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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar världen över och därmed ställs högre krav på att 
hälso- och sjukvårdspersonal har förmågan att möta dem på bästa sätt. En god vårdrelation är 
en grundförutsättning för att detta ska vara möjligt. Vårdrelationen skapas när en individ 
kommer i kontakt med sjukvården och innefattar allt från attityder och omvårdnad till hur 
vårdpersonal och patient upplever situationer. 
Syfte: Att beskriva vårdrelationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och äldre patienter. 
Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie av åtta vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats. Artiklarna granskades med stöd av ett verktyg för kvalitétsgranskning och 
analyserades efter Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. 
Resultat: Det framkom att det existerade negativa och positiva attityder och inställningar i 
vårdrelationen som i sin tur påverkade omvårdnaden. Det visade sig även att attityder och 
inställningar till den äldre ledde till ett bristande samspel i vårdrelationen. 
Slutsats: Det är av vikt att belysa vårdrelationens brister och styrkor och därmed öka 
vårdpersonalens insikt. Det fodras ytterligare forskning inom faktorer som påverkar 
vårdrelationen. Det krävs även forskning som identifierar varför det förekommer brister. 
 
Nyckelord: Attityder, omvårdnad, vårdpersonal, vårdrelation, ålderism, åldrande, äldre 
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Inledning 

WHO (2014) förklarar att inom en 50-årsperiod kommer världens befolkning som är över 60 

år att fördubblas från 11 % till 22 %. Även medellivlängden ökar, vilket dock inte innebär att 

de äldre personerna är friskare. Sjukdomar som cancer, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och 

demenssjukdomar ses öka hos den äldre befolkningen. Detta medför att vårdbehovet hos 

äldre personer blir större och många av dem kommer att behöva någon form av långvarig 

vård som exempelvis hemsjukvård eller vård på särskilt boende (ibid.).  

 

Då äldre får ett ökat vårdbehov förklarar Anderberg och Berglund (2010) att det är av vikt att 

bevara en god vårdrelation genom att skapa en känsla av meningsfullhet och välbefinnande 

samt sträva efter att få den äldre att känna sig behövd trots ökat behov av hjälp. Healthcare 

Commission (2007) beskriver hur äldre personer inte alltid känner sig involverade i sin vård 

på grund av vårdpersonalens attityd, bemötande och de känner avsaknad av att bli 

informerade. Att behandla äldre personer som individer och att involvera dem i vården är en 

viktig aspekt för att de ska kunna behålla sin värdighet(ibid.).  

 

En god vårdrelation ligger som grund för god omvårdnad och välbefinnande och är 

betydelsefull för den äldre patienten med ett ökat vårdbehov. Det är därför av vikt att belysa 

hur vårdrelationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och den äldre patienten ser ut. För att 

få en överblick av vårdrelationen anses en sammanställning av tidigare studier som belyser 

området vara mest lämpligt att utföra. Avsikten med studien är att uppmärksamma hur hälso- 

och sjukvårdspersonal och den äldre patienten upplever vårdrelationen. Detta för att skapa en 

medvetenhet om hur vårdrelationen ser ut och belysa dess betydelse för en god omvårdnad.  
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Bakgrund 

I Sverige har medellivslängden ökat sedan 1860-talet och denna utveckling fortsätter 

framöver. Dödsfallen förskjuts allt mer mot högre åldrar och om 50 år tros medellivslängden 

ha ökat med 5-7 år (SCB, 2012).  

 

Hagberg och Rennemark (2004) förklarar att det under ålderdomen sker flertalet avgörande 

förändringar som kan leda till oro hos individen. Då ålderdomen tar sin början inträffar 

pensioneringen vilket ofta ses som en stor förändring som kan bidra till att individen upplever 

stress. Vidare menar Hagberg och Rennemark (2004) att med åldern ökar även risken för att 

drabbas av sjukdomar som kan leda till förändrade livsvillkor, som i sin tur kan minska 

autonomin. Individen får ofta en insikt i att livet är på väg mot sitt slut. Dessa förändringar är 

en naturlig del av åldrandet och förmågan att hantera dem avgör människans kapacitet till att 

bevara hälsa och välbefinnande. 

Åldrande 

Berg (2007) beskriver åldrandet som en långsam process som skiljer sig åt mellan individer. 

Åldrandet delas in i tre olika typer av åldrande: biologisk, psykologisk och social. Det 

biologiska åldrandet beskriver hur individen åldras fysiologiskt. Det psykologiska åldrandet 

förklarar individens förmåga att hantera eventuella förändringar och kapacitet att anpassa sig 

till miljön. I denna ålder är även kognitiva funktioner av vikt. Det sociala åldrandet utgörs av 

individens position i samhället, grupptillhörighet och förbindelse med andra individer.  

 

Åldrandet definieras av Berg (2007) på två olika vis, äkta och oäkta åldrande. Det äkta 

åldrandet innebär det biologiska åldrandet och utgörs av de naturliga förändringar som sker i 

kroppen i samband med stigande ålder. Detta åldrande påverkas av ärftliga mekanismer, och 

har inget med sjukdom att göra.   Det oäkta åldrandet påverkas av miljön och utgörs av 

nedsättningar och förändringar i kroppen som är beroende av yttre faktorer. De yttre 

faktorerna kan exempelvis utgöras av förslitningar, dåliga matvanor, rökning eller inaktivitet, 

vilket har en negativ inverkan på det biologiska åldrandet (ibid.). 
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Äldre  

WHO (2014) förklarar att den mest vedertagna definitionen av äldre i världens länder är 

personer från pensionsåldern (60 – 65 år) eller äldre. Åldrandet är en process som inte enbart 

utgår från kronologisk ålder, det finns stora skillnader mellan enskilda individer. 

Fortsättningsvis definieras äldre personer som 65 år och äldre. 

Ålderism  

Andersson (2008) definierar begreppet ålderism som diskriminerande stereotypa 

föreställningar baserade på en människas ålder. Vidare förklarar Andersson (2008) att 

stereotyper är medvetna eller omedvetna intryck från samhället. En stereotyp kan yttra sig 

både positivt och negativt och bilden av den äldre påverkas främst av personens 

hälsotillstånd.  Bilden påverkas även av samhällets förutfattade meningar av äldre personer. 

Det existerar överdrivna föreställningar om att den äldre är beroende, skröplig och eländig.  

Ålderism inom hälso- och sjukvården  

Andersson (2008) skriver att det finns brister inom bemötandet av den äldre patienten. Hälso- 

och sjukvårdspersonal tenderar att möta den yngre patienten mer respektfullt, lugnt, 

engagerat och jämlikt. De får även bättre information och stöd. De äldre patienterna 

undersöks mindre ingående och erhåller mindre välutformad behandling (ibid.). 

 

Inom hälso- och sjukvården har ålder fått större fokus än tidigare (Andersson, 2008). Det 

förekommer en outtalad diskriminering på individ- och gruppnivå av den äldre patienten. På 

grund av besparingar begränsas resurser och vikt läggs vid lönsamhet och effektivitet. 

Prioriteringar inom området utförs vilket har visats sig vid exempelvis att det sätts en övre 

åldersgräns vid vissa medicinska behandlingar (ibid.). I Sverige har ålderism inom 

sjukvården behandlats av prioriteringsutredningen Vårdens svåra val (SOU 1995:5). Där 

fastslås att avstånd tas från att prioritera patienter som är mest lönsamma för samhället, 

exempelvis yngre framför äldre.  

Hälso- och sjukvårdspersonal 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) omfattar hälso- och sjukvårdspersonal all 

personal som är verksam inom offentlig och privat sjukvård. Det innebär legitimerad 

sjukvårdspersonal och biträdande personal åt legitimerade yrkesutövare inom sjukvården. Det 
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omfattar även apotekspersonal, personal vid larmcentral och sjukvårdsrådgivning (ibid.). 

Fortsättningsvis benämns sjuksköterskestudenter som hälso- och sjukvårdspersonal. 

Vårdrelation 

En god vårdrelation skapas enligt Berg och Danielson (2007) genom vårdpersonals aktiva 

deltagande där helheten och den unika människan beaktas. En god vårdrelation syftar till att 

skapa ett meningsfullt liv för patienten och karaktäriseras genom att den är bunden till tid och 

rum. Eriksson (1994) definierar vårdrelation som en förbindelse mellan sjukvårdpersonal och 

patient. I alla de möten där en individ kommer i kontakt med sjukvård skapas en vårdrelation. 

Vårdrelationen utgörs av kommunikation, tillit och empati samt inställningar och attityder. 

Att uppnå en god vårdrelation ligger alltid under sjukvårdspersonalens ansvar. Eriksson 

(1994)  menar vidare att grunden för vårdandet är en gemenskap där vårdaren försöker 

minska lidandet för patienten. Motivet är att skapa meningsfullhet och styrka och därmed öka 

välbefinnandet. Sjukvårdspersonal bör eftersträva att bevara patientens integritet. Utan en god 

vårdrelation ses vårdandet enbart som arbetsuppgifter. Genom sina kunskaper står 

sjukvårdspersonal i en maktposition gentemot patienten. Patienten tenderar därför att hamna i 

en beroendeställning vilket innebär att sjukvårdspersonal måste utöva vården på bästa sätt för 

att hjälpa patienten och se dess unika behov (ibid.). Detta styrks av svensk 

sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor där en utav 6 kärnkompetenser beskriver 

vikten av att bedriva personcentrerad vård. En god vårdrelation beskrivs som en samverkan 

och följsamhet tillsammans med patient och dess anhöriga (Leksell & Lepp, 2013). 

Vårdrelationen och den äldre patienten 

Socialstyrelsen (2014) beskriver hur mötet mellan patient och sjukvårdspersonal ligger till 

grund för omvårdnaden. Den äldre patienten är många gånger beroende av vårdpersonalens 

hjälp och stöd. En god relation mellan vårdpersonal och den äldre patienten är en 

förutsättning för att kunna tolka och uppmärksamma dennes situation och behov. I Sverige 

utfördes en undersökning av Socialstyrelsen (2014) om hur äldre personer över 65 år, med 

hemtjänst eller boende på särskilt boende, upplever vård och omsorg. De äldre upplevde 

generellt en nedsatt hälsa och många kände sig ensamma. Deltagarna som bodde på särskilt 

boende kände över lag ett förtroende för vårdpersonalen men 23 % hade upplevt någon form 

av opassande uppträdande. Uppträdandet kunde exempelvis handla om respektlöst ordval 

eller agerande utan tillåtelse av den äldre. 
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Teoretisk referensram 

Eriksson (1987) utgav en filosofisk vårdteori som grundas på begreppen människa, hälsa och 

omsorg. Eriksson ser människan som en jagmedveten individ som själv har den största 

förståelsen över sina upplevelser. Upplevelserna är subjektiva och kan därför inte tolkas fullt 

ut av andra. 

 

Erikssons (1994) människosyn utgår ifrån de ontologiska frågorna. Människan står i centrum 

i förhållandet mellan individer. Människan utveckals i relation med ”den konkreta andra” och 

”den abstrakta andra”. Med den konkreta menas exempelvis fysiska personer som anhöriga 

eller vårdpersonal. Det abstrakta anses som människans hopp eller tro. Hoppet innebär det 

som patienten anser vara värdefullt medan tron står för förtroende och kärlek eller omtanke 

för en annan människa.  

 

Eriksson (1994) beskriver människans miljö som ett livsrum där tre olika dimensioner 

existerar. Inom dessa livsrum utövas naturlig vård och om det krävs träder vårdpersonal in 

och tar över vården. Det första av de tre livsrummen kallar Eriksson (1994) det fysiska 

livrummet. Med det menas de primära funktionerna hos människan. Det andra livsrummet 

kallas det psykosociala livsrummet som innefattar relationer mellan människor och hela den 

sociala situationen. Slutligen benämner Eriksson (1994) det tredje rummet som det andliga 

livsrummet vilket omfattar grunden i människans personliga tro. 

 

Enligt Eriksson (1994) innebär vårdandet olika former av ansning, lekande och lärande. Med 

detta menas att ansning är den fysiska omsorgen som kännetecknas av närhet. Ansningen 

innebär även att tillgodose grundläggande behov som hygien, mat och skydd. Det är här av 

vikt att vårdpersonal visar omtanke för patienten. Med hjälp av leken menar Eriksson (1994) 

att vårdpersonal kan stötta patienten att anpassa sig till en ny situation. Leken är relaterad till 

lärandet som står för främjande av människans utveckling mot mognad och 

självförverkligande. Vidare förklarar Eriksson (1994) att naturlig vård innebär att kombinera 

ansning, lekande och lärande samt tro, hopp och kärlek. Detta för att stödja människan att 

finna naturlig hälsa och utvecklas mot sin potential. Egenvård är ett komplement till den 

naturliga vården då individen även får stöd av någon form av professionell vårdpersonal. 

Människan kan på så vis uppleva hälsa trots sjukdom.  



 

9 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva vårdrelationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och äldre patienter. 

Metod 

Studien utfördes som en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Nyberg och Tidström (2012) menar att med kvalitativ ansats tolkas lämpligen inställningar, 

avsikter och upplevelser (ibid.). Därför ansågs det vara en lämplig metod för att tolka 

vårdrelationen, då den bland annat utgörs av inställningar och upplevelser. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är en litteraturstudie en kritisk sammanställning av litteratur inom ett 

specifikt område där material har samlats in och granskats noggrant. Därför ansågs det vara 

ett lämpligt metodval för att studera problemet. 

Datainsamling och urval 

Litteratursökningar utfördes i databasen Cinahl, som främst innehåller vårdvetenskap 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För att bredda möjligheten till att hitta relevant 

litteratur genomfördes även sökningar i sökmotorn PubMed som innehåller bland annat 

Medline, världens största medicinska referensdatabas (ibid.). Först valdes relevanta begrepp 

utifrån syftet ut, som sedan formulerades till sökord. För att finna korrekta ämnesord 

användes Cinahl Headings, som är databasen Cinahls uppslagsverk. I PubMed hittades 

ämnesorden i Mesh, som står för Medical Subject Headings. Ämnesorden användes för att 

täcka in relevant litteratur inom området.  Olika sökord kombinerades med AND och OR för 

att finna så mycket relevant litteratur som möjligt. OR skapade möjlighet att få fram litteratur 

som innehöll någon eller samtliga av söktermerna. AND användes för att avgränsa området 

genom att samtliga sökord skulle finnas med (Willman, et al., 2011). Slutligen omfattade 

sökningarna en kombination av både sökord i fritext och ämnesord. Vid fritextsökning 

begränsades inte sökningarna till ämnesord utan innehöll alla de valda söktermerna. Samtliga 

sökningar avgränsades med krav på att de skulle vara publicerade tidigast år 2004, skrivna på 

engelska och granskade, s.k. peer reviewed.  De sökord som användes var: Hospital-patient 

relations, Attitude, Attitude of health personnel, Ageism, Aged, Aged 80 and over,  Elderly 

people, Older patients, Older people, Elder, Older adults, Nurses, Nursing students, Students 

nursing, Nurse attitudes, Nursing care, Gerontologic nursing, Gerontoligic care, Quality of 

healthcare, Quality of ageing care (se bilaga 1).  
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Inklusionskriterier 

För att ingå i studien skulle artiklarna vara omvårdnadsbaserade och belysa vårdrelationen 

utifrån olika synvinklar. Artiklarna skulle innefatta patienter över 65 år, hälso- och 

sjukvårdpersonal och studenter. Artiklarna skulle vara skrivna i Europa, Australien eller 

Kanada.  

Kvalitétsbedömning 

Totalt lästes 482 abstrakt varav tio artiklar valdes ut för att läsas i sin helhet. Vid mer 

noggrann genomgång av materialet framkom att två av dessa artiklar inte svarade på syftet 

och valdes därför bort. För att få en tydlig inblick i resterande åtta artiklar lästes dessa 

igenom flertalet gånger. De åtta valda artiklarna granskades enligt ett granskningsprotokoll 

för kvalitétsbedömning av studier med kvalitativ design (se bilaga 2) av Willman et al. 

(2011). Varje artikel poängsattes, där högsta möjliga poäng var 18.  För att artiklarna skulle 

uppnå hög kvalitét krävdes poängsättning från 15 eller högre. Vid 12 – 15 poäng uppnåddes 

medelkvalitét och poäng under 12 klassades som låg kvalitét. Av de granskade åtta artiklarna 

motsvarade sju stycken hög kvalitét och en erhöll medel kvalitét (se bilaga 3). 

Dataanalys 

Materialet analyserades med stöd av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en metod 

för innehållsanalys. Materialet lästes igenom i sin helhet flertalet gånger vilket Graneheim 

och Lundman (2004) menar ger större överblick av helheten. Vidare valdes specifika 

meningsenheter i form av meningar och stycken ut som beskrev vårdrelationer. Sammanlagt 

valdes 56 meningsenheter ut som lästes och analyserades för att säkerställa dess relevans 

gentemot syftet. Därefter kondenserades meningsenheterna för att få en närmare överblick av 

innehållet. De kondenserade meningsenheterna kortades sedan ned ytterligare till koder. 

Koderna fungerar som en etikett som kortfattat beskriver meningsenhetens innebörd. 

Koderna delades sedan in i underkategorier och kategorier (se bilaga 4). Graneheim och 

Lundman (2004) förklarar att kategorier bildar ett sammanhang av den kodade texten. 

Koderna ska passa in och tillhöra enbart en kategori eller underkategori.  
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Resultat 

Analysen av åtta vårdvetenskapliga artiklar resulterade i en kategori och två underkategorier 

som beskriver vårdrelationen mellan hälso- och sjukvårdsperonal och den äldre patienten. I 

analysen framkom en kategori som beskriver attityder och inställningar som inverkar på 

vårdrelationen. Denna kategori mynnade ut i två underkategorier som beskriver hur dessa 

attityder och inställningar i sin tur påverkade omvårdnaden och vårdrelationens samspel, som 

visade sig vara bristande. 

Attityder och inställningar  

Det framkom av analysen att det cirkulerade en ålderism som påverkade vårdrelationen. De 

äldre patienterna ansågs ofta vara sköra, rädda och förvirrade (Hall & Høj, 2011). Det var 

vanligt förekommande att sjuksköterskor på sjukhus omedvetet använde sig av stereotypa 

utryck i sitt språk gentemot den äldre patienten (Higgins, Van Der Riet, Slater & Peek, 2007). 

Det visade sig att sjuksköterskor ofta undvek att uttala sig humoristiskt till äldre patienter 

eftersom de ansåg att deras kognitiva förmåga var nedsatt och att de därför inte förstod ironin 

(McLafferty & Morrison, 2004). 

 

Sjuksköterskestudenter hade observerat den ålderism som existerar bland hälso- och 

sjukvårdspersonal på särskilt boende. De hade lagt märke till att det fanns brister i vård av 

äldre där vårdtagarna tenderade att bli försummade (Baumbusch, Dahlke & Phinney, 2012). 

Det framkom att sjuksköterskestudenter hade upplevt att de äldre vårdtagarna blev tilltalade 

med vad de ansåg vara opassande smeknamn. Studenterna hörde vårdpersonal använda dessa 

smeknamn men upptäckte även att de själva stundtals använde sig av dem (Potter, Clark, 

Hacket & Little, 2013). 

Some participants heard others, or caught themselves, using endearments 

not appropriate to adult care, such as “‘honey’ and ‘sweetheart’”. (Potter 

et al., 2013 s.451). 

Ur analysen framkom även att det existerade en positiv inställning hos sjuksköterskestudenter 

kring att arbeta med äldre vårdtagare. De ansåg miljön i äldrevården var trivsam (McLafferty 

& Morrison, 2004). En del studenter tyckte om att spendera tid med äldre vårdtagare och 

lyssna på deras erfarenheter. De såg en möjlighet i sitt kommande yrke att skapa en relation 
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med äldre individer och därigenom utföra vad de ansåg vara en bättre vård (Baumbusch et al., 

2012). 

 

Det blev tydligt att vårdpersonal på särskilt boende för äldre inte alltid respekterade 

vårdtagarna som unika individer. Det förekom att de blev behandlade som om de tillhörde en 

homogen grupp. Denna ålderism hade en negativ inverkan på omvårdnad och rutiner genom 

att vårdtagarna uteslöts från att delta i planering och egenvård. Det visade sig att denna 

negativa inställning till äldre även påverkade vårdtagarnas syn på sig själva vilket medförde 

en negativ självbild (Wikström & Melin Emilsson, 2014). Det fanns emellertid även 

sjuksköterskor inom äldrevården som kände att vårdtagarna blev behandlade som unika 

individer, till skillnad från hur det var under tidigare institutionsliknade äldrevård 

(McLafferty & Morrison, 2004).  

 

Omvårdnaden påverkas av inställningar och attityder 

Det visade sig att sjuksköterskor på sjukhus ofta hade en inställning om att omvårdnad kring 

den äldre patienten var en börda och belastning. Det var vanligt att de äldre åsidosattes och 

enbart erhöll grundläggande vård. De äldre prioriterades lägre än övriga patienter vilket 

resulterade i att det fanns mindre tid över i vården av dem. Vården av de äldre patienterna 

fick mindre fokus eftersom det ansågs onödigt att spendera tid på någon som inte kunde 

återfå fullgod hälsa. Det visade sig att de äldre patienterna undvek att ifrågasätta 

omvårdnaden eftersom de ibland kände rädsla inför vårdpersonalen. Vidare framgick att det 

var vanligt med snabba lösningar i vården av äldre som underlättade arbetet för 

vårdpersonalen (Higgins et al., 2007). 

It’s probably more an attitude that you are not wasting your time on 

someone that, you know, their quality of life isn’t going to be affected by 

your input. (Higgins et al., 2007, s.233). 

Det framgick hur vårdtagare på särskilt boende upplevde att vårdpersonalen ofta var 

stressade. De upplevde att vårdpersonalen inte hade tillräckligt med tid för dem. Så länge 

vårdtagarnas behov och önskemål föll inom ramarna för vad vårdpersonalen ansåg vara 

tillämpligt möttes de med positiv anda (Wikström & Melin Emilsson, 2014). 
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Det fanns även sjuksköterskor på ett särskilt boende som fokuserade på hängivenhet i 

relationen mellan dem och de äldre vårdtagarna. De hade en nära relation till vårdtagarna och 

stor kunskap om dem, vilket medförde att de kunde läsa deras kroppsspråk. De ansåg sitt yrke 

vara meningsfullt vilket de ville nå ut med till omvärlden (Häggström et al., 2010). 

They could see nuances in their body language when something was 

wrong and empathic suggested that in this respect they have the greatest 

knowledge about the older people. (Häggström et al., 2010. s.102). 

Sjuksköterskor inom hemsjukvård framhävde vikten av se hela den äldre individen genom att 

lyssna och ta till sig den äldre patientens livshistoria. Det kunde höja vårdkvalitén och göra 

den mer personcentrerad (McGarry, 2009). 

Bristande samspel 

Vårdrelationen visade sig ha brister i interaktionen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 

den äldre patienten. Det var vanligt förekommande att vårdpersonal på särskilt boende kände 

att de hade makt över de äldre vårdtagarna. Maktkänslan bidrog till att vårdpersonalen 

utförde moment åt vårdtagarna som de i själva verket klarade av på egen hand (Potter et al., 

2013).  

 

Bristerna i samspelet bidrog till förlorad autonomi hos de äldre vårdtagarna. Vårdpersonalen 

satte gränser vid exempelvis måltidssituationer då det bestämdes över mängd mat eller vilken 

sort. Vårdpersonalens gränssättande ansågs av dem själva vara underbyggt av medicinska 

orsaker men det framkom att det även grundades på egna åsikter (Wikström & Melin 

Emilsson, 2014). 

Lillian’s daughter, who is visiting her mother, wonders if she can get 

mashed potatoes for her because she likes that so much. “No,” the staff 

member answers. “It’s only for those who are prescribed strained food, 

and anyway whole potatoes are better for you.” (Wikström & Melin 

Emilsson, 2014, s. 51). 

Ur analysen framkom att vårdpersonal ansåg att de äldre vårdtagarna inte gynnades av att bli 

informerade om kommande händelser, eftersom vårdpersonalen ansåg att det kunde skapa oro 

hos vårdtagarna som de menade var sköra och sårbara. Detta ledde till att vårdtagarna kände 

att de blev berövade sin självständighet. Personalen begränsade vårdtagarnas möjlighet att 
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komma med egna önskemål. Vårdtagare uttryckte att de undvek att protestera mot detta, det 

fanns en underliggande tro om att det skulle störa ordningen och besvära personalen. Det blev 

tydligt att vårdpersonalen hade övervägande makt i vårdrelationen (Wikström & Melin 

Emilsson, 2014).  

 

Det framkom att de äldres vårdbehov inte kunde tillgodoses vilket bidrog till en känsla av 

missnöje hos vårdtagarna. Detta missnöje präglade vårdrelationen eftersom vårdtagarna 

kände att de inte hade möjlighet att påverka sin situation. Det framgick att vårdtagarna på ett 

särskilt boende ansåg att äldrevården inte var anpassad efter deras behov. Många upplevde att 

de hade ett stort vårdbehov men att vården var mer anpassad för de som kunde ta hand om sig 

själva (Wikström & Melin Emilsson, 2014).  Det fanns en tro bland vårdpersonal att de äldre 

vårdtagarna accepterade sin förlust av autonomi (Potter et al., 2013). 

Diskussion  

Metoddiskussion 

En litteraturstudie utfördes i syftet att undersöka vårdrelationens olika infallsvinklar.  Då 

vårdrelationen innefattar flera olika aspekter ansågs det lämpligt att göra en litteraturstudie 

som gav möjlighet att undersöka ett bredare område. Valet att utföra en litteraturstudie kunde 

möjligen ha nackdelar i att materialet tidigare tolkats och analyserats av andra forskare 

(Forsberg & Wengström, 2008). En kvalitativ ansats användes då det skapade förutsättning 

för att erhålla en djupare förståelse över problemet (Nyberg & Tidström, 2012).   

 

Då databasen Cinahl främst innehåller vårdvetenskapliga artiklar användes den vid 

datainsamlingen (Willman et al., 2011). Detta eftersom området som undersöktes utgick ifrån 

omvårdnad ur olika perspektiv. Sökningarna utökades sedan i sökmotorn Pubmed för att få en 

bredare kunskapsbas att utgå ifrån.  Sökorden som användes valdes för att de belyste 

vårdrelationens olika områden och de täckte in syftet genom att specificera sökningarna.  

 

Inklusionskriterierna som användes avgränsade sökningarna ytterligare och ökade 

möjligheten att finna relevant material (Backman, 2008). Materialet var begränsat men 

innehöll ändå tillräckligt med information som gav en tydlig inblick i ämnet. Artiklarna 

innehöll flera dimensioner av vårdrelationen och levererade ett tillfredställande svar på syftet. 
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Det hade dock varit önskvärt att finna fler artiklar för att stärka resultatet ytterligare. 

Engelskspråkiga artiklar valdes eftersom det språket behärskades bäst, näst efter 

modersmålet. Dock menar Henricson (2012) att vid tolkning av material skrivet på annat 

språk än modersmålet kan egen tolkning inte helt uteslutas.  

 

Diaz (2009) skriver om exempel på aspekter i artiklar som kan påverka resultatet såsom 

ekonomi, kultur, grad av utbildning, samhällskillnader, skilda värderingar och livsvillkor 

(ibid.). För att erhålla en bredare inblick av ämnet valdes artiklar från olika delar av världen. 

Artiklarna begränsades dock till Europa, Australien, och Kanada eftersom dessa områden har 

liknande sjukvårdssystem (Department of Human Services, 2014; Ström Olsson, 2013). 

Resterande av världens länder valdes bort då det inte kunde bekräftas att dess 

sjukvårdssystem var likvärdigt Europas, Australiens och Kanadas. Den äldsta artikeln var 

skriven för tio år sedan, vilket ansågs ligga inom ramarna för vad som ansågs vara tillämpligt 

för resultatet. Innehållet i den äldsta artikeln speglade en liknande bild av vårdrelationen som 

de senare studierna. 

 

Då hälso- och sjukvårdspersonals inverkan på vårdrelationen studerades beslutades att även 

sjuksköterskestudenter ingick i denna grupp. Detta eftersom även de bedriver 

omvårdnadsarbete under sin verksamhetsförlagda del av utbildningen. Det strävades efter 

flera infallsvinklar på vårdrelationen från olika vårdutövare, därför ansågs det vara lämpligt 

att även rikta sig mot sjuksköterskestudenter.  

 

Enligt Willman et al. (2011) finns risk för övervärdering och undervärdering vid granskning 

av det insamlade materialet. Med det i beaktande valdes därför en kvalitétsgranskningsmall 

som stöd i bedömningen av artiklarna. Det var av vikt att artiklarna skulle erhålla hög kvalitét 

eftersom det skulle styrka resultatets trovärdighet. En av artiklarna bedömdes uppnå enbart 

medel kvalitét men valdes ändå på grund av hög relevans för syftet och väl genomförd metod.  

 

Då analys av artiklarna utfördes var det av vikt att inneha ett öppet sinne och åsidosätta 

förutfattade meningar till så stor del som möjligt. En överenskommelse över hur analysen 

skulle genomföras diskuterades fram, vilket enligt Henricson (2012) stärker analysens 

trovärdighet. De meningsenheter som valdes ut skulle vara relevanta för syftet och vara 

tillämpliga i resultatet. De skulle innefatta tillräckligt mycket meningsfull data för att kännas 

användbart. Graneheim och Lundman (2004) menar att för skapa trovärdighet är det av vikt 
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att finna passande meningsenheter i fullgod längd, utan att bli för långa. För korta 

meningsenheter innebär risk för fragmentering och för långa innebär risk för flera betydelser 

(ibid.). Meningsenheterna kondenserades för att ge en bättre översikt och förståelse över 

textens innebörd. Därefter kodades texterna för att finna likheter och skillnader mellan dem. 

Då meningsenheterna slutligen delades in i olika underkategorier och kategorier skapades en 

helhetsbild av resultatet. Det gjorde det möjligt att urskilja vårdrelationens olika 

komponenter.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det cirkulerade en syn hos sjukvårdspersonal att äldre patienter var 

sköra, rädda och förvirrade. De ansågs vara kognitivt nedsatta och därmed sakna humor. Berg 

(2007) beskriver åldrandet som en process som ser olika ut från individ till individ. Kognitiv 

nedsättning sker hos samtliga med åldern men det finns stora skillnader på hur det yttrar sig. 

Andersson (2008) beskriver hur bilden av äldre personer påverkas av förutfattade meningar 

som att de är skröpliga och beroende. Välimäki, Haapsaari, Katajisto och Suhonen (2008) 

förklarar att en persons attityder kan bero på olika orsaker såsom etnicitet, religion, ålder, kön 

och personliga värderingar (ibid.). Därmed kan sjukvårdspersonalens syn förklaras av olika 

orsaker. Då åldrandet yttrar sig individuellt går det inte att konstatera att alla äldre personer 

saknar humor på grund av kognitiv nedsatthet.  

 

Sjuksköterskestudenter upplevde att äldre patienter blev försummade och tilltalade med 

opassande smeknamn. Eriksson (1994) menar att i en god vårdrelation bör sjukvårdspersonal 

eftersträva att bevara patientens integritet (ibid.). Det visade sig även finnas en positiv syn 

hos sjuksköterskestudenter gällande att arbeta med äldre patienter. De ville skapa en god 

relation till den äldre genom att lyssna och spendera tid med dem. Enligt Eriksson (1994) är 

det av vikt att vårdpersonal visar omsorg och omtanke för patienten för att på så vis bidra till 

välbefinnande. Att uppnå en god vårdrelation ligger enligt Eriksson (1994) helt under 

sjukvårdspersonalens ansvar. 

 

Enligt resultatet behandlades de äldre patienterna som om de tillhörde en homogen grupp och 

därmed respekterades de inte som unika individer. Denna inställning påverkade patienternas 

självbild på så vis att de anammade en negativ syn på sig själva. Det framkom dock att viss 

sjukvårdspersonal kände att numer behandlas de äldre patienterna mer som unika individer, 

till skillnad från hur det såg ut i vården förr. Eriksson (1994) hävdar att människans 
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utveckling påverkas av ”den konkreta andra” vilket kan innefatta människor i omgivningen. 

Detta styrks av Andersson (2008) som förklarar att det föreligger risk att den äldre personen 

accepterar en negativ självbild genom negativa stereotypa uppfattningar från omgivningen. 

 

Vårdpersonal beskrev hur de kände att en stressfull vårdmiljö påverkade möjligheten för 

vårdtagarna att få sköta den egenvård de själva behärskade. Vårdpersonalen upplevde att 

detta bidrog till minskad förmåga och ökad inaktivitet hos vårdtagarna. Eriksson (1994) 

förespråkar så kallad narturlig vård för att människan ska kunna uppleva hälsa. I den 

naturliga vården ingår egenvård som en viktig del i människans utveckling. Möjligheterna 

existerar enligt Eriksson (1994) i människan själv. Frank (2003) beskriver att äldre personer 

värderar självständighet högt. Att kunna utföra egenvård bidrar till en känsla av 

självständighet. För att möjliggöra detta krävs information och stöttning till aktivitet och 

egenvård (ibid.). Således bör vårdpersonal i största möjliga mån sträva efter att bevara den 

äldre vårdtagarens möjlighet till egenvård och uppmärksamma individens kapacitet.  

 

En del sjuksköterskor underströk att hängivenhet var en viktig del i relationen med den äldre 

vårdtagaren. De beskrev hur de kände att de stod nära vårdtagarna och kunde därför läsa av 

dem och känna av när något inte stod rätt till. Socialstyrelsen (2014) beskriver en god 

vårdrelation som en nödvändighet för att kunna förstå den äldre patientens behov och 

observera dennes situation. 

 

Det förekom att vårdpersonal kände att de hade makt över de äldre vårdtagarna. 

Maktkänslorna bidrog till att vårdpersonalen satte gränser, fattade beslut och därmed 

berövade vårdtagarnas autonomi. Eriksson (1994) beskriver att vårdpersonal, genom sina 

kunskaper, lätt hamnar i maktposition gentemot patienten. Vårdpersonalen bör utöva vården 

på bästa sätt för att undvika att patienten hamnar i beroendeställning. Det fanns en tro om att 

de äldre vårdtagarna inte gynnades av att bli informerade eftersom vårdpersonalen ansåg att 

det kunde skapa oro hos vårdtagarna. Vårdtagarna kände då att de förlorade sin 

självständighet. Hellström och Sarvimäki (2007) menar att när vårdtagare utesluts från 

planering och information utlöser det en känsla av maktlöshet och oro. Denna berövade 

autonomi bidrar även till minskad livskvalitet hos individen (ibid). Därmed bör vårdpersonal 

värna om vårdtagarnas delaktighet för att undvika att vårdtagarna känner sig berövade sin 

autonomi. Att involvera vårdtagarna i beslut minskar risken för att hamna i maktposition 

gentemot den äldre patienten.  
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Slutsatser 

Vårdrelationen mellan vårdpersonal och den äldre patienten brister på flera områden. Som ett 

resultat av detta framgår tydligt hur omvårdnaden då blir lidande. Ålderism inom vården av 

äldre är ett vanligt fenomen som har stor inverkan på samspelet i vårdrelationen.  Känslan av 

att få bli involverad i omvårdnaden och bli behandlad med respekt är en förutsättning för att 

bevara den äldre patientens integritet. Att upplysa hälso- och sjukvårdspersonal om den 

ålderism som cirkulerar inom vården av äldre öppnar upp för förändring och bidrar till insikt i 

vikten av att motverka detta.  

 

Vårdrelationen påverkas av inställningar och attityder samt utgörs av ett samspel mellan 

vårdpersonal och patient. Då det visade sig att inställningar ofta präglades av en negativ syn 

är det av vikt att nå ut med detta och på så vis uppmärksamma att det krävs en förändring. För 

att uppnå en god vårdrelation är det av vikt med ett väl fungerande samspel mellan 

vårdpersonal och patient. Detta samspel visade sig ha övervägande brister eftersom 

vårdpersonalen kände makt och vårdtagarna hamnade i underläge. Med ökade kunskaper om 

den äldre patienten ges möjlighet till att bättre förstå det ökade behovet av en god 

vårdrelation.  Det bör även lyftas att det finns en positiv infallsvinkel i vårdrelationen då detta 

ofta glöms bort. Genom att belysa de positiva aspekterna önskar vi att detta förstärks 

ytterligare. 

 

Det fodras ytterligare forskning inom faktorer som påverkar vårdrelationen. Det krävs även 

forskning som identifierar varför det förekommer brister. Detta för att gå till grunden med 

dessa brister och kartlägga hur preventiva åtgärder kan sättas in i exempelvis 

vårdutbildningar eller ute på olika vårdinrättningar och verksamheter.  
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Självständighet  

Emma. J och Martina. Q har under hela uppsatsens gång suttit tillsammans och utfört 

samtliga delar ihop. Det som till viss del skedde självständigt var artikelsökningarna. Utöver 

det har allt utförts under dialog och samverkan. Hela innehållet har under överenskommelse 

diskuterats fram, dock har Emma. J fokuserat mer på bakgrund och Martina. Q mer på 

metoddelen. I resterande delar av uppsatsen går det inte att urskilja vem som exakt gjort vad. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Cinahl 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Aged AND Nurse attitudes 
AND Nursing care AND 
Gerontologic nursing OR 
Gerontologic care AND 
Quality of healthcare 

19 141006 10 1 
 

Quality of ageing care AND 
Ageism 

18 141006 5 1 

Aged AND Ageism AND 
nursing 

5 141008 1 1 

Ageism AND Older people 79 141008 25 1 

Older people AND 
Hospital-patient relations 

256 141010 86 0 

Older people AND 
Hospital-patient relations 
AND attitudes 

96 141010 62 0 

Attitudes AND Nurses OR 
students, nursing AND 
Aged OR Aged, 80 and over 

147 141023 53 1 

Hospital-patient relations 
AND Attitude OR Ageism 
AND Aged OR Elderly 
people OR Older patients 
OR Older people OR Elder 
OR Older adults AND 
Nurses OR Nursing 
students 

267 141024 101 1 

 
 
Sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

Aged AND Attitude AND 

Student, nursing OR Nurses 

374 141023 75 0 

Aged OR Aged, 80 and over 

AND Attitude of health 

personnel OR Attitude 

AND Student, nursing OR 

Nurses 

120 141023 64 2 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativ metod 

Beskrivningen av studien, t.ex. metodval……………………………… 

Tydlig avgränsning/problemformulering? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Patientkarakteristiska: Antal …………………………………… 

Ålder …………………………………… 

Man/Kvinna ……………………………. 

Är kontexten presenterad? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Urval 

- Relevant? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Strategiskt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Metod för  

- urvalsförfarande tydligt beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- datainsamling tydligt beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- analys tydligt beskriven? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder datamättnad? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder analysmättnad? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Genereras teori? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening 

Beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Bra □ Medel □ Dåligt 

Kommentar……………………………………………………………………… 

Granskare sign: …………………………….. 

 

Hämtad från: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: 

en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.



 

23 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt  

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Baumbusch, J., Dahlke, S & 
Phinney, A. (2012). 
Canada. 

Nursing students’ 
knowledge and 
beliefs about care of 
older adults in a 
shifting context of 
nursing education. 

Tvärsnittsstudie 
där den kvalitativa 
bestod av 
intervjuer med 
öppna frågor i ett 
formulär.  

43 studenter i åldrarna 20-39 år, 
varav 38 kvinnor och 5 män.  

Hög 

Hall, E & Høj, B. (2012)  
Danmark. 

Re-estblishing 
dignity: Nurses’ 
experiences of caring 
for older hospital 
patients. 
 

En sekundär 
analys av 
kvalitativa 
intervjuer. 

15 allmänsjuksköterskor, 7 
sjuksköterskor med inrikting på 
äldrevård och 7 undersköterskor 
i åldrarna 25 – 60. 

Hög 

Higgins, I., Van Der Riet, P., 
Slater, L & Peek, C. (2007).  
Australien. 
 
 
 
 

The negative 
attitudes of nurses 
towards older 
patients in the acute 
hospital setting: a 
qualitative 
descriptive study. 

Deskriptiv 
kvalitativ studie 
med intervjuer. 

9 sjuksköterskor.  Medel 

Häggström, E., Mamhidir, A-
G & Kihlgren, A. (2009) 
Sverige. 

Caregivers’ strong 
commitment to their 
relationship with 
older people. 

En deskriptiv 
studie med 
fokusgruppsinterv
juer 
Kvalitativ ansats. 

48 kvinnliga vårdpersonal i 
åldrarna 35 – 55. 

Hög 
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McGarry, J (2009) 
England. 

Relationships 
between nurses and 
older people within 
the home: exploring 
the boundaries of 
care. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
kvalitativ ansats. 

13 äldre patienter varav 2 män 
och 11 kvinnor i åldrarna 70 – 
94. 
16 sjuksköterskor varav 5 
distriktsköterskor, 9 
allmänsjuksköterskor och 2 
undersköterskor. 
 

Hög 

McLafferty, I & Morrison, F. 
(2004) 
England. 

Attitudes towards 
hospitalized older 
adults. 

Fokusgruppsinter
vjuer med 
kvalitativ ansats.  

36 Sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter. 

Hög 
 
 
 
 

Potter, G., Clarke, T., 
Hackett, S & Little, M. 
(2013). 
Canada. 

Nursing students and 
geriatric care: The 
influence of specific 
knowledge on 
evolving values, 
attitudes, and actions. 

Kvalitativ 
undersökande 
deskriptiv studie 
med strukturerade 
fokusgruppintervj
uer.  

27 sjusköterskestudenter från år 
2. 30 studenter från år 3. 

Hög 

Wikström, E & Melin 
Emilsson, U. (2014).  
Sverige. 

Autonomy and 
control in everyday 
life in care of older 
people in nursing 
homes. 

Fokusgruppintervj
uer och 
observationer med 
kvalitativ ansats.  

17 äldre vårdtagare från 2 
äldreboenden varav 10 kvinnor 
och 7 män i åldrarna 69 – 98. 
10 anhöriga varav 6 kvinnor 
och 4 män i åldrarna 64 – 80. 
12 kvinnliga vårdpersonal i 
åldrarna 23 – 57 och 11 
kvinnliga förvaltare i åldrarna 
28 -60. 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på analys  

Meningsenhet Översättning Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

The staff did not respect the 

residents as they were; 

instead, they met them as a 

member of a group. The 

ageist approach had an 

impact on routines, such as 

not inviting them to 

pharmaceutical reviews or 

letting them participate when 

planning the day. 

Personalen 

respekterade inte 

vårdtagarna som de 

var; istället mötte de 

dem som om de 

tillhörde en grupp. 

Ålderismen 

påverkade rutiner, 

som att inte bjuda in 

till 

läkemedelsgenomgån

gar eller låta dem 

delta vid planering av 

dagen. 

 

 

 

 

 

Personalen 

respekterade inte 

vårdtagarna, de 

mötte dem som 

om de tillhörde en 

grupp. 

Ålderismen 

påverkade rutiner. 

Personal mötte vårdtagarna med 

ålderism. 

 Attityder och 

inställningar 
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When the older people are 

assisted, their abilities 

decline more quickly, which 

leads to increased inactivity 

and further isolation, and at 

the same time caregivers 

develop a feeling of guilt. 

När äldre människor 

blir assisterade 

minskar deras 

förmågor snabbt, 

vilket leder till ökad 

inaktivitet, och 

ytterligare isolering, 

samtidigt utvecklar 

vårdpersonalen en 

känsla av skuld. 

När äldre blir 

assisterade 

minskar deras 

förmågor. Det 

leder till 

inaktivitet och 

isolering. 

Vårdpersonal 

känner skuld. 

Äldre blir assisterade, 

vårdpersonal känner skuld. 

Omvårdnaden 

påverkas av 

inställningar och 

attityder. 

Attityder och 

inställningar 

There is a belief that 

information is not 

meaningful to frail, 

vulnerable, and unskilled 

residents. It can also be seen 

as a legitimation to avoid 

their involvement, which is 

more resource intensive. 

Regardless, it points out that 

the resident’s point of view is 

not valued as important. 

Det finns en tro att 

information inte är 

meningsfullt till 

sköra, sårbara och 

obegåvade 

vårdtagare. Detta kan 

också ses som 

legitimitet för att 

undvika deras 

inbladning, som är 

mer resurskrävande. 

Tro om att 

information är 

meningslöst till 

sköra, sårbara och 

obegåvade 

vårdtagare. 

Involvering är 

resurskrävande. 

Vårdtagares 

synpunkt är inte 

viktig.  

Vårdtagare blir inte 

involverade. 

Bristande samspel Attityder och 

inställningar 
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Oavsett påpekas att 

vårdtagarnas 

synvinkel inte 

värderas som viktiga. 

 

 


