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Sammanfattning 

Bakgrund: Äldreomsorg berör många och i takt med att den äldre befolkningen 

ökar kommer kraven på äldreomsorg bli allt större. Delaktighet är ett villkor för 

hälsosamt åldrande, en grundläggande förutsättning för att uppleva god hälsa och 

tydligt formulerat i riktlinjer och lagar. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

äldres upplevelser av delaktighet vid vård i hemmet. Metod: Kvalitativ 

litteraturstudie där 14 vetenskapliga artiklar analyserades genom deduktiv ansats. 

Resultat: De äldre upplevde delaktighet som bristande på många sätt i samband 

med vård i hemmet. Upplevelser av delaktighet påträffades i ett antal fall. Dels 

genom att vårdpersonal frågade den äldre inför omvårdnadsrutiner. Diskussion: 

För att främja äldres upplevelser av delaktighet i samband med vård i hemmet 

krävs att relationen mellan vårdtagare och vårdpersonal stärks bland annat genom 

att uppmärksamma det ojämnställda maktförhållande mellan de två parter. 

Slutsats: Genom ökad delaktighet främjas chanserna för förbättrad hälsa och ett 

hälsosamt åldrande.  
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Abstract 

Background: Elder care affect many people. As the older population in the world 

expand, the requirements of the elder care will increase. Participation is a 

condition for good health, healthy ageing, and is clearly identified in laws and 

guidelines. Aim: The aim of this study was to describe elderly peoples 

experiences’ of participation when receiving care in their home. Method: A 

qualitative literature review where 14 scientific articles were analyzed though a 

deductive approach. Result: The elders primarily experienced lack of 

participation when receiving care in their home. Positive experiences was 

identified occasionally, for example when the care givers asked questions prior to 

care routines. Discussion: To improve elders experiences’ of participation when 

receiving care in their home, it requires that the relationship between care taker 

and care giver get better partly through enlighten the unequal power relation 

between the two parts. Conclusion: Through improved participation the chances 

of good health and healthy ageing will increase. 
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BAKGRUND 

- Vill du ha hjälp på med kläderna i badrummet eller vill du byta om i 

sovrummet? -Äh, Det spelar ingen roll, alla gör så olika ändå...  

Delaktighet och inflytande är villkor för hälsosamt åldrande och grundläggande 

förutsättningar för att uppleva god hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Äldre 

personer som behöver vård och omsorg har rätt till delaktighet i bestämmandet över sitt 

eget liv (SOU 2008:51, kap. 3.2.3). Enligt Roos (2009) ska äldreomsorg bygga på en 

humanistisk människosyn där den äldre ska stå i centrum. I den humanistiska tanken 

ingår även att varje människa ska behandlas efter sina förutsättningar och specifika 

behov. Det är sjuksköterskans skyldighet att urskilja och bedöma vårdtagarens 

funktionella tillgångar, behov och förmåga till delaktighet i vårdbeslut utifrån den 

livssituation som han eller hon befinner sig i (Socialstyrelsen, 2005). Delaktighet i 

omvårdnadsarbetet innebär att de äldre ska ges möjlighet att själva planera och utforma 

sin vardag (a.a.). I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) uppmärksammas 

skyldigheten att bistå med stöd och vägledning åt vårdtagare, för att möjliggöra optimal 

delaktighet i vård och behandling (a.a.). Sjuksköterskan som arbetar inom hälso- och 

sjukvården ska förhålla sig enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, vilken ska bedrivas 

för att främja god hälsa (Socialstyrelsen, 2005; HSL 1982:763 2). Enligt HSL ska 

vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt utformas 

och genomföras i samråd med individen så långt det är möjligt (HSL 1982:763, 2a§).  

 

Delaktighet är ett komplext begrepp med många definitioner. Enligt Svenska 

Akademins Ordlista (2012) betyder ordet delaktig, att vara en del av eller inblandad i 

något. Delaktighet ur ett äldreomsorgsperspektiv beskriver Blennberger och Johansson 

(2010) som ett samspel mellan vårdtagare och vårdpersonal, en ömsesidig påverkan och 

ett gemensamt ansvar. Vidare beskriver omvårdnadsteoretikern Orem (2001) 

delaktighet som vårdtagarens engagemang i sina egenvårdsbehov. 

 

Begreppet delaktighet är nära besläktat med självbestämmande och autonomi och 

handlar om att utgå från den enskilde individens behov och önskemål (Regeringens 

proposition, 2009 10:116). Autonomi kommer från den grekiska termen autonomia 
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vilken innebär självbestämmande och oberoende (Roos, 2009; Sarvimäki & Stenbock-

Hult, 2008). Autonomi relateras ofta till begreppet delaktighet som i sin tur handlar om 

självständighet och självbestämmande (Eldh, 2009). Delaktighet kan enligt Sarvimäki 

och Stenbock-Hult (2008) delas in i emotionell, intellektuell eller social delaktighet.  

Emotionell delaktighet handlar om att individen ska uppleva sig som viktig och 

värdefull och att individens åsikter och synpunkter uppmärksammas. Intellektuell 

delaktighet syftar till individens tillgång till rätt information, får svar på sina frågor och 

deltagande i dialog med vårdpersonal kring sin vård. Social delaktighet handlar om att 

individen är en del av det sociala sammanhanget, blir bemött med respekt och får vara 

med och fatta beslut där så är möjligt, till exempel om sin egen klädsel, hur mycket mat 

som önskas på tallriken eller boendet och hemtjänstens rutiner (a.a.).  

 

Statens offentliga utredningar (2008:127) beskriver att en starkare position hos vårdtagare och 

högre grad av delaktighet är en förutsättning för en förbättrad hälso- och sjukvård även ur 

medicinsk och samhällsekonomisk utgångspunkt. För att uppleva delaktighet är politiska 

resurser som att ha tillgång till t.ex. tid, pengar och materiella ting en förutsättning (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Även personliga möjligheter så som kunskap och erhållen 

information, självförtroende, sociala resurser genom nära och trygga relationer är avgörande 

för att uppleva delaktighet (a.a.).  

 

Äldreomsorg berör många och i takt med att Sveriges äldre befolkning ökar (SCB, 

2012) kommer kraven på landets äldreomsorg bli allt större (Lill, 2010). Till äldre 

personer räknas de som fyllt 65 år (WHO, 2012). Enligt en redovisning av 

Socialstyrelsen bodde cirka en kvarts miljon äldre personer permanent i särskilda 

boendeformer eller var beviljade hemtjänst i det ordinära boendet i Sverige, år 2011 

(Socialstyrelsen, 2012). Hem är en plats där en person, familj eller grupp vistas mer 

permanent, bl.a. för att inta måltider, sova och koppla av. Ett hem är en plats som 

upplevs som ett personligt område, skyddat mot intrång från andra än sådana som 

välkomnas som besökande och gäster (Egidius, 2012). 

 

Enligt Statens offentliga utredningar (2004:68) har äldreomsorg utvecklats mycket de 

senaste decennierna. Omvårdnaden inom hälso- och sjukvården har utvecklats från att 
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tidigare uppmärksammat människan och hennes hälsoproblem som endast kroppsliga 

till en mer humanistisk människosyn där individen står i fokus med unik personlighet 

(Arman & Rehnsfeldt, 2006). I Harrefors, Sävenstedt och Axelssons (2009) studie 

intervjuades äldre, friska, personer och frågor om hur de önskar bli omhändertagna i 

framtiden ställdes. Det viktigaste för de äldre personerna, i samband med äldrevård, var 

att få bibehålla sin identitet, bli bemött med respekt och behandlad som en unik person. 

Att bli omhändertagen av okända personer som inte kände till den äldres livshistoria och 

att själva samtidigt vara inkapabla att framföra sina önskemål var många äldres största 

rädsla. De önskade bli omhändertagna men samtidigt vågade de inte lita på att okänd 

vårdpersonal skulle behandla dem värdigt (a.a.).  

 

Vårdpersonal som arbetar inom hemsjukvård består främst av undersköterskor, 

vårdbiträden, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal. Sjuksköterskan i den 

kommunala hälso- och sjukvården är arbetsledare i teamet. Sjuksköterskan ansvarar för 

planering och samordning av omvårdnadsarbetet samt medicinsk behandlig i arbetslaget 

utifrån vårdtagarens behov och medarbetares kompetens (Socialstyrelsen, 2005; 

Tunedal & Fagerberg, 2001). Sjuksköterskans uppgift är även att erbjuda och bedriva 

omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter och visa hänsyn till människors 

värderingar och önskemål (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

 

Rätten till delaktighet är en utav hörnstenarna i omvårdnadsetik och det krävs mycket 

speciella motiveringar för att det ska anses som rätt att begränsa den (Sarvmäki & 

Stenbock-Hult, 2008). Att visa omsorg och att respektera äldres delaktighet, integritet 

och värdighet är stommen i kompetensbeskrivningen för den legitimerade 

sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2005). Tidigare studier beskriver problematiken med 

vårdpersonal som fråntar äldres möjligheter till delaktighet (Davies et al., 2000; Harnett, 

2010). Men hur upplever äldre delaktighet i samband med att de får vård i hemmet? 

SYFTE 
Syftet var att beskriva äldres upplevelser av delaktighet vid vård i hemmet.  
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METOD 

Design 

Studiens design var en allmän litteraturstudie. Artiklar i vetenskapliga tidskrifter söktes 

systematiskt via olika databaser. Femton artiklar granskades kritiskt och därefter analyserades 

kvarstående enligt manifest innehållsanalys med en deduktiv ansats (Polit & Beck, 2006). 

Urval 

Artiklar som ingick i litteraturstudien var publicerade artiklar i vetenskapliga tidsskrifter, 

utgivna efter 2000 och skrivna på danska, engelska, norska eller svenska. De artiklar studien 

baserades på var kvalitativa och genomförda på personer över 65 år som tagit emot vård i 

hemmet samt uppfyllde kvalitetskraven utifrån Willman, Stotz & Bahtsevanis’ (2011) 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Bilaga 1). Studier som 

undersökte personers upplevelser med specifik sjukdom exkluderades.  

Undersökningens genomförande 

Undersökningens genomförande följde Polit och Becks (2006) flödesschema över faser i en 

litteraturstudie. Inledningsvis identifierades sökord som relaterade till studiens syfte. Sökord 

delades in i tre områden. Område ett var Sökord som beskrev delaktighet och de sökord som 

användes var autonomy, participat* och self-determination. Område två beskrev vård i 

hemmet och sökord som användes var care, home och nurs*. Område tre var för att ringa in 

studier som var gjorda på äldre och för att uppnå det användes sökord som elder* och old*. I 

sökningen efterfrågades en kombination av minst ett sökord från varje område och för att 

uppnå det användes den booleska operatorn OR mellan sökorden i samtliga områden medans 

AND som boolesk operator användes mellan de olika områdena (Bilaga 2). För att inte gå 

miste om resultat med olika ändelser av sökorden användes trunkering illustrerat med asterisk 

(Forsberg & Wengström, 2008; Friberg, 2012). För att fånga kvalitativa artiklar användes 

även intervie* som sökord. För att undvika studier som hade ett sjukdomsfokus eller var 

gjorda i sjukhusmiljö skapades ytterligare ett område med sökord. Som boolesk operator 

användes OR inom området medan NOT användes framför området. Sökord som det 

sistnämnda området innehöll var cancer, stroke, dementia, cardi*,  hospi* och diabetes. 

Samtliga sökord önskades påträffas i artikelns abstract.  
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Under artikelsökningarna valdes begränsningar genom publiceringsår från 2000, artiklar 

skrivna på danska, engelska, norska eller svenska, åldersgrupp över 65 år eller över 80 år, 

utförda på människor och ett krav på peer reviewed, det vill säga vetenskapligt granskade av 

kunniga personer inom ämnet (Friberg, 2006).  

 

Artikelsökningar  genomfördes i databaser som Cinahl, PubMed, PsykINFO samt Social 

Services Abstract. De nämnda databaserna användes eftersom de refererade till artiklar inom 

ämnesområdena socialt arbete, social välfärd, socialpolitik, psykologi, omvårdnad, 

vårdvetenskap och medicin och innefattade därmed de vetenskapliga artiklar som svarade till 

studiens syfte.  

 

Vid sökning i de fyra databaserna Cinahl, PubMed, PsykINFO  samt Social Services Abstract 

erhölls en mängd träffar (Bilaga 1; Tabell 1). Inledningsvis lästes titeln på samtliga träffar för 

att sortera ut artiklar som svarade mot studiens syfte. Sorteringen utfördes genom att sortera 

bort bl.a. de artiklar som verkade ha ett sjukdomsfokus eller visade ett annat perspektiv än 

vårdtagares. Efter en första sortering lästes återstående artiklars abstract för att granska om de 

verkligen svarade mot studiens syfte. Slutligen igenomlästes återstående artiklar i fulltext 

vilket resulterade i att en föll bort eftersom det visade sig att den inte svarade mot studiens 

syfte (Tabell 1). Sökningen gav ett material på totalt 15 artiklar. Dessa 15 artiklar lästes i 

fulltext och kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2011) Protokoll för kvalitetsbedömning 

av studier med kvalitativ metod (Bilaga 1). Under kvalitetsgranskningen föll en artikel bort då 

kvaliteten ansågs som alldeles för låg för att kunna bidra med trovärdigt resultat till studien. 

Willman et als. (2011) kvalitetsbedömning bedömdes genom utfall av ”Ja”, ”Nej” respektive 

”Vet ej” (Bilaga 2). För att bedöma artiklarna som tillräckligt trovärdiga för att ingå i 

litteraturstudien skulle summan av ”Ja” vara högre än totala summan av ”Nej” och ”Vet ej” 

(a.a.). Den artikel som föll bort under kvalitetsgranskningen resulterade i ett utfall av tre ”Ja”, 

nio ”Nej” samt två ”Vet ej” eftersom den saknade bland annat etiska reflektioner, 

urvalsbeskrivning, analysmetod samt datainsamlingsmetod (Bilaga 2).  
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Tabell 1. Översikt av artikelurval. 

 

 

 

 

 

 

Analys 

De utvalda, vetenskapliga artiklarna, genomlästes initialt för att lära känna texterna i sin 

helhet (Polit & Beck, 2006). Data, det vill säga resultatet i de samlade artiklarna, 

organiserades och analyserades enligt manifest innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 

2008). Meningsbärande enheter, meningar och stycken som svarade mot studiens syfte, lyftes 

ut ur de olika artiklarnas resultatredovisningar och kondenserades genom att de kortades ner 

utan att förlora själva kärnan i styckena (a.a.; Friberg, 2006). De kondenserade enheterna 

sorterades därefter in i subkategorier och slutligen i olika delaktighetsdomäner. En deduktiv 

ansats innebär att forskaren väljer en teori eller modell att utgå ifrån vilken sedan följs genom 

arbetet som en röd tråd i bakgrunden, metod-, resultat- och diskussionsdelen (Henricson, 

2012). På så sätt analyserades datamaterialet enligt en deduktiv ansats utifrån Sarvimäki och 

Stenbock-Hults (2008) delaktighetsdomäner; emotionell, intellektuell och social delaktighet.  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes enligt Forsberg och Wengström (2008) rekommendationer 

genom att data som inkluderades i litteraturstudien innehöll noggranna etiska 

överväganden, så som informerat samtycke (Henriksson, 2012), erbjöd konfidentiellitet 

(Forsberg & Wengström, 2008) samt respekterade autonomiprincipen (Stryhn, 2007). 

Studien presenterade all data som svarat mot studiens syfte eftersom det är oetiskt att 

enbart presentera de artiklar som stöttar forskarens egen uppfattning (Forsberg & 

Wengström, 2008). Förförståelse är någonting som alltid är närvarande (Birkler, 2008). 

För att hålla sig till manifest innehållsanalys, det vill säga att författaren håller sig till 

vad som uppenbart framgår i analysenheten, eftersträvades frånvaro av tolkning 

(Forsberg & Wengström, 2008). Genom ett neutralt förhållningssätt till den data som 

granskades undveks färgning av författarens förförståelse i största möjliga utsträckning 

 Cinahl PubMed PsykINFO Social Services Abstract 

Träffar 310 2 17 77 

Titel 53 1 11 20 

Abstract 11 0 6 6 

Fulltext 10 0 6 6 

Dubbletter 10 0 2 3 

Granskning 9 0 2 3 



 

12 

 

för att vara rättvis mot materialet (a.a.). Med hjälp utav Willman et al. (2011) Protokoll 

för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Bilaga 1) inkluderades främst 

artiklar som visade på hög kvalitet och trovärdighet. Trovärdighet är ett överordnat 

begrepp som används i kvalitativa studier och omfattar studiens pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Henricson, 2012).  

RESULTAT 
Resultatet beskriver äldres upplevelser av delaktighet vid vård i hemmet. Det 

presenteras enligt Sarvimäki och Stenbock-Hults (2008) tre delaktighetsdomäner; 

emotionell, intellektuell och social delaktighet.  

Äldres upplevelser av emotionell delaktighet 

Emotionell delaktighet handlar om att individen ska uppleva sig som viktig och 

värdefull och att åsikter och synpunkter uppmärksammas (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 

2008). 

 

Att uppleva sig som viktig och värdefull var betydelsefullt för många äldre (Anderberg 

& Berglund, 2009; Byrne, Frazee, Sims-Gould & Martin-Matthews, 2010; Green, 

Capitman & Leutz, 2002; Hellström & Sarvimäki, 2007; Nakrem, Vinsnes & Seim, 

2011; Sacco-Petersson & Borell, 2004). Äldre upplevde guldkant på tillvaron när 

vårdpersonalen visade hänsyn för den äldre (Anderberg & Berglund, 2009). 

Vårdpersonal som bekräftade de äldres känslor ledde till att äldre upplevde sig som 

viktiga och värdefulla (Byrne et al., 2010). En äldre i Byrne et al. (2010) studie beskrev 

en situation då den äldre hade varit ledsen och när vårdpersonalen upptäckte det 

mottogs en kram och en kopp te och de två pratade igenom vad som hade hänt (a.a.). 

Att vårdpersonalen gjorde något extra för den äldre (Green et al., 2002), som att låta den 

äldre styra samtalet (Byrne et al., 2010), eller gjorde något personligt för den äldre 

(Byrne et al., 2010; Nakrem et al., 2011;) bidrog också till upplevelser av att vara viktig 

och värdefull. Aspekter som inkräktade på upplevelser av emotionell delaktighet var då 

vårdpersonal utförde sina arbetsuppgifter så snabbt som möjligt utan att visa intresse för 

individen eller bjuda in till samtal (Anderberg & Berglund, 2009; Byrne et al., 2010). 

Flera beskrev att de kände sig värdelösa och att de bara var en i mängden (Choi et al., 
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2008; Hellström & Sarvimäki, 2007; Nakrem et al., 2011; Sacco-Petersson & Borell, 

2004).  

 

En ytterligare aspekt av emotionell delaktighet var äldres upplevelser av att deras 

åsikter förblev ouppmärksammade från vårdpersonalen vid vård i hemmet (Byrne et al., 

2010; Chao & Roth, 2005; Hellström & Sarvimäki, 2007; Janlöv, Hallberg & Petersson, 

2005; Sacco-Petersson & Borell, 2004). Äldre upplevde att deras åsikter och synpunkter 

inte blev tagna på allvar, bland annat genom att det tog lång tid för vårdpersonal att 

komma efter det att vårdtagare kallat på hjälp (Chao & Roth, 2005). Deltagare i Nakrem 

et al. (2011) studie beskrev upplevelser av att bli försummad då detta inträffade. Äldre 

beskrev sin uppskattning av att deras krämpor blev tagna på allvar medan andra beskrev 

en hopplöshet gentemot att vårdpersonalen inte uppmärksammade dem när de beskrev 

sina problem (Nakrem et al., 2011). Flera studier beskrev resultat som skildrade äldres 

upplevelser av obekväma situationer då de exponerades vid hygienrutiner utan att deras 

åsikter uppmärksammades av vårdpersonal (Chao & Roth, 2005; Sacco-Petersson & 

Borell, 2004; Woolhead et al., 2004). De beskrev till exempel att vårdpersonal var 

inkonsekventa i att dra för gardiner för sängarna vid hygienrutiner (Woolhead et al., 

2004). Åsikter som förblev ouppmärksammade utan någon förklaring från vårdpersonal 

ledde till upplevelser av frustration och känslor av värdelöshet hos de äldre (Hellström 

& Sarvimäki, 2007; Janlöv et al., 2005). Att de äldres åsikter förblev 

ouppmärksammade ledde till att de inte hade någon förväntan att kunna utforma sin 

vardag (a.a.). En uppgivenhet gentemot att kunna påverka sin vardag beskriver Sacco-

Petersson och Borell (2004) i sin studie genom att vårdtagare undvek att uttrycka sina 

åsikter kring morgonrutiner på vårdboendet, då de upplevde att det varken 

uppmärksammades eller gjorde någon skillnad (a.a.). I ett flertal andra studier beskrevs 

att de äldre nedvärderade egna intressen genom att undvika att ställa krav eller kalla på 

hjälp (Anderberg & Berglund, 2009; Chao & Roth, 2005; Janlöv et al., 2005; Lee, 2001; 

Nakrem et al., 2011; Sacco-Petersson & Borell, 2004).  

Äldres upplevelser av intellektuell delaktighet 

Intellektuell delaktighet innebär att individen får svar på sina frågor, blir informerad och 

får vara delaktig i en dialog med vårdpersonal så att det ges möjlighet att framföra sina 

synpunkter, bli hörd och förstådd (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).  
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Deltagare i Hellström och Sarvimäkis (2007) studie upplevde att de inte fick tillgång till  

tillräckligt med information kring sin vårdsituation. De upplevde brister i informationen 

inför förändringar och de beskrev att när de väl fick information så var förändringarna 

redan gjorda utan att de hade någon möjlighet att vara delaktiga i besluten (a.a.). Att 

äldre upplevde brister i att bli informerade presenterade även Janlöv et al. (2005) i sin 

studie där äldre beskrev att man måste veta vad man vill och specifikt fråga efter det, 

annars fick de inget veta. De upplevde att vårdpersonal inte lämnade ut någon 

information frivilligt (a.a.).  

 

En annan aspekt av intellektuell delaktighet var individens möjlighet att delta i dialog 

med vårdpersonal för att få fram sina synpunkter. Deltagare i Nakrem et al. (2011) 

studie beskrev det som viktigt att uppleva kontroll över sitt eget liv och vara delaktig i 

beslut relaterat till sin vård. Äldre beskrev upplevelser av att vårdpersonal fattade 

egenmäktiga beslut utan att ha lyssnat på de äldres åsikter (Byrne et al., 2010; Hellström 

& Sarvimäki, 2007). Äldre beskrev sin uppskattning när vårdpersonal tillät dem delta i 

dialog och bad om deras åsikter inför utförande av vårdrutiner och lät de äldre styra 

omvårdnadstillfället i den mån det var möjligt (Byrne et al., 2010; Chao & Roth, 2005). 

Äldre i Hellström och Sarvimäki (2007) studie upplevde att närstående var 

betydelsefulla för intellektuell delaktighet på det sätt att de genom dem hade möjlighet 

att framföra åsikter som de äldre, själva inte lyckades få fram. I Chao och Roths (2005) 

forskningsstudie beskrev deltagare att vårdpersonal och vårdtagare inte alltid talade 

samma språk. Detta gjorde det svårt för vårdtagarna att få sina synpunkter hörda och 

förstådda (a.a.). 

 

I flera studier presenterade äldre upplevelser av ett samband mellan bevarad hälsa och 

intellektuell delaktighet genom att en person med bevarad hälsa innefattar större 

möjlighet att vara delaktig i en dialog med vårdpersonal och på så sätt ges möjlighet att 

framföra sina synpunkter, bli hörd och förstådd (Andersson, Pettersson & Sidenvall, 

2005; Hellström & Sarvimäki, 2007; Nakrem et al., 2011). Ett flertal äldre förklarade 

god hälsa som den viktigaste aspekten för att kunna delta i dialog med vårdpersonal 

kring sin vård (Hellström & Sarvimäki, 2007; Nakrem et al., 2011). Liknande 
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förklarade deltagare i Andersson et al. (2005) studie att förlorad möjlighet till 

delaktighet berodde på försvagad hälsa. Dock beskrev en äldre man i Nakrem et al. 

(2011) studie att han inte längre kunde duscha på grund av försvagad hälsa. Han 

upplevde delaktighet genom att han i dialog med vårdpersonal fick igenom att han i 

framtiden endast skulle tvätta av sig vid handfatet (a.a.).  

 

Det ojämnställda maktförhållandet mellan vårdtagare och vårdpersonal var något som 

visade sig ha inverkan på intellektuell delaktighet. I Hellström och Sarvimäkis (2007) 

studie beskrevs upplevelser av att det var ansträngande att sätta sig emot vårdpersonal. 

Janlöv et al. (2005) ger en konkretiserande bild i sin studie av en orsak till att äldre inte 

framförde sina synpunkter i en beroendesituation, ”not to saw off the bransch you’re 

sitting on” (s.32). Äldre upplevde även att närstående hade en viktig roll på det sätt att 

de kompenserade den auktoritära skillnaden mellan vårdtagare och vårdgivare (Janlöv 

et al., 2005). 

Äldres upplevelser av social delaktighet 

Social delaktighet handlar om att individen är en del av ett socialt sammanhang, blir 

bemött med respekt och får vara med och fatta beslut där så är möjligt, till exempel om 

sin egen klädsel, hur mycket mat som önskas på tallriken eller boendet och 

hemtjänstens rutiner (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).  

 

Äldre beskrev humor som ett sätt för dem att känna sig som en del av ett socialt 

sammanhanget genom att vårdtagare och vårdgivare kunde skratta och ha roligt ihop 

(Byrne et al., 2010). Exempel på när äldre upplevde att de inte var en del av det sociala 

sammanhanget var när de inte fick tillgång till tillräckligt med information (Hellström 

& Sarvimäki, 2007). En del äldre beskrev upplevelser av att de var långt ifrån 

involverade i det sociala sammanhanget genom att de upplevde det som om vårdgivare 

inte visste att de fanns (Hellström & Sarvimäki, 2007; Sacco-Petersson & Borell, 2004). 

 

Äldre i Woolhead et al. (2004) studie beskrev att de upplevde det som respektlöst, och 

att det kunde leda till en kränkning, att bli bemött med tilltalsnamn som hjärtat eller 

vännen. Andra uppfattade det istället som positivt att bli tilltalad med namn vilka gav en 

familjär känsla så som förnamn eller smeknamn (Byrne et al., 2010; Chao & Roth, 
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2005). Äldre uppskattade vårdpersonal som såg möjligheter och styrkor hos den äldre 

genom att låta dem göra så mycket som möjligt själva (Byrne et al., 2010; Janlöv et al., 

2005; Nakrem et al., 2011). 

 

Flertalet av de analyserade studierna presenterade resultat som stärkte individens 

möjlighet till delaktighet i olika beslut så väl som begränsade individens möjlighet att 

delta i beslutstaganden (Andersson et al., 2005; Byrne et al., 2010; Chabeli, 2003; Chao 

& Roths, 2005; Hellström & Sarvimäki, 2007; Hungwe, 2009; Janlöv et al., 2005; 

Nakrem et al., 2011; Sacco-Petersson & Borells, 2004). I studier framkom resultat som 

beskrev deltagares upplevda frånvaro av delaktighet i beslutet om att få hemhjälp 

(Janlöv et al., 2005; Nakrem et al., 2011). I flera studier beskrev äldre att de gjorde det 

bästa av situationen (Byrne et al., 2010; Hungwe, 2009; Janlöv et al., 2005). En äldre 

kvinna beskrev att hon upplevde att vården var så dålig att hon avslog dåvarande 

hemhjälp och valde privat alternativ istället (Byrne et al., 2010). Äldre beskrev att de 

själva inte alltid var insatta i alla beslut kring hur deras vardag skulle se ut utan det var 

deras närstående som hade störst kontroll över situationen (Hellström & Sarvimäki, 

2007).  

 

En ytterligare aspekt av social delaktighet var boendets eller hemtjänstens regler och 

rutiners inverkan på äldres upplevelser av delaktighet. Vårdpersonalens arbetsrutiner 

beskrevs som orubbliga av äldre i flera studier och att de begränsade de äldres möjlighet 

att uppleva delaktighet i beslut relaterat till sin vardag (Byrne et al., 2010; Choi, 

Ransom & Wyllie, 2008; Hellström & Sarvimäki, 2007; Hungwe, 2009; Janlöv et al., 

2005; Lee, 2001; Sacco-Petersson & Borell, 2004). En deltagare i Sacco-Petersson och 

Borells (2004) studie beskrev det på följande sätt ”When you come here you can forget 

having control over your life. Here your life is controlled by the way the place is run” 

(s.381). Äldre i Hungwes (2009) studie beskrev frustration över att regler på boendet 

hindrade dem från att inleda sexuella relationer, någonting de tyckte var deras egen 

ensak. I Janlöv el al. (2005) studie beskrev äldre att den hjälp de mottog var de själva 

kapabla att utföra medan hjälpen de egentligen behövde inte var möjlig att få (Janlöv et 

al., 2005). Äldre upplevde frustration över att vårdpersonal inte kom under tider på 

dygnet som passade vårdtagarna (Byrne et al., 2010). Tiderna ansågs som så opassande 
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för en del äldre att de inte ens förstod varför vårdpersonal kom över huvudtaget (a.a.). 

Äldres upplevelser av sin möjlighet att påverka rutiner kring personalkontinuitet 

beskrevs som bristande i flera studier (Byrne et al., 2010; Green et al., 2002; Janlöv et 

al., 2005). En blind kvinna beskrev sin frustration eftersom hon var i extra stort 

beroende av att ha kontinuerlig hjälp från ett begränsat antal personer (Byrne et al., 

2010). Äldre ansåg det som problematiskt att så många olika personer stöttade vid 

intima rutiner så som bad och toalettbesök (Green et al., 2002). Vissa beskrev den 

bristande personalkontinuiteten som så ansträngande att de inte längre upplevde vården 

som någon hjälp över huvud taget (Janlöv et al., 2005). Det framkom att det var väldigt 

betydelsefullt att få hjälp från samma vårdgivare och att det var en stor trygghet om 

vårdpersonalen kände till personens historia och vårdrutiner väl (a.a.). 

 

En annan aspekt som visade sig begränsa möjligheten till social delaktighet var 

bristande resurser inom vård i hemmet (Chao & Roth, 2005; Choi et al., 2008; 

Hellström & Sarvimäki, 2007; Janlöv et al., 2005; Nakrem et al., 2011; Sacco-Petersson 

& Borells, 2004). De äldres upplevelser av tidsbrist hos vårdpersonal hämmade deras 

möjlighet att be om den hjälp de ansåg sig behöva (Chao & Roth, 2005; Choi et al., 

2008; a.a.; Nakrem et al., 2011). Flera uttryckte även en önskan om att spendera mer tid 

utomhus men de förstod att det inte fanns resurser till det (Hellström & Sarvimäki, 

2007). I Sacco-Petersson och Borells (2004) studie presenterades resultat som visade på 

att brister även bland materiella resurser begränsade äldres upplevelser av delaktighet. 

Det som presenterades var bland annat frånvaro av larmknappar hos vårdtagarna, vilket 

fråntog dem möjligheten att tillkalla hjälp när de behövde. Även frånvaro av nattlampa 

beskrevs vilket gjorde det omöjligt för somliga att ta sig upp på nätterna och gå på 

toaletten (a.a.). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

För att bedöma studiens kvalitet diskuteras litteraturstudiens metod utifrån dess 

trovärdighet (Henricson, 2012).  
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De databaser som använts för att söka artiklar rekommenderades av Högskolan 

Kristianstad för ämnessökningar inom ämnena omvårdnad och hälsovetenskap 

(Boström, 2012). En begränsning är att det förmodligen hade funnits andra databaser att 

utföra artikelsökningar i. Trots det påträffades ett antal dubbletter i de olika databaserna 

vilket medför en styrka i studien och talar för att en stor del av det totala datamaterialet 

rörande studiens syfte lokaliserades. Att studier som söktes var begränsade till danska, 

engelska, norska och svenska studier har medfört att författaren missat att ta del av 

studier på andra språk. Resultatet gav en överrepresentation av Skandinaviska artiklar 

vilket skulle kunna bero på att de databaser som använts har störst utbud av artiklar 

skrivna i Skandinaviska länder. Det skulle också kunna tyda på att Skandinaviska länder 

ligger i framkant då det gäller forskning kring äldre i samband med delaktighet.  

 

Studien exkluderade artiklar som endast undersökte personers upplevelser av 

delaktighet med specifik sjukdom t.ex. efter stroke eller hjärtsjukdom. Resultat grundat 

på personer med specifik sjukdom är presenterad dock inte genom studier begränsade 

till personer med samma sjukdomshistoria. Det kan ha medfört att studier som svarat 

mot syftet har fallit bort. Trots det finns en större möjlighet att studien presenterar en så 

bred grupp som möjligt vilket är en styrka. Ett resultat som speglar en bredare grupp 

stärker studiens överförbarhet till andra grupper och i sin tur studiens trovärdighet 

(Henricson, 2012). En annan styrka med studien är att endast artiklar med hög kvalitet 

inkluderats (Polit & Beck, 2006). Ytterligare en styrka med studien är att 

tillvägagångssättet för artikelsökningar i de olika databaserna är tydligt beskriven vilket 

stärker studiens trovärdighet. Ett högt antal artikelträffar påträffades i både Cinahl och 

Social Services Abstract. För att säkerhetsställa att inga relevanta artiklar utelämnades 

utfördes artikelurvalet två gånger. 

 

Att så väl databassökning som analys av data utfördes av en person kan innebära en 

begränsning eftersom det inte fanns lika stor möjlighet till idéutbyte under 

datainsamling och analys som om det funnits om det varit fler än en skribent 

(Henricson, 2012). Trots det stärks studiens trovärdighet genom att studien granskades 

under processens gång av utomstående personer insatta i ämnet (a.a.). Att endast 

kvalitativa artiklar använts kan ha medfört att resultat som svarat mot syftet fallit bort 
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eftersom det även framkom kvantitativa artiklar. Efter noga övervägning ansågs 

styrkorna med att endast inkludera kvalitativa artiklar överväga svagheterna, vilket 

medför en styrka till studien. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) ansågs det 

som viktigare att belysa ett begrepp så omfattande som möjligt, än genom statistisk 

data. Ingående studier av ett begränsat antal personer kan därför medföra en djupare 

förståelse av ett begrepp och skapa möjlighet för vetenskapligt nytänkande, i större 

utsträckning än statistisk bearbetning av stora grupper (a.a.). En annan anledning till 

exkludering av kvantitativa artiklar var att kvalitativa artiklar bättre redogör personliga 

upplevelser, vilket var studiens syfte (Polit & Beck, 2006; Polit & Hungler, 1995).  

 

Data analyserades enligt deduktiv ansats (Polit & Beck, 2006). Begränsningar med en 

deduktiv ansats är att det inte alltid leder till ny information (Polit & Hungler, 1995) 

samt att resultatet måste forceras in i den valda teoretiska referensramen. Trots det 

medför deduktiv ansats en styrka genom att det skapar struktur och följsamhet i studien 

(Henricson, 2012).  

 

För att ytterligare stärka studiens trovärdighet kvalitetsgranskades slutligen den aktuella 

litteraturstudien enligt samma kvalitetsgranskning som användes för de artiklar som 

ingick i studien och resultatet visade på hög trovärdighet (Henricson, 2012; Willman et 

al., 2011). 

Resultatdiskussion 

Trots att delaktighet betonas i sjuksköterskans kompetensbeskrivning, riktlinjer för 

äldrevård samt lagstiftning tyder en stor del av resultatet som framkom i föreliggande 

studie att vården som bedrivs i hemmet inte präglas utav delaktighet. Det är ett 

försummat område inom äldrevården vilket rör vårdtagares existentiella behov. Att 

delaktighet är ett grundläggande behov beskriver Lindgren (1984) på följande sätt ”I 

delaktigheten uppstår vår tillvaro. Genom att göra oss delaktiga av varandras liv 

skapar vi oss själva. Utan delaktigheten finns vi inte till” (s. 227). 

 

I samtliga studier som ingick i litteraturöversikten betonade äldre situationer då de 

upplevde brister avseende delaktighet utifrån de tre delaktighetsdomänerna; emotionell, 

intellektuell och social delaktighet i samband med att de fick vård i hemmet (Anderberg 
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& Berglund, 2010; Andersson et al., 2007; Byrne et al., 2010; Chabeli, 2003; Chao & 

Roth, 2005; Choi et al., 2008; Green et al., 2002; Hellström & Sarvimäki, 2007; 

Hungwe, 2010; Janlöv et al., 2006; Lee, 2001; Nakrem et al., 2011; Sacco-Peterson & 

Borell, 2004; Woolhead et al., 2004). I resultatet beskrevs äldres upplevelser av 

svårigheter att sätta sig emot vårdpersonal då de befann sig i en beroendesituation 

(Hellström & Sarvimäki, 2007; Janlöv et al., 2005). Det framkom även att 

beroendesituationen påverkade äldre på så sätt att de nedvärderade sina egna intressen 

men genom närstående upplevde vårdtagare att de kunde få sina åsikter bekräftade och 

till viss del uppleva delaktighet (Anderberg & Berglund, 2009; Chao & Roth, 2005; 

Hellström & Sarvimäki, 2007; Janlöv et al., 2005; Lee, 2001; Nakrem et al., 2011; 

Sacco-Petersson & Borell, 2004). Svårigheter att sätta sig emot vårdpersonal är något 

som även Hegli och Foss (2009) uppmärksammade när de studerade närståendes 

upplevelser av delaktighet i samband med att deras respektive fick vård i hemmet. I 

deras resultat presenterades att även närstående upplevde svårigheter att sätta sig emot 

vårdspersonal. Närstående upplevde en risk med att klaga på vårdpersonal eftersom det 

kunde leda till att det gick ut över vårdtagaren. Av den anledning undvek närstående att 

konfrontera vårdpersonal och fann sig istället i situationen (a.a.). Enligt sociologen 

Greta Marie Skau (2001) finns det en maktaspekt i alla former av interaktion mellan 

vårdtagare och vårdpersonal. I vissa fall skiljs viljorna åt mellan vårdtagare och 

vårdpersonal och då innefattar de olika möjligheter att driva igenom dem. Vårdtagare 

har lagstadgade rättigheter genom såväl Hälso- och sjukvårdslagen som 

Socialtjänstlagen och besitter därmed viss makt (a.a.). Enligt Skau (2001) förändras 

emellertid inte det faktum att det är en mycket ojämn maktbalans till vårdtagarens 

nackdel. Denna obalans kan delvis förklaras genom att vårdtagare inte känner till sina 

juridiska rättigheter och genom bristande intellektuell delaktighet då de inte blir 

informerade av vårdpersonal. I vissa fall kan det också vara så att vårdtagare känner till 

sina juridiska rättigheter men saknar den psykiska eller fysiska förmågan som krävs för 

att hävda dem (a.a.). Att äldre i föregående studie upplevde att deras möjlighet till social 

delaktighet begränsades genom regler och rutiner på boendet eller inom hemtjänsten är 

något som även Katie Eriksson (1994) reflekterat över. Hon diskuterar också 

maktförhållandet mellan vårdtagare och vårdpersonal och försöker synliggöra 

maktutövandet av vårdpersonalen då de håller fast vid arbetsplatsens rutiner istället för 
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att utgå från vårdtagaren (a.a.). Harnett (2010) har även uppmärksammat regler och 

rutiners negativa inverkan på delaktighet. I sin avhandling framställer hon att en av flera 

anledningar, till att vårdpersonalen inte alltid följer individens juridiska rätt att vara 

delaktig, beror på att vårdtagarens önskning inte stämmer överens med regler och 

rutiner inom vården (a.a.). Att vara vårdtagare innebär ett beroende av vårdpersonal för 

att klara av vardagen (Eriksson, 2001). För vårdtagare innebär detta en position i 

underläge som främjar medgörlighet och anpassning hos individen, istället för kritik och 

kamp (a.a.).  

 

Delaktighet är ett villkor för hälsosamt åldrande och en grundläggande förutsättningar 

för att uppleva god hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Att främja god hälsa och att 

erbjuda vårdtagaren delaktighet så långt det är möjligt är målet för all hälso- och 

sjukvård (HSL 1982:763 2). Äldre i föregående studie presenterade upplevelser av till 

stor del begränsad delaktighet vid vård i hemmet (Anderberg & Berglund, 2010; 

Andersson et al., 2007; Byrne et al., 2010; Chabeli, 2003;  Chao & Roth, 2005; Choi et 

al., 2008; Green, 2002; Hellström & Sarvimäki, 2007; Hungwe, 2010; Janlöv et al., 

2006; Lee, 2001; Nakrem et al., 2011; Sacco-Peterson & Borell, 2004; Woolhead et al., 

2004). Att inte erbjuda delaktighet bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen eftersom det 

riskerar att begränsa möjligheterna för de äldre att uppleva god hälsa. Vården ska lindra 

lidande och främja god hälsa men Katie Eriksson (2001) menar att vården många 

gånger istället skapar lidande för individen. Faktorer som begränsar hälsa benämns 

enligt Eriksson (2001) som hälsohinder. Att begränsa äldres möjlighet till delaktighet i 

samband med vård i hemmet skulle därför kunna ses som ett hälsohinder, eftersom det 

begränsar grundläggande faktorer för att uppnå hälsa. Hälsohinder anslutna till 

relationen mellan vårdtagare och vårdpersonal är av central betydelse eftersom de utgör 

de största hälsoproblemen inom vår kultur (Eriksson, 1992). Vårdandets 

grundkomponenter utgörs av en ömsesidig relationen mellan vårdtagare och 

vårdpersonal. I den ömsesidiga relationen ska vårdtagare få utrymme att uttrycka sina 

begär, behov och problem samtidigt som vårdpersonal ska visa vägen, utan att ange 

takten eller målet (a.a.). För att ytterligare öka vårdtagares delaktighet i beslut krävs att 

vårdpersonal och vårdtagare utbyter information och skapar en god relation 

(McWilliam, Brown & Stewart, 2000). I utbytet av information är det viktigt att 
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dialogen sker med vårdtagaren i centrum för att han eller hon ska få den information 

som behövs för att kunna vara mer delaktig (Fossum & Arborelius, 2004). För att 

vårdtagares hälsa ostört ska kunna utvecklas mot optimal hälsa, vilket är målet för all 

Hälso- och sjukvård, måste högre krav ställas på kontinuitet inom vårdarbetet (Eriksson, 

1992). Genom en trygg och djup relation erhålls en bredare kunskap om vårdtagaren 

vilket i sin tur ökar möjligheterna för att vården i större utsträckning ska följa 

lagstiftning och främja god hälsa (a.a.).  

Slutsats och kliniska implikationer 

Delaktighet inom hälso- och sjukvården är ett viktigt ämne. Utifrån föregående studies 

resultat tyder en stor del på att situationen kring äldres upplevelser av delaktighet vid 

vård i hemmet är någonting som bör tas på allvar. Äldre som tar emot vård i hemmet 

upplever möjligheten till delaktighet som bristfällig på många sätt. Att inte uppleva 

delaktighet kan riskera individens förutsättningar för god hälsa och begränsa dess 

möjligheter för ett hälsosamt åldrande (Svenska folkhälsoinstitutet, 2008). Genom att 

vårdpersonal stärker möjligheten till delaktighet för de äldre kan förutsättningarna för 

god hälsa och ett hälsosamt åldrande främjas. 

 

En sannolik anledning till att vårdpersonal inte i tillräcklig omfattning erbjuder 

vårdtagare sin rätt till delaktighet vore att de inte ser eller har kunskap om sambandet 

mellan delaktighet och främjad hälsa. Detta är någonting som vore intressant att 

undersöka i vidare forskning.  
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Old Lady’s poem 

 

What do you see, nurses, what do you see? 

What are you thinking when you’re looking at me? 

A crabby old woman, not very wise, 

Uncertain of habit with faraway eyes? 

 

Who dribbles her food and makes no reply 

When you say in a loud voice ”I do wish you’d try!” 

Who seems not to notice the things that you do 

And forever is losing a sock or shoe…… 

 

Who, resisting or not, lets you do as you will, 

With bathing and feeding, the long day to fill…. 

Is that what you’re thinking? Is that what you see? 

Then open your eyes, nurse; you’re not looking at me 

(Anonym, 2012). 
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Etablera 

upplevda 

vårdbehov av 

äldre boende på 

långtidsboenden 

för att skapa 

riktlinjer i 

framtiden.  

21 kvinnor och 6 män. 

Inklusionskriterier > 60 år, 

friska, kapabla att 

kommunicera, orienterade 

till tid, rum och person 

önska delta i studien.  

Intervjuer under 2,5 h med 

lättsamt klimat. Banades. 

Intervjuer transkriberades och 

analyserades enligt Lincoln & 

Guba’s (1985) Inte berskrivet 

hur. 

Fysiska 

beh. 

Psykiska 

beh. 

Sociala 

relationer 

Obstipation Depression UBUNTU 

(tempati)  

Sömnprobl. Förlust av 

förtroende 

 

Förlorad 

aptit 

Minnesförl

ust 

 

Kronisk sjd. Rädsla, 

ilska  

 

synskada irritation  
 

 

 

Ja: 10 

Nej: 3 

Vet ej:1 

H E Edwards 

M D Courtney 

M T O’Reilly 

 

Australia 

 

2003 

Involving 

older people 

in research to 

examine 

quality of life 

in residential 

age care. 

Utveckla inblick i 

frågor kring 

livskvalitet för 

äldre personer 

bosatta inom 

långvården. 

Fokusgrupper med 

strukturerad intervju med 

intervjuguide med öppna 

svarsalternativ. 8 

fokusgrupper á 4-12 

deltagare från boenden i 

Brisbane-området.  

 Står ej om intervjuer 

bandades eller om 

anteckningar fördes.  

Beskriver varken analysmetod 

eller genomförande.  

Upplevde att de inte varit i kontroll av 

beslutet at flytta. Övergripande så 

begränsades autonomi på boendena 

men det fanns exempel på när 

autonomi och självbestämmande 

behölls. Framkom både positiva och 

negativa upplevelser av personal.    

 

 

Ja: 3 

Nej: 9 

Vet ej:2 
Exkluderades 

AC Janlöv 

I Rahm 

Hallberg 

K Petersson 

 

Sweden  

 

2005 

Older 

persons’ 

experience of 

being assesed 

for and 

receiving 

public home 

help: do they 

have any 

influence 

over it? 

Undersöka äldre 

personers 

upplevelser av 

delaktighet i, och 

möjlighet att 

påverka val, inom 

kommunal 

hemvård i 

samband med  

behov av hjälp 

och mottagande 

av hemtjänst. 

28  personer >75 års ålder, 

mottog hemvård från två 

kommuner. Inkl.kriterier: 

Mottog hemvård, bodde 

hemma med anhörig eller 

hade barn på nära håll, 

kognitivt kapabla att delta i 

studien och kunde 

kommunicera på svenska.  

 

Kvalitativ design med 

ostrukturerade intervjuer. 

Intervjuguide med teman, 

Analysen genomfördes enligt 

latent innehållsanalys.  

Data transkriberades, texten 

kondenserades och skrevs om 

i koder. De olika koderna 

grupperades i kategorier med 

subkategorier. De tre 

författarna utförde detta 

individuellt för att inte gå 

miste om något resultat. 

Kommunal hemvård uppfattades som 

ett hot mot individernas identitet, 

integritet, autonomi och helheten av 

kontinuitet. Ett hot, som över tid, i 

gynnsamma situationer kunde 

omvandlas till en vinst.    

 

 

Ja:9 

Nej:4 

Vet ej:1 

 



 

 

vardaglig konversation. 

Utfördes i personens hem 

mellan 30-85 min, bandades. 

D TF Lee 

 

Hong Kong 

 

2001 

 

Perceptions 

of Hong 

Kong 

Chinese 

elders on 

ajustment to 

residental 

care 

Att undersöka 

processen äldre 

personer går 

igenom då de 

flyttar till ett 

vårdboende. 

18 deltagare, 9 män, 9 

kvinnor. 70-86 år.  

 

Bandade djupintervjuer. 

Data transkriberades, öppen 

och axial kodning användes 

för att finna samband mellan 

stycken i texten som kunde 

bilda kategorier.  

 

Grounded theory 

Förlorad sekretess och autonomi var 

inte det svåraste för studiedeltagarna. 

Istället var det största svårigheten att 

etablera relationer med de andra 

boende och vårdpersonal.  

 

Ja: 11 

Nej: 2 

Vet ej:1 

S Nakrem 

A Guttormsen 

Vinsnes 

A Seim 

 

Norway 

 

2011 

Residents’ 

experiences 

of 

interpersonal 

factors in 

nursing home 

care: A 

qualitative 

study 

Beskriva de 

boendes 

upplevelser av 

direkt 

omvårdnad, 

relaterat till deras 

personliga 

aspekter av god 

omvårdnad,  

15 deltagare, Inkl.kriterier, 

>65 år, boende >1mån och 

kognitivt kapabla att utföra 

intervjun. Deltagarna 

representerade fyra boenden 

från små, mellan och stora 

boenden i både tätort och så 

väl som på landsbygden.  

Djupgående narrativa 

intervjuer, intervjuguide 

med öppna svar. Intervjun 

bandades ca 1h.  

Data transkriberades. 

Materialet genomlyssnades 

och generella teman 

konstruerades. Därefter 

plockades MBE ut och 

sorterades i mer specifika 

kategorier. I det steget 

användes ett verktyg för att 

göra en tankekarta och 

syntetisera kategorierna 

jämföra data med teori och 

litteratur.  

God omvårdnad inom vårdboenden 

innebär en balanserad individbaserat 

tillvägagångssätt i medicinsk, fysisk, 

och psykosocial omvårdnad. Den 

personliga relationen mellan vårdare 

och brukare kräver långsiktigt 

engagemang, ömsesidig relation på ett 

personligt plan, och interpersonell 

kunskap hos vårdare för att förstå varje 

enskild individ.  

 

 

Ja: 11 

Nej:1 

Vet ej:2 

M Sacco-

Peterson 

L Borell 

 

Sweden 

 

2004 

Struggels for 

autonomy in 

self-care: the 

impact of the 

physical and 

socio-cultural 

environment 

in a long-

term care 

setting.  

Generera en 

djupare förståelse 

för hur den 

fysiska och 

siciokulturella 

miljön, och de 

boendes 

kulturella tro, 

influerade 

delaktigheten  i 

sin personliga 

vård. 

 

9 narativa intervjuer utfördes 

med personer >65 år, ingen 

demens-diagnos och 

önskade delta i studien. 

Mellan 76-81 års ålder, 

mellan 2 mån – 9 år.  

 

Stödord skrevs ner under 

intervjuer. 

 

Manifest innehållsanalys.  

 

Ej redogjort HUR de burit sig 

åt.  

Resultatet demonstrerar hur fysisk och 

sociokulturell miljö på vårdboenden 

kräver att de äldre övervinner sina 

fysiska och kognitiva utmaningar för 

att bibehålla delaktighet, autonomi och 

värdighet vid basal omvårdnad.  

 

 

Ja: 8 

Nej: 3 

Vet ej:3 

I Andersson 

E Pettersson 

B Sidenvall 

Daily life 

after moving 

into a care 

Beskriva äldre 

personers 

upplevelser av 

Kvalitativa intervjuer med 

13 personer bosatta på ett 

vårdboende. Var kapabla att 

Data transkriberades, texterna 

genomlästes, likheter och 

skillnader av upplevelser 

Majoriteten vad nöjda med vården på 

vårdboendet. Självbestämmandet 

upplevde vissa av de äldre som 

 

 

Ja: 10 



 

 

 

Sweden 

 

2005 

home – 

experiences 

from older 

people, 

relatives and 

contact 

persons. 

vardagen på 

vårdboendet 

relaterat till 

delaktighet i 

beslutet att flytta.  

-Även att studera 

närståendes och 

kontaktpersoners  

upplevelser av 

den äldre 

personens vardag. 

(Ej användbart)  

att utföra intervjun, 69-90 

års ålder. Bosatta< 2 mån 

och önskade delta.  

 

Narrativa intervjuer med 

intervjuguide m. öppna 

svarsalternativ. Utfördes i 

hemmiljö och ca 45 min 

långa och bandades. 

(Föutom i ett fall där 

anteckningar fördes) 

 

hittades. Data kondenserades 

vid flera tillfällen. Data från 

intervjuer med de äldre 

delades i två enheter efter 

belåtenhet av vårdboendet.  

Enligt Patton (2002) 

bristfällig.  Nej: 1 

Vet ej:2 

N G Choi 

S Ransom 

R J Wyllie 

 

United States 

of America 

 

2008 

Depression 

in older 

nursing home 

residents: 

The 

influence of 

nursing home 

environmenta

l stressors, 

coping, and 

acceptance of 

group and 

individual 

theraphy. 

Undersöka de 

boendes 

förståelse och 

upplevelser av 

depressiva 

symtom, 

anledningar till 

deras depression, 

deras kooping-

strategier och 

deras preferenser 

av inblandning i 

deras depression .  

Djupintervjuer  

 

Inklusionskriterier:  

- > 65 år 

- kapabel att delta 

- Bosatt  > 3 mån 

- Inte bli utskriven<1 mån 

- inga hör-,  talsvårigheter 

->7p kogn.test 

Personal valde ut lämpade 

(78 från 5 boenden). 

65äldre. 76% kvinnor. SD 

ålder 82 år.   

Data transkriberades, 

genomlästes och kodades, och 

delades in i teman. (Tunt 

beskrivet) 

Innehållsanalys 

Anledningar till deras depression 

förklarades genom förlorad 

självständighet, frihet och möjlighet att 

fortsätta sitt egna liv. Även upplevelser 

av social isolation och ensamhet 

beskrevs. 

 

 

 

 

Ja: 8 

Nej: 4 

Vet ej:2 

C Hungwe 

 

Zimbabwe  

 

2009 

Evaluating 

Older 

peoples’ 

Perceptions 

on Their 

Quality of 

Life in an 

Old People’s 

Instistution: 

A 

Zimbabwean 

Case Study  

Utvärdera äldres 

upplevelser av 

livskvalitet och i 

vilken 

utsträckning de 

utövade 

självbestämmand

e på vårdboendet.  

Djupintervjuer och 

observationer.  

 

16 äldre, 10 män, 6 kvinnor, 

medel 79 år genom 

snöbollsurval. 

Miles & Huberman (1994) 

tillvägagångssätt valdes. 

Genom tre steg av data 

reduktion. Återkommande 

data kategoriserades.  

 

Äldre personer i studien upplevde 

livskvaliteten som negativ och 

avtagande då de hade få valmöjligheter 

gällande vård och livskvalitet. 

 

 

Ja: 11 

Nej: 1 

Vet ej:2 

C A Green Expanded Undersöka hur Djupintervjuer, 18 män, 34 Kvalitativt data analyserades Områden identifierades där tjänster  



 

 

J Capitman 

W Leutz 

 

United States 

of America 

 

2002 

Care and 

Quality of 

Life among 

Social HMO 

Members 

hem- och 

kommunala 

tjänster påverkar 

livskvalitet, 

autonomi och 

kontroll.  

kvinnor, totalt 52 >65 år. 

Semistrukturerad 

intervjuguide. 45-60 min. 

Förde anteckningar.   

mha. analysprogram QSR 

Nud*ist användes för att koda 

intervju sammanfattningar. 

Kodad data gicks igenom och 

teman relaterade till 

livskvalitet formades.  

positivt inverkade på livskvalitet, 

genom att stärka funktionell 

självständighet och förebyggde 

funtionell försämring. Frågor togs upp 

angående vård kring livskvalitets 

betydelse (som tidigare fattats inom 

HMO).  

 

Ja: 8 

Nej: 4 

Vet ej:2 

 

K Byrne 

K Frazee 

J Sims-Gould 

A Martin-

Matthews 

 

Canada 

 

2010 

Valuing the 

Older Person 

in the 

Context of 

Delivery and 

Receipt og 

Home 

Suppord: 

Client 

Perspevtives 

Öka förståelsen 

av betydelsen av 

personlighet och 

positiva 

relationer inom 

hemtjänst för 

äldre (utan 

demenssjukdom) 

55 kvinnor, 27 män. SD 83 

år, >65, önskade deltagande, 

kapabla att ge informerat 

samtycke, kapabla att delta. 

Intervjuguide med öppna 

frågor, ca 45 min, bandades.  

Enligt Richards & Morse 

(2007) och Richards (2005) 

ämnes och analytisk kodning 

utvecklades teman och 

mönster som bäst illustrerade 

deltagarnas upplevelser.  

De två huvudteman som framkom var; 

personen i centrum och bevarande av 

autonomi.  

Klienterna diskuterade olika typer av 

interaktion som stöttade personen samt  

bristande relationer.  

 

 

Ja: 11 

Nej: 1 

Vet ej:1 

 

 


