

människa. Eriksson (1994) beskriver även hur viktigt det är att vårdaren inte kränker 

människan genom att inte bekräfta denne som en individ, eller genom att inte lyssna på och 

ta den äldre på allvar, då detta kan skapa ett lidande istället för att främja hälsa. Detta 

beskrevs även av de äldre i examensarbetet som upplevde sig objektifierade då de ofta fick 

vänta på att få hjälp och när vårdarna inte tog hänsyn till att boendet faktiskt var de äldres 

hem. Även lagen (SFS 2001:453, 1 kap. 1) beskriver att kommunen är skyldig att respektera 

människors integritet och självbestämmanderätt.  

6.2. Metoddiskussion 

Studien utgjordes av en kvalitativ litteraturstudie som analyserades med en beskrivande 

syntes då studiens syfte var att beskriva äldres upplevelser. Examensarbetets författare 

förmodade att det skulle finnas många redan utförda studier inom detta område och att en 

översikt vore ett bra komplement. Tyvärr visade det sig, i sökandet efter artiklar, att de flesta 

tidigare studier som behandlade studiens syfte var av kvantitativ art. Författarna till denna 

studie anser i efterhand att intervjuer hade varit ett bättre tillvägagångssätt, då det hade gett 

en större möjlighet att med säkerhet veta hur den äldre utan närstående verkligen kände och 

uppfattade vårdrelationen. Möjligheten att, genom följdfrågor, få ett djupare perspektiv på 

vårdrelationens betydelse för denäldre utan närstående och dennes upplevelse av hälsa har 

också saknats. Då det inte fanns tillräckligt med självklart material att bygga studien på 

ändrades inriktningen flera gånger. En stor del av artiklarna hittades genom manuell sökning 

av andra även kvantitativa, artiklar. Alla valda artiklar är kvalitativa och primärkällor. Då 

författarna anser att vårdrelationen är ett genom tiderna konstant fenomen har ingen hänsyn 

till artiklarnas utgivningsår tagits, med en medvetenhet finns om att vissa artiklar är av det 

äldre slaget. Då examensarbetets författare genom hela arbetet befann sig på olika orter 

kunde svårigheter med diskussioner och reflektioner ha uppstått, men genom utmärkta 

tekniska verktyg för att konversera och utbyta reflektioner upplevdes detta inte som ett 

problem. Snarare kändes det som en fördel då examensarbetets författare i lugn och ro 

kunde gå igenom materialet var för sig för att sedan mötas upp och jämföra upplevelser av 

artiklar samt funna nyckelord. Detta tillvägagångssätt anser författarna skapar högre 

trovärdighet och en stadig grund för det som författarna ansåg sig finna i artiklarna. 

Författarna anser också att genom att vara två ökades tillförlitligheten, då det minimerar 

risken för övertolkning eller tolkning efter förutfattade meningar. Evans (2002) beskriver 

att det är viktigt att inte låta de egna åsikterna spegla resultatet, och därför var det hela tiden 

viktigt att ha fokus på syfte. Dessa svårigheter visade sig då examensarbetets författare skulle 

urskilja teman och subteman. Inledningsvis övertolkades materialet på grund av författarnas 

förförståelse av de vårdvetenskapliga teorierna Efter en ny objektiv analys sågs teman och 

subteman. Denna del av metoden tog mycket tid men det ledde till att resultatet blev 

tydligare. Genom att ordna nyckelfynd, subtema och tema i en matris underlättades 

sammanställandet av resultatet, och genom att använda teman som rubriker och subteman 

som underrubriker blev resultatet lättöverskådligt och lättnavigerat. 
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6.3. Etikdiskussion 

Inga forskningsetiska problem uppstod under studien. Alla artiklar som användes till studien 

var etiskt godkända och peer reviewed. Försiktighet mot plagiat visades genom hela studien. 

För att läsarna ska kunna följa författarnas alla steg, vilket ökar studiens trovärdighet, har en 

noggrann dokumentation av alla steg i examensarbetet och referering enligt APA har gjorts. 

Examensarbetets författare har varit noga med att inte låta personliga åsikter påverka 

studiens resultat, vilket underlättades av att artiklarna lästes av författarna var för sig, detta 

ökade även objektiviteten. Inga andra etiska dilemman förekom under studiens gång. 

7. SLUTSATS 

Examensarbetets resultat visade att vårdrelationen har en betydelsefull roll för flertalet 

aspekter för de äldre på äldreboende. Vårdarens attityd och bemötande gentemot den 

äldre  påverkade dennes upplevelse av trivsel, och  en god attityd och ett trevligt 

bemötande påverkade trivseln i en positiv riktning oavsett de äldres förutbestämda 

uppfattningar om vård och vårdande, och oavsett den äldres fysiska behov av vård. För 

många äldre på äldreboende var vårdarna stöd, både fysiskt och relationsmässigt. 

Vårdarna stöttade den äldre i dennes mål att kunna klara sig själv, vilket i sin tur enligt 

de äldre bevarade deras känsla av integritet och livskvalitet Även gällande relationer var 

vårdarna ett stöd, antingen som en relation i sig eller som en hjälp att bevara, 

upprätthålla eller skapa relationer. De äldre utan närstående hade ett ännu större behov 

av vårdrelationen som relation än de äldre som hade närstående. Ur det 

vårdvetenskapliga perspektivet fastslås att gemenskap och vänskap krävs för att nå hälsa, och 

att en medaktör, någon att dela sitt lidande med, krävs för att lidandet skall bli uthärdligt och 

för att försoning skall kunna ske. När en människa upplever lidande på grund av att hon 

saknar en vårdande relation skapas ett vårdlidande. Examensarbetets författare delar 

Erikssons (1994) åsikt om att allt vårdlidande är onödigt lidande och författarna anser 

därför att det är vårdarens plikt att se till att varje individ som vårdas inte utsätts för det 

lidande ensamhet kan innebära. I examensarbetets resultat sågs att de äldre på 

äldreboende som saknar närstående har ett större behov av ett nära förhållande till 

sjuksköterskan, och vårdrelationen är ett av sjuksköterskans ansvar, enligt både teori och 

kompetensbeskrivning.  Det som behövs är framförallt att sjuksköterskan förstår betydelsen 

av vårdrelationen och tar sitt ansvar för att denna blir vårdande. Vidare anser 

examensarbetets författare att tid är avgörande för vårdrelationena kvalitet, då det tydligt 

framkommer i resultatet att tid är en förutsättning för att kunna skapa en vårdande relation.  

7.1. Förslag på vidare forskning 

Examensarbetets författare anser att genom vidare forskning kring vårdrelationen skulle 

både fysiska och psykiska problem hos de äldre kunna förebyggas, vilket ur ett 

samhällsperspektiv i längden skulle leda till mindre ekonomiska kostnader för vård och 

omsorg. Ur ett individuellt perspektiv lindra lidande och ohälsa. Färre mediciner skulle 

kunna användas, vilket leder till färre biverkningar som i sin tur ger alltfler mediciner. 

Sår och andra problem skulle kunna upptäckas i god tid och förebyggas med hjälp av en 
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god vårdrelation i vilken den äldre kan få ett förtroende för vårdaren och i större 

utsträckning delge sina bekymmer. fler äldre skulle må bättre och kanske till och med 

klara sig själva i större utsträckning och därmed skulle även personalen räcka till på ett 

effektivare sätt. För att tid ska prioriteras på just relationen och andra mellanmänskliga 

kontakter måste vikten av en god vårdrelation lyftas fram och diskuteras. Det är en 

diskussion som måste föras i samhällets alla nivåer, både hos varje enskild människa, 

institutioner och hos beslutsfattare. Det måste visas hur stora hälsobringande vinster som 

kan göras med en vårdande  relation, vilket till viss del har gjorts i detta examensarbete.  

Däför anser författarna till denna studieatt mer forskning bör göras inom detta område, 

exempelvis genom intervjuer av både patienter och sjuksköterskor, för att ännu mer kunna 

tydliggöra vinsterna med en vårdande relation och hur den kan öka hälsan hos patienterna. 

Framförallt bör kvalitativ forskning göras gällande vårdrelationens betydelse för den äldre 

utan närstående, då vi fann att merparten av den forskning som gjorts kring ensamhet på 

äldreboende har varit av kvantitativ art.  
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Urvalstabell 

 

Databas/ 
datum 

Sökord Begränsningar Antal träffar Granskade Antal valda 
artiklar 

CINAHL plus 
131124 

(elderly OR older) AND 

relations AND nursing 
2006 och framåt, peer 

reviewed, fulltext, age 

+65 

205 10 3 

CINAHL plus 
131204 

(elderly OR older) AND 

relationships AND nursing 
2008 och framåt, peer 

reviewed, fulltext, age 

+65 

69 8 1 

CINAHL plus; 
140126 

relationship AND meaning 
AND loneliness 

peer reviewed, 

fulltext, age +65 
3 1 0 

CINAHL plus; 
140126 

relationship AND meaning 
AND (elderly OR older) 

peer reviewed, 

fulltext, age +65 

 

24 4 0 

CINAHL plus; 
140126 

relationship AND meaning 
AND (nursing AND home) 

peer reviewed, 

fulltext, age +65 
7 3 0 

CINAHL plus; 
140126 

relationship AND meaning 

AND (experience AND 

health) 

peer reviewed, 

fulltext, age +65 
14 4 0 

CINAHL plus; 
140206 

(nurse-patient)  AND 

(nursing AND home) 
peer reviewed, 

fulltext, age +65 
106 8 2 

CINAHL plus; 
140210 

(nurse-patient) AND 

relationship AND meaning 
peer reviewed, 

fulltext, age +65 
10 4 0 

CINAHL plus; 
140210 

nursing AND homes AND 

residents AND experiences 
peer reviewed, 

fulltext, age +65 
50 4 1 

Referenser från 
tidigare 
granskade 
artiklar 

   13 4 
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BILAGA 2 

Artikelmatris 

 

Databas, tidsskrift, 
årtal 

Titel, författare Syfte Metod Resultat 

CINAHL plus; 
International Journal of 

Nursing Studies ; 
2011 

 

 

 

Residents’ experiences 
of interpersonal factors 
in nursing home care: A 
qualitative study. 
 
Nakrema, S., 
Guttormsen Vinsnes, A. 
& Seim, A. 
 

 Att utforska 
kognitiva boendes 
förståelse för 
uppfattning och 
erfarenheter gällande 
vårdrelationen i 
samband med 
omvårdnad. 
 

Djupgående intervjuer 
med de boende 
genomfördes  och 
transkriberades med 
hjälp av  
meningsbärande 
enheter. 
 
 

En god vårdrelation  
mellan den boende och 
sjuksköterskan innebär ett 
långsiktigt åtagande, 
ömsesidigt förhållande på 
ett personligt plan och 
kompetens av 
sjuksköterskorna att 
förstå varje boendes 
individuella behov. 

CINAHL plus; 
Journal of Advanced 
Nursing; 2007 
 

Encounters in Swedish 
nursing homes: a 
hermeneutic study of 
residents' experiences. 
 
Westin, L. & Danielsson, 
E. 

Att belysa och tolka 
betydelsen av  äldre 
på äldreboende s 
upplevelser av möten 
med sjuksköterskan.  

Tolv boende på tre 
äldreboenden i 
Sverige intervjuades 
och intervjuerna 
tolkades sedan med 
ett hermeneutisk 
tillvägagångssätt  

Mötena hade både positiva 
och negativa effekter, vilket 
uttryckte som att vara 
någon och ha en 
tillhörighet, eller inte vara 
någon och inte bli sedd 
som en individ eller genom 
att känna sig utanför.  

CINAHL plus; Journal 

of Advanced Nursing; 

2012 

 

 

 

Nursing contribution to 
the rehabilitation of 
older patients: patient 
and family perspectives. 
 
Tyrell, E.F., Levack, 
W.M., Ritchie, L.H. & 
Keeling, S.M. 
 

Att beskriva 
patienternas samt 
anhörigas perpektiv 
på sjuksköterskans 
roll på 
rehabiliteringshem. 
 

Sju patienter i 
åldrarna 72-89 år på 
rehabiliterinsghem  
samt sex anhöriga 
intervjuades och 
data analyserades 
med hjälp av 
grounded theory. 

Både patienterna och de 
anhöriga menade att en 
god vårdrelation var av 
stor betydelse, både för 
upplevelsen av vården men 
också för patientens 
motivation att öka sin 
hälsa. 
 

CINAHL plus 
131204; International 

Journal of Nursing 

Studies ; 2013 

 

 

 

Caring about caring: 
Developing a model to 
implement 
compassionate 
relationship centred 
care in an older people 
care setting. 
 
Dewar, B. & Nolan, M. 

Studien involverade 
aktivt äldre, personal 
och anhöriga att enas 
om en definition av 
medkännande 
relations-centrerad 
vård och identifiera 
strategier för att 
främja en sådan vård 
i akuta 
sjukvårdssituationer 
för äldre. 

I studien användes 
en rad metoder, 
inklusive deltagande 
observation, 
intervjuer, 
berättande och 
gruppdiskussioner. 
Datan analyserades 
sedan tillsammans 
med vårdpersonalen. 

 Studien visar att genom att 
engagera sig i 
"uppskattande vårdande 
samtal" främjas en 
medkännande, relation-
centrerad vård, men att 
dessa samtal innebär risker 
för de inblandade.. 
Personalen behöver 
lämpligt stöd, 
underlättande och starkt 
ledarskap, om dessa 
metoder är att blomstra. 

CINAHL plus; Research 

in Nursing & 

Health;2005 

 

Resident-caregiver 
relationships and 
thriving among nursing 
home residents.   
 
Bergland, A. & 
Kirkevold, M. 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
vårdhemboendes, 
erfarenheter och 
upplevelser av 
relationer med 
vårdgivare och att 
undersöka dess 
betydelse för 
välmående. 

Data samlades in 
genom 
fältobservationer 
och öppna intervjuer 
med 26 boende 

Att ta emot lämplig vård 
från snälla vårdgivare 
gjorde livet lättare för alla 
invånare, men bidrog till 
välmående endast för 
vissa.  Personliga relationer 
till enskilda vårdgivare var 
inte nödvändigt att uppnå 
välmående för alla boende. 
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CINAHL plus; Journal 

of Advanced Nursing; 

1995 

 

The process of social 
support: adjusting to life 
in a nursing home 
 
Patterson, BJ. 

Studien var utformad 
för att undersöka 
processen för socialt 
stöd under 
anpassningen till livet 
på sjukhem. 

Kvalitativa data 
samlades in genom 
fyra sekventiella 
intervjuer av nya 
boende på ett 
vårdhem, och genom 
12 månaders 
deltagande 
observation.. 

Invånarnas uppfattningar 
om stödjande och icke-
stödjande beteenden och 
deras källor identifierades 
och 
beskrevs.Känslomässigt 
stöd och praktisk hjälp 
framstod som de primära 
stödjande och icke-
stödjande beteenden från 
andra, främst 
vårdpersonal.  

CINAHL plus; 
International Journal of 
Nursing Studies; 2006 
 

Thriving in nursing 
homes in Norway: 
Contributing aspects 
described by residents 
 
Bergland, Å. & 
Kirkevold, M. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka  boendes 
utan psykisk 
nedsättning, 
perspektiv på vad 
som bidrar till att 
trivas i ett vårdhem. 

En kvalitativ studie 
med en deskriptiv- 
explorativ 
konstruktion 

Resultat: två centrala 
aspekter som bidrar till 
välmående identifierades:  
De boendes inställning till 
att leva på ett vårdhem och 
vårdkvaliteten och 
vårdgivare.  

CINAHL plus; Journal 

of Advanced Nursing; 

2004 

 

Comfort on ward for 

older people.  

 
Tutton, E. & Seers , K.  

Detta dokument 
redovisar en studie 
för att undersöka vad 
tröst innebär både till 
äldre människor på 
sjukhus och deras 
hälso-och 
sjukvårdspersonal 

Data samlades in 
med hjälp av 
djupintervjuer med 
19 äldre och 27 
anställda, och 
genom 130 timmar 
av deltagande 
observation, 
kompletterade med 
ytterligare vecko 
besök på 
studieavdelningen.  

Tre teman identifierades: 
vilken typ av komfort / 
obehag, viktiga faktorer för 
komfort / obehag, och de 
bakomliggande faktorer 
som påverkar uppnåendet 
av komfort / obehag.  

PubMed; Nursing 

Ethics;  2008 

 

Three nursing home 
residents speak about 
meaning at the end of 
life. 

 
Dwyer,, L-L., Nordenfelt 

, L. & Ternestedt , B-M. 

Denna artikel ger en 
djupare förståelse för 
hur mening skapas i 
vardagen på ett 
vårdhem. 

Studien bygger på en 
primär 
undersökning som 
involverar 12 äldre. 
En sekundär analys 
utfördes på data som 
erhållits från tre av 
de primära 
deltagarna. 
Intervjuerna  
genomfördes med 
hjälp av en induktiv 
hermeneutisk 
metod. 

Studien visar att källor av 
betydelse skapades genom 
att ha en känsla av: fysisk  
förmåga, kognitiv förmåga 
och tillhörighet. Betydelse 
skapades genom inre 
dialog, kommunikation och 
relationer med andra.  

CINAHL plus; The 
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Denna studie 
undersökte hur de 
boende på vårdhem 
definierar 
vårdkvalitet. 

Data samlades in 
genom 
djupintervjuer och 
analyserades med 
hjälp av grounded 
dimensionsanalys. 

De boende definierade 
kvalitet på tre sätt: (a) 
vård-som-tjänster: 
kvaliteten på vården 
bedömdes som effektivitet, 
kompetens och värde. (b) 
vård-som-berör :i kvalitet 
definierades  som 
omsorg,vänskap och 
ömsesidighet med sina 
vårdgivare. (c) vård-som-
komfort: kvalitet var 
omsorg som tillät dem att 
behålla sin fysiska komfort. 
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Ontario: assessing 
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Bedömning av 
boendes erfarenheter 
på ett långtidsboende 
och deras förståelse 
av "vårdkvalitet". 

Diskreta 
observationer av 
aktiviteter för 
boende samt 
djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer med de 
boende, vilka 
analyserades med 
grounded theory. 

Två teman förklarade 
invånarnas upplevelser av 
boendet; dessa var 
sammankopplade och 
återspeglade det centrala i 
de boendes uppfattning av 
vårdrelationen som en 
aspekt av livskvalité och 
vårdkvalité.  

 
 


