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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Denna uppsats fokuserar på äldre personers upplevelse av hälsa och på vårdande 

som stödjer deras hälsoprocesser när de bor på särskilt boende. Antalet äldre personer som bor 

på särskilt boende uppgår idag till ca 89 000 och förväntas öka i framtiden. Resultat från 

utredningar och forskning visar att vården och omsorgen på särskilda boenden i hög 

utsträckning baseras på rutiner och personalens scheman och inte på de äldres behov och 

önskemål, vilket påverkar deras upplevelse av hälsa. 

 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva innebörden av hälsa och vårdande med hjälp av en 

reflekterande livsvärldsteoretisk ansats och en vårdvetenskaplig teoribildning. 

 

Metod: Studiens data utgjordes av kvalitativa intervjuer med äldre personer och vårdare samt 

deltagande observationer. Dataanalysen genomfördes med hjälp av livsvärldsfenomenologisk 

kunskapsteori med fokus på fenomenens innebörder. Analysen resulterade i en beskrivning av 

sammanlagt sju innebördsteman.  

 

Resultat: Resultatet visar hur ett vårdande som stödjer den äldres hälsoprocesser baseras på 

den äldres livsvärld, dvs. med utgångspunkt i den äldres sätt att erfara och förstå sin tillvaro. I 

resultatet framhålls även vikten av kroppslig, temporal och spatial rörelse och att mening, 

sammanhang och relationer är oumbärliga för att uppleva hälsa. En ytterligare aspekt som 

framkom i resultatet är vikten av att vårdandet kännetecknas av respekt i betydelsen av att den 

äldres identitet bevaras så intakt som möjligt trots sjukdom och ohälsa.  

 

Slutsats: I diskussionen relateras det empiriska resultatet till en teori om hälsa och vårdande. 

Begreppen livskraft, livslust, livsmod, livsrytm, mening, sammanhang som utgör grunden för 

denna teoribildning går att tydliggöra och relatera till resultatets innebördsteman. Filosofiska 

begrepp som livsvärld, intersubjektivitet och levd kropp är också relevanta för att belysa 

hälsans och vårdandets många innebörder och nyanser. För att förbättra och utveckla vården 

och omsorgen av äldre personer bör den vårdvetenskapliga teoribildningen omsatt till 

vårdpraxis ges en betydelsefull och framstående roll. 

 

 

Nyckelord: livsvärld, hälsa, vårdande, äldre, särskilt boende.
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ABSTRACT 

 

Background: This paper focuses on older people's experience of health and the care that 

supports their health processes when living in nursing home. The number of older people 

living in nursing home today is about 89000 and is expected to increase in the future. Results 

of investigations and research shows that health and social care in nursing homes largely 

based on routines and staff schedules and not on older people's needs and wants, which affects 

their perception of health. 

 

Objective: The study aimed to describe the meaning of health and care, using a reflective 

lifeworld theoretical approach and caring science theory. 

 

Method: The study's data consisted of qualitative interviews with elderly people and 

professional caregivers, as well as observations of care situations. Data analysis was carried 

out using lifeworld phenomenological philosophy with a focus on meanings of the 

phenomena. The analysis resulted in a description of seven themes. 

 

Results: The result shows that caring which supports the elderly people's health processes 

must be based on the elderly person's lifeworld, i.e. how elderly people experience and 

understand their existence. The result also highlighted the importance of bodily, temporal and 

spatial movement and that meaning, context and relationships are essential for experiencing 

health. A further aspect that emerges from the results is the importance of caring characterized 

by respect and that the importance of the elderly person's identity is preserved as intact as 

possible despite illness and disease. 

 

Conclusion: In the discussion empirical results are related to a theory of health and caring. 

The concepts of existential vitality, life meaning, life courage, meaning and life context, 

which constitute the theory, relate to and clarify the meaning of the result themes. 

Philosophical concepts such as lifeworld, intersubjectivity and lived body are also relevant to 

illuminate the many meanings and nuances of both health  and caring. In order to improve and 

develop health and social care for elderly people, theories from caring science should be 

transformed into care practices and be given an important and prominent role of the care. 

 

 

 

Keywords: life-world, health, caring, elderly, nursing home. 
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INLEDNING 

Föreliggande uppsats ansluter sig till följande vårdvetenskapliga definition av hälsa och 

vårdande: 

 

Hälsa är vårdandets mål. Det är vårdandets övergripande syfte att stödja och stärka 

människors hälsoprocesser och det är vårdvetenskapens uppgift att skapa den kunskap som 

behövs för att möjliggöra ett sådant vårdande. 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 101) 

 

Med hälsoprocess avses en rörelse mot ökad hälsa. Det innebär mer än att patienterna är 

delaktiga i vårdandet och vårdprocessen. Det innebär att de är delaktiga i sina egna 

hälsoprocesser, i meningen att de ska stödjas i att aktivt arbeta mot en allt större upplevelse av 

hälsa som inkluderar både välbefinnande och förmåga att genomföra sina livsprojekt och en 

allt högre grad av fysisk hälsa. Exempelvis kan stödet innebära hjälp med en anpassad 

livsrytm, som är en viktig del för såväl den fysiska hälsan som för patientens upplevda hälsa, 

trots sjukdom. För att vårdandet ska stödja och stärka människors hälsoprocesser krävs det 

både integration och implementering av kunskaper och en förbindelse mellan teori och praktik 

(Hall, 2012). En del kunskaper är instrumentella, t ex läkemedelsbehandling. När man ska 

använda konkreta och tillgängliga instrumentella kunskaper för att basera vårdandet på bästa 

tillgängliga evidens, då handlar det om implementering. Hall (2012) skriver att det dock finns 

kunskaper som inte kan implementeras i denna instrumentella bemärkelse utan dessa 

kunskaper integreras i vårdandet. Efter att ha tagit del av vårdvetenskapliga teorier, 

omvårdnadsteorier eller filosofiska teorier och förstått deras innebörd, kan vårdaren integrera 

dessa kunskaper tillsammans med tidigare kunskaper och yrkeserfarenhet. I bästa fall leder 

sammansmältningen av teoretiska och praktiska kunskaper till att vårdaren får en djupare 

förståelse för patientens värld samt lär sig och visar omsorg om hela människan (Ekebergh, 

2001; Ranheim, 2011).  

I denna studie belyses äldre människors upplevelse av hälsa och vårdande som stärker deras 

hälsoprocess, med hjälp av Dahlbergs och Segestens (2010) vårdvetenskapliga teori om hälsa 

och vårdande. Teorin bidrar inte enbart till en fördjupad förståelse för fenomenen hälsa och 

vårdande i denna studie, tillsammans med de empiriska fynden kan den minska avståndet 

mellan teori och praktik.  Studiens resultat belyser hur teorins begrepp kan visa hur vårdande 

handlingar stärker de äldres hälsoprocess. När Dahlbergs och Segestens (2010) 

vårdvetenskapliga teori integreras i det praktiska arbetet öppnas det möjligheter att påverka 

äldre människors hälsa i positiv riktning.  

 

BAKGRUND 

 

Socialstyrelsens (2012a) kartläggning visade att år 2011 bodde ca 89 000 människor som var 

65 år och äldre på vård- och omsorgsboende i Sverige. Det motsvarar ca 5 procent av 

motsvarande åldersgrupp i befolkningen. Den demografiska utvecklingen pekar på att antalet 

äldre kommer att öka starkt i de närmaste decennierna (Lagergren, 2006; Socialstyrelsen, 

2014). Idag finns det två rådande hypoteser om hur den demografiska utvecklingen kommer 

att påverka äldres vårdbehov. Den ena hypotesen brukar kallas för ”uppskjuten sjuklighet” 

och innebär att de år som läggs till livet är huvudsakligen friska år. Åren som präglas av 
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ohälsa och funktionsnedsättning förblir relativt oförändrade. Den andra hypotesen kallas för 

”utökad sjuklighet” och enligt den räddas allt fler människor tack vare medicinska 

landvinningar till ett fortsatt liv utan att deras sjukdomar botas. Följden blir att en högre andel 

äldre kommer att leva med långvariga eller kroniska sjukdomar och med 

funktionsnedsättningar (Lagergren, 2006; Socialstyrelsen, 2014). Människors ökade livslängd 

beskrivs ofta av media, politiker och forskare som ett hot mot samhällsekonomin, väldfärden 

och även miljön och åldrandet delas upp i negativt respektive positivt åldrande (Neilson, 

2006).  Det negativa åldrandet karaktäriseras av att äldre människor bli hjälpberoende medan 

det positiva åldrandet innebär att äldre människor bibehåller en oberoende och självständig 

livsstil.  

Vårdbehoven hos äldre personer generellt uppstår vid 80 års ålder och blir mest omfattande 

vid 85 - 90 års ålder (Kunskapsguiden, 2012). Undersökningar visar att ungefär 80 procent av 

de äldre mellan 75 och 84 år uppger att de har en långvarig sjukdom eller ett funktionshinder, 

men många upplever trots det sin hälsa som ganska god.  

Ovan presenterad information visar att redan idag finns det ett stort antal människor på vård- 

och omsorgsboenden som behöver stöd med sin hälsoprocess och att antalet kommer att öka 

markant i den närmaste framtiden. 

Resultatet från Socialstyrelsens tillsyn år 2011 (Socialstyrelsen, 2011) visar att bemanningen 

på vård- och omsorgboenden inte är anpassade efter de äldres behov. De äldre måste äta, 

duscha och lägga sig för natten efter personalens schema och inte efter de egna önskemålen. 

Vidare visar tillsynens resultat att de äldre inte kan vistas utomhus i den utsträckning de 

önskar, att de inte upplever att tillvaron är meningsfull och att det saknas individuellt 

anpassade aktiviteter, såsom samtal och promenader. Därutöver har det framkommit att det 

inte är ovanligt att när de äldre larmar får de vänta på hjälp. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2014) konstaterar i sin tillsynsrapport att 

socialnämndens biståndsbeslut har en mycket generell utformning och att verksamheternas 

bemanning inte styrs av enskilda äldre personers behov utan av generella anvisningar. 

Äldre människor som är beviljade att få hjälp med sin dagliga livsföring strävar efter att 

bibehålla sitt oberoende, men deras möjligheter att göra det påverkas av att sårbarheten 

varierar från dag till dag (Breitholtz, 2013). Breitholtz (2013) visar i sin avhandling att dessa 

dagliga växlingar kunde balanseras av vårdare som de äldre hade tillit till och som kände till 

dessa återkommande växlingarna i de äldres dagsform. Vårdarnas arbete utmanades av att 

antigen följa tidigare fattade beslut eller att anpassa sitt arbetet till den givna situationen. 

Äldre som har flyttat till vård- och omsorsgsboende upplever brist på delaktighet, respekt, 

medbestämmande och går från självbestämmande till beroende av personal och politiska 

beslut som styr äldreomsorgen (Hellström & Sarvimäki, 2007). Studien visade vidare att de 

äldre resignerar och reagerar med tystnad. Även nyare forskning visar att avgörande faktorer 

för hur äldre upplever vårdens och omsorgens kvalitet är graden av självbestämmande, känsla 

av kontroll och att bli bekräftad som en unik person (Kristensson, Rahm Hallberg & Ekwall, 

2010). Att bli bekräftad som en värdig person och att bli involverad och delaktig utgjorde 

även två essentiella komponenter för upplevelsen av hälsa hos sköra äldre (Ebrahimi, 

Wilhelmson, Moore & Jakobson, 2012).  I en studie där Parr och Green (2002) jämförde de 

äldres och personalens uppfattning om faktorer som påverkade de äldres upplevelse av att bo 

på ett äldreboende visar resultatet att de äldres och personalens uppfattning skilde sig åt 

markant. Personalen uppfattade att de äldre hade större inflytande jämfört med hur de äldre 

uppfattade det, medan de äldre uppfattade att de hade större kontroll över de faktorer som var 

viktiga för dem själva. Studien visade även att de äldres uppfattning skilde sig från 

personalens med avseende på faktorer som påverkar de äldres upplevelse av tillfredställelse 

och kontroll. De äldre upplevde att sociala komponenter såsom stödjande relationer hade 
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avgörande betydelse medan personalen upplevde att faktorer som hade med service, 

inflytande och delaktighet att göra var betydelsefulla.  

Skillnaderna är stora mellan att bo i ett eget boende eller på ett särskilt boende. På ett särskilt 

boende sker såväl vardagsaktiveter som sociala aktiveter på förutbestämda tider, planerade 

och under ledning av personal och ofta tillsammans med ett antal andra äldre som bor på 

boendet (Molinari, 2000). De äldres kontroll och inflytande över dessa aktiviteter är 

begränsat. De äldres makt för att bestämma över hur de vill inordna aktiviteterna i sitt liv är 

mindre när de bor på ett särskilt boende jämfört med om de skulle bo utanför det särskilda 

boendets väggar. I en studie som genomfördes på fyra olika särskilda boenden fick de äldre 

och vårdarna skatta levnadsförhållandena och vården på en femgradig skala (mycket dåligt, 

dåligt, acceptabelt, bra, mycket bra) (Berglund, 2007). Resultatet visade att de äldre skattade 

den givna informationen om förändringar rörande sin fysiska hälsa som dålig medan 

inflytandet och meningsfulla aktiviteterna skattades som acceptabelt. Personalen skattade 

däremot de äldres inflytande som dåligt och de meningsfulla aktiviteterna som mycket dåligt. 

Den viktigaste aktiviteten som äldre personer som bor på särskilda boenden efterfrågar, är 

samtal med andra (Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2007).  

Rytterström (2012)  har identifierat tre olika vårdkulturer inom den kommunala omsorgen i 

Sverige, den sociala vårdkulturen (Rytterström, Arman & Unosson, 2013a), vårdkultur som 

service och den moderliga vårdkulturen (Rytterström, Unosson & Arman, 2013b). Samtliga 

tre vårdkulturer saknar viktiga vårdande egenskaper sett ur er vårdvetenskapligt och 

livsvärldsteoretiskt perspektiv. Den sociala vårdkulturen präglas av strävan efter gemenskap 

och trygghet men saknar vårdande värden då varken vårdrelationen eller omsorgstagarnas 

livsvärld tillräknas någon större vikt. Vårdkultur som service innebär att personalen har en 

"serviceattityd" och fungerar som möjliggörare för omsorgstagarna och deras behov. Detta 

synsätt fanns hos bl.a. politiker och tjänstemän men inte hos personalen närmast 

omsorgtagarna. Servicekulturen saknar en dimension, nämligen att människan kan i vissa 

lägen vara sårbar, skör och har begränsningar. Den moderliga vårdkulturen präglas av 

ansvarskänsla för omsorgtagarna, trygghet och värme - att vara som en mamma för dem. Det 

är omsorgspersonalen och de anhöriga som anammar denna kulturella identitet. 

Moderskulturen saknar dock både frihetsaspekten och en människosyn som  innebär att 

omsorgstagarna har potential av utvecklas.  

I en studie tillfrågades äldre friska människor om hur de skulle vilja bli vårdade om de blev 

svårt sjuka eller drabbades av funktionsnedsättningar som krävde att de flyttade till ett särskilt 

boende (Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 2009). Resultatet visade att för de äldre är det 

viktigt att de bemöts som unika personer, att de vårdas med värdighet och får behålla sin 

identitet. De är rädda för att bli övergivna, ensamma och isolerade samt för att vårdas av 

främlingar som inte känner till deras levnadsberättelse, i synnerhet om de skulle förlora 

förmågan att uttrycka sig verbalt. I resultatet framkom att vikten av att vårdas som en unik 

person blev mer betydelsefull om man blev mer sjuk och beroende av hjälp.  

Livstillfredställelsen hos äldre personer som har nedsatt ADL-förmåga påverkas av ett flertal 

faktorer, såsom lågt skattad upplevd hälsa, otillräckliga ekonomiska resurser, stort hjälpbehov 

med ADL, upplevd ensamhet och oro (Borg, Hallberg & Blomqvist, 2006).  Att bli 

hjälpberoende och få hjälp med dagliga aktiviteter upplevs som mycket svårt för vissa äldre 

personer medan andra har lättare att acceptera det (Lövheim, Graneheim, Jonsén, Strandberg 

& Lundman, 2013; Roe, Whattam, Young & Dimond, 2001). Studien visade att det var lättare 

att acceptera hjälpberoendet om de äldre blev involverade i att fatta beslut, kunde bibehålla 

kontrollen och hade olika alternativ att välja mellan. Roe m.fl. (2001) kom fram till att det 

förelåg genusskillnader i upplevelserna av ta emot hjälp. Män hade en mer pragmatisk syn 

medan kvinnor fann det svårare att förlora sitt oberoende och upplevde hjälpen som en 

invasion i det privata. Den kroppsnära omvårdnaden och att behöva visa sig naken gjorde att 
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kvinnorna kände sig sårbara. Vidare visade Roes m.fl. (2001) studie att acceptansen 

påverkades av de interpersonella relationerna de äldre och vårdare emellan. En vänskaplig 

relation med ömsesidig intresse för varandras liv upplevdes som mycket betydelsefull.  

 

Teorier om åldrande 

 

Åldrandeteorier kan delas in i två kategorier: de biologiska respektive de psykosociala 

åldrandeteorierna). Än så länge finns det ingen omvårdnadsteori inom detta fält (Bergland & 

Kirkevold, 2001). De biologiska åldrandeteorierna beskriver olika biokemiska processer som 

leder till att organ och organsystem åldras vilket i sin tur leder till ökad sårbarhet, nedsatt 

funktion och slutligen till döden (Viña, Borrás & Miquel, 2007). De psykosociala 

åldrandeteorierna försöker fånga faktorer som påverkar välbefinnandet och den psykiska 

hälsan hos äldre personer. De vanligaste teorier som används inom sociogerontologisk 

forskning är livsloppsperspektivet, utvecklingsteorier och rollteorin (Alley, Putney, Rice & 

Bengtson, 2010). 

Nedan ges en kort sammanfattning av de mest kända psykosociala åldrandeteorierna. 

  

Psykosociala åldrandeteorier 

 

Teorierna brukar delas in i tre generationer. Till den första generationen hör aktivitetsteorin 

och disengagemangteorin. Dessa teorier är normativa då de föreskriver hur den enskilde 

individen och samhället bör agera för ett framgångsrikt åldrande (Malmberg & Ågren, 2011).                                                                                     

Aktivitetsteorin beskriver att det goda åldrandet har ett starkt samband med att de äldre håller 

sig aktiva i samma grad som tidigare i livet (Hagberg, 2000; Malmberg & Ågren, 2011). 

Enligt teorin är skillnaden mellan medelålders och äldre människor enbart biologiska och 

hälsorelaterade (Wadensten, 2006).  Aktivitetsteorin har haft och än idag har stort inflytande 

och påverkan på hur äldreomsorgen organiserar sin verksamhet och hur man mäter kvaliteten 

på den.                                                                                      

Disengagemangsteorin är en direkt motsats till aktivitetsteorin och beskriver att det är en 

naturlig process att dra sig tillbaka från både sociala roller och aktiviteter när man blir äldre 

(Hagberg, 2000; Malmberg & Ågren, 2011). Processen uppges vara ömsesidig mellan den 

äldre individen och samhället och en naturlig följd är att den äldre individens 

självupptagenhet ökar medan det känslomässiga engagemanget i andra människor minskar 

(Hagberg, 2000).  

Till den andra generationens teorier räknas kontinuitetsteorin, det sociala 

sammanbrottssyndromet och utbytesteorin. Kontinuitetsteorin är också normativ och enligt 

den ligger lösningen för det framgångsrika åldrande i att individen fortsätter sitt liv på samma 

sätt som tidigare. Bevarandet av tidigare jagkänsla, relationer och roller utgör 

framgångsfaktorerna (Malmberg & Ågren, 2011).  

Det sociala sammanbrottssyndromet beskriver hur negativa förväntningar på äldre personers 

förmåga leder till att deras självkänsla försvagas som i sin tur leder till att äldre personer 

uppvisar nedsatta fysiska och psykiska förmågor (Malmberg & Ågren, 2011). 

Utbytesteorin hävdar att människor strävar efter en balanserad utbytesrelation vilket innebär 

att individens egna resurser är viktiga i relationen till andra människor. Malmberg och Ågren 

(2011) skriver att teorin stämmer väl med hur förhållandena kan beskrivas på särskilda 

boenden för äldre. De egna resurserna minskar med ökad ålder, detta förhållande är riktigt på 

gruppnivå. Det intressanta med teorin är den individuella tillämpningen då individens egna 

resurser måste noggrant kartläggas för att den enskilde äldre individen ska kunna bibehålla sin 

status som värdefull interaktionspartner.  
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Bland den tredje generationens teorier finns det socialkonstruktivistiska perspektivet och 

livsloppsperspektivet. Socialkonstruktivismen beskriver att människor skapar och formar sitt 

liv i ömsesidig påverkan med omgivningen (Malmberg & Ågren, 2011). 

Livsloppsperspektivets fokus ligger på växelverkan mellan den äldre individens egna 

livserfarenheter, historiska händelser och förändringar i samhället. I studier där man 

undersöker livsloppsperspektivet utgör arbetet med livsberättelser en forskningsmetod. 

Livsloppsperspektivet kan hjälpa personal inom vård och omsorg till att få en fördjupad 

förståelse för de äldres sätt att tänka och vara samtidigt som de äldre får en möjlighet att 

reflektera över sitt liv när de berättar om sitt liv för personalen (Malmberg & Ågren, 2011). 

Livsloppsteorier hävdar att människans ackumulerade erfarenheter leder till ett gott åldrande, 

mognad och visdom (Hagberg, 2000).  

Övriga teorier som inte räknas till dessa tre ovannämnda generationer är den socialekologiska 

teorin, Erik H Eriksons utvecklingsteori samt teorin om gerotranscendens. Den 

socioekologiska teorin uppger att balansen mellan individens förmåga och omgivningens krav 

utgör en förutsättning för välbefinnandet. En rubbad balans kan leda till stress och rädsla eller 

till apati (Malmberg & Ågren, 2011). 

Eriksons utvecklingsteori beskriver åtta åldersstadier där varje stadium har sin specifika 

problematik att komma tillrätta med. En lyckad lösning medför personlighetsutveckling och 

ökad jag-styrka medan en misslyckad lösning lägger hinder för individens förutsättningar för 

att hantera kommande livsskeden. Integritet eller förtvivlan karaktäriserar åldrandestadiet. 

Detta betyder att åldrandet kan innebära meningsfullhet och acceptans av det levda livet eller 

meningslöshet, förtvivlan och dödsfruktan (Hagberg, 2000; Wadensten, 2006). 

Enligt gerotranscendensteorin (Tornstam, 2005; Wadensten, 2002, 2005, 2006) innebär det 

goda åldrandet en resa mot visdom och ett perspektivskifte då den äldre individen byter en 

materialistisk och rationell hållning mot en mera transcendent och reflekterade. Teorin 

beskriver tre dimensioner, den kosmiska, egotranscendensen och den sociala och relationella 

dimensionen. Den kosmiska dimensionen innebär att gränsen mellan det förflutna och nuet 

suddas ut, att den äldre individen betraktar sig som en länk mellan olika generationer, rädslan 

för döden avtar och livets existentiella förutsättningar kommer i fokus. Egotranscendensen 

medför att jagets olika sidor blottläggs, fokus från det egna jaget och kroppen flyttas, egoism 

övergår till altruism och händelser från livet omtolkas i skuggan av individens nuvarande 

erfarenheter och kunskap. Teorins sociala och relationella dimension beskriver att intresset för 

ytliga relationer avklingar till förmån för djupare, gamla roller överges och nya antas, 

livshållningen blir mer asketisk och den äldre individen blir mindre normativ och 

fördömande.  

 

Sjuksköterskans betydelse för de äldres hälsa 

 

Inom vårdvetenskapen skapas det kunskaper som beskriver vårdandets substans och 

vårdandets fenomen. Vårdvetenskapen är professionsneutral och dess konsensusbegrepp är 

patientperspektiv, livsvärld, lidande, välbefinnande, subjektiv kropp, omsorgsfull relation och 

världen/omgivningen (Dahlberg & Segesten, 2010). Dessa begrepp kan undersökas 

vetenskapligt av omvårdnadsforskare, såväl inom äldrevården och äldreomsorgen som inom 

andra områden inom hälso- och sjukvård.  

Sjuksköterskans specifika kunskaps- och ansvarsområde är omvårdnad och det är den 

vårdvetenskapliga forskningen som utgör grunden för den (Gustin & Lindwall, 2012).  Målet 

för omvårdnaden är att hjälpa människor mot hälsa och lindrat lidande vilket kräver en 

helhetssyn och medvetenhet om att människans egna upplevelser utgör en del av begreppet 

hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Karlssons studie (2009) visar att sjuksköterskor 

som arbetar på särskilda boenden upplever att de behöver kunskaper och lång erfarenhet inom 
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många områden och att de förväntas hålla ihop helheten för de äldres vård. De upplever 

svårigheter att leva upp till dessa förväntningar då gränsen mellan omsorg och omvårdnad är 

oklar och de saknar befogenheter att fatta beslut rörande omsorg. Denna brist på befogenhet 

samt svårigheten att påverka bemanningen och personalens kompetensnivå medför att 

sjuksköterskor upplever att det saknas förutsättningar för sjuksköteskan att tillförsäkra den 

äldre god kvalitet på omvårdnad.  

Sjuksköterskans arbete med de äldre består av både sjukvårdande och stödjande handlingar. 

Norell Pejner (2013) beskriver i sin avhandling att sjuksköterskans stödjande arbete kan vara 

både av praktisk och känslomässig karaktär. Genom det känslomässiga stödet fick de äldre 

sätta ord på sina känslor och upplevde att de fick sinnesro. De äldre uppgav att de litade på 

sjuksköterskorna på grund av deras yrkeskunskaper och det gjorde att de kunde avlasta sina 

känslor och anförtro dem. Westin och Danielson (2007) visade i sin studie att mötet mellan de 

äldre och sjuksköterskorna har betydelse för hur de äldre upplever vården och omsorgen på ett 

särskilt boende. Dessa möten karaktäriseras av ett ömsesidigt beroende där de äldre har 

inflytande på relationen medan sjuksköterskorna har både inflytande på relationen och ett 

professionellt ansvar för vad mötet med de äldre för med sig.  

 

Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen för den här uppsatsen utgörs av livsvärldsfenomenologi och en 

vårdvetenskaplig teori som har sin grund i livsvärldsteori.  

 

Livsvärldsfenomenologi 

 

För att få kunskaper om existentiella innebörder och villkor om hur det är att vara gammal, 

drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar och flytta till ett särskilt boende, krävs det 

särskilda teorier och metoder. Likaså kräver beskrivningen av vårdarnas erfarenheter det. En 

fenomenologisk ansats kan ge en djupare förståelse för både de äldres och vårdarnas 

erfarenheter och upplevelser. Fenomenologin baseras på att människor alltid erfar det som 

finns omkring dem, sin tillvaro och att det alltid finns innebörd och mening i dessa 

erfarenheter (Dahlberg, 2014; Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008; van Manen, 1990). 

Husserl skrev om nödvändigheten av att "gå tillbaka till sakerna själva". Dessa saker kan vara 

såväl föremål som känslor eller kulturyttringar och utgöra ämnen för en undersökning och 

benämns som fenomen inom den fenomenologiska traditionen.  Det som är betydelsefullt 

inom fenomenologin är hur olika objekt och subjekt föreställs för eller erfars av någon. 

Fenomenologin kan syna, pröva, analysera och problematisera det som är oreflekterat, 

"förgivettaget" och osynligt, men som har stor betydelse för människors erfarenhets- och 

upplevelsevärld.  Kunskaperna kan gälla praktiska och konkreta förutsättningar, t.ex. vad 

miljön och olika aktiviteter har för betydelse för de äldre, då dessa företeelser kan få andra 

innebörder när man blir sjuk och flyttar till ett särskilt boende.  

Genom att utveckla fenomenologin som vetenskapsfilosofi ville Husserl komma ifrån 

positivismens reduktionism och beskriva världen som livsvärld (Dahlberg et al., 2008). När 

man genomför undersökningar och forskar med fenomenologin som ansats analyseras, 

beskrivs och förklaras världen så som den upplevs av människor, dess betydelse och mening 

för människor och hur människor relaterar till världen, varandra och olika situationer. Med 

hjälp av Husserls tankegång blir det möjligt att fånga vardagsvärlden på ett vetenskapligt sätt 

som kan tydliggöras med hjälp av livsvärlden. Merly-Ponty förtydligade genom sitt arbete 

livsvärlden, vilket resulterade i livsvärldsfenomenologin (Dahlberg et al., 2008). Han beskrev 

hur den mänskliga existensen kan förstås, hur människor relaterar till och interagerar med 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Westin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17877564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Danielson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17877564
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världen, och hur allt detta sker i ett levande och dynamiskt sammanhang. Han beskrev 

livsvärlden som en värld av förnimmelser.  

Livsvärldsteorin är en teori som ger ontologisk kunskap, en kunskapsteoretisk grund och 

metodologiska förslag (Dahlberg, 2014; Dahlberg et al., 2008). Livsvärlden är den värld som 

upplevs av människor och utgör det existentiella perspektivet i relation till omvärlden, ting, 

andra människor och existenser - till de sammanhang vi lever i. Människors upplevelser av 

världen kan vara både likartade och unika. Livsvärldsteorin möjliggör att förstå andra 

människors upplevelser av olika företeelser, även om upplevelserna kan skilja sig radikalt från 

ens egna upplevelser av samma företeelse. Livsvärldsteorin baseras på människans naturliga 

inställning till världen, vilket innebär att företeelser och saker tas oreflekterat förgivna. Som 

forskare eller undersökare behöver man dock bromsa och hålla tillbaka sin förförståelse och 

reflektera över sina värdefulla kunskaper för att inte hindra förståelsen av ett fenomen, man 

behöver tygla sig. Tyglandet hjälper undersökaren att inte ta innebörden av olika företeelser 

för givna, vilket är vår vardagliga förhållningsätt eller naturliga inställning. Tyglandet och 

reflekterandet hjälper undersökaren att ha ett öppet och följsamt förhållningssätt vilket kan 

öka möjligheten för att undersökningens resultat uppvisar evidens (Dahlberg, 2014; Dahlberg 

et al., 2008).  

Livsvärlden är både för-vetenskaplig och för-reflexiv, vilket betyder att den redan finns före 

både det vetenskapliga arbete och andra aktiviteter som erfordrar reflektion, och som kan 

baseras på den. Livsvärldsteorin bidrar till att ge kunskap om och förståelse för hur människor 

erfar ett fenomen. Kunskaperna och förståelsen kan fördjupas med hjälp av begreppen 

intentionalitet, en värld av sammanhang och levd kropp (Dahlberg, 2014; Dahlberg et al., 

2008).  

Teorin om intentionalitet är en kunskapsmodell som beskriver hur vi uppfattar och upplever 

det som är omkring oss och att vår uppmärksamhet är alltid riktad mot någonting i världen. 

Detta medverkar till att vi kan skapa mening i vår tillvaro. Vi upplever ett fenomen som något 

med innebörd och mening. Innebörden av det vi erfar kan ha flera dimensioner, t.ex. med-

presenteras något mer som är föremålets yttre och inre horisonter. Både de yttre och inre 

horisonterna är öppna, samtidigt som de inte är helt obestämda. Hur vi förstår ett föremål är 

beroende av hur vi förstår horisonternas innebörd. Det individuella perspektivet är ett möjligt 

perspektiv, men på samma gång måste sammanhanget beaktas då vi lever i en värld med 

andra människor. Förståelsen för sig själv och för andra föds i relationen, det är i detta 

livsvärldens sammanhang som alla innebörder och mening skapas. Upplevelsen av hälsa är 

relaterat både till relationer och miljöer och äldre personers hälsa på ett särskilt boende är 

beroende av såväl den fysiska och psykosociala miljön som av interaktionen med vårdarna 

och andra äldre som bor på särskilt boendet. Eftersom de flesta äldre personer som bor på ett 

särskilt boende har nedsatt fysisk och/eller kognitiv förmåga påverkar sammanhanget deras 

upplevelse av hälsa i hög grad.  

Kroppen är både biologisk och subjektiv. Den levda kroppen är odelbar, den är samtidigt 

fysisk, psykisk, existentiell och andlig. Den förkroppsligar livsvärlden då det är genom vår 

kropp vi får vårt liv och vår existens i denna värld. Genom den levda kroppen får vi 

erfarenheter och det är genom den levda kroppen vi upplever hälsa och ohälsa. Förändringar 

som drabbar kroppen innebär samtidigt en förändring i förhållande till hur vi erfar världen och 

livet, dessa påverkar vår existens. Den levda kroppen har en intentionalitet som innebär att 

invanda rörelser och aktiviteter kan ske oreflekterat, så länge inget oväntat inträffar. Denna 

kroppsliga intentionalitet påverkas dock av sjukdomar och funktionsnedsättningar, det 

oreflekterade kräver planering och det kan upplevas som att den egna kroppen sviker en. 

Även om äldre människor är försvagade i kroppen och deras förmågor sviktar utgör deras 

kroppar ett existentiellt villkor i samspelet med omvärlden och i interaktionen med andra 

människor, vilket möjliggör att de kan uppleva hälsa. 
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Valet av en vårdvetenskaplig teori 

 

Sievert och Chaiklin (2012) skriver att en omvårdnadsteori kan stödja och påverka 

formuleringen av undersökningsfrågan samt bidra med idéer och en fördjupad förståelse av ett 

visst problem.  

Dahlbergs och Segestens (2010) teori om hälsa och vårdande är en vårdvetenskaplig och 

professionsneutral teori. Professionsneutraliteten utgör en viktig faktor vid valet av teori 

eftersom studiens syfte är att fånga och beskriva vårdande som stärker och stödjer äldre 

personers hälsa och hälsoprocess oavsett vilken yrkeskategori man tillhör.  Den aktuella teorin 

är generell och ger en fördjupning av de fyra konsensusbegreppen (människa, hälsa, miljö och 

vårdande). Vidare är teorin beskrivande samtidigt som den är föreskrivande då 

utgångspunkten är att hälsa är ett positivt fenomen och teorin ger vägledning till vårdande 

gärningar.  

 

För att beskriva hälsa ur ett vårdvetenskapligt och livsvärldsperspektiv, används Dahlbergs 

och Segestens (2010) teoribildning i denna uppsats, då deras teori baseras på dessa perspektiv. 

Enligt deras teori omfattar hälsa såväl biologiska som existentiella aspekter. Begreppet hälsa 

har en djupare innebörd än enbart frånvaro av sjukdom. Hälsa har olika innebörd för olika 

personer och kan variera över tid och i olika situationer. Hälsa relateras till en persons både 

inre balans och förhållande till medmänniskor och omvärlden. Hälsa är att man mår bra och är 

i stånd att genomföra sina livsprojekt, oavsett om dessa är små eller stora. Livsprojekten är 

unika för varje person, det som är utmärkande för dessa är deras betydelse och mening för var 

och en.  Människans upplevelse av hälsa påverkas av om han eller hon känner livskraft, 

livslust och livsmod, har en god livsrytm med balans mellan rörelse och stillhet, känner 

livsmening och sammanhang samt har möjlighet att leva ett autentiskt liv där sårbarhet och 

frihet kan balanseras. Vårdarnas uppdrag är att stödja patienternas hälsoprocesser genom att 

hjälpa patienter att få en starkare livskraft och en livsrytm som skapar en jämvikt mellan 

aktivitet och vila samt att bistå patienterna i deras strävan efter att finna mening och 

sammanhang i livet.  

Att ha livskraft innebär att man klarar av att leva livet med de motgångar, hinder och 

möjligheter som man möter. Livskraften är den drivande styrka som behövs för att genomföra 

små och stora livsprojekt medan livslusten innebär att man har en vilja leva och känner lust 

för att leva detta liv. Livsmodet behövs för att kunna göra val, exempelvis att välja hälsa och 

välbefinnande samt ett autentiskt liv utifrån egna preferenser.  

Livsrytmen inbegriper både rörelse och stillhet samt en god balans mellan dessa. Hela 

människans existens kännetecknas av att det finns rörelse. Rörelsen är vital och biologisk, 

spatial, tidsmässig, känslomässig och mellanmänsklig. Den biologiska och vitala rörelsen 

finns t.ex. i hjärtat och andningsorganen, den spatiala då man förflyttar sig och den 

tidsmässiga när tankarna rör sig mellan dåtid, nutid och framtid. Den känslomässiga rörelsen 

kan relateras till relationer med andra och omgivningen medan den mellanmänskliga rörelsen 

handlar om beröring.  Sjukdomar och skador kan medföra att den vardagliga, förgivettagna 

rörelsen avstannar och det uppstår hinder för det man vill och har planerat att göra.  

Innebörden av begreppet stillhet kan inte inskränkas till inaktivitet, overksamhet och 

passivitet. Stillheten kännetecknas lika mycket av vitalitet och livskraft som rörelsen. Stillhet 

och rörelse är inte varandras motsatser utan det sker ett växelspel mellan dessa tillstånd och i 

hälsan finns båda representerade i en harmonisk balans. Stillhet kan innebära vila, sömn, 

orörlighet, avslappning eller avspänning. Det är ett avbrott från en aktivitet, men man kan 

också vila och finna avkoppling i olika aktiviteter.  
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När en sjukdom eller skada inträffar kan den existentiella rörelsen bromsas upp eller avstanna 

helt. Oron och ovissheten för framtiden påverkar välbefinnandet i nuet. En ytterligare 

innebörd av stillheten är att befria sig från påträngande sinnesintryck, att låta vara det som har 

varit och det som eventuellt kan komma. "Att låta vara" innebär inte heller passivitet, att vara 

i rörelse och vara sysselsatt med någon form av aktivitet kan skänka ro och avkoppling.  

Det finns ett ömsesidigt stärkande samband mellan livsrytmen, livskraften, livslusten och 

livsmodet. En balanserad livsrytm stärker livskraften och livskraften kan hjälpa till att få en 

bra livsrytm.  

Erfarandet av hälsa är starkt förenad med en längtan och vilja till mening och sammanhang. 

Sjukdom och lidande kan påverka upplevelsen av dessa och en människa som saknar mening 

och sammanhang i sitt liv kan förmodligen inte heller uppleva hälsa. Livsmening kan nås via 

en inre samhörighet med andra och förståelse för den egna existensen. Även lidandet bidrar 

till upplevelsen av livsmening då lidandet till följd av t.ex. sjukdom eller förluster kan 

förändra hur vi ser på vad som är meningsfullt. Existensens innebörd är att vi hör samman 

med andra och hela världen i ontologisk mening. Det råder dock ingen motsättning mellan 

upplevelsen av gemenskap och samhörighet å ena sidan och självständighet och avskildhet å 

andra sidan. Personer som lever i en god gemenskap med andra klarar också av att vara 

ensamma och är ändå starka som individer. Detta förhållande är gällande även omvänt, 

personer som inte har problem med att vara i avskildhet och är starka i sin individualitet har 

lättare att finna gemenskap med andra. Ensamhet och gemenskap är starkt förbundna med 

varandra och utgör en existentiell enhet.  

Enligt Dahlbergs och Segestens (2010) vårdvetenskapliga teori kan en människa uppleva 

hälsa trots att hon eller han har drabbats av sjukdom eller annan ohälsa. Hälsa och ohälsa är 

inte varandras motsatser, utan teorin bygger på förståelsen av hälsa som inkluderar hela 

existensen med dess mångtydlighet. Att leva med en långvarig eller obotlig sjukdom utgör en 

bestämdhet, men även i denna bestämdhet finns det en frihet. Människan har friheten att välja 

hur hon eller han förhåller sig till bestämdheten. Man kan må bra och genomföra vissa 

livsprojekt trots sjukdom och ohälsa och försöka mildra sjukdomens effekter på livet. Det 

varierar hur olika människor förhåller sig till sjukdom och ohälsa, och hälsoprocesserna  

påverkas inte enbart av livskraften, livslusten och livsmodet utan livet måste kännas 

meningsfullt och människan behöver känna att hon eller han finns till i ett sammanhang.  

 

Problemformulering 

 

Ett antal äldre människor som lider av sjukdomar och ohälsa är beroende av att få vård och 

omsorg dagligen på särskilda boenden. Utmaningarna i dagens äldreomsorg är många. Dessa 

är de så kallade ”geriatric giants” (imobilisering, inkontinens, konfusion och fall) (Larsson & 

Rundgren, 2003), polyfarmaci (Haasum & Fastbom, 2012; Olsson, 2012), psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2012b) och undernäring (Irving, 2004). 

En utmaning som Dwyer (2008) beskriver är att äldre människor på särskilt boende och 

personalen som arbetar på dessa lever i olika kulturer. De äldre lever i en kultur av tystnad 

och långsamhet, i en "att vara kultur", medan personalens kultur kan beskrivas som 

uppgiftsorienterad, en "att göra kultur". Dessa två kulturer existerar samtidigt sida vid sida. 

Harnett (2010) har studerat delaktighet och maktresurser inom äldreomsorgen och funnit att 

personalens samtal med de äldre ofta handlar om rutiner som omfattar kommande aktiviteter. 

Rutinerna omfattar oftast prioriterade aktiviteter såsom duschning, städning och dukning 

alltså aktiviteter som måste göras. Aktiviteter som samtal med de äldre eller promenader 

benämns som ”det där andra”. Hennes fältstudier visar att de äldre anpassar sig till rutinerna 

vilka är så kraftfulla att dessa sällan ifrågasätts utan tas för givna. Detta i sin tur får negativa 

konsekvenser för de äldres delaktighet.  
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Studier från olika särskilda boenden både i Sverige och andra länder visar att vården och 

omsorgen baseras i hög grad på institutionella rutiner, organisatoriska förutsättningar och 

personalens föreställningar om hur vården och omsorgen bör utföras. De äldre tycks ha små 

möjligheter att förmedla sina upplevelser av hälsa och behov av vårdande som stärker 

hälsoprocesserna.  

SYFTE 

 

Studiens syfte var att undersöka äldre personers upplevelse av hälsa och vårdandet som kan 

stärka och stödja deras hälsoprocesser på särskilt boende. Studiens syfte var även att 

undersöka vårdpersonalens upplevelse av vårdande som kan stärka och stödja äldre 

människors hälsoprocesser på särskilt boende. 

 

 

Frågeställningar 

 

Vilka är den äldre personens upplevda erfarenheter av hälsa när de bor på ett särskilt boende 

för äldre? 

 

Vilket vårdande är det som stödjer äldre människors hälsoprocesser när de bor på ett särskilt 

boende för äldre? 

METOD 

 

För att förstå komplexiteten av äldres upplevda hälsa och vårdandet som stödjer och främjar 

den krävs det en forskningsansats och metoder som tillåter en öppenhet och som leder till en 

fördjupad förståelse för dessa fenomen utan att reducera eller förenkla dem. En ansats som 

uppfyller kravet är det fenomenologiska livsvärldsperspektivet som innebär att företeelser 

beskrivs med grund i så som de erfars av berörda personer.  

Det fenomenologiska livsvärldsperspektivets grundbultar är dels själva fenomenet som ska 

studeras, dels undersökarens eller forskarens öppenhet för detta fenomen (Dahlberg, 2014; 

Dahlberg et al., 2008; van Manen, 1990). I linje med syftet valdes deltagande observation och 

kvalitativ forskningsintervju som metod för datainsamling. För att olika teorier inte skulle ta 

över och påverka analysarbetet analyserades observationerna och intervjuerna 

fenomenologiskt. Först därefter tolkades resultatet av den empiriska analysen med hjälp av 

Dahlbergs och Segelstens (2010) vårdvetenskapliga teori om vårdande och hälsa. 

Ett vårdvetenskapligt patient- och livsvärldsperspektiv inkluderar även ett intresse för hur 

vårdandet framstår för vårdarna (Dahlberg & Segesten 2010), och därför ingår i denna studie 

observationer och intervjuer med både äldre människor som bor på särskilt boende och 

vårdare som arbetar inom äldreomsorgen.  
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Urval, rekryteringsförfarande och genomförande 

 

Datainsamlingen (observationer och intervjuer) genomfördes på ett särskilt boende där det bor 

72 äldre personer. Därutöver genomfördes det ytterligare tre intervjuer med personal utanför 

det ovannämnda särskilda boendet. 

Inför intervjuerna och observationerna kontaktades verksamhetschefen på särskilda boendet. 

Uppsatsens syfte förklarades och verksamhetschefen gav sitt tillstånd att genomföra både 

observationerna och intervjuerna med boende och personal.  

Verksamhetschefen ombads att välja ut vårdare som var erkänt uppskattade av de boende. Tre 

vårdare valdes ut och dessa vårdare kontaktades. De fick både muntlig och skriftlig 

information om uppsatsens syfte och att deras medverkan var frivillig samt att de kunde 

avbryta sitt deltagande när som helst om de ville det (Bilaga 1). Jag följde två av dessa tre 

vårdare under tre dagar på särskilda boendet och genomförde observationerna. När det 

passade tidschemat genomfördes intervjuerna med vårdarna i avskilda rum. Vissa situationer 

som observerades var bestämda i förväg då dessa var planerade veckoaktiviteter medan andra 

situationer var svåra att planera i förväg då dessa uppstod spontant eller med kort varsel.  

Under observationerna informerades de äldre om varför jag var med och de fick lämna sitt 

godkännande för min närvaro och datainsamling. För att markera att jag inte var där i 

egenskap av sjuksköterska hade jag civila kläder på mig. Observationerna dokumenterades av 

mig genom kontinuerliga anteckningar som skrevs rent efter varje avslutad dag. Intervjuerna 

spelades in digitalt och transkriberades efter dessa tre dagar.  

De tre vårdare som arbetade på särskilda boendet hjälpte till att rekrytera äldre som kunde 

tänka sig att bli intervjuade. Fem äldre tackade ja och de informerades både muntligen och 

skriftligen om uppsatsens syfte och att deras medverkan var frivillig samt att de kunde avbryta 

den pågående intervjun om de ville det (Bilaga 2). Intervjuerna med de äldre skedde på 

boendet i deras respektive rum. De äldre som intervjuades var samtliga kvinnor. De var 

mellan 67 och 89 år gamla. 

Efter att observationerna och intervjuerna på särskilda boendet var genomförda, kontaktades 

ytterligare tre vårdare med erkänd drivkraft och engagemang utanför den ovannämnda 

verksamheten för att få ett mer variationsrikt och innebördsrikt intervjumaterial.  

Av de sex vårdare som intervjuades var tre sjuksköterskor, två sjukgymnaster och en 

arbetsterapeut. Två var män och fyra var kvinnor. Alla sex hade mångårig yrkeserfarenhet 

från äldrevård och äldreomsorg. 

Intervjuernas längd varierade från 45 minuter till två och en halv timme. 

 

Deltagande observation 

 

Den deltagande observationen har sina rötter inom antropologin och etnografin, men metoden 

används numera även inom andra forskningsdiscipliner. Resultatets giltighet påverkas av 

observatörens roll, den observerade situationen och observatörens förförståelse (Olsson & 

Sörensen, 2011, Polit & Beck, 2008). Studierna kan ske på makro- eller mikronivå. På 

makronivå studeras komplexa system, såsom ett samhälle medan på mikronivå studeras en 

enskild situation.  

Innan man påbörjar observationerna bör tre frågor vara besvarade (Olsson & Sörensen, 2011): 

1. Vad ska observeras? 

2. Hur ska observationerna registreras? 

3. Hur ska observatören förhålla sig vid observationstillfället? 
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Observationer kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Förutsättningen för att kunna 

genomföra en strukturerad observation är att det finns ett väldefinierat och avgränsat problem. 

I en ostrukturerad observation görs observationerna i utforskande syfte för att skaffa så 

mycket information som möjligt om ett visst område (Olsson, 2011, Polit & Beck, 2008). I 

denna studie genomfördes det ostrukturerade observationer.  

Under en deltagande observation utför observatören två olika former av aktiviteter samtidigt. 

Observatören är involverad i ett samspel med andra och parallellt iakttar hur deltagarna agerar 

(Fangen, 2005). Man bör ha utformat bakgrundsfrågor som anger en ram för vad som kan 

vara intressant att studera samtidigt som det är viktigt att inte låsa sig vid avgränsade 

frågeställningar och förklaringar (Lalander, 2011). I denna studie studerades aktiviteter, 

vårdhandlingar och interaktioner som sker mellan de äldre och vårdarna. Fokus låg på att 

fånga situationer som stärker de äldres hälsa, som exempelvis kan komma i uttryck genom 

skratt, då passivitet förbyts mot aktivitet, då oro övergår till lugn och vila, då relationer och 

tillit föds mm.   

Observation öppnar möjligheter att utöver den muntliga berättelsen, studera och tolka 

interaktionen, kroppsspråket och miljön där det vårdande mötet äger rum. Fangen (2005) 

skriver att deltagande observation rör sig från att enbart observera till att enbart delta. Om 

man enbart observerar väljer man att ställa sig vid sidan om att studera vad deltagarna gör. 

Om man är en primär deltagare innebär det att man enbart deltar på samma villkor som 

deltagarna. När man använder deltagande observation som metod måste man hitta ett sätt där 

dessa aktiviteter och roller kombineras. Om man är enbart deltagare reduceras den forskande 

dimensionen till en obefintlig nivå medan om man antar observatörsrollen till fullo riskerar 

man att gå miste om förståelsen av kommunikation och de interna koder som används av 

deltagarna. I denna studie balanserades den deltagande och den observerande rollen på flera 

sätt. En konkret markering var att jag inte bytte om till personalkläder utan hade mina privata 

kläder för att markera att jag under dessa dagar inte närvarade som sjuksköterska utan som 

student. Jag deltog i samtal och aktiviteter samtidigt som jag inte deltog aktivt i några 

vårdande arbetsuppgifter.  

Polit & Beck (2008) räknar upp olika kännetecken för datainsamling vid 

observationsforskning medan Fangen (2005) avråder från att använda dessa listor alltför 

bokstavligt då hon anser att det inte finns något facit för metoden. Fangen (2005) skriver att 

den deltagande observationens överordnade syfte är att kunna beskriva vad människor säger 

och gör i kontexter som inte struktureras av forskaren eller observatören. De aspekter som 

Polit & Beck (2008) nämner är den fysiska miljön och dess påverkan på deltagarna, 

deltagarnas egenskaper, aktiviteter och interaktioner som utspelas, tidsaspekten för olika 

aktiviteter, utlösande faktorer, organisatoriska förutsättningar och oförutsedda faktorer.  

Observatören behöver även bestämma hur datainsamlingen skall genomföras med avseende 

på placering. Polit & Beck (2008) beskriver tre olika alternativ, single positioning, multiple 

positioneing och mobile positioning. Single positioning innebär att man utför sina 

observationer från en och samma plats medan multiple positioning innebär att observationerna 

genomförs från olika platser. Mobile positioning (den motsvarande svenska termen är 

skuggning) innebär att forskaren eller observatören följer en person under en bestämd 

aktivitet eller tidsperiod. I denna studie användes mobile positioning.  

Observationerna dokumenteras vanligen via fältanteckningar eller observationsanteckningar, 

men även foton och videoupptagningar kan användas. Observationerna i denna studie 

antecknades skriftligen och intervjuerna spelades in på diktafon när informanterna godkände 

det. Anteckningar är mycket mer innehållsrika än enbart en återgivning av faktiska händelser. 

Dessa anteckningar innehåller förutom observationer även forskarens reflektioner, 

metodanteckningar, analytiska och teoretiska kommentarer samt personliga anteckningar som 

rör forskarens känslor. Jag antecknade både det jag observerade och upplevde.  
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Kvalitativ forskningsintervju 

 

Med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap om och förståelse 

för centrala teman i den intervjuades livsvärld med avsikten att förstå de beskrivna 

fenomenens mening (Kvale, 1997).  Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad 

och kan beskrivas som ett samspel mellan två personer som samtalar om ett ämne som 

intresserar dem (Kvale, 1997). Med hjälp av intervjun erhålls nyanserade beskrivningar som 

återger den kvalitativa mångfalden, skillnader och variationer hos ett fenomen. När den 

intervjuade beskriver specifika situationer och handlingsförlopp söker man förståelse för 

innebörden av dessa.  

I studien valde jag att använda den öppna riktade intervjun (Bilaga 3). I den öppna riktade 

intervjun ställer intervjuaren en vid fråga kring frågeområden som följs upp med fördjupande 

följdfrågor. Följdfrågorna styrs av det som intervjuaren finner meningsfullt (Lantz, 2007).  

Lantz (2007) skriver att det inte existerar förutsättningslösa intervjuer och att intervjuaren 

alltid har en förförståelse. Intervjuarens uppgift är att följa den intervjuades tänkande och 

ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse. Under intervjuerna uppmanades 

informanterna att berätta mer, beskriva konkreta situationer och berätta om sina upplevelser 

för att få en djupare förståelse för deras upplevelse av hälsa och vårdande.  

 

Databearbetning 

 

Dataanalysen var innebördsinriktad med en strävan efter att upprätthålla öppenhet och 

följsamhet för de undersökta fenomenen. Dataanalysen genomfördes i följande steg: 

 

 Samtliga intervjuer lyssnades igenom och de transkriberade utskrifterna samt 

observationsanteckningarna lästes igenom ett flertal gånger tills materialet i dess 

helhet kändes bekant. 

 Därefter ställdes följande frågor till materialet: Vad säger informanterna om hälsa? 

Vad säger informanterna om ohälsa? Vad säger informanterna om vårdande? Vad 

säger informanterna om bristande vårdande? 

 Informanternas uttalanden markerades och grupperades i meningsenheter; hälsa, 

ohälsa, vårdande som stöttar hälsan och brist på vårdande. Det bildades en ytterligare 

grupp, som döptes till "övrigt". Här fanns det beskrivningar som bedömdes ha viktigt 

innebörd men som inte passade in i de ovan nämnda meningsenheterna.  

 I nästa steg påbörjades bearbetningen av varje del för sig, men det visade sig att 

meningsenheterna hälsa och ohälsa samt vårdande och bristande vårdande lämpade sig 

att bearbetas som en meningsenhet och dessa meningsenheter fördes samman.  

 I nästa steg bearbetades delarna och de olika innebörderna som framträdde började 

prövas. Vissa innebörder visade sig att ha en hög abstraktionsnivå medan andra hade 

en lägre. Det fanns innebörder som kunde identifieras i meningsenheterna rakt igenom 

och bildade ett mönster som kunde beskriva fenomenet på en relativ hög 

abstraktionsnivå. Andra innebörder med lägre abstraktionsnivå beskrev snarare 

innehållet i intervjuerna.  

 När beskrivningen av innebörderna på denna högre nivå var klar i form av teman,  

följde en beskrivning av innebörder på en lägre abstraktionsnivå, med hjälp av 

underteman. För att illustrera underteman valdes individuella citat ut från intervjuerna. 

I detta skede var inte de äldre personernas och vårdarnas upplevelser separerade och 

resultatredovisningen var otydlig.  
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 För att få en tydlighet i resultatredovisningen separerades de äldres upplevelser från 

vårdarnas. Denna nya struktur medförde en omarbetning av teman och underteman, 

men mycket av det ursprungliga resultatet kunde behållas och användas. 

Bearbetningen resulterade i dessutom att man på ett mycket tydligare sätt kunde se att 

de äldres upplevelse av hälsa och ohälsa hade en stark koppling till vårdarnas 

upplevelser av vårdande som främjar hälsa respektive bristande vårdande som utgör 

hinder för hälsoprocesser. 

 I näst sista steg beskrevs innebörderna av de undersökta fenomenen. 

 Efter detta steg fanns det fortfarande alltför många och långa citat i 

resultatredovisningen och genom en ytterligare bearbetning ströks vissa citat, 

innebörderna lyftes ut och beskrevs och vissa citat och observationsskildringar som 

illustrerade innebörderna på ett unikt sätt flyttades ut från resultatet som bilagor.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Det är viktigt att försäkra sig om att individskyddskravet inte kränks och att individer skyddas 

från otillbörlig insyn, psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning när man 

bedriver forskning (Vetenskapsrådet, 2013).  

Individskyddskravet konkretiseras i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagarna får information om vad det innebär att delta i 

studien, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas och om alla inslag som kan tänkas 

påverka deltagarnas villighet att delta. Deltagarna i denna studie fick både skriftlig och 

muntlig information (Bilaga 1 och 2) med kontaktuppgifter till mig.  

Etiska dilemman förekommer inom all forskning oavsett metod, men observationsstudier kan 

upplevas som mer besvärliga eftersom forskarna kommer så nära inpå sina forskningssubjekt 

(Fangen, 2005; Lalander, 2011; Olsson, 2011; Polit & Beck, 2008). Trots grundlig 

information kan deltagarna uppleva att de har blivit utnyttjade när studien publiceras. I studier 

där deltagande observations används som metod vet man aldrig i förväg hur materialet 

kommer att tolkas vilket medför att forskaren aldrig kan ge en fullständig bild om vad 

forskningen innebär (Fangen, 2005).  

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta deltagarens samtycke (Fangen, 2005; 

Olsson, 2011; Polit & Beck, 2008; Vetenskapsrådet, 2013). I vissa fall, om undersökningen 

inte är av privat eller etiskt känslig natur och undersökningen är inom ramen för deltagarens 

normala arbetsuppgifter kan samtycke ges av företrädare, som t ex arbetsledning. Deltagarna i 

undersökningen har rätt att bestämma om och hur länge de vill delta och har rätt att avbryta 

sitt deltagande utan att det medför negativa konsekvenser för dem.  

Studiens genomförande godkändes av verksamhetscheferna på det aktuella särskilda boendet. 

Vid observationerna inhämtades deltagarnas samtycke muntligen. Anledningen till att vid 

observationerna inte inhämtades ett skriftligt samtycke av alla var att vid vissa aktiviteter var 

antalet deltagare stor, uppåt 50 personer, och att aktiviteterna som observeras inte var av etiskt 

känslig natur. 

Konfidentialitetskravet innebär att vid avrapportering ska det inte vara möjligt att identifiera 

deltagarna, att personal i forskningsprojektet omfattas av tystnadsplikt och att data förvaras på 

ett sådant sätt att utomstående inte kan få tillgång till dessa (Fangen, 2005; Olsson, 2011; Polit 

& Beck, 2008; Vetenskapsrådet, 2013). Kravet kan krocka med ett annat viktigt 

forskningsetiskt krav, nämligen kravet på kontrollerbarhet. När forskaren anonymiserar sina 

data kan inte någon annan forskare uppsöka samma ort och samma grupper eller personer för 
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att genomföra samma datainsamling och bedöma tolkningen av de insamlade data. Vid 

deltagande observation är konfidentialitetskravet starkare än kravet på kontrollerbarhet. I 

uppsatsen togs all data som kan härleda var studien ägde rum eller röja deltagarnas identitet 

bort. 

Nyttjandekravet (Fangen, 2005; Olsson, 2011; Polit & Beck, 2008; Vetenskapsrådet, 2013) 

innebär att de insamlade uppgifterna får användas enbart i forskningsändamål och inte får 

utlånas för kommersiella eller icke-vetenskapliga syften. Uppgifterna får inte heller användas 

för beslut och åtgärder som påverkar deltagarna om inte deltagarna godkänt detta.  

 

Betydelse 

 

Studiens resultat kan bidra till att öka kunskaperna om äldre personers upplevelse av hälsa. 

Resultatet kan även bidra till att  belysa och beskriva vårdhandlingar, bemötande och 

aktiviteter som bidrar till att stödja och stärka äldre personers hälsoprocesser när de bor på  

särskilt boende. 
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RESULTAT 

 

Resultatet redovisas i två huvuddelar. I den första delen redogörs min analys av hur de äldre 

beskriver sin upplevelse av hälsa medan i den andra delen redogörs för analysen av 

personalens beskrivning av vårdande som stöttar och främjar ökad hälsa. När de äldre 

beskriver sin upplevelse av hälsa beskriver de även hur de upplever ohälsa, som en kontrast. 

På ett likartat sätt beskrivs vårdandet av personalen, de berättar om vårdande som främjar 

hälsa, men de beskriver även vårdande som leder till ohälsa, ökat lidande och skador. 

Resultatet i dessa två delar består av innebördsteman som i sin tur tydliggörs av underteman 

(se tabell 1 s. 15 och tabell 2 s. 29). 

Hälsa  

 

De äldre som bor på särskilt boende skildrar fenomenet hälsa som en kontrast mellan 

rörelsefrihet och att vara fångad, att fortsätta leva i ett livsbejakande sammanhang och känna 

meningsfullhet och genom att beskriva variationer mellan vilket människovärde och betydelse 

man tillskrivs. Resultatet består av tre innebördsteman, Rörelse som frihet och andrum, 

Bevarad sammanhang och mening och Att vara viktig och respekterad. Varje innebördstema 

tydliggörs av underteman, se tabell 1 medan. 

 

Tabell 1. Hälsa  

 

Hälsa 

Rörelse som frihet och andrum Kroppsrörelser 

Rörelse i rummet 

Rörelse i tiden 

Sinnes- och tankerörelser 

Bevarad mening och sammanhang Att fortsätta vara kapabel och behövd  

trots uppbrott 

Att känna samhörighet 

Att vara viktig och respekterad Att leva i relativ nöjdhet 

Att känna värdighet 

 

Rörelse som frihet och andrum 
 

De äldre beskriver olika former av rörelse som ger välbefinnande och hälsa. Dessa kan vara 

fysiska genom kroppens rörelser, spatiala, då de äldre förflyttar sig kroppsligt eller med hjälp 

av ögonen, temporala, i form av tidsresor i minnenas värld eller sinnesrörelser och 

tankerörelser. Innebördstemat uttrycks i form av fyra underteman: Kroppsrörelser, Rörelse i 

rummet, Rörelse i tiden och Sinnes- och tankerörelser. Varje undertemas innebörd illustreras 

med hjälp av individuella innebörder i form av intervjucitat och observationer.  
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Kroppsrörelser  

 

De äldre beskriver att förmågan och orken att röra kroppen innebär frihet, oberoende och 

bryter enformigheten i tillvaron vilket bidrar till ökat välbefinnande. Rörelsehinder och brist 

på ork utgör hot mot självständigheten och ökar risken för ensamhet och en torftigare tillvaro. 

Att inte kunna röra sig innebär för vissa att livet begränsas och kan ge en känsla av 

meningslöshet medan andra inte upplever att den fysiska stillheten försämrar deras 

livskvalitet. Att inte kunna röra sin kropp medför att de äldre blir mer beroende, vilket ökar 

asymmetrin mellan den äldre och personalen. Intervjuerna visar att fysisk ansträngning kan 

medföra obehag och till och med smärta för stunden, men så länge den fysiska ansträngningen 

är förknippad med mening, mål eller känsla av hopp väljer de äldre att genomföra rörelserna. 

Aktiviteter som utförs i grupp medför även att de äldre får fler tillfällen att umgås med 

varandra. Fysisk aktivitet bidrar till att bevara sammanhang och mening när de äldre får 

möjlighet att utöva rörelser och sysslor som de behärskar. Aktiviteterna kan även innebära 

vila ifrån oro och ångest och därmed fylla en lugnande och rogivande funktion.    

En kvinna berättar om sina promenader utomhus som ger henne njutning och stimulans. Även 

sittgympan nämns av de äldre som en källa till fysisk aktivitet som kan ge välbehag och 

tillfällen till umgänge de boende emellan.  

 

Jag tycker att det är jätteskönt att komma ut, att ta en promenad och få lite luft. Och 

få röra på sig lite. Jag känner att det är skönt för hela kroppen om man har gått ut. 

Man liksom får lite annat att tänka på också… Det blir som ett avbrott i den här 

dagliga rutinen. Ja, det är inte roligt. [] Man är väldigt less ibland och tänker vad 

sjutton ska jag leva för liv? Om jag tänker så, så måste jag rycka upp mig och göra 

någonting. Ta en promenad eller hitta på någonting för att få lite andra tankar. Eller 

också tar man telefonen och ringer några samtal och pratar med någon utav barnen 

eller väninna eller någon. Så måste man göra. (Äldre person) 

  

En kvinna berättar att hon uppskattar sin gångförmåga vilket innebär att hon inte känner sig 

bunden till sitt rum som skulle kunna medföra ensamhet och tristess. Rörelsenedsättning som 

medför att hon inte kan böja och sträcka sig utgör inga hot för hennes oberoende eller 

välbefinnande eftersom hon har en strategi för att klara dessa problem.  

 

Ja, hälsan, den är viktigt alltså. Man kan nästan inte göra någonting annars. Det är 

fantastiskt att gå på benen som jag kan, jag kan inte böja mig och ta upp en sak eller 

hoppa eller sträcka mig efter någonting och det betyder att allting ligger framme som 

jag ska kunna få tag på. [] Skulle jag sitta här på rummet helt ensam bunden i en 

rullstol, så att jag inte kunde gå eller någonting, det skulle jag tycka var jättetrist. Då 

tror jag inte att man kan plocka fram något positivt alls, då skulle det blir så 

långsamt så usch, och inte kan man kanske hålla i en bok eller - jag, det finns ju 

mycket hjälpmedel också för den delen, men nej. (Äldre person) 

 

De äldre beskriver att smärta, brist på ork och rörelsenedsättning medför att de inte kan 

genomföra vissa aktiviteter som tidigare som de skulle vilja göra nu, vilket påverkar deras 

upplevelse av hälsa och välbefinnande. Nedsatt rörelseförmåga ökar även beroendet av hjälp. 

Situationen i nuet och osäkerheten för framtiden medför en pendling mellan upplevelser av 

uppgivenhet och hopp.  
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Det är inte så mycket som förut, för man klarar inte av att göra det. Jag gillade att 

dansa mycket. Men det kan jag inte göra nu när jag inte har någon kraft i kroppen 

längre. [] Det känns inte bra. Det känns dåligt. Det är mycket som man inte klarar av 

längre. Krafterna räcker inte till…. Då blir man lite deppig ett tag, men man kan inte 

göra så mycket åt så man får försöka tänka på något annat. För det händer inte så 

mycket, man gör inte så mycket. (Äldre person) 

 

Jag vet faktiskt inte vad det är för någonting, för det mesta, för hittills har det varit, 

för det mesta så känner jag leda. Att jag känner, hur ska det här gå, hur ska jag klara 

av att stå ut att leva så här år efter år. Och inte kunna gå och inte kunna stå och inte 

kunna dansa och inte kunna klä på sig själv eller någonting. Hur ska det gå? Men då 

- jag såg ett teveprogram där det var en rullstolsbunden kvinna som gav sig sjutton 

på att hon skulle gå och då gjorde hon det. Och då känner jag så här, för många 

gånger - på morgonen precis vid gryningen - då är jag inte medveten om att jag inte 

kan gå, och då känner liksom att det är så frestande att sätta ner fötterna i golvet och 

börja gå - då känner jag att jag kommer att kunna gå om jag bara vill. Jag kan nöja 

mig med att bara stå i 5 sekunder på högra foten, till att börja med. Och sedan ta det 

lite pö om pö, så kommer jag att kunna gå en vacker dag. Det kan ta åratal, men det 

kan löna sig. (Äldre person) 

 

Rörelse i rummet  

Vistelse i olika rum och miljöer påverkar de äldres möjligheter att agera och samspela med 

andra. Genom att röra sig i olika rum kan de äldre välja att umgås med andra, delta i olika 

aktiviteter eller dra sig tillbaka. Vissa miljömässiga villkor utgör en förutsättning för att 

personer som har rollator eller sitter i rullstol ska kunna röra sig fritt, men för att en miljö ska 

upplevas positivt och ge en ökad känsla av välbefinnande och gemenskap är dessa fysiska 

villkor nödvändiga men inte tillräckliga. Förflyttningen mellan och vistelsen i olika rum och 

miljöer påverkar den äldres upplevelse av välbefinnande och gemenskap. Det positiva 

samspelet mellan den äldre och miljön kan leda till att de äldre upplever att de får förverkliga 

sina livsprojekt medan om samspelet är otillfredsställande ger inte miljön utrymme för de 

äldres mål och livsprojekt. Ett levande exempel på ett förverkligat livsprojekt på boendet är 

ett bibliotek som har byggts upp och förvaltas av en äldre person. Ett annat exempel är 

dagrummet som trots sin betydande storlek är inbjudande och inte ödslig, tack vare föremål 

som ger hemtrevnad och väcker gamla minnen. Ett exempel på hinder för samspel i miljön är 

de nybyggda kökens utformning, som påminner om storkök och är anpassade för personalens 

behov. De äldre får inte tillgång till köket och kan inte delta i matlagningsaktiviteter eller ens 

hämta ett glas dricka eller ta en smörgås på egen hand utan måste ber personalen om det. 

Köken kan till och med vara avspärrade så att de äldre inte kan komma in och få tillträde. 

Miljön och atmosfären på särskilda boendet har en påverkan på den äldre människan, men den 

äldres upplevelse av sin totala livsituation har större betydelse för hur han eller hon upplever 

miljön och atmosfären. Rummet och miljön är subjektivt upplevda och ej enbart fysiska. 

Rummet och det som sker där kan upplevas som inbjudande för vissa och skrämmande för 

andra. Olika äldre upplever samma rum och de händelser som äger rum där olika beroende på 

vad de har för förväntningar, avsikter, erfarenheter, tolkningar och förmågor.  

Det egna rummet på boendet kan tillgodose behovet av trygghet, tillgänglighet och säkerhet 

samtidigt som det begränsade utrymmet kan utgöra ett hinder för kontinuitet i levnadsmönster 

och för att den äldre ska kunna uttrycka och bibehålla sin identitet och livshistoria. Vissa äldre 
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upplever att rummets existentiella egenskaper  och sådant som de själva uppfattar som 

betydelsefullt får stå tillbaka p.g.a. det begränsade ytan. Det egna rummet och det särskilda 

boendets gemensamma lokaler utgör en fast och trygg punkt men trots det kan vissa uppleva 

en känsla av främlingskap och svårigheter att anknyta till det nya boendet. För vissa äldre 

tycks inte det nya rummet på boendet kunna ersätta det gamla hemmet, som stod för 

vardagsliv, kontinuitet, socialt liv och identitet medan andra finner sig till rätta. Tidigare 

livserfarenheter och graden av institutionskänsla på särskilda boendet påverkar de äldres 

upplevelse.  

De äldre och deras anhöriga sätter prägel på lägenheten med hjälp av personliga tillhörigheter, 

vilket bidrar till att de äldre kan göra tidsresor i minnenas värld, upprätthålla sin identitet och 

hemkänsla. Det kan ändå vara svårt att utveckla känslomässiga band till det nya boendet i 

synnerhet om urvalet av kära ägodelar inte sker i samarbete med den äldre och inget hänsyn 

tas till den äldres behov och känslor.  

 

Hur mycket kort det än är. För det var inte jag som möblerade in mig, utan det var 

mina två barn. Det var de som hade flyttat in här. Så de satte upp tavlor och 

fotografier och jag småskrattar när jag ser det, vad de har valt ut.  De har valt ut 

några tavlor som inte jag skulle ha valt. Den ena är min son och den andra är min 

dotter. Min dotter har gjort den där och det var inte min son som gjorde den andra 

men han har – det påminner om när han flyttade hemifrån. Och så har de satt upp 

kort på sig själva och sina barn. Det är så rart, men det är inte jag som har valt det. 

Intervjuaren: Då förstår jag att det inte är du som har valt och möblerat. Är det för 

sent att ändra nu? Finns dina saker kvar? 

Äldre person: Nej, de är borta. Sakerna är borta, det som finns är det här. Men det 

är inte fel det här… Men mina barn, de kommer inte och hälsar på mig någonting. 

Och då känns det lite grann så här att barn och barnbarn, det är fullt här, men de 

kommer aldrig och hälsar på mig. Det är inte verkligheten. [] Jag tänker att det är 

svårt. Att det är en utmaning att uppnå välbefinnande och hälsa i det här boendet 

som jag har idag. Det är inte så lätt. Men det är en utmaning och om jag kan öppna 

dörren till välbefinnande och hälsa så är det en större vinst eller skulle vara om jag 

inte vore här. För att det här är … har inte de bästa oddsen. (Äldre person) 

 

Andra äldre personer är tillfreds med sin boendesituation, både avseende med på det fysiska 

rummet och själva atmosfären. En kvinna resonerar om sina behov och konstaterar att boendet 

uppfyller hennes förväntningar. 

 

Vid närmare eftertanke så bor jag bra här. Slipper ha en stor lägenhet att städa, och 

hemhjälp är svårt att få och äldreomsorgen krisar. Här har man det bra. [] 

Omgivningen. Vänliga människor. Att jag får träffa min gamla granne, hon har 

flyttat hit. [] Jag menar, jag saknar ingenting och de hjälper mig. Och läget och allt, 

och att ha naturen inpå knutarna, bara det. Så, jag har inga klagomål. [] Men annars 

är jag väldigt nöjd med tillvaron. Jag har inga drömmar om att åka dit och åka dit. 

Det är bra att jag har denna omgivning och jag går det jag orkar. [] Jag menar att inte 

begära det och det och det. Resa gör jag inte. Jo, jag ser framemot att buskarna på 

gården kommer upp någon gång (skrattar). Det händer väl om två år, tror jag. (Äldre 

person) 
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Rum som förvandlas för att passa olika sociala aktiviteter kan öppna den annars slutna 

världen som ett särskilt boende utgör. Det sociala livet och interaktionen som i vanliga fall är 

beroende av personalens stöd, kan bäras upp av de äldre själva i större utsträckning. Ett 

exempel som skildrar detta är pubverksamheten som anordans i boendets dagrum.   

 

Idag var jag nere i vardagsrummet. Det var den här föreningen för äldre som låg lite 

bakom. Vi fick smaka vitt, rött och portvin. Det var smarrigt. Och de frågade på 

försök vilket vin var dyrast? Det måste vara portvin. Jag minns inte att jag hade köpt 

det. Det var så svingott. Med dansk mögelost. Oj, oj, oj (skrattar). Sedan åkte jag 

upp hit. Knäppte på teven och jag drack kaffe. (Äldre person) 

 

Det är dock inte alla som uppskattar aktiviteter med många deltagare, en del äldre föredrar 

småskaligheten. En äldre dam beskriver att hon tycker att det är svårt att möta andra svårt 

sjuka äldre i dagrummet. Däremot tycker hon att det går bra när gruppen är mindre. 

Deltagarna i den mindre gruppen är inte friskare än i den stora, så skillnaden i den äldres 

upplevelse har ett samband med gruppstorleken och miljön snarare än de andra deltagarnas 

fysiska hälsa.  

 

Ibland kan det vara jobbigt att gå ner till stora salen bredvid, dagrummet. Jag tycker 

att det är för jobbigt, jag vill inte se flera sjuka sitta i rullstolar, nej, usch, jag vill inte 

se det. Då drar man sig ibland att gå ner till det där rummet. Jag vet inte, jag har inte 

hört någon annan att säga så, så jag är nog ensam om att känna så. Torsdagsgruppen 

är en liten grupp, det känner jag mycket för. Och vad bra det är när vi är sju stycken. 

Kommer man in i det där sällskapsrummet, då är vi omkring 40-50 personer. Och en 

del är dåliga runt omkring, en del ser inte, en del hostar, nej, usch, då vill jag inte 

vara med. Då sitter jag hellre hela dagarna här ensam, jag är inte ett dugg rädd för att 

vara ensam. (Äldre person) 

 

En rörelse kan ske genom att den äldre förflyttar sig fysiskt, men även när blicken flyttar 

mellan olika miljöer. Rummets gränser kan lösas upp genom att utsikten från rummet erbjuder 

kontakt med t.ex. naturen.  

 

Oh, titta vad min skog är fin. (Pekar utanför sitt fönster.) Nu kommer fåglarna snart 

och kommer att flyga där emellan. Då är man ju i något annat som man tycker om 

samtidigt som man svänger om mot andra sidan, om du förstår vad jag menar. [] Ja, 

varje morgon när jag tittar ut så är det snö på träden. När det ramlar: Titta det är 

borta nu! Precis som om det vore en kompis som ramlar ner. Vi ska vara glada att vi 

har natur att gå ut i. Har man långsamt eller tråkigt, ta en kort promenad och ta en titt 

på det som finns. Jag tycker absolut det. Det märker du på mina tavlor att jag tycker 

att naturen ska vara med överallt. (Äldre person) 
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Rörelse i tiden 

Att de äldre lever samtidigt i nuet och i det förflutna, i minnenas värld, är starkt framträdande 

i intervjuerna. Under samtliga intervjuer gjorde de äldre avstickare från intervjufrågorna och 

berättade episoder från det förflutna, både från barndom och vuxen ålder. Det tidigare levda 

livet återupplevs och omtolkas i perspektivet av de äldres samlade livserfarenheter i nuet. 

Behovet att få berätta är stort. Detta behov kräver en mottagare som har förutsättningar och 

förmåga att ta emot berättelserna och därmed stärka de äldres känsla av mening, hopp och 

identitet. Minnena kan vara glädjefyllda eller plågsamma, de är betydelsefulla för och har 

inverkan på de äldres upplevelse av hälsa och välbefinnande. Tidsresorna och minnena kan 

innebära och vålla skilda upplevelser av både styrka och skörhet. Styrkan ligger i att den 

ledsamma verkligheten kan balanseras med glada minnen. Skörheten blir framträdande när 

minnena består av gamla sorger och besvikelser. Minnesresorna kan för vissa innebära ett 

minskat behov av ytliga kontakter, de fyller en viktig social funktion, där kontakten med 

andra sker genom den äldres inre föreställningsvärld. Andra har stort behov av att få utlopp 

för sina känslor, berätta och försonas. Tidsresan sker inte enbart bakåt, det finns tankar och 

planer som rör även framtiden.  

 

En äldre kvinna berättar ingående om sina minnen från barndomen, ungdomstiden och sitt 

vuxna liv. När hon berättar om glada minnen avslutar hon med att säga: "Såna minnen lever 

man länge på." (Äldre person) Samma kvinna berättar även om hur sorgliga minnen som 

kanske hänt för länge sedan påverkar hennes sinnesstämning och välbefinnande. ”Det är sånt 

som man mår dåligt av. Det gör jag än idag.” 

En annan äldre kvinna beskiver sin strategi för hur hon använder sig av sina gamla minnen för 

att råda bot på tristess. 

 

När det blir tråkigt, då gäller det att snabbt förflytta sig till sina gamla, trevliga 

minnen. Ja, men jag tycker att det är så. Jag satt här innan du kom och tittade på 

kort. Man kommer ihåg allting  och jag tycker att det är så bra  att det finns kvar på 

kort. Man kan fortsätta livet ändå, på låtsas som jag säger. Det är mycket som på 

låtsas. (Äldre person) 

 

Sinnes- och tankerörelser 

Rörlighet i sinne och tanke kan bidra till att de äldre upplever stunder av välbefinnande, ro 

och framtidshopp även om deras nuvarande situation kännetecknas av lidande, hopplöshet och 

meningslöshet. Det innebär inte att de undviker eller förnekar obehagliga och skrämmande 

känslor och tankar, utan att de kan acceptera sin situation, kan lossa det mentala greppet om 

dessa och inte fastna i en känsla av hopplöshet och mörker. Det sker ingen rörelse mot hälsa 

och välbefinnande då det råder stillhet och instängdhet i sinnet på grund av livssituationer 

som är plågsamt svåra att handskas med.  

Informanterna beskriver hur de skiftar tankar för att växla sinnesstämning och känna glädje 

och framtidstro. Tankarna kan bidra till att de förmår vidta åtgärder i form av olika aktiviteter 

som bryter ledan och olusten. 

 

Men det var roligt för det är så enkelt. Jag vill inte bli ledsen, alltså hoppar jag över 

till att tänka på någonting riktigt roligt. Ja, tankarna finns ju där. Jag tror att jag har 

väldigt lätt för att försöka kasta bort en ledsam tanke för att med det samma hitta 

något annat. (Äldre person) 
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En kvinna beskriver sitt liv som meningslöst och förmedlar att hon har gett upp hoppet. Det 

finns dock stunder då hennes stillastående och statiska likgiltighet och missmod rubbas. 

Hennes uppmärksamhet riktas då utåt mot något som hon tycker är roligt och stunder av skratt 

ger ett avbrott i hennes annars dystra tillvaro. I intervjun återberättar hon om en leksakstupp 

som får henne att skratta. Vid tillfället då intervjun genomfördes fanns det ett flertal olika 

föremål i dagrummet som påminde om svunna tider, bland annat den ovannämnda 

leksakstuppen som påminde om uppskruvbara plåtleksaker från 1940- och 50-talet.  

 

Det är säkert sju år sedan som jag mådde så dåligt att jag kände att jag inte orkade 

leva längre. Och så är det fortfarande, fast nu har jag vant mig vid känslan. Så att, nu 

när jag tänker på det och jag står upp. Eller står upp, jag kan ju inte stå, jag sitter i 

rullstolen - och sitter nära fönstret, då kommer tanken då om jag skulle hoppa ifrån 

fönstret och ta livet av mig. Och då känner jag att, nej, det går inte, att jag vill inte. 

Jag vill bara inte. Varför vill du inte? säger någon. Du har ju ingenting att leva för. 

Nej, visserligen inte, men jag vill inte. Så jag kommer inte längre än så. Jag har ett 

meningslöst liv, för det mesta. Utom då som jag sa till dig i vissa stunder. Det är då 

att mitt upp i allt elände så kan jag börja skratta. Om vi sitter i dagrummet och 

hänger, sitter någon och flåsar så här och så sitter min granne och en annan granne 

svär. Och så sitter jag och min granne och en till granne tysta vid vårt bord. Och så 

kommer någon och ska lätta upp stämningen och kommer med en uppskruvbar 

leksakstupp, (skrattar), och så skrattar jag åt truppen, för jag tycker att den är ganska 

rolig. (Äldre person) 

 

Bevarad mening och sammanhang 
 

Flytten till ett särskilt boende beror på att den äldres behov av stöd, omsorg och vård inte 

längre kan tillgodoses i det ordinarie boendet. Det ökade hjälpbehovet betyder inte att de äldre 

vill bli passiva mottagare av stödinsatser. Risken är stor att detta sker och medför att de äldre 

förlorar både sammanhang och mening i sin tillvaro. Resultatet visar att hälsa och 

välbefinnande har en stark koppling till att de äldre känner att de kan fortsätta göra nytta och 

att de känner sig behövda. Risken för att de äldre upplever ohälsa och förlorad mening ökar 

när uppbrottet från det ordinarie vardagslivet inte kan kompenseras på särskilda boendet och 

kontinuiteten i livet bryts helt och hållet.  

Innebördstemat kan tydliggöras av två underteman: Att fortsätta vara kapabel och behövd 

trots uppbrott och Att känna samhörighet.  

 

Att fortsätta vara kapabel och behövd trots uppbrott  

De äldre beskriver att hälsa är att kunna fortsätta vara aktiv och bidra utifrån de egna 

förutsättningarna och att livet får ha en naturlig fortsättning trots att flytten till ett särskilt 

boende innebär ett uppbrott från det egna hemmet och från ett naturligt sammanhang. Flytten 

innebär även att de äldre träder in i en ny livsfas. Uppbrottet behöver inte vara fullständigt om 

tidigare vanor får behållas och den äldres identitet värnas. De äldre upplever att de har hälsa 

och mening i sitt liv när de räknas som handlingskraftiga och betydelsefulla personer med 

eget ansvar, trots sjukdomar och funktionsnedsättningar som hindrar de att utföra vissa 

uppgifter. Upplevelsen att känna sig behövd signalerar att den äldre är en viktig person. 

Meningsfulla aktiviteter och känslan att vara behövd som bekräftas kan skapa nya 

sammanhang i en främmande och ovan miljö, som ett särskilt boende kan uppfattas som. 
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Känslan att vara behövd kan förstärkas genom handlingar som de äldre gör på boendet för att 

hjälpa andra, genom att uppmärksamma betydelsefulla handlingar som den äldre har gjort 

tidigare i livet eller genom att de äldre blir lyssnade på och deras kunskaper och erfarenheter 

hamnar i fokus och tas emot med tacksamhet. Den instrumentella och rationella 

organiseringen av arbetet berövar dessvärre de äldre att vara behövda och därmed riskeras 

deras upplevelse av hälsa och välbefinnande.   

En äldre kvinna som har bott på boendet i ett halvt år beskriver flytten som hemsk trots att 

hon trivs på boendet. Hon berättar att hon fortsätter med att städa trots att hon får hjälp och att 

hon även skulle kunna laga mat om hon hade varit hemma. Hon beskriver att hon kan laga 

mat men får inte göra det på boendet. 

En annan kvinna berättar under intervjun om sitt yrkesliv som bibliotekarie med stolthet och 

hon talar även om böcker som hon lånar och läser. Hon går till biblioteket flera gånger i 

månaden och dessa besök utgör en viktig del för henne i livet. Besöken där hon ser gamla 

låntagare bidrar till att hon fortsätter att vara i ett sammanhang. 

En kvinna berättar om sitt liv som har kantats av sorg och motgångar, men hennes upplevelse 

av mening kopplas till att hon har hjälpt en annan genom att vara förebild för denne.  

 

Jag kan inte förstå vad meningen med mitt liv är, men när jag tänker på mina vänner, 

nu har jag nästan inga vänner, med de få vänner som jag har. Igår ringde det en vän, 

E heter hon.  Och om jag skulle säga att jag inte vet vad meningen med mitt liv är, 

då säger hon: Men du som har varit min ledstjärna, i jobbet är det du som har visat 

mig hur jag ska vara mot människor. Och jag som har aldrig haft någon sådan 

förebild på jobbet. Då tänker jag på att, om jag har … människor som är döda eller 

som är levande som för mig har visat vägen, så även de döda har ju visat vägen. 

Vilka författare som jag läser och vilka konstnärer jag bryr mig om, som har visat 

vägen. Och om jag för en enda människa har visat vägen, då har mitt liv en mening. 

(Äldre person) 

 

När en äldre person flyttar till ett särskilt boende finns det möjlighet för denne att fortsätta ta 

ansvar för sina läkemedel men vanligtvis tar personalen över ansvaret för 

läkemedelshanteringen. Det kan bli ett avbrott, den äldres ansvar upphör att gälla.  En äldre 

dams berättelse vittnar om att hon skulle kunna fortsätta sköta sina läkemedel. Det skulle till 

och med kunna vara mer patientsäkert, då hon påpekar att personalen kan glömma bort hennes 

läkemedel som måste tas på givna tider på grund av hennes sjukdom. I intervjun framkommer 

att hon accepterar rutinerna som bryter hennes fortsatta ansvar, trots irritation över slarvet från 

personalens sida. Hon har delvis ett fortsatt informellt ansvar i och med att det är hon som 

måste påkalla personalens uppmärksamhet då det är dags för henne att ta sina läkemedel. Den 

äldre begrundar om hon kan vara medansvarig till att personalen glömmer bort hennes tider 

eftersom hon brukar påminna dem.  

 

Intervjuaren: Vad skulle betyda för dig att sköta medicineringen själv? 

Äldre person: Ja, jag vet inte vad det skulle betyda eller om det skulle betyda så 

mycket. Man tänker inte så mycket, men jag blir irriterad många gånger för att de 

kommer för sent och för att de inte kommer ihåg och att man ska påminna dem. Det 

är inte så bra. Men man vet inte hur man skulle reagera och komma ihåg varje gång 

men jag har ju gjort det i flera år hemma och det har gått bra. Men det är bra att man 

slipper ha ansvar. De tar ju bort den där ansvarskänslan för allt man ska göra själv. 

Men jag tycker att det är bra här.  
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Intervjuaren: Du sa att de tar bort ansvarskänslan. Det lät intressant. 

Äldre person: Ja, lite grann. Man tänker ofta så att det där kan jag göra själv, om 

det vore så. Men nej, nu är det inte så, man måste göra så att man lyder 

bestämmelserna.  

Intervjuaren: Varför då? 

Äldre person: Ja, man kan inte börja bråka om såna saker som inte (skrattar) som 

inte är så viktiga egentligen. Det funkar ju som det är. Man får ju hjälpa till och 

behålla ansvaret lite grann. Det får man ju göra. Det kan ju hända att det är det som 

gör att de glömmer en också, därför att man kommer ihåg att säga till. Ja, det finns 

mycket saker som kräver ansvar som det är skönt att de tar ansvar för. Det är skönt, 

för man tänker att det inte angår mig. Varför ska jag göra det? (Äldre person) 

 

I intervjuerna beskriver de äldre det paradoxala med att det inte är de själva som styr sina liv 

utan att kontrollen ligger hos personalen och i organisationen. Å ena sidan ger denna 

kravlöshet en känsla av trygghet och upplevs som en befrielse från krav och ansvar, å andra 

sidan kan de minimala kraven orsaka frustration p.g.a. att de äldre är utlämnade till krafter 

utanför sig själva, exempelvis till vårdpersonal, läkare eller anhöriga. De äldres möjlighet till 

kontroll över den egna tillvaron minskar. 

 

Man får vänta mycket på saker som ska göras. Det kan vara städning eller när man 

ska duscha. Man får vänta och vänta och vänta innan de har tid. (Äldre person) 

 

En kvinna beskriver att hon pendlar mellan att förlita sig på läkarens ordination och sina 

kroppsliga upplevelser för det som kan vara bäst för henne. Det goda vårdandet innebär ett 

icke paternalistiskt förhållningssätt där personalen visar en omedelbar lyhördhet och tar den 

äldres upplevelser på största allvar gällande deras symtom och hur de tolkar dessa.  Det finns 

en tillit till den äldres kunskaper om den egna kroppen och en öppenhet för ett samarbete för 

att uppnå bättre hälsa.  

 

De talar om hur de ska göra och så struntar de (andra äldre personer) i. Det är fel. 

För har vi den förmånen att vi kan träffa läkare så ska man också rätta sig efter 

honom. …[] Och då frågade jag sjuksköterskan: ”Kan jag få ta bort två tabletter på 

prov?” ”Ja, det får du så gärna göra, om du känner för det. Då ska vi skriva upp det 

med det samma.” Och jag fick inga känningar och där tog jag bort fyra tabletter på 

en och en halv månad, så nu har jag så lite mediciner kvar. Bara det, att man blir 

starkare om man är rädd om fysiken. [] Jag tänker att jag klarar min egen kropp 

bättre och att min lever håller längre om man minskar på värktabletter.  

Intervjuaren: Det är så intressant att du beskriver att man ska lyssna men samtidigt 

var det du som tog initiativet.  

Äldre person: Ja, det är olika individer. Ja, jag tycker att jag har det hur bra som 

helst. Jag förstår att du tycker att det låter konstigt, det är mot varann. [] Det blir som 

att man tänker åt båda hållen. Mycket med det jordiska (skrattar). (Äldre person) 
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Att känna samhörighet 

Resultatet visar att de äldres sociala situation och känsla av gemenskap är intimt förknippade 

med upplevelsen av hälsa. Välfungerande relationer utgör ett stort stöd medan bristfälliga 

relationer påverkar hälsan och välbefinnandet negativt. Gemenskapen med familj och vänner 

utgör en grundtrygghet och innebär en bekräftelse och bevis på att den äldre är betydelsefull 

för andra.  Intervjuerna visar att relationer till övriga personer på boendet också kan stärka de 

äldres känsla av välbefinnande och ge ett sammanhang. Humor och skratt, gemensamma 

intressen och aktiviteter samt empatiskt lyssnande bidrar till att gemenskap och samhörighet 

skapas. Relationen och samhörigheten mellan de äldre och personalen kan dock inte bli helt 

symmetrisk, vilket åskådliggörs i en intervju där en äldre berättar att hennes 

omvårdnadsansvariga sjuksköterska lämnar arbetsplatsen och därmed kommer deras nära 

relation att upphöra. 

 

De äldre berättar om familje- och vänskapsbandens betydelse för hälsan på följande sätt: 

 

Hälsa för mig är väl … att man har det bra hemma och … det är svårt att säga så här 

på en gång… men… att man inte blir alldeles ensam och inte har några anhöriga 

eller så. Jag har turen att inte ha det så. (Äldre person) 

 

Och att min dotter är här nästan varenda dag, annars ringer hon. Det är den största 

tryggheten. Annars skulle jag känna mig som något lätt fjäderaktigt som försvann. 

Min dotter och jag har mycket kul ihop. Hon är 60 år och jag är 83. (Äldre person) 

 

En annan kvinna beskriver sin smärta och förtvivlan över att hennes barn inte kommer och 

hälsar på henne. Hon lever med ett existentiellt lidande och vittnar om sin ensamhet, 

övergivenhet,  besvikelse och skuldkänslor.  

 

Min dotter är läkare och det är mycket. Mycket att göra på jobbet och så har hon tre 

barn, och det är mycket, mycket att göra med barnen. Det yngsta är 1,5 år och det 

alltid någon som är sjuk. Och …  vi har inte setts på jättelänge. Vi sågs när de höll 

på att flytta ut, som hastigast. Men om jag säger nu: Kan vi inte träffas? Men 

självklart, säger hon, men jag har fullt upp och hinner inte, säger hon. Och min son 

likaså… Det känns som om inte tycker om mig. …[] Om de skulle hälsa på mig då 

skulle jag må mycket bättre. Jag kan inte tvinga dem. … Det kändes nu på julen och 

Nyår, då kändes det som ett hårt slag att de inte kom och hälsade på … 

Intervjuaren: Vad tänkte du då? 

Äldre person: Då kände jag att jag inte hade varit en bra mamma. För hade jag varit 

en bra mamma så skulle de ha kommit och hälsat på mig. (Äldre person) 

 

De äldre berättar om sin relation till personalen och lyfter fram hur betydelsefull denna 

relation kan vara för deras trygghet och välbefinnande. Relationen innebär på ett djupare plan 

att de äldre känner sig sedda och unika. Kontakterna som beskrivs präglas av professionell 

närhet. 
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Man är inställd på att man ska träffa E (personal) och att det är trevligt när man är 

där. [] Hon är verkligen en klippa. [] Hon är fantastiskt för det är precis som om det 

skulle vara hon och jag, att vi sitter tillsammans, så känns det. (Äldre person) 

Och jag har tyckt mycket om min sjuksköterska som då är M. Som tänker lämna oss 

nu, tyvärr. Tråkigt, men vad ska man göra? Det är inte mycket att göra. Han är, ja, 

bara man ser honom så blir jag glad. Han är en injektionsspruta på något vis. [] Det 

är väl att man får prata ut med honom om saker och ting. Om man har problem till 

exempel. Det är han som är min sjuksköterska. [] Jag tycker att han lyssnar, och det 

är det.  (Äldre person) 

Humor och att skratta tillsammans kan vara ett uttryck för samhörighet. När de äldre och 

personalen skrattar tillsammans signalerar man att varken den äldre eller personalen är 

utbytbara i ett omsorgssystem som i stora delar bygger på att de äldre är objekt för likriktade 

och rationaliserade insatser.  

 

Min kontaktman och jag pratar mycket om naturen. Titta, säger vi och hör här! så 

sjunger vi som fåglar (skrattar) åt varandra. De som sitter i matsalen, de tror inte att 

vi är kloka här inne. Vi skrattar om allting . (Äldre person) 

Även andras besökande kan bidra med sammanhang:  

 

Att man kan skoja med dem som är omkring en. De som arbetar här och de som 

kommer hit på besök. Man blir ju lite bekant med de släktingar som kommer hit och 

besöker oss som bor här. Om man har setts ett par gånger och så frågar man, men det 

gör jag inte men jag skulle vilja det (skrattar) Men de säger "Vad du är glad jämt" 

säger de som kommer och hälsar på här. Ja, jag är ju så. [] Sedan tycker jag att det är 

alltid en färgklick när det är manligt när det är killar. För då kan man skoja på ett 

annat sätt kanske. Det tycker jag är kul. (Äldre person) 

 

Att vara viktig och respekterad 
 
Resultatet visar att de äldres förväntningar på vården och omsorgen är relativt låga, de 

uttrycker en tacksamhet över att de får hjälp och omsorg över huvud taget. De lever i en 

relativ nöjdhet.  De äldres vetskap om att vem som helst utan kompetens kan få anställning 

inom äldreomsorgen signalerar att arbetet med sjuka äldre inte är viktigt, vilket påverkar de 

äldres välbefinnande. De beklagar sig över vissa problem, men bagatelliserar dessa i samma 

mening. Texterna vittnar om de äldres foglighet, och att de äldre ställs inför svåra prövningar i 

anpassningsprocessen till en ny livsmiljö. Anpassningen kan ske omedvetet, men de äldre 

skildrar hur de lever upp till beteenderegler och rollförväntningar. De vill inte vara till besvär 

och accepterar begränsningar som en naturlig sak, vilket påverkar förutsättningarna för en 

rörelse mot ökad hälsa. Innebördstemat består av två underteman: Att leva i relativ nöjdhet 

och Att känna värdighet. 
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Att leva i relativ nöjdhet  

De äldre kan prata i nedsättande ordalag om sig själva utifrån ålder och genus, som om de inte 

hade samma rättigheter som de yngre. Följden kan bli lägre förväntningar och större 

tacksamhet för det de får.  

 

Jag menar, är man 80 år gammal kärring, de skäms inte bort i nuvarande Sverige. 

(Äldre person) 

Det känns som om de gamla - de gamla säger jag för att jag känner mig inte gammal 

själv - de gamla på ett sätt stumma. Alltså de, de är tacksamma för ganska lite. 

(Äldre person) 

 

De äldre anpassar sig till personalen, till rutinerna och till rådande regler utan att ifrågasätta 

eller protestera nämnvärt mycket. Livet på ett särskilt boende är fortfarande ett liv på 

institution och inte i ett hem, trots att de äldre har ett hyreskontrakt och betalar månadshyra 

för sitt boende. Hälsan påverkas av anpassningen när de äldre inte har möjlighet att sätta sina 

egna önskemål och behov i första rummet.  

En kvinna beskriver hur hon har anpassat sig och tar hänsyn till personalen när hon behöver 

hjälp. Kvinnan sätter personalens behov före sina egna.  

 

Jag försöker passa in när jag ser att de inte har till exempel sin rast. Jag försöker 

vänta tills de är färdiga och sedan ringer jag med det samma på hjälp. Eller om det är 

något hålrum på morgonsidan, då passar jag på där. (Äldre person) 

 

De äldre utgår ifrån att det är de som måste anpassa sig, att det inte finns något annat sätt. 

Utgångspunkten för vårdandet utgår inte ifrån de äldres livsvärld och behov  utan från 

organisationens rationella och mekaniska krav. När vården inte baseras på de äldres livsvärld, 

finns det små möjligheter att upprätthålla kontinuiteten från deras tidigare liv.  

 

Jag tycker att det är riktigt bra, man får inte begära för mycket heller när man …  det 

kan aldrig bli lika som man har det hemma, men det är bra, tycker jag. Ja, det finns 

ju saker som man tycker att det och det ska bli gjort. Det kan vara små saker som 

man hänger upp sig på, men det måste man lära sig att tänka om och se över sånt här 

och tycka att det går bra i alla fall. Det måste bara bli så när man är så här. Man får 

bara ta det som en upplysning och vet att jag måste ha det så här på grund av det 

sjuka. Och sedan kan man inte göra så mycket mer, tycker jag (skrattar). (Äldre 

person) 

 

Att känna värdighet 

Att känna värdighet när man bor på ett särskilt boende och är beroende av hjälp kan betyda att 

den äldre blir respekterad, att de äldres tid är värd lika mycket som personalens och att den 

äldre slipper bli utsatt för situationer som är förnedrande och förknippas med skam. Värdighet 

betyder även att den äldres lidande tas på allvar och att personalen agerar för att minska 

lidandet. Att ha bråttom och inte ge tillräckligt med tid för de äldres behov signalerar att 

vårdarnas tid är viktigare än de äldres. Fokusen flyttas från de äldres upplevelse till 
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arbetsuppgifter som ska klaras av vilket kan medföra att vårdandet blir distanserat. De äldre 

påtalar att de önskar att personalen bör ha högre kompetens, bättre språkkunskaper och deras 

förhoppning är även att personalen har aktivt valt att arbeta inom äldreomsorgen. De upplever 

att det är oroande veta att vissa har hamnat inom äldreomsorgen p.g.a. att de inte har fått 

något annat arbete. "Det ska inte gå att komma nästan direkt från gatan och börja med oss.” 

(Äldre person) 

 

När man pratar närmare med personalen, då finns det de som säger att de alltid 

älskat att jobba med gamla. Och det får man ju tro på när de säger det då. Men sedan 

finns det de som säger att ”jag kom in av en slump i det här jobbet”. Och … ibland 

så blir jag rädd och tänker att urvalet, alltså de som jobbar här, de har inte valt sitt 

jobb. Utan det har blivit det sista tänkbara. Då blir man ju skrämd. (Äldre person) 

 

En kvinna beskriver hur de äldre själva tar ansvaret för att hålla igång samtalet runt matbordet 

när personalen inte kan tala svenska, vilket påverkar sammanhållningen på ett negativt sätt.  

 

De sitter tysta vid matbordet, de säger aldrig någonting. Då är det inte riktigt någon 

sammanhållning när det är så här. Fast jag tycker att vi försöker i alla fall att hålla 

ihop och hålla igång samtalet, men det är lite dåligt. (Äldre person) 

 

Intervjuerna skildrar även att de äldre påverkas av resurssättningen. De uppfattar att 

personalen har tidsbrist och är jäktade. Andemeningen är att personalens tid är viktigt, medan 

de äldres tid inte är viktig, utan de får vänta på hjälpinsatser.  

 

Ja, det är klart att flickorna där ute – fast de verkar så jäktade jämt. Det tycker jag är 

värst. Det är för lite personal här på förmiddagarna. Alla ska tas upp, de som ligger. 

Det blir en dag så för mig också, kanske. Det vet man ju inte. (Äldre person) 

Jag blir irriterad när de inte har tid. ”Jag kommer snart” och ”får jag lite tid”. Och så 

kommer det aldrig den där tiden. Det är väldigt irriterande. (Äldre person) 

 

En äldre beskriver sin känsla av utsatthet och skam genom att beskriva skillnaderna som hon 

upplever vid byte av inkontinensskydd. När hon nekas hjälp till toaletten upplever hon 

hjälplöshet och förnedring. Själva beroendet kan upplevas som en kränkning, vilket förstärks 

genom att hennes behov av att få gå på toaletten inte hörsammas.  

 
Om den personal som tar hand om mig, när jag kissar och bajsar, om den har 

barmhärtighet, då behöver jag inte känna mig dum. Och då är det ett gott betyg på att 

det är en person som passar. Eller, det blir inte ångestladdat. 

Intervjuaren: Vad gör de? Eller hur gör de? Att du känner barmhärtigheten. 

Äldre person: Ja, de gör det. Man känner det på handen. Man känner när handen är 

på kroppen. Om handen är hård så här (visar) och kall och det går fort så här, då är 

det jobbigt. Men om handen är ganska mjuk och så här, tar på kroppen så att… Den 

smeker inte, men det blir i alla fall en beröring som känns, och man känner 

skillnaden på den handen som tog hårt. … Man är så hjälplös. Och jag kan inte stå 

och gå till toaletten så jag måste ha hjälp. De måste lyfta upp mig med lyften och så 
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byta på mig, och så har de inte alltid tid och då måste jag kissa i blöjan. Då säger de 

åt mig att ”du får kissa i blöjan”. Och då känns så dumt att jag ska kissa i blöjan, när 

jag är kissnödig och skulle vilja gå på toaletten. Men om jag blir tillsagd att kissa i 

blöjan, så känns det på ett sätt lättare att jag har kissat i blöjan. (Äldre person) 

 

Samma äldre kvinna berättar även om sin nästintill outhärdliga smärta som hon led av under 

en lång period innan hon blev insatt på adekvat läkemedelsbehandling på en specialistklinik. 

Smärtan gjorde henne helt beroende av hjälp och vård, men samtidigt beskriver hon ett 

vårdande som kränker, förödmjukar och ökar vårdlidandet istället för att lindra lidandet, som 

är både sjukdoms- och existentiellt relaterat. Hon överges och hamnar i ett utanförskap, som 

överskuggar även de vårdmöten då hon inte överges. Rädslan för att överges dominerar 

hennes upplevelser i dessa situationer. Hennes upplevelse av hälsa och situationen som 

beskrivs utgör ett talande exempel på att man inte kan dela upp eller dikotomisera vårdandet, 

den medicinska kompetensen och behandlingen utgör en lika viktig del som bemötandet av 

den äldre vilket baseras på hennes livsvärld och förståelsen för hur hon upplever sin situation.  

 

De säger till exempel. Nu är det ganska bra, men i början så skrek jag, för det gjorde 

så ont. Jag skrek jättehögt. Och då kunde de säga: ”Om du skriker, då går jag 

härifrån.” … ”Om du skriker så får du vara ensam i rummet.” … 

Intervjuaren: Hur kände du då? 

Äldre person: Det är en bottenlös förtvivlan man känner. 

Intervjuaren: Vad kände du när någon inte sa så och stannade kvar?  

Äldre person: Då var jag rädd att de skulle gå snart. (Äldre person) 
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Vårdande 

 

I denna andra del av resultatet redovisas de innebörder som framkommit i analysen av 

personalens beskrivningar av vårdande som stöttar och främjar de äldres hälsa. Resultatet 

består av fyra innebördsteman, Vårdande som utgår ifrån den äldres livsvärld, Vårdande som 

främjar balansen mellan rörelse och stillhet, Vårdande som bevarar sammanhang och 

mening och Vårdande som baseras på respekt och bekräftelse av den äldre. Varje 

innebördstema tydliggörs av underteman enligt tabell 2.  

 

Tabell 2. Vårdande 

 

Vårdande 

Vårdande som utgår ifrån den äldres 

livsvärld 

Att vårda följsamt och närvarande 

Att anpassa vårdandet till de äldres villkor 

Att vårda med fantasi och mod 

Vårdande som främjar balansen mellan 

rörelse och stillhet 

Att främja fysisk rörelse 

Att skapa stimulerande miljöer  

Att ge utrymme för och bekräfta minnen och 

tankar om framtiden 

Att mobilisera den äldres inre styrka 

Vårdande som bevarar mening och 

sammanhang 

Att främja meningsfulla aktiviteter och dämpa 

avbrott 

Att bygga och stärka relationer 

Vårdande som baseras på respekt och  

bekräftelse av den äldre 

Att synliggöra och värdesätta den äldre 

Att vårda med kompetens 

 

 

I resultatet finns många kontraster vilket visar att det inte är självklart att alla äldre som bor på 

särskilda boenden får en vård som kännetecknas av vårdvetenskaplig kompetens och 

förhållningssätt. Personalen belyser och reflekterar över situationer som de upplevt och 

citaten är därför många och utförliga även i denna del. Några berättelser och situationer 

återges i bilagor då dessa är omfångsrika men samtidigt illustrerar samtal, situationer och 

förlopp på ett talande sätt. (Bilagor 4,5,6 och 7) 

Resultatet visar att en förutsättning för att kunna ge vård som stöttar och främjar hälsa och 

välbefinnande är att personalen bibehåller en positiv bild av den äldre människans möjligheter 

trots att skador och sjukdomar kan medföra bristande kapacitet och förmågor. En annan 

förutsättning är personalens insikt om att möjligheten att stärka den äldres livskraft inte 

behöver ha några begränsningar. Uppfattningen om vilka hinder som finns för att öka den 

äldres upplevelse av hälsa och välbefinnande varierar. I intervjuerna framgår att vissa vårdare 
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anser att hindren utgörs av faktorer hos den äldre medan andra anser att hindren finns i miljön 

eller hos personalen som vårdar den äldre.  

Resultatet visar att det finns vårdare som ser och tror på möjligheter, och även vågar utsätta 

sig för risken att misslyckas, då det inte finns några garantier att alla förväntningar slår in och 

att alla vårdande handlingar leder till de framgångar man hoppats på. Dessa vårdares 

arbetssätt färgas av att de söker hjälp av olika teorier och metoder för att få idéer och 

alternativ på lösningar, samtidigt som de vågar pröva nya lösningar som aldrig tidigare 

prövats. De vågar lämna bekvämlighetszonen och inte bara göra som de alltid gjort. En 

väsentlig innebörd i denna inställning är att söka de nya lösningarna utifrån de äldres 

upplevelsevärld och förmågor. Det här kreativa arbetssättet karaktäriseras även av att 

vårdandet består av både hög medicinsk och geriatrisk kompetens, och även en vårdande 

förmåga att bemöta den äldre utifrån dennes livsvärld. Dessa delar smälter samman till en 

helhet och löper inte parallellt med varandra som olika stuprör. Det livsvärldsorienterade 

vårdandet grundas på att vårdpersonalen inte enbart förstår utan även respekterar den äldre 

personens vilja, mål och vad som är viktigt för denne. Endast genom detta förhållningssätt 

öppnas det möjligheter för samarbete som leder till ökad hälsa, förbättrade funktioner som 

träning och rehabilitering kan leda till. När vårdpersonalen inte förmår att förstå den äldre 

personens livsvärld och deras mål skiljer sig radikalt, uppstår det vårdlidande hos den äldre 

och frustration hos vårdpersonalen. Den äldre personen överges och kan uppleva ensamhet. 

Frustrationen kan leda till konflikter och risken för övergrepp och kränkningar av den äldres 

självbestämmande ökar.  

 

En positiv helhetssyn på den äldre personen stärker personalen att finna en mening i sitt 

arbete. Det innebär inte att existensens smärtsamma aspekter förträngs utan att vårdaren 

strävar efter att förstå hur den äldre upplever sitt liv när vårdaren strävar efter att nå fram till 

den äldre. Den djupare känslomässiga kontakten med den äldre och tillfredställelsen att ha 

gett en annan människa ett rikare livsinnehåll ger arbetsglädje. 

Tre av innebördsteman är parallella med innebördsteman från de tidigare redovisade resultatet 

från de äldre. Den relativt stora samstämmigheten mellan de äldres upplevelse av hälsa och 

vårdarnas upplevelse av vårdande som leder till hälsa och stärker hälsoprocesserna tyder på 

att om vårdarna vårdar uppmärksamt genom att utforska, upptäcka och tolka den äldres 

livsvärld så finns där en kompetens och förmåga att hjälpa den äldre till sådana upplevelser av 

hälsa som de äldre beskriver och behöver.  

 

Vårdande som utgår ifrån den äldres livsvärld 
 

I intervjuerna med personalen beskrivs att det goda vårdandets utgångspunkt är den äldre 

personens vilja, upplevelse, behov och förståelse av sin omvärld och inte vårdarnas vilja, 

upplevelse, behov och förståelse eller vedertagna rutiner som råder på särskilt boende. Det 

goda vårdandet karaktäriseras av en komplexitet där många faktorer spelar samman. 

Faktorerna kan vara miljömässiga, organisatoriska och inte minst beroende av vårdarnas 

förmåga att vara närvarande, alerta, idérika, öppna och följsamma. 

En del äldre personer kan inte uttrycka sina behov verbalt på grund av skador som har lett till 

kommunikativa funktionsnedsättningar. Andra har svårt att uttala sina behov, trots att deras 

verbala förmåga är intakt, inte minst om dessa behov är existentiella. Det goda vårdandet 

innebär att även dessa behov fångas upp, tolkas och förstås utifrån den äldres perspektiv och 

att vårdpersonalens handlingar har detta perspektiv som utgångspunkt och att vårdandet 

präglas av följsamhet. Resultatet visar att i vissa situationer behöver vårdarna hjälpa och 

stärka de äldre i sina beslut och handlingar, men en grundförutsättning är att vårdarna har 
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utforskat och tagit reda på de äldres förutsättningar, tolkningar, farhågor och eventuella 

obehagskänslor och visat förståelse och respekt för dessa. 

 

Att vårda följsamt och närvarande 

Vårdandet på särskilt boende består av många moment där vårdpersonalen hjälper de äldre 

med bland annat den kroppsnära omvårdnaden. Vårdande som kännetecknas av närvaro, 

följsamhet och ett tempo som är anpassat efter den äldre personen minskar förekomsten av 

oro och aggressivitet, i synnerhet hos personer som lider av demenssjukdom. Det goda 

vårdandet innebär att takten styrs av den äldre och är beroende av dennes dagsform och inte 

av rådande rutiner eller klockan. För att kunna fånga upp det specifika hjälpbehovet i en 

situation krävs det en total och ostörd närvaro, ett här- och nu fokus, som kan hindras av 

organisatoriska förutsättningar. Vårdande som anpassas efter de organisatoriska 

förutsättningarna istället för den enskilde personens förutsättningar och behov blir en icke-

närvarande vårdande och kan medföra att vårdandet blir objektifierande.   

En vårdare beskriver hur hon arbetar på ett medvetet sätt med att anpassa sitt kroppspråk i 

vårdande möten. 

 

När jag känner in någon, så läser jag oftast av kroppsspråket. Och oftast är det ju så 

att kroppsspråket speglar också mig. Om jag kommer in, och redan innan jag 

kommer in till en gäst och vet att ”det här fungerar inte”, då fungerar det inte. För 

hjärnan säger saker och kroppen reagerar utifrån det. Går jag in med ett leende, för 

det finns ju forskning på det, att ler man, då ler den andra också. (Vårdare) 

 

En annan vårdare beskriver vikten av ostörd närvaro och vilken energi och kraft den kan ge i 

vårdandet genom att vårdaren får möjlighet att följa med i de äldres rörelser för att 

kompensera bristande förmågor samtidigt som man inte berövar dem de aktiviteter och 

rörelser som de kan utföra. Vårdaren uppger att arbetets organisering utgör ett hinder för den 

ostörda närvaron. 

 

Om du tänker på hur en dag ser ut på en avdelning. Det är 10 brukare och 3 personal. 

Och sedan är jag där med dig i badrummet och hjälper dig samtidigt som jag har min 

larmtelefon i fickan. Och då måste jag svara om det ringer på larmet för någon annan 

har kanske ramlat. Och då är det lite svårt. Förstår du? För om jag är närvarande och 

vaken, då är jag här med dig. En kvart, tio minuter. Jag ser vad du gör, jag kan vara 

din hand om du inte kan använda dina händer. Förstår du? Men ibland känns det som 

om dessa vanliga omsorgssituationer som personlig hygien blir, inte övergrepp, men 

att man tar över. Skrubba kroppar, man tvättar av en kropp, man hjälper inte en 

brukare att tvätta sig. Så, om jag är vaken och jag är med dig, så måste jag se hela 

tiden att det här kanske du kan göra själv. Det här kan du inte göra, jag kan hjälpa 

dig med det. Det betyder att vara vaken. Men detta som sagt, behöver total närvaro. 

Det blir svårt att ha en total, en hundraprocentig närvaro när telefonen ringer i 

fickan. (Vårdare) 

 

Senare i intervjun reflekterar vårdaren över sina erfarenheter utifrån de demenssjukas 

perspektiv. Hennes upplevelse är att personer med demenssjukdom är extrakänsliga för ett 

"icke-närvarande" vårdande och de kommunicerar och uttrycker detta genom oro och 

argsinthet. 
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Så ser jag det, för att jag tror… framförallt de gamla som har grava kognitiva 

nedsättningar eller de behöver inte ens vara grava, bara kognitiva nedsättningar. Jag 

tror att de är till och med mer känsliga för icke-närvaro. De känner av när du inte är 

där fast du är där, när du är frånvarande och är någon annanstans. Och därifrån tror 

jag att allt det här, det är inte hela förklaringen, men jag tror att många 

omsorgssituationer där brukarna framförallt på demensboendet, är oroliga, är rädda, 

är utåtagerande… jag är helt övertygad. Helt övertygad. Vet du varför? För att det 

kan vara så att samma brukare är hur lugn som helst och samarbetar, hur lugn och 

harmonisk med vissa, en del av personalen men med andra säger de emot, är 

aggressiva och jag tror att en del av förklaringen kan vara det. (Vårdare) 

 

Lyhördheten för den äldres upplevelser visar sig även genom sättet att beröra den äldre 

fysiskt. Beröring i vårdandet kan vara kontaktberikande och hälsobefrämjande om den äldres 

revir inte invaderas. Utfallet är i hög grad beroende av vårdarens sensitivitet för den respons 

de äldre visar. Det är inte vårdarens egen tro på beröring som styr användandet utan den 

äldres upplevelse och välkomnande av den.  

 

Jag tycker att det är väldigt viktigt med skratt och beröring för att man ska må bra. 

Och det vet man ju också att beröring är bra. Att det stimulerar och sätter igång må 

bra hormoner. Och skratt. Det kan jag känna är jätteviktigt. Och de flesta – nu har vi 

en som har flyttat in som inte vill att man tar på honom – men det är sällan. Men de 

flesta liksom vill gnugga näsan eller liksom hålla om och … nästan alla som bor här 

är ju så. Så att de blir glada när man kramar om. (Vårdare)  

 

Då la jag handen på hennes hand, lite försiktigt, för att se om jag fick komma så 

nära. Och det fick jag. Och så satt vi väldigt tysta, länge faktiskt, utan att säga 

någonting. (Vårdare) 

 

 

Att anpassa vårdandet till de äldres villkor  

De äldres möjligheter och förmåga att kommunicera, vara delaktig och uttrycka sina behov 

påverkas av olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det kan vara en svår utmaning att 

förstå de äldres agerande och de bakomliggande upplevelserna och motiven. Det kräver 

generella kunskaper om olika sjukdomar men även kännedom om de enskilda personerna och 

hur sjukdomar och funktionsnedsättningar påverkar deras upplevelsevärld och förmågor. 

Vårdandet måste anpassas efter varje person och situation för att väcka vilande förmågor till 

liv.  

En vårdare berättar om en sagostund där tre personer med långt gången demenssjukdom 

deltog. Dessa tre personer har svårt att sitta still och delta i samtal, men genom att vårdaren 

anpassar sagoberättandet både innehålls- och tempomässigt till de äldre, blir de aktiva 

medberättare. Hon styr samtalsinnehållet på ett sådant sätt att de äldre kan känna igen 

händelser och platser och det ökar möjligheterna att delta aktivt och inte förbli passiva åhörare 

eller åskådare. Förutom igenkänningen krävs det lyhördhet från vårdaren och en medveten 

vilja att involvera de äldre i aktiviteten och berättandet. Det goda vårdandet inrymmer ett 

samtalssätt där den äldre får samtalsutrymme på sina egna villkor och får en roll av en 
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samarbetspartner. I nedanstående citat återges delar av en vårdares berättelse om hur hon gick 

till väga när hon berättade en saga för dessa tre personer.  

 

Och hela tiden när jag berättade så frågade jag. Jag såg liksom att de hängde med. [] 

Och det tänkte jag, det känner ju de till. [] Och då hör man reaktionerna direkt ifrån 

dem, speciellt från herrn ”Det där känner man igen.” [] Och så började de berätta. 

”Men vad finns där? Vad finns det i änden av Kungsträdgården?” ”Ja, vad är det?” [] 

Jag visste att herrn tyckte om klassisk musik. [] Där kanske ni har varit?” ”Ja, många 

gånger.” []”Aha”, sa de. ”Vet ni vad hon gjorde med den?” ”Läste den.” ”Nej.” 

”Vad gjorde hon då?” ”Hon skrev. I sin dagbok.” ”Aha.” ”Och vad brukar man 

skriva i dagböcker?” och så pratade vi om det. [] Men först beställde hon 

champagne, Dom Perignon. ”Mmm”, säger herrn. ”Det känner man till.” ”Vad är det 

för någonting?” ”Det är champagne, bubbel.” ”Ah, det låter dyrt.” ”Och sedan tog 

hon in en liten räkcoktail.” ”En liten bara?”, sa någon. ”Det var bara förrätten.” 

”Aha.” ”Och vet ni vad hon tog in sedan då?” ”Nej.” ”Marulk. Känner ni till det?” 

”Nej.” ”Det är en fisk som påminner väldigt mycket om en köttbit.” ”Aha, det lät ju 

gott.” ”Och sedan tog hon in jordgubbar.” ”Oh, det låter gott.” ”Och till det drack 

hon Madeira.” ”Ah, sött och gott.”  (Vårdare) 

 

När organisationen och de vårdande handlingarna anpassas efter den äldres behov blir det 

tryggare och lugnare för såväl den äldre personen som för personalen. När den äldre 

personens behov hörsammas och tillfredställs minskar behoven att använda 

begränsningsåtgärder. Ett medveteta vårdande innebär att vårdaren vill uppnå mer än en yttre 

förändring av ett beteende, utan vill i grunden förstå den äldres livsvärld, hjälpa till att kunna 

förverkliga eller skapa ett meningsfullt liv och möjliggöra att den äldres livskraft stärks.  

En vårdare berättar om en situation när rutinerna ändrades för att passa en äldre man som 

hade behov av regelbundna promenader. I citatet beskrivs dessvärre att den första åtgärden 

var en begränsningsåtgärd där man ville hindra mannen, en åtgärd som passade personalen 

och organisationen - att förhindra fall - men inte tog någon som helst hänsyn till vad mannen 

hade för behov.  

 

Till och med när jag var sjukgymnast så sa jag det till mina medarbetare och till 

mina kollegor, till undersköterskorna att man måste vara vaken och hela tiden vara 

på alerten för att fånga in de signaler som vi får från dem som vi vårdar. [] Han var 

liggande och kom upp och fick en sådan komfortrullstol. Plötsligt gav han tecken på 

att han ville resa sig upp. Vet du vad man gjorde? Man satte grenbälte på honom för 

att han inte hade den insikten att han inte kunde gå. Jag frågade: ”Varför gjorde ni 

det när han blev så pass bra? Varför ska han få grenbälte så att han inte kan resa sig, 

han vill ju gå?” Men då gjorde vi om. Jag omorganiserade arbetet där på 

avdelningen så att han fick sina promenader. Först med sjukgymnasten och 

arbetsterapeuten och sedan med personalen. En gång i timmen, då gick han i tio 

minuter. Det var inte så svårt att få in det här, bara man har en rutin för det (skrattar). 

Jo, sedan behövde han inte komfortrullstol, han behövde inte grenbälte utan han satt 

i sin rullstol och väntade på att de här tio minuterna skulle komma. Han gjorde inga 

försök att resa sig för han visste ju, snart kommer de. (Vårdare) 

En annan vårdare berättade om hur hon gör när hon känner in de äldres sinnesstämning, 

anpassar sitt tempo, kroppspråk och agerande. Hennes fokus ligger inte på att arbeta 

tidseffektivt utan att de vårdande handlingarna passar de äldre i stunden. Hon är fullt 
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närvarande i stunden, känner in varje situation genom att lyssna in det som sägs och läser av 

den äldre personens kroppspråk, mimik och ögonuttryck. Hon försöker anpassa sitt handlande 

efter det den äldre personens reaktion. Hon improviserar, arbetar så pass långsamt att den 

äldre har möjlighet att följa med, kan använda sig av musik och dans i sitt vårdande och 

avbryter sitt handlande och återkommer vid senare tillfälle om hon bedömer att den äldre 

personen behöver mer tid. Vårdaren prioriterar att svara an på den äldre personens behov i 

varje stund istället för att fokusera på att genomföra vårdhandlingarna i sin egen takt. (Bilaga 

4) 

 

 

Att vårda med fantasi och mod 

Resultatet visar att det goda vårdandet kännetecknas av ett utforskande förhållningssätt, 

nyfikenhet och trygghet trots att mötena i vårdsituationer inte är förutsägbara. Detta avspeglas 

i att kommunikationen och de vårdande handlingarna inte präglas av inskränkthet utan av 

livlig fantasi, sprudlande skaparförmåga, idérikhet och en horisont där man inte ser slutet. Det 

finns ramar, regler och rutiner, men dessa är ej fasta utan tillåter och erbjuder utrymme för 

uppfinningsrika tolkningar och iscensättningar av variationsrika vårdhandlingar. 

Vårdpersonalen låter sig inte hindras av kollegors eller vårdkulturens normer och värderingar, 

och låter inte heller vanans makt styra arbetet. Deras vårdande kan utmana idéer om det goda 

vårdandet när de omtolkar och omformulerar tankar och upplevelser och väljer 

vårdhandlingar utanför ramarna. Vårdarna beskriver situationer där den äldre eller deras 

anhöriga antigen har förlorat eller riskerar att förlora upplevelsen av mening, sammanhang 

och makten över sitt liv. Vårdande som hjälper till att bevara och upprätthålla dessa 

upplevelser kännetecknas av att vårdaren gör något utöver det vanliga och går över rådande 

gränslinjer och vardagsrutiner. Dessa vårdare är inte marionetter under gängse regler utan 

planerar och genomför sitt vårdande med kreativitet, emotionalitet och med de äldres livsvärld 

som utgångspunkt. Det kan krävas mod, kurage, särskild planering, oräddhet att ta risker och 

konflikter, tid eller andra resurser. Vårdarna har kraft att ställa sig upp och gå emot kollegor 

och kulturen inom den äldreomsorg, som de själva är en del av.  

En förutsättning för att personalen närmast de äldre ska kunna ge vård som utgår ifrån de 

äldres livsvärld är att ledarskapet också har detta i fokus och att verksamheten styrs utifrån ett 

vårdvetenskapligt synsätt. Ledarskapet skapar förutsättningar för att personalens ska kunna 

vara närvarande i sitt vårdande och uppmuntrar innovationer och mod. Vårdarna beskriver att 

det krävs att ledaren påverkar rådande normer trots att det kan uppstå konflikter. Ledaren 

måste ta strid mot ett system och en kultur som kategoriserar de äldre och deras behov,  som 

avpersonifierar och förenklar vårdandets komplexitet. Ledaren måste ibland detaljstyra 

planeringen av vårdarbetet för att de äldres livsvärld ska hamna i fokus.  Ledarna som har 

närhet och daglig kontakt med medarbetare, boende och anhöriga kan skaffa nödvändiga 

kunskaper om verksamheten för att kunna leda utifrån de äldres livsvärld.  

En vårdare beskriver egenskaper och hjälpverktyg som barnasinne, bus, improvisation, 

lyhördhet och idérikedom som nödvändiga redskap för att kunna vårda personer med 

demenssjukdom. Som vårdare måste man kunna bjuda på sig själv. Hon jämför vårdandet 

med en konstform, nämligen improvisationsteatern. Båda dessa aktiviteter kräver närvaro, 

öppenhet, följsamhet och omedelbar och kreativ respons. 

 

Ja alltså, jag tror att om man har barnasinnet kvar, så kan man komma långt. [] Men 

när man är barn då är man oftast glad över livet. Man ser liksom varje händelse som 

en ny händelse. Som något positivt. Och sedan att man kan hitta på lite bus. Det 

skadar inte att busa med våra gäster. Och … ja, som ett barn. Glad, positiv, de goda 
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egenskaperna ett barn har. Och man tycker om att leka, för många gånger får man 

lirka med våra gäster. Och att man inte är rädd att göra bort sig. [] Det handlar ju om 

att, det speglar väldigt mycket, som en teater. En bra skådespelare måste alltid sätta 

sig in i rollen. [] Så det handlar om, när man jobbar inom demensvården, så handlar 

det väldigt mycket om att hela tiden följa och förstå gästen i alla deras situationer. 

Även när de är tysta eller hur än det är. Att man sätter sig in, det är som ett 

skådespel. Vi som jobbar inom vården måste kunna ändra om och förstå. Och därför 

måste vi hela tiden läsa av hur de är och hur det är för våra gäster. Det är därför jag 

hela tiden, även tidigare i intervjun så sa jag att det är som improvisationsteater. [] 

Du får improvisera varenda sekund under tiden du jobbar med en demenssjuk 

person. Det finns ingenting som säger att det här ska jag göra idag, för det är inte 

säkert att det går. Och då måste man improvisera, man måste lösa situationen med 

någonting annat. (Vårdare) 

 

Vårdaren berättar att hon även i sitt ledarskap försöker förmedla sina tankar och sitt arbetssätt 

till personalen. Både följsamheten och vikten av att kunna improvisera, men även att det inte 

är klockan och rutinerna utan den äldres behov och upplevelser som ska vägleda arbetet. 

 

En vårdare beskriver en döende äldre mans sista dagar. Vårdarens handlingar leddes av den 

äldres önskemål och vanor ända till hans död. Det var vårdarens idé att han skulle få dricka 

champagne så länge han ville istället för att få dropp och han fick njuta så länge han kunde. 

Det var inte de medicinska åtgärderna som dominerade utan han fick behålla sina vanor ända 

tills sista timmarna i sitt liv.  

 

Det var en annan man som avslutade alltid kvällen med ostbitar och en liten flaska 

champagne. Inget mousserande vin, utan riktig champagne. Så avslutade han 

kvällen. Och han var rätt så gammal, så han blev sämre och sämre. Och så inleddes 

slutfasen, den palliativa. Och han ville inte äta och han ville inte dricka. Och jag 

tränade med honom ganska mycket, inget specifikt, och vi hade långa samtal då och 

då. Och så bad sjuksköterskan mig att komma in för att hjälpa att hitta positionering 

och så, så att han skulle ligga bekvämt. Han hade ganska mycket ont. Och hon 

berättade för mig att han inte ville dricka och att han inte ville äta och vad skulle de 

göra? Sätta dropp? Men jag tyckte, vadå sätta dropp, han är ju, han vill inte dricka. 

Så enkelt är det. Men sedan frågade jag honom: ”Är du inte törstig?” ”Jo” sa han. 

”Men om du skulle vilja dricka något? Vad skulle du? Vill du ha vatten? Vill du ha 

saft?” ”Nej.” Men då sa jag: ”Men det var länge sedan du öppnade, du brukar ju 

öppna en liten champagneflaska varje kväll. Det var ett tag sedan du gjorde det och 

du har massor. Vad tänkte du göra med dem? Ska du lämna dem bara så där? Tänk 

om jag skulle öppna?” ”Jaaa” säger han. Så öppnade jag en champagneflaska, så 

drack han. Det kan låta lite löjligt och jag vet inte om det är svar på din fråga, men 

så öppnade jag och så drack han. Men vet du vad som hände? Två dagar senare, det 

var på morgonen och nu var han ännu sämre. Och jag hörde att nu är han döende. Så 

gick jag in på morgonen och frågade: ”Hur är det? Är det någonting som jag kan 

göra för dig?” ”Ja” säger han, ”ta hit en liten champagneflaska.” Okej, nu var det 

frukost (skrattar). ”Då gör jag det.” Så öppnade jag en liten champagneflaska och 

gav honom ett glas och han smakade. Vet du vad han sa? ”Nu är det dags, inte ens 

det smakar gott. Nu är det dags.” Två timmar senare var han död. (Vårdare ) 
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För att vårdandet ska präglas av en öppenhet för de äldre och för att personalen ska göra sig 

tillgänglig för de äldre och deras anhörigas behov krävs det att även ledarskapet utgår från ett 

utforskande och upptäckande förhållningssätt och baseras på de äldres upplevelse- och 

livsvärld. Ledaren ska alltså kunna lotsa personalen i rätt riktning. Livsvärldsperspektivet 

måste vara integrerat i ledarskapet för att vårdandet ska präglas av det.  

 

Men oavsett hur vänlig den hjälpen är som man får, så är man så fruktansvärt utsatt. 

Egentligen är det en fråga som jag pratar väldigt mycket om med mina medarbetare. 

För medarbetare som är frustrerade, som är stressade och trötta kan uttrycka sig 

ganska nedvärderande om våra brukare. Och jag förklarar hela tiden att det är 

sjukdomen som gör att de beter sig på ett visst sätt. Eller att han eller hon gör så för 

att han eller hon har ont, det finns alltid en viss förklaring. (Vårdare) 

 

Vårdande som främjar balansen mellan rörelse och stillhet 
 

Detta innebördstema har ett samklang med innebördstemat Rörelse som frihet och andrum, 

som redovisades tidigare under den första delen. Innebördstemat består av fyra underteman: 

Att främja fysisk rörelse, Att skapa stimulerande miljöer, Att ge utrymme för och bekräfta 

minnen och Att mobilisera den äldres inre styrka.  

 

Att främja fysisk rörelse 

I resultatet vittnar vårdarna om sina erfarenheter av att fysisk rörelse och stimulerande miljöer 

leder till välbefinnande och kan mobilisera och väcka lust, förmågor och minska oron. Fysisk 

aktivitet kan ske både planerat och spontant i grupp eller i vardagen genom att vardagssysslor 

utförs. Vissa äldre tar själva initiativ till att utöva fysisk rörelse, såsom promenader, men för 

andra behövs vårdarna som en motor och inspirationskälla. Gemenskap mellan den äldre och 

vårdaren eller i en grupp utgör ett viktigt element när de äldre utövar fysisk rörelse. I 

resultatet beskrivs att även om de äldre som lider av demenssjukdom inte kommer ihåg att de 

har deltagit i en aktivitet, finns känslan av välbehag kvar efteråt. 

Det finns flera exempel på aktiviteter: 

Gruppgymnastiken som ägde rum i boendets stora dagrum, handgymnastik och gångträning 

som genomfördes tillsammans med en kvinna och en man (se bilaga V, VI och VII). En 

vårdare berättade om en speciellt anpassad cykel som finns på boendet där den äldre och 

personalen kan cykla tillsammans.  

Samma vårdare berättar om ett tillfälle då de äldre har deltagit i gruppgymnastik och att fysisk 

aktivitet fungerar bra mot oro och rastlöshet. De äldre får delta på sina premisser och målet är 

att de ska uppleva välbehag i stunden som följer dem även senare under dagen. 

 

Just det här med när de är oroliga, eller rastlösa, att man bara tar dem och går ut. 

Och ibland så behöver det inte vara så avancerat. Häromveckan så var det fint väder. 

Och då tog jag ut bandspelaren med sjukgymnastikprogram som jag hade fått av 

sjukgymnasten. Och sedan slängde jag ut en parasoll och vi satt ute på gården. Och 

de som orkade, de gymnastiserade. En tant, hon satt och rökte och rörde på den 

andra armen. Jättetrevligt. Och de var jättetrötta, behagligt trötta. De flesta kom inte 

ihåg att de hade varit ute och gymnastiserat, men de hade ändå varit med. Så det är 

just de här små tillfällena, det behöver inte vara långa stunder, det räcker med en 

halvtimme så blir de trötta och de känner att de hade gjort någonting. (Vårdare) 
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En vårdare belyser vilka möjligheter det finns till fysisk aktivitet genom vardagliga sysslor 

om de äldre tillåts att vara delaktiga. Citatet beskriver att det inte är självklart för all personal 

att ta vara på dessa möjligheter och genom att beröva de äldre att utföra aktiviteter fråntas de 

delvis sin hälsa. 

 

Jo, till exempel, om jag är fysiskt aktiv. Jag kan göra saker och jag har haft ett eget 

hem. Och så står det blommor till exempel på äldreboendet i fönstren. Jag kan vattna 

dem, här. Man kan be någon äldre dam, ”Var snäll och vattna blommorna!”. Och 

visa då, har de en demenssjukdom, så visar man att man ska känna på jorden. Och 

hur fort går inte det? Att känna på jorden? Det är inte att åka till månen, som en del 

personal upplever att det är att sätta ner fingrarna i en kruka. Man kan få vattna 

blommor, man kan få hjälpa till att duka, man kan göra mycket saker så att man 

känner att man är någon fortfarande. För vi tar ju ifrån … vi … ja, det är HÄLSA för 

mig. (Vårdare) 

 

Att skapa stimulerande miljöer  

I intervjuerna beskrivs betydelsen av att personalen skapar stimulerande miljöer eftersom 

dessa påverkar de äldres möjligheter till socialt samspel och graden av självständighet. 

Miljöns utformning påverkar även om boendet upplevs som hemtrevligt och om de äldre kan 

välja sin livsstil eller om miljön begränsar deras valfrihet. Boendets miljö och föremålen som 

är synligt placerade speglar även vems intressen som prioriteras, vad som anses vara viktigt 

och vem som har makten att bestämma över atmosfären. 

En vårdare berättar om pubverksamheten som finns på boendet flera gånger per månad. Den 

fysiska miljön i dagrummet förändras. Personalen förvandlar rummet med hjälp av bord som 

placeras ut, det är snacks på borden och även levande ljus. På en vagn dukar de upp både 

alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. De har skaffat en jukebox där man kan välja musik. 

Aktiviteten uppskattas av de äldre   som väljer att komma till dagrummet och delta. Många 

dansar till musiken. Atmosfären är uppsluppen och de äldre umgås och skrattar. Citatet 

beskriver att puben erbjuder både kontinuitet och avbrott. Kontinuiteten står för en 

fortsättning för livet innan den äldre har flyttat till särskilt boende medan avbrottet sker ifrån 

den gråa institutionella vardagen.  

 

Jag älskar ju när det är pub. Det är för det första, om man tänker att syftet är att få 

komma ifrån. Att man kanske kan känna sig så som man gjorde förr. Alltså innan 

man hamnade på institution, för det är ju faktiskt så att man delar matsal. Men här 

får man komma in och, det blir som vi känner. Man är hemma och äter middag varje 

dag men sedan får man gå ut på restaurang en dag och ta en öl. Alltså, den känslan. 

Och sedan givetvis att byta miljö. Och se andra människor. Och en del känner ju 

varandra korsvis och tvärsvis och hej och hå. Och en del har lärt känna varandra på 

torsdagsklubben. Så att när de ses, så känner de varandra. Och bara det att träffa på 

någon och morsa på. Så det är lite att få känna på att man inte bara bor, för det är 

institution hur mycket vi än jobbar emot det. Så det är det, delar, tycker jag. Matsal 

med folk man inte har valt och få mat som någon annan har valt och inte en själv och 

få det upplagt. Nämen så. Och få känna sig som vem som helst och gå på pub. 

(Vårdare) 
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En annan vårdares berättelse illustrerar hur miljön vid måltidssituationer kan påverka de 

äldres funktioner att äta självständigt och delta i sociala sammanhang. Citatet visar att de 

äldres förmåga inte enbart kan kopplas till de skador som olika sjukdomar vållar utan att 

förmågorna är ett resultat av ett komplicerat samspel där miljö, atmosfär, förväntningar och 

bemötande har avgörande inverkan. 

 

Och likaså ibland så har jag visat personalen, när de inte kan äta. Ofta så speglar det 

sig i hur den framförvarande personen äter. Är det en gäst som äter med fingrarna så 

kan det bli svårt för den framförvarande gästen att äta med kniv och gaffel. Så då har 

jag prövat att ha fina luncher på fredagar. Och dukat då med blommor, fint porslin, 

bestick, förrätt, varmrätt och efterrätt. Och så har jag och en annan personal suttit 

tillsammans med några gäster och övrig personal serverar de övriga gästerna i ett 

annat rum. Och det jag har sett att alla gäster, som för övrigt kan vara väldigt oroliga 

i matsalen, sitter som små ljus. 

Intervjuaren: Hur många gäster har ni runt bordet då? 

Vårdare: Då är vi två personal och fyra eller fem gäster. Även de som i vanliga fall 

behöver matas. De satt och drack kaffe ur sådana fina kaffekoppar. Och en utav 

gästerna som kastar gärna tallrikar och muggar, och får ofta sitta för sig själv, hennes 

första reaktion, det var: ”Ah, vad fint!” För då var det en stor blomma i mitten, en 

sådan där blåklocka. Och just det här att det var en vit duk, ja, hon satt som ett ljus. 

Och så en annan dam som var med vid ett tillfälle, hon sitter aldrig still. Varje gång 

hon har ätit klart, så reser hon sig, hon satt i en och en halv timme. (Vårdare) 

 

Hur de äldre upplever rummet och miljön beror även till stor del på de värderingar som 

personalen har och den kultur som råder inom verksamheten. Detaljer i boendets fysiska miljö 

och språkbruket  kan förstärka  eller minska känslan av hem kontra institution. Det finns en 

stor potential att genom icke-resurskrävande åtgärder stärka känslan av hemmiljö, som i sin 

tur symboliserar tillhörighet, trygghet och välbefinnande. En vårdares berättelse vittnar om att 

personalens intressen väger tyngre än de äldres upplevelse av miljön och att de praktiska 

aspekterna ges företräde framför de sociala och existentiella. 

 

Vi arbetar i deras hem, vilket är jättesvårt, men vi gör det här till vår arbetsplats. Och 

det är det som är det stora felet. Och jag undrar varför?  Jag var i diskussion med en 

kvinna om de där skyddshandskarna som står i korridoren på karmarna. Varför då? 

”För dem ska jag använda” sa hon. ”Ja, då kan du ställa dem där de ska vara, för det 

här är våra boendes hall”, sa jag. ”Vad har du i hallen hemma hos dig? Inte har du 

plasthandskar och förkläden i alla fall, hoppas jag.”, sa jag. ”Jag har inte tänkt så”. 

”Nej, men gör det nu.” Och mycket sådana här små saker gör att våra boende … när 

de bor i sitt ordinarie boende hemma, så har de inte handskar och en sjukhusmiljö, 

därför känner de att trots att de kanske har tappat sina intellektuella funktioner, så 

känner de i alla fall att de är i ett hem. Och det är hälsa, att få känna det.  (Vårdare) 

Vårdarens berättar senare i intervjun om hur hon tänker kring ordval när hon kommunicerar 

med de äldre om deras bostad. Ordvalet påverkar och gör skillnad för den äldres hemkänsla 

och självkänsla. Hon använder inte ordet ditt rum utan din lägenhet, för att minska känslan av 

institution.  
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Att ge utrymme för och bekräfta minnen och tankar om framtiden 

Tidigare händelser i de äldres liv har en stark koppling till deras upplevelse av hälsa och 

välbefinnande i nuet. Förståelse för de äldres upplevelser av sin hälsa och den omvårdnad som 

ges underlättas när hänsyn tas till det som de äldre har varit med om i sitt liv. Vårdarna vet att 

det är en förutsättning att de äldre känner tillit och vill dela med sig av sina minnen. De är 

också medvetna om att återkallandet av positiva livshändelser och minnen skänker ro och 

harmoni medan sorg och svåra förluster kan överskugga hela tillvaron och leda till vantrivsel 

med allt. Genom att lyssna till de äldres berättelser om det de har varit med om kan 

personalen ta till sig deras perspektiv, både kognitivt och emotionellt. 

En vårdare beskriver en kvinna som återupplevde sitt liv och vistelsen bland minnena gav 

henne tillfredställelse, meningsfullhet och ro. 

 

Jag har pratat med en kvinna om det och jag har till och med frågat henne: Vad gör 

du på dagarna? För att hon tackade nej till alla aktiviteter. Då och då ville hon 

gångträna lite grand, eller gångträna, vi tog små promenader tillsammans. Sedan satt 

hon där hon satt. Mellan frukost och lunch. Och då frågade jag: ”Vad tänker du på? 

Är det inte långtråkigt?” Det var … jag visste inte bättre, så. ”Vad gör du?” ”Nej” sa 

hon, ”jag har så mycket att tänka på.” Och så berättade hon för mig hur hon varje 

dag gick igenom sitt liv med sin man som hade gått bort. Och hon berättade att hon 

tänker igenom varenda stund av deras första möte, bröllopet, hon kunde beskriva för 

mig hur klänningen såg ut trots att det hade gått 60 år, sedan hon hade gift sig. Så det 

var det hon tänkte. Hon hade inga barn. Men det spelade ingen roll heller, inte ens 

det hade hon … hon sörjde inte det heller, för hon hade sina systerbarn som kom 

ibland och hälsade på. Så det var mycket, mycket. Hon tänkte igenom sina 

skolkamrater, pratade med dem i tanken. Nej, hon sa att hon hade så mycket att 

tänka på så för mig var den här kvinnan en förebild. (Vårdare) 

 

Vårdaren resonerar över vikten av att lyssna. De äldre behöver en närvarande och fokuserad 

mottagare som kan ta emot deras berättelser som kan röra både det förflutna och framtiden. 

Berättelsen kan vara fragmentarisk, men det är lika viktigt att den tas emot utan avbrott från 

vårdarnas sida, betydelsen av att dela med sig är lika stark för den äldre.  

 

Det är därför jag … jag skulle säga att det enda som de har kvar är just att berätta för 

någon det som de har varit med om. Det som de har drömt på natten. Det som de 

planerar till nästa sommar. Det är självklart kan vara så att det är osammanhängande, 

men då ska man vara där och lyssna utan att behöva springa iväg och säga att man 

kommer strax. Ja, det är därför det är viktigt att lyssna tycker jag. (Vårdare) 

 

En vårdare berättar om andra erfarenheter och sin tolkning av hur olika livshändelser färgar 

de äldres upplevelse av hälsa och välbefinnande.  

 

Bland annat en kvinna som är väldigt arg hela tiden, som jag tänker på. Allting är 

fel, maten är salt, maten är sur, maten är si, det är inte roligt någonting. Det är för 

mörkt, det är för ljust, det är för varmt, det är för kallt. Så gick jag in till henne, eller 

jag knackade på och frågade om jag fick komma in. Och det sa hon att jag fick. Och 

så satt vi och pratade om bara allmänna saker. Jag kom in för att fråga vad hon 

tyckte om maten. Och den hade varit för salt. Och jag smakade men jag hade inte 
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velat påstå det, men när man blir äldre så förändras ju smaken. Och därifrån, det här 

samtalet med maten så hamnade vi … hon berättade för mig att hennes dotter dog i 

tonåren. Bara pang, bom, sa hon. Hon segnade ner och fick en hjärtinfarkt. Och hon 

var tävlingssimmare så säkert hade hon någon infektion i kroppen, som alla 

vältränade … Och så sa hon: ”Det här är någonting som jag aldrig glömmer.” 

(Vårdare) 

 

Att mobilisera den äldres inre styrka  

För att kunna mobilisera den äldre personens inre styrka och stärka dennes livskraft är det 

nödvändigt att vårdaren förstår hur personen upplever och uppfattar sin situation och ohälsa 

och vad han eller hon vill och förmår att göra i den givna stunden. Detta kräver en relation 

som bygger på tillit, förtroende och trygghet den äldre personen och vårdare emellan.  

När vårdaren har förståelse för den äldre personens upplevelser kan vårdaren utforma 

vårdande och rehabiliterande handlingar och aktiviteter som är anpassade för den äldre.  

Vårdandet som inte utgår ifrån den äldres upplevelser och vilja utan bygger på vårdarnas eller 

anhörigas övertygelser och värderingar kan medföra ett ökat vårdlidande för den äldre genom 

att den äldre dels överges i sitt lidande dels påtvingas aktiviteter som är ovälkomna och 

oönskade. 

 

En vårdare berättar om två äldre, en man och en kvinna, vilkas liv utvecklades på helt olika 

sätt trots snarlika hjärnskador efter en stroke. Vårdaren beskriver att kvinnan hade en livsvilja 

och livskraft som gjorde hennes rehabilitering till en framgångssaga medan mannen fastande i 

ett sjukdoms- och livslidande. Vårdarens reflektion och förståelse för förloppet i efterhand 

vittnar om att mannen troligen upplevde att han inte räckte till och dög vilket återspeglades 

genom starka känsloyttringar av hopplöshet och uppgivenhet. Han saknade hopp, framtidstro, 

livskraft, livslust och livsmod. Han hade ingen kapacitet att medverka i någon rehabilitering.  

Vården utgjorde ett hot och påminde honom om en verklighet som upplevdes outhärdlig. Det 

var för plågsamt att tampas med den egna livssituationen. Belastningen som sjukdomen 

utgjorde ledde till en alltför svår livssituation och ett sammanbrott och vården han fick kunde 

inte ändra på det. 

 

Men han, den här patienten, han var så förminskad. Ja, han kände sig, hans 

värdighet, han som människa blev så pass.. .hur ska jag säga… Han kände sig så 

orättvist behandlad av livet att det enda som han uttryckte var rädsla, ångest och en 

otrolig förtvivlan som gjorde att det var helt omöjligt att göra någonting för att 

hjälpa honom. För att han tackade nej till all träning, han tackade nej till all form av 

mobilisering. Han bara grät och skrek förtvivlat från morgon till kväll, från morgon 

till kväll. Däremot den här kvinnan, det verkade som hon gjorde en summering. 

Detta har hänt, vad kan jag göra nu. Vad har jag för förutsättningar. Och då, vi 

pratade väldigt mycket, så här kan jag tänka mig att lägga upp träningen, och så var 

jag väldigt mycket med henne. Väldigt mycket. För att jag insåg tidigt att tack vare 

hennes vilja, för det var det hon förmedlade och det var det som jag tog vara på, att 

hon var förberedd och att hon var redo att satsa kraft och tid och ork på träningen 

som var rätt så krävande. [] Han var kränkt av livet, så var det. För den mannen hade 

barn som var otroligt, satte otroligt press på honom. Bara om han tränar, bara om 

han vill, då kommer allting att lösa sig. Och jag undrar om det inte hade varit… att 

hela hans, det som han uttryckte, han vrålade ju. Det som han uttryckte var 

frustration rädsla, att han inte mäktade med den pressen som omgivningen satte på 

honom. (Vårdare) 
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Senare i intervjun reflekterar vårdaren över hur man skulle kunna ha hjälpt mannen. Vårdaren 

beskriver sin frustration över att hon inte kunde hjälpa mannen.  

 

Om vi kunde låtit honom hitta tillbaka till det friska, innan han blev sjuk, vad var det 

som betydde väldigt mycket för honom? [] Jag vet faktiskt inte, för jag hade ett 

samtal med honom och försökte förklara, det var ett sånt här motivationssamtal. … 

men, nej, det tror jag inte att… någon av oss… det är klart att vi frågade vad han 

ville, men vi trodde ju hela tiden att bara vi motiverar honom att komma igång så 

blir det bra. [] Jag tror att har man inte själv som patient den inre drivkraften och den 

… då är det väldigt svårt att göra någonting åt. [] Alltså jag tror att det finns alltid 

någonting, någonting i ens liv som man kan relatera till. (Vårdare) 

 

Vårdaren berättar i intervjun om kvinnans rehabilitering och väg mot hälsa. Hennes livskraft, 

livslust och livsmod medförde framåtsträvan. Livskraften gav energi för denna kvinna och 

gjorde att hon rörde sig mot sitt mål att återerövra sina förlorade funktioner med hjälp av ett 

träningsprogram.  Samarbetet mellan vårdaren och kvinnan präglades av följsamhet och att 

vårdaren hittade de triggers som motiverade kvinnan att ta nästkommande steg. Kvinnan i sin 

tur hade själv tagit beslut om att pröva nya steg och utföra aktiviteter som överraskade 

vårdaren.  

 

Och hennes livskraft, hennes vilja att ta sig ur det här, gjorde att hon var närmast 

återställd fem månader senare. Så pass återställd, att jag frågade henne till och med 

om hon kunde tänka sig att åka tillbaka, att åka hem igen med förstärkt hemtjänst. 

Men det ville hon inte. Då var hon … den människan utstrålade hälsa. Hennes 

livskraft, det är inte så att hon hade bristande sjukdomsinsikt, hon visste precis vad 

hon hade gått igenom. Hon visste precis vad hon drabbades av. Hon visste precis 

vilken funktionsnedsättning hon fortfarande hade, men det fanns inga gränser för 

henne för hur långt hon kunde gå. [] Och efteråt pratade vi om det också och jag 

frågade vad det var som gjorde att hon kom tillbaka hela tiden och då sa hon att det 

fanns inga alternativ för henne. (Vårdare) 

 

Vårdarna belyser en medvetenhet om att vårdande som inte bygger på följsamhet och 

förståelse för den äldres prioriteringar leder till konflikt och frustration. I intervjun berättar 

vårdaren om en situation där hon inte tog hänsyn till den äldre kvinnans vilja och behov utan 

lät sin egen vilja styra planeringen. För kvinnan var det viktigare att kunna njuta av en måltid 

än att träna upp sin högra hand. Hon kände sig tvungen att byta hand när vårdaren gick förbi 

för att visa att hon tränade, men när vårdaren konfronterade henne uppstod det spänning i 

deras relation.  

 

För hon hade viss funktion, men inte tillräckligt bra för att kunna hantera sked och 

äta. Då sa jag att ”Du måste försöka för du vill så mycket”. Och så gjorde vi 

program att hon ska låta måltiden ta längre tid, men att hon skulle försöka äta. Men 

där tog det stopp, för hon var så matglad att hon ville äta. För henne spelade det 

ingen roll om det var vänster eller höger hand. Men problemet var att det tog lite tid 

för mig, för där hade jag inte själv insikten att se och hitta henne. För där hade vi vår 

första, inte konflikt, men olika mål, så kan man säga. Jag fick faktiskt en läxa, att 

man måste lyssna in, att det är patientens mål som gäller, inte mitt mål. För då blev 
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hon, jag kommer ihåg när hon åt lunch och jag gick förbi. För när hon såg mig, då 

bytte hon hand. När jag kom så såg jag att hon åt med vänster hand. Och jag frågade: 

”Vad gör du?” Och hon sa med en sådan skarp röst att nu vill hon äta. Men sedan 

pratade vi om det, för jag blev ledsen, hon såg att jag blev ledsen, inte ledsen men 

jag blev frustrerad, för jag förstod inte varför hon inte ville träna. För jag var helt 

övertygad om att bara hon stimulerar så blir det bra. Så vi pratade om det och hon sa, 

hon bad så mycket om ursäkt. Men jag sa: ”Det är inte du som ska be om ursäkt, det 

är jag som ska be om förlåtelse.” Och sedan fortsatte hon att äta med vänster hand. 

(Vårdare) 

 

Vårdande som bevarar mening och sammanhang 
 

Vårdande som stödjer och främjar hälsa skapar utrymme för att den äldre får använda de 

förmågor som finns bevarade, vilket främjar upprätthållandet av identitet och minskar risken 

för att de äldre betraktas som ett objekt.  Lyhördheten för vilka förmågor och aktiviteter som 

är meningsfulla för den enskilde individen är dock avgörande. När orken och krafterna är 

begränsade relateras hälsan inte enbart till en viss bevarad förmåga att utföra en aktivitet utan 

snarare till aktivitetens betydelse och mening för den enskilde äldre personen.  Min studie 

visar att det finns en risk att ett särskilt boende i första hand betraktas som en arbetsplats och 

inte som någons hem, vilket medför att personalen som arbetar där är aktiva medan de äldre 

blir passiva. När de äldres kunskaper och förmågor efterfrågas och integreras i vårdandet ökar 

deras upplevelse av hälsa och välbefinnande. Om de äldre ges plats att delta i boendets 

utveckling, skapas det nya meningar och sammanhang i deras tillvaro. Det finns otaliga 

vardagliga och högtidliga tillfällen där möjlighet öppnas för att vårdandet ska stärka de äldres 

utveckling och markera att de har en viktig funktion att fylla i de sammanhang de befinner sig 

i. Vårdande som utgår ifrån de äldres tidigare intressen och kompetens och erbjuder utrymme 

för kreativa lösningar och iscensättningar har potentialen att tillförsäkra ett vårdande som 

bevarar meningen i de äldres liv.  

Ett vårdande som säkerställer rätten och friheten för den äldre att forma sitt liv kräver 

utrymme för spontanitet och minimerar begränsningar och hinder. Vårdandet karaktäriseras 

av ett utforskande förhållningssätt och inte av förutsägbarhet. Vårdandet är fri från 

personalens normativa värderingar och förväntningar om vad en äldre människa bör och inte 

bör göra eller hur han eller han ska bete sig.  

 

 

Att främja meningsfulla aktiviteter och dämpa avbrott  

Flytten till ett särskilt boende utgör ett avbrott i de äldres liv men det går att balansera 

uppbrottet genom att eftersträva kontinuitet där bland annat levnadsberättelsen kan hjälpa till 

att gestalta den unika personen, hennes eller hans liv, kunskaper och intressen. 

Levnadsberättelsen har kraften att göra vården och omsorgen mer mänsklig och bidrar till att 

motverka objektifieringen genom att ge den äldre personen sammanhang, en röst för vem hon 

eller han är och vill vara. Levnadsberättelse kan, om den tas tillvara, ha en vägledande 

funktion mot hälsa. Hälsa innebär att den äldre känner välbefinnande och får fortsätta sitt liv 

som tidigare i så stor utsträckning som möjligt, att det är personalen  som anpassar sig samt 

att verksamhetens rutiner skräddarsys efter de äldres tidigare vanor och nuvarande behov och 

önskemål. Att den äldre behöver anpassa sig helt eller nästan helt till andras förväntningar och 



                      BILAGA I 

44 

 

till verksamhetens rutiner kan leda till upplösning av den egna identiteten – och leder bort från 

upplevelsen av hälsa.  

Grunden för det goda vårdandet som låter den äldre bibehålla meningsfullhet i tillvaron 

bygger på att vårdpersonal bemöter de äldre som självstyrande människor med en oförändrad 

rätt att forma sitt liv.  När vårdpersonal låter den äldre vara expert både i vardagliga 

situationer och på sitt eget liv, välja sina prioriteringar och lösa problem upprätthålls 

självaktningen och vården kännetecknas av jämlikhet.  

 

En vårdare beskriver vikten av att få leva vidare som tidigare trots flytt och sjukdom.  

 

För mig är hälsa att se till våra gästers välbefinnande. Se till att de mår bra. Och må 

bra, det betyder att de får göra i den mån det går, det de är vana vid. När man flyttar 

in till ett boende, då är det viktigaste att se hur de levde tidigare, när han eller hon 

var frisk. Och utifrån sin sjukdom att fortsätta leva som den är van vid. Är man van 

vid att ta promenader, så ska man kunna göra det. Är man van att ta det lugnt, så ska 

man få fortsätta att göra det. Man ska titta igenom, hur såg levnadsberättelsen ut? 

(Vårdare) 

 

Vårdaren berättar om hur hon gick till väga när en äldre kvinna med demenssjukdom skulle 

flytta in till boendet där hon arbetar. Exemplet visar att vårdaren och kvinnans dotter fick 

samplanera flytten, vårdaren visade omsorg om henne genom att ta reda på hennes favoritmat 

och satsade tid för att bygga upp en relation med henne. Dottern och vårdaren ställde i 

ordning även den fysiska miljön i hennes nya bostad för att hon skulle känna igen sig och 

känna sig hemma. 

 

Och vi la upp ett mål, att jag skulle åka till det äldreboendet där hon bodde, vilket 

också är ett mål för mig. Att innan någon flyttar hit, att hälsa på personen. Även om 

personen är dement och inte kommer ihåg det, att jag kommer ihåg personen och 

kan spinna vidare. Och ibland så har de ändå så, att de kommer ihåg bilderna men 

kanske blandar ihop personen med någon släkting. Jag åkte dit med dottern och 

presenterade mig som dotterns bästa väninna. Och vi fick jättebra kontakt. Dottern 

åkte hem och jag satt kvar. Vi började prata. Hon rökte, och jag följde med till 

balkongen, satt och rökte, sedan kom den dagen då hon skulle flytta till oss. Och då 

åkte jag själv till henne och hämtade henne och vi åkte taxi hem hit. Och jag hade 

köpt avokado, löjrom och rödlök för det var hennes favorit. Och jag bjöd henne hit 

för vi skulle äta en måltid tillsammans hemma hos mig. Och det gick jättebra tills vi 

hade ätit klart. Då tackade hon och sa att ”Nu ska jag åka hem”. ”Nej” sa jag, för nu 

ska jag visa dig var du ska sova i natt. Och hon har en väldigt stor våning och jag 

visade in henne där och där fanns hennes möbler som hon kände igen. (Vårdare) 

 

En vårdare ger ett positivt exempel på ett arbetssätt som bidrar till att skapa ett meningsfullt 

sammanhang och bekräftar den äldres förmåga. Den äldre kvinnans kompetens tillvaratas och 

hon hjälper till med både vardagssysslor och är stöd åt en annan äldre person. Vårdarens 

berättelse vittnar dock om att detta positiva arbetssätt inte är självklarhet för all personal, det 

finns krafter som skulle vilja göra om den äldre kvinnan till en passiv mottagare, vilket skulle 

leda till att hennes hälsa försämrades.  
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En kvinna, vi går ut och promenerar med henne och så går vi till tvättstugan, för hon 

tycker om det. Hon har varit sjukvårdsbiträde en gång. Och för henne är det väldigt 

viktigt att vara ”caring”, hela tiden. Hon tar hand om en annan boende som är orolig 

och får den boende att bli lugn, bland annat. Hon vill gå till tvättstugan, hon tycker 

om det. Och dit får hon följa med och jobba och lämna ut tvätt. Hon är med och 

dukar till stora kaffekalas. Hon är med och torkar bort. Det är en kvinna som har en 

demenssjukdom. Allt det här klarar hon av UTMÄRKT. Och på bättre sätt än vad 

många medarbetare gör, och snyggare. Hon känner att hon är så viktig i det här. Att 

vi tar med henne på de här sakerna hela tiden. Bara det är någonting så frågar vi 

henne om hjälp. Självklart säger vi att ”du som har sådan erfarenhet”, och det kanske 

verkar löjligt att man säger det till henne, men det är sanningen. Hon har lika mycket 

erfarenhet som du och jag i vården. Sedan har hon blivit demenssjuk, så det är vissa 

saker som inte fungerar, men det mesta fungerar bra. Helst, om vissa fick bestämma, 

så skulle hon sitta på en stol. Och titta. För att bli omskött av oss som har lön för det. 

Men det är inte vad hon vill, då vissnar hon, utan hon måste ha en uppgift. (Vårdare) 

 

Avsaknaden av meningsfullhet i tillvaron och brist på självständighet kan manifestera sig 

genom att den äldre visar tecken på motorisk och psykisk oro. När vårdpersonal tolkar oron 

som ett budskap med innebörd och betraktar den äldres beteende som ett sätt att kommunicera 

öppnas möjligheten att den äldre, de anhöriga och vårdpersonal tillsammans söker efter 

mening och hittar lösningar som minskar oron och motarbetar upplevelsen av meningslöshet.  

Öppenheten för vad de äldre upplever som meningsfullt och vilka aktiviteter de prioriterar 

utifrån sin ork är en viktig del i vårdandet. Att de äldre ges möjlighet att fortsätta utföra de 

moment som de kan påverkar självkänslan och utgör ett skydd mot objektifiering. I en 

intervju betonas det unika hos varje person och vikten att lära känna och ta reda på varje 

persons behov och önskemål.  

 

Man pratar hela tiden om att man ska träna så att funktionsförmågan att tvätta sig 

ska bli så intakt som möjligt. Men är alla intresserade av det? Men tänk om det tar så 

mycket… För vissa är det viktigt. För vissa är det meningsfullt att kunna tvätta sig 

själva och kunna känna vatten, egentligen ska alla kunna göra det. Men om 

påklädningen och tvättningen är så pass ansträngande att de ger upp och det gör dem 

så pass trötta att de behöver lägga sig, då har jag väldigt svårt att se 

meningsfullheten i att bibehålla den här självständigheten i ADL för att de kanske 

vill ha krafter kvar till någonting annat. Till att stapla kaplastavar eller någonting 

sådant. Eller som för vissa andra brukare, de vill ha möjligheten att tvätta sig själva. 

Och då ska de få göra det. Och då ska det få ta tid, för det är deras sista bit av 

värdighet som är kvar. Men återigen, man måste gå in och ta reda på det på något 

sätt. Så ska omvårdnaden vara. (Vårdare) 

 

Att bygga och stärka relationer  

Vårdarna ger uttryck för den mellanmänskliga relationens betydelse för hälsa och 

välbefinnande och hur de arbetar med att stärka den. Det kan gälla relationen mellan den äldre 

och vårdaren, den äldre och dennes anhöriga eller de boende emellan. En bra relation kan vara 

ett mål i sig, eftersom en sådan bidrar med välbefinnande och en känsla av samhörighet. 

Syftet med att bygga en bra relation mellan den äldre och vårdaren kan även vara för att 

underlätta framtida vårdhandlingar.  
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I den första delen av resultatet framkom att humor har en relationsstärkande effekt enligt de 

äldre. Även vårdarna lyfter humorns och skrattets betydelse i vårdrelationen. Vårdarna 

beskriver att en bra relation både ger trygghet och underlättar arbetsmoment som kräver fysisk 

närhet i intima situationer, som t.ex. vid duschning. 

 

 

Ibland kan det vara bara genom att skoja lite grann. Att känna av att man inför lite 

humor i det här miserabla eländigheten som hon ändå tycker att hon lever i. Att man 

för in humor i hennes vardag. För i grund och botten har hon mycket glädje och 

humor. (Vårdare) 

 

Jag tycker att med en del kan man få det snabbt, kanske inte en så djup relation, men 

en bra relation. Medan med vissa tar det jättelång tid, så det är så olika också. Men 

sedan tycker jag att det nästan ingår i mitt jobb, du vet så här att gå runt och SE alla. 

Ge den här känslan att man har blivit sedd och gärna att man får skratta lite. För det 

här med att skratta, det vet man hur bra det är, med endorfiner som kommer ut och 

man mår bra. Måbrakänsla, det måste vara en del av mitt jobb, tänker jag. Att sprida 

en femminuters glädje om det går. (Vårdare) 

 

En vårdare berättar i intervjun om hur hon gick till väga när hon genom sina förslag och 

handlande skapade en möjlighet för en äldre demenssjuk kvinna och hennes make att 

försonas. Vårdaren hade mod att lägga sig i deras privatliv och tog rollen som kommunikativ 

hjälpreda mellan den äldre kvinnan och hennes make.  

 

Hennes familj, de var väldigt rädda, eller hade väldig respekt för henne, för hon var 

väldigt styrande och ställande. Så det ledde till att hennes man inte fick komma hit, 

för hon avskydde honom. Hon fick ju hallucinationer och sa att han hade en annan 

kvinna och att de var skilda. Så det gick så långt, att när han skulle fylla 80 år, så 

tyckte jag så synd om honom, så då frågade jag E: ”Kan inte vi skicka ett kort till din 

man?” Då sa hon så här: ”Nej, men han är ju död.” ”Nej”, sa jag, ”han lever. Men du 

vill just för tillfället inte träffa honom.” ”Okey då”, sa hon, ”det kan vi väl göra”. Då 

köpte jag ett kort och så bad jag henne att skriva. Och så satt hon mitt emot mig och 

så säger hon så här: ”Ja, vad ska jag skriva?” ”Ja, du kan väl skriva Kära S.” ”Nej, 

nu får du väl ta och ge dig, kär är han väl inte i alla fall.” ”Men skriv vad du vill.” Så 

skrev hon några rader och hon skrev adressen. Jag postade kortet. Han ringde och 

grät av lycka. Och så sa jag till E: ”Vet du att S, han är så lycklig, han har fått ditt 

kort.” ”Lever han?” ”Ja, det gör han.” ”Varför kommer han inte och hälsar på?” Så 

då fick han komma och hälsa på. Och då bestämde jag att han inte skulle komma till 

avdelningen utan att vi skulle göra en liten överraskning. Så då tog jag E ner till 

Västermalms Gallerian, och då skulle han av ren händelse komma. Det var som en 

teaterscen. För jag sa, att antigen fungerar det bra eller så fungerar det inte bra, och 

då kan vi bara rulla tillbaka och komma hem. Men när han kom och hon såg honom, 

så började jag gråta. För de blev så kära, de blev nyförälskade. Och det hela ledde 

till att E sa till mig ”Du är en äktenskapsmäklerska. Jag ska gifta mig och du ska 

vara mitt bröllopsvittne.” Och det här hade säkert pågått i över ett år då hon 

avskydde sin man. Och sedan blev det mest kärleksfulla. (Vårdare) 
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Samma vårdare berättar hur hon arbetar för att förbättra relationen de äldre emellan. Hon tar 

en aktiv roll och medlar de äldre emellan när det uppstår osämja. 

 

Och det kan också vara så, ibland så händer det, vilket också har hänt, att det är två 

gäster som hela tiden gnabbas på varandra. Och då har jag gjort så ibland att jag har 

tagit med de två gästerna själv, och gått ut på gården och bjudit dem på glass, satt 

dem på varsin sida, och när de har börjat gnabbas på varandra så har jag kunnat 

förklara att ”Nä, så säger man inte” och ”Hon är snäll”, bara positivt. Och så har det 

slutat med att när vi har kommit upp på avdelningen så har de hållit varandra i 

handen och gått i korridoren. Och det är också en sådan här ”oh”, det är så man 

kanske ska göra. En solskenshistoria. (Vårdare) 

 

Samhörighetskänslan och en fin relation till och mellan de boende ökar även personalens 

arbetsglädje och välbefinnande. Samhörigheten gör vårdandet meningsfull och gör det möjligt 

även för personalen att uppleva att de är unika personer med ett unikt uppdrag. En vårdare 

beskriver glädjen hon känner som relationen ger henne. 

 

Jag får så mycket kärlek tillbaka i det här jag ger till våra boende, som jag, JAG 

känner mig en unik människa. Jag får så mycket tillbaka, så de som inte förstår det 

här, jag tycker synd om dem, vet du det? När jag kommer in på enheten och de ser så 

glada ut och vinkar. Det är till mig de vinkar, tänker jag, det är glada för att jag är 

här. Då gör ingenting att tre som jobbar där inte är glada att jag är där (skrattar), för 

det är de här människorna jag är till för och stödja. (Vårdare) 

 

En annan vårdare berättar om gemenskapen med en äldre. Den äldres och vårdarens  intresse 

för litteratur suddade ut rollerna och assymmetrin, genom böckerna möttes de som två 

personer, inte som vårdare och boende. Betydelsen av deras relation avspeglas även genom att 

kvinnan, som förlorade sin förmåga att skriva p.g.a. stroken hon hade drabbats av, valde att 

öva upp sin skrivförmåga genom att träna på att skriva vårdarens namn.   

Och vi lånade böcker, vi köpte böcker tillsammans, jag tog med mig böcker, hon 

lånade mig böcker och tipsade mig om böcker som jag skulle läsa. Men det härmed 

skrivandet, hon provade och provade och provade. Och en gång ville hon prata med 

mig. Det var julhelgen. Så fick jag en liten julklapp och ett kort av henne. Och där 

hade hon skrivit sina första ord: Tack AV. Och då visade hon mig, hon hade ett sånt 

skrivhäfte, vad hon hade sysslat med. Hon hade övat och övat och övat och övat och 

övat. Sida efter sida efter sida. Med hennes namn och med mitt namn. (Vårdare) 

 

Vårdande som baseras på respekt och bekräftelse av den äldre 

Funktionsnedsättningar till följd av sjukdom och ålderdom kan hota den äldres värdighet. 

Beroendet av hjälp ökar och rör även de mest privata delarna av livet, såsom hjälp med 

toalettbestyr och hygien. Det uppstår dagligen situationer där sjuka äldre riskerar att hamna i 

lägen som kan upplevas som förnedrande eller ovärdiga. De äldre personernas värdighet och 

vårdandet som stärker den skildras i situationer där det finns kontraster. I intervjuerna med 

vårdarna beskrivs båda grova kränkningar och insatser som räddar den äldre från osynlighet, 

förödmjukelse, skam och förlöjligande. 
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Vårdande som hjälper att bevara den äldres värdighet kräver uppmärksamhet, kompetens och 

resurser på olika nivåer, såsom samhällsnivå, gruppnivå och i det vårdande mötet när 

vårdpersonalen utför kroppsnära omvårdnad. Attityderna på alla nivåer avspeglas och 

påverkar vårdandet och de rådande åldersdiskriminerande stereotypa föreställningarna 

återfinns både inom och utanför äldreomsorgen.  Vårdande som skyddar den äldres värdighet 

bygger på övertygelsen om att alla människor har ett okränkbart värde som måste respekteras. 

Det krävs även empati och förståelse för den äldres utsatthet och livsvärld. 

Samhällets syn på äldre påverkar ramarna för vilka resurser äldreomsorgen och äldrevården 

tilldelas. Det rör inte enbart de ekonomiska förutsättningarna utan även hur man ser på 

kompetensbehovet hos personal som arbetar.  

 

Att synliggöra och värdesätta den äldre 

 
I vårdande som skapar samhörighet och gemenskap, och dämpar asymmetrin utförs aktiviteter 

tillsammans med en ömsesidig bekräftande och erkännande av varandra. Vårdarna erkänner 

och uppskattar de äldres kunskaper och ger utrymme för dessa i det vårdande växelspelet, 

vilket uppväger asymmetrin och den bristande ömsesidigheten i förhållandet. De vårdande 

handlingarna tillför ständigt nya dimensioner och leder till lärande och förändring. Vårdandet 

sker i en berikande gemenskap där alla bidrar och ingen är en passiv åskådare eller deltagare.  

Vårdare som har intervjuats beskriver ett slags känslokonflikt, både en hoppfull inställning 

och ger exempel på lösningar och samtidigt en känsla av hopplöshet som väcker ilska och 

frustration mot den rådande kulturen där vårdandet inte utgår ifrån de äldres livsvärld. Det 

livsvärldsledda vårdandet är både en tanke- och en känsloprocess.  

 

Samhällets syn på äldre påverkar både bemötandet av dem och resurstilldelningen till 

äldreomsorgen. En vårdare berättar om en situation som hon bevittnade i en affär. En äldre 

kvinna betalade och kassörskan bemötte henne nedlåtande då hon var långsam. 

 
Hon dög inte längre för att hon var för långsam. Jag kan inte förklara det på något 

annat vis. Och med vilken rätt gjorde hon det för att hon var ung och ansåg att hon 

hade status i det här samhället, medan den här kvinnan som var mellan 85-90 år hade 

inget status längre för att hon var för gammal. (Vårdare) 

 

Vårdarna skildrar olika sociala situationer som vittnar om behovet av ett vårdande som tar 

hänsyn till och kan kompensera för förlorade sociala förmågor till följd av sjukdomar, i 

synnerhet demenssjukdomar. Demenssjukdomar påverkar talförmågan, förmågan att följa 

sociala spelregler och konventioner och omdömesförmågan. Risken är stor att personer som 

uppvisar beteenden som kan uppfattas avvikande eller störande isoleras från samhället och 

från en social samvaro. Vårdarnas uppmärksamhet, förmåga och agerande kan förhindra 

denna isolering. Det kräver planering, mod och en uppmärksam närvaro av personalen så att 

de kan ingripa vid tillfällen då samspelet är på väg att haverera och den äldres värdighet och 

självaktning riskerar att kränkas. Demenssjukdomar kan fortfarande upplevas stigmatiserande 

och vårdarnas uppgift är att skydda de demenssjuka i situationer där sviktande förmågor kan 

göra att de hamnar i situationer som ställer överkrav. 

 

En vårdare berättar om hur hon deltagit vid två kulturella evenemang med demenssjuka 

personer. Berättelsen vittnar om att även personer med långt framskriden demenssjukdom kan 
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delta i samhälleliga aktiviteter om det finns tolerans och acceptans för att de deltar på sina 

egna villkor.  

 

Och det är också när man går på bio, då vill jag att man går på 

matinéföreställningarna. Inte barnföreställningarna, men att det är mitt på dagen. För 

då är det oftast pensionärer. Och de har mer överseende till… även om man är 

dement och sitter still, när man säger saker, det bara kommer ut. Bland annat i 

Bröllopsfotografen, så när det var ”Ack du Värmland, du sköna” eller vad det nu 

heter, då var det en utav damerna som ställde sig upp och sjöng. Och så tänkte jag 

själv, undrar hur reaktionerna är, för det var inte så många i biografen. Men de andra 

pensionärerna, de applåderade, för det var så vackert. Och det är också roligt. 

(Vårdare) 

 

En annan dam, som är väldigt vandrande, visste jag, tyckte om teater. Och då åkte 

jag dit själv med henne. Och då fick jag sätta henne strategiskt så att jag själv kunde 

hoppa upp om det skulle behövas. Men hon satt i en timme och tittade och det 

fungerade jättebra. Hon åt sin soppa, hon drack sitt kaffe, hon sa inte mycket. Och vi 

satt tillsammans med två andra vid ett fyramannas bord och de andra två damerna 

som vi satt tillsammans med försökte föra en konversation. Fast jag sa enkelt att vi 

sitter här lite i skymundan och en del kanske inte kan prata. Man vill ju inte gärna 

skylta med att här kommer vi från ett demensboende utan man vill gärna smälta in i 

mängden och det gick jättebra. (Vårdare) 

 

Vårdaren beskriver även att det är personalens ansvar att se till att de äldre som följer med till 

olika aktiviteter delar mer än bara intresset för själva aktiviteten. De bör kunna kommunicera 

med varandra och känna sig bekväma i situationen. 

 

Att man ändå tar … att de är likvärdiga i sitt beteende, så inte den ena måste 

skämmas för den andra. Inte bara att de uppskattar saker utan att de kanske har talet 

kvar. Sedan kan det hända att de talar förbi varandra, men ändå att de har en 

kommunikation. För det handlar väldigt mycket om att… tar man ut en som är 

mindre dement än den andra bland ”normala människor”, det är klart att den som är 

lite pigg, känner att det är lite skämmigt för att den andra inte förstår vad man säger 

och man måste hela tiden förklara. Det är också en situation, det är därför jag säger 

att man inte tar ut flera stycken utan att de ändå är synkroniserade med varandra, för 

då får de ut mer utav det. (Vårdare) 

 

Vårdaren berättar om en situation då personalen borde ha agerat aktivt. Två demenssjuka 

damer som inte uppskattade musikunderhållningen fick vara kvar istället för att slippa delta 

trots att de uttryckte tydligt att de inte uppskattade aktiviteten.  

 

Och sedan handlar det också om när man har aktiviteter. Att man inte kanske, bara 

för att man har hyrt musikunderhållning, då ska alla vara med. Utan att man faktiskt 

tar med dem som uppskattar det. Som uppskattar och vill lyssna, så att de inte blir 

störda av att någon skriker att ”Oh vad falskt, fy fan, jävla kärring”. För då blir de 

störda. Det är ingen skön stämning. Häromdagen eller veckan så hade vi 

musikunderhållning. Och föregående gång hon och pianisten var här, så satt en dam 
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och bara skrek. ”Skrik inte”, och ingen utav personalen tog ut damen i fråga. Jag 

skämdes, inte för damens skull, men jag skämdes att ingen gjorde någonting. Och 

samma sak var det med en annan dam som också var med och bara satt och tog sig 

för pannan och sa ”oh, vad hemskt och fy!”. Det kan inte… även att sångerskan vet 

att det är ett demensboende, så kommer man ju av sig. (Vårdare) 

 
I intervjuerna skildras både vårdande som synliggör och osynliggör de äldre. I 

observationerna av vårdsituationer blev det också tydligt framträdande att de äldre reagerar 

med glädje när de hälsas på, bekräftas och får uppmärksamhet. Att osynliggöras innebär att 

omgivningen inte räknar med en, att man nästan inte finns som person utan enbart som en 

fysisk kropp och arbetsuppgift. Äldre som har kraft att reagera mot osynliggörandet, att vara 

nonchalerade och objektifierade reagerar, men det är inte säkert att personalen förstår de 

äldres upplevelse. Personalen kan till och med överge den äldre. De goda exemplen visar att 

omvårdnad och bemötande som värnar om den äldres värdighet baseras på en förståelse av 

den äldres livsvärld och på förmågan att kommunicera med den äldre oavsett om den äldre har 

verbala kommunikationshinder eller inte.   

 

En informant beskriver hur han fick arbetsleda personalgruppen för att tillförsäkra att en äldre 

man fick värdig vård och bemötande. I texterna framgår att det inte handlar om stora 

förändringar utan självklara vårdhandlingar och mellanmänskligt umgängesvett. Mannen hade 

kraften att hävda sig och därmed ändrade personalen sitt bemötande och vårdande.  

 

Det kan vara så enkelt som att han vill ha en torr blöja innan frukost. Att han känner 

sig, det känns bättre för honom. Och vid några tillfällen har personalen inte lyssnat 

och sagt att den här blöjan den håller för mer kiss. Du kan äta först och sedan. Och 

för honom var det väldigt viktigt och han kände sig antagligen kränkt och inte hörd 

på rätt sätt. Och när vi gjorde den, bara en sån enkel förändring som att vi byter blöja 

innan frukost så blev det väldigt bra. Det är ett exempel. Ja, det är så små medel som 

behövs som sagt. Han har också sagt att det var väldigt viktigt för honom att man var 

tydlig med att hälsa välkommen till bordet när han kom. Och att man verkligen var 

nära, för han känner sig osäker i sin gång och kan vara trött och har ändå försämrad 

syn och hörsel och det gäller att, man måste vara tydlig i kommunikationen och man 

måste möta honom rakt framifrån och prata med honom. Så som han beskrev det så 

var det så att när han kom ut till lunchen så stod personalen vid sidan om i köket och 

lagade mat och de tog ingen notis om honom när han kom och han kände sig otrygg 

i själva förflyttningen till stolen och var rädd att han skulle ramla och vad händer då? 

Så då bestämde vi att när S-H kommer så personalen skulle självklart hälsa honom 

välkommen och stå nära honom så att de skulle kunna ingripa. Men han ville klara 

förflyttningen själv men han ville ha en säkerhet under själva förflyttningen. Så det 

var också en sån som blev bra. (Vårdare) 

 

Tilltalet som används mot de äldre kan vara ytterst nedlåtande och spegla en maktobalans den 

äldre och personal emellan.  Avsikten behöver inte vara illa menat, men beskriver ändå en 

verklighet där de äldre förminskas och förlöjligas.  

 

Och därför har jag sett förskräckliga exempel på brukare eller äldre som blev 

tillintetgjorda genom att bli kallade ”min lilla gubbe”, ”lilla Kalle”. ”Nu ska vi…”, 

allvarligt talat, ”nu ska vi tvätta den lilla snoppen”. Herregud. Förstår du? Och den 
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människan kunde inte, han kunde inte säga någonting. Han kunde inte säga 

någonting, han kunde inte säga emot. (Vårdare) 

 

Ett sätt att värdesätta de äldre är att efterfråga deras kompetens och skapa forum där deras 

kunskaper och vetande synliggörs. I dessa vårdande handlingar sker ett omvänt givande och 

tagande, vårdaren blir mottagare och den äldre är den som ger. Citatet visar en ömsesidig 

glädje av varandras erfarenheter och kunskaper.  

 

Hon hade läst väldigt mycket konsthistoria och jag hade ingen aning om konst. Men 

hon lärde mig. Så varje vecka, flera gånger i veckan, så tog vi taxi och åkte till 

Moderna Museet, där hon kände till varenda tavla och berättade. Och jag fick till och 

med ibland gå fram till vissa tavlor och läsa om det verkligen stämde om konstnären 

hon berättade om. Och vi åkte till Nationalmuseet, och där finns det en våning där 

det finns massor med gamla saker och hon kände till varenda sak. Märta Måås - 

Fjetterström, hade jag ingen aning om vem det var, men jag lärde mig det. (Vårdare) 

 

Att vårda med kompetens 

Ett vårdande som stöttar och främjar hälsa kräver kunskaper i såväl medicin, geriatrik och 

gerontologi som kunskaper i vårdvetenskap/omvårdnad samt om livsvärlden. Det finns ingen 

motsättning eller dikotomi mellan dessa båda kunskapsområden utan alla delar är essentiella 

för att vårdandet ska präglas av hög kvalitet.  Det innebär ibland att sjuksköterskan måste 

våga ifrågasätta medicinska ordinationer och administrativa beslut, att gå utanför de 

vedertagna rutinerna och se till den enskilde personens förutsättningar. 

En vårdare resonerar kring vilken kompetens behövs för att kunna vårda på ett sådant sätt att 

den äldre får uppleva sig som en hel människa. Vårdaren betonar vikten av både teoretiska 

kunskaper, personkännedom och medmänsklig kärlek. Den medmänskliga kärleken för henne 

innebär en drivkraft att svara an och handla när hon ser en människa i nöd eller lidande.  

 

För det första behöver man teoretiska kunskaper. [] Att ta hand om mina, fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov. Hela människan, alltså. Man behöver 

teoretiska utbildningar om fysiska behov, psykiska behov, sociala behov och 

existentiella. Allt det här behöver man undervisas i. När jag väl fått det, när jag 

kliver in på äldreboendet, vi säger att det är ett äldreboende, så måste jag lära mig, 

vem är den här unika människan som jag ska ta hand om? Vad är det för ”jag”, jag 

ska ta hand om? Då måste jag sätta mig in i det. Så det är många parametrar som ska 

stämma in. Och sedan måste jag ha en människokärlek för att orka ta hand om 

människor som inte klarar sig själv.  

Intervjuaren: Vad är människokärlek för dig? 

Vårdare: För mig är människokärlek … att jag vill hjälpa dig, där du är. Det måste 

finnas i själen, att jag vill hjälpa den här människan i den här situationen, så att 

upplevelsen, jag vill säga det igen, att den här människan får uppleva sig som en hel 

människa. Att jag ser vad det är för behov du har, hur kan jag, stackars människa, 

hjälpa dig. Hur kan jag hjälpa dig? Det måste man, mina handlingar mot dig, det är 

människokärlek. [] Alla de här parametrarna du behöver. Vad behöver du just nu? 

Och ge dig det. (Vårdare) 

 



                      BILAGA I 

52 

 

En vårdare beskriver vikten av att vara kunnig om den åldrande kroppens biologiska kapacitet 

och hur det påverkar farmakokinetiken och farmakodynamiken och vad det innebär för den 

enskilde äldre. Vårdaren har erfarenheter av att felaktiga diagnoser och läkemedelsbehandling 

skadar många äldres hälsa och därför är hon noga med att följa upp varje 

läkemedelsordination. 

Vårdaren berättar hur hon kan ifrågasätta och initiera förändring rörande 

läkemedelsbehandling och att ett sådant agerande lett till att äldre återfått förutsättningar att 

uppleva hälsa, både vad det gäller välbefinnande och möjligheterna att fortsätta med sådana 

livsprojekt som är viktiga för dem.  

 

En vårdare uttrycker sin upprördhet över att äldreomsorgen betraktas som en verksamhet där 

det inte krävs särskild hög kompetens när i själva verket krävs det en mycket hög kompetens. 

Hennes jämförelse olika yrken emellan visar att teknik har högre status än äldre människor. 

  

Hälsa för mig, det är …. för våra äldre… det är så enkla saker egentligen, så 

samhällsekonomiskt är det gratis, om det är rätt personer som arbetar med våra 

äldre. Jag tror att vi måste tänka helt om. Nu är jag på den samhällsekonomiska 

nivån, det är politiska beslut. Till exempel att man säger till någon på 

arbetsförmedlingen, förlåt om jag viker ut nu, men det hör till sammanhanget, att 

man säger till någon att … den och den utbildningen, men … åldringsvården kan du 

jobba i, för där behöver man inga kunskaper.  

Intervjuaren: Vad tänker du då? 

Vårdare: Då tänker jag att jag blir jävligt förbannad, ursäkta, det där får du radera, 

jag blir rasande! Här sitter det någon som ska föra människor i, stödja människor, 

lyfta människor för en resa ut i samhället, de som kommer till arbetsförmedlingen. 

Att arbetsförmedlaren är så korkad så att hon inte ens har satt sig in i sitt eget jobb. 

Vad är åldringsvården? Jobbar du inom demensvården så måste du ha så mycket 

kunskap och människokärlek. Du ska vara en… om man ser människan som ett 

pussel. Tappar bort en pusselbit. Då ska jag vara den pusselbiten så att du får ha 

upplevelsen av att du är en hel människa. Där behövs inga kunskaper, nej (ironi i 

rösten). Men när du ska ut… It-tekniker, skicka ut dem till Arlanda och kör ut 

flygplan. Behöver väl inga kunskaper (ironi i rösten). De har ju spakar, de har 

autopilot. Men att ta hand om levande materia, för att de är gamla, för det behöver 

du inga kunskaper för. Det här är bara gamla objekt som du ska klä på, kamma, röra 

runt med tandborsten i munnen, och in här (pekar på munnen) och kommer ut där 

bak. Jag vet att jag är fräck i mun nu, men det är min upplevelse ibland. (Vårdare) 
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DISKUSSION 

Diskussionen är uppbyggd av två delar. Först presenteras en metoddiskussion och därefter 

följer en diskussion av resultatet. 

 

Metoddiskussion 

 

Studiens utgångspunkt var ett vårdvetenskapligt perspektiv på hälsa och vårdande, så som det 

beskrivs i bakgrunden. Förhoppningen var att denna uppsats skulle bidra till en fördjupad 

förståelse för det vårdvetenskapliga perspektivet på äldres hälsa och vårdandet som stöttar 

den, när de äldre personerna bor på särskilt boende. Studiens syfte har fungerat som en 

kompass under hela arbetet och bidragit till att behålla fokus samtidigt som öppenheten har 

vidgat för nya möjliga synvinklar.  

Observationerna och urvalet av äldre personer begränsades till ett särskilt boende vilket kan 

ha påverkat resultatet då miljön och aktiviteterna som de erbjöds var likartade. De äldre 

informanterna bodde dock på olika avdelningar. Skillnaderna mellan olika avdelningar på ett 

och samma särskilda boende kan vara ganska stora beroende på att olika vårdare och 

vårdteam sätter olika prägel på miljön och arbetssättet. Alla äldre informanter som tackade ja 

till att delta i undersökningen var kvinnor. Detta kan ha påverkat resultatet då det föreligger 

en skillnad mellan kvinnor och män med avseende på hur de upplever att vara beroende av 

hjälp, så som det beskrivs i bakgrunden.  

Urvalet av vårdarna var ett kvalitetsurval, de var erkänt uppskattade med ett starkt 

engagemang för sitt arbete. Risken med detta urval var att resultatet kunde påverkas av en 

selektiv bild samtidigt som dessa vårdare hade både insikter och en verbaliseringsförmåga 

som gav nyans- och innebördsrika skildringar. En annan risk var min stora tilltro till dessa 

vårdare. Under intervjuerna kände jag att vi fick bra kontakt och uppnådde ett samförstånd. 

Den goda stämningen och samförståndet underlättade genomförandet av intervjuerna 

samtidigt som det kan ha hindrat mig från att ställa vissa frågor som problematiserar 

händelser de beskrev. Även under analysarbetet förfördes jag stundtals av deras färgstarka 

utsagor. Dessa känslor gjorde att jag inte fick syn på vissa brister och tillkortakommanden i 

deras skildringar, men tack vare diskussioner med min handledare klarnade och framtonade 

även dessa delar under arbetsprocessen. En annan aspekt på urvalet av vårdare rörde deras 

professionstillhörighet. De representerade tre olika professioner, vilket gav en mer nyansrik 

bild av fenomenen än om informanterna skulle ha tillhört enbart samma profession. Det var 

dock ingen informant som var undersköterska eller läkare, vilket skulle ha tillfört ytterligare 

dimensioner i denna studie. 

Intervjuerna med de äldre personerna och vårdarna kännetecknades av öppenhet och vitalitet 

och deras berättelser innehöll många oväntade och nyansrika skildringar. En skillnad mellan 

de äldres och vårdarnas intervjuer var att de äldre avvek från forskningsfrågan och berättade 

många episoder från sitt liv, både från barndomen och från vuxen ålder. Behovet att berätta 

var stort, och de tilläts att göra det utan avbrott. Att genomföra livsvärldsintervjuer är en 

balansakt med stora utmaningar, där fokus på forskningsfrågar vägs mot öppenhet och 

följsamhet. Som intervjuare gäller det att vara orädd och låta informanterna fylla intervjun 

med berättelser även om i stunden kan det kännas som att fokus på forskningsfrågan  och 

fenomenet förloras. Berättelserna signalerar det som är viktigt för informanterna. Efter 

utvikningarna återfördes fokus till forskningsfrågan.  Även de äldre informanternas utsatthet 
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och sårbarhet kom till uttryck flera gånger under intervjuerna vilket krävde en särskild 

uppmärksamhet och förmåga att dela deras upplevelser.  

Observationerna som föregick intervjuerna bidrog till att få en förståelse för miljöns betydelse 

och till att förstå vilka aktiviteter de äldre och personalen refererade till under intervjuerna. 

Observationerna bidrog även till att det var lättare att formulera följdfrågor under intervjuerna 

då jag kunde ställa konkreta frågor för att få en fördjupad förståelse för upplevelser, känslor 

och tankar.  

I analysarbetet användes en innebördsinriktad ansats och avsikten var att försöka fånga de 

äldre personers och vårdarnas levda erfarenheter. Det var en tids- och kunskapskrävande  

process, som krävde både fördjupade studier, handledning och reflektion. I analysarbetet 

användes Dahlbergs et al. (2008) struktur men det var en svår utmaning att lyfta 

abstraktionsnivån från innehåll till innebörd. Jag gjorde många försök att beskriva innebörder, 

pendlade mellan att läsa intervjumaterialet, ställde frågor till det, formulerade teman, 

förkastade dessa och började om. Slutligen utkristalliserades det preliminära resultatet som 

bearbetades ytterligare med hjälp av min handledare.  Analysarbetet krävde även att jag höll 

mig ifrån olika teorier för att resultatet inte skulle färgas av dessa. Det är en nödvändighet att 

gå tillbaka till sakerna själva med en öppenhet och låta mening och innebörder framträda. Det 

kan låta paradoxalt att användningen av en teori, livsvärldsfenomenologin förespråkar just att 

man ska avhålla sig att föra in olika teorier för tidigt i arbetsprocessen, vilket också krävde 

vakenhet, fokus och reflektion. Reflektion över förförståelsen och tyglandet av hur förståelsen 

utvecklades under analysarbetet skedde med hjälp av diskussioner med uppsatsens 

handledare, genom att läsa igenom intervjuerna sakta och många gånger för att få syn på nya 

möjliga innebörder. Genom att dessutom läsa intervjuerna med en medvetenhet om att min 

förförståelse baseras på mångårig erfarenhet som vårdbiträde, sjuksköterska och utbildare 

inom äldrevården och äldreomsorgen  förstod jag att det var viktiga kunskaper men att det 

även handlade om inrotade föreställningar om de äldres hälsa och vårdandet som utförs. Min 

förförståelse påverkades kontinuerligt även till följd av alla artiklar, avhandlingar och böcker 

som jag läste under uppsatsarbetet.  

 

Kravet på objektivitet och validitet inom den kvalitativa forskningsprocessen ställer höga krav 

på redovisningen om hur varje steg genomförs, samtidigt som forskningsprocessen innehåller 

moment som påminner om konst och hantverk. Det kan vara svårt att återge varje steg 

fullständigt uttömande, men stegen ska vara så pass synliga och klara att läsaren ska kunna 

följa och bilda en uppfattning om processen från början till slut. Ett krav på objektivitet är att 

förförståelsen inte ska färga resultatet utan öppenheten för fenomenet ska bibehållas genom 

ett tyglande förhållningssätt. Detta förhållningssätt försökte jag uppnå genom att inte ha för 

bråttom i analysen och bromsa min egen förståelse samt att reflektera över återkopplingen 

som jag fick av min handledare efter att hon har granskat mitt resultat ett flertal gånger.  

Användningen av en ansats som baseras på filosofiska grunder inbjuder till ödmjukhet och 

man blir medveten om komplexiteten vilket ger en känsla av otillräcklighet och viss 

frustration, samtidigt som den filosofiska belysningen vidgar ens perspektiv, tillför helt nya 

dimensioner som annars är svåra att komma fram till. Fenomenorienteringen och den relativt 

höga abstraktionsnivån genom valet av innebördsanalys öppnar möjligheten för att resultatet 

är överförbart och kan användas i fler sammanhang än det undersökta. För att resultatet ska 

vara tillgängligt för läsare, i synnerhet inom äldreomsorgen, är det viktigt att innehållet berör 

och uppfattas som viktigt. Det ställer särskilda krav på språkanvändningen och en 

medvetenhet om att balansera det vetenskapliga språket mot det vardagliga som används av 
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yrkesverksamma. I denna uppsats har jag försökt att ta hänsyn till detta och eftersträvat att 

använda ett språk som kan hjälpa till att läsaren känner sig både berörd och får nya 

vetenskapliga insikter.                                                                              

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen sammanförs tre teman ifrån innebörderna av de äldres upplevelser av 

hälsa med tre teman ifrån vårdarnas upplevelser av vårdande då dessa teman följs åt och det 

finns en samstämmighet mellan dem. Dessa teman är, Rörelse som frihet och andrum 

respektive Vårdande som främjar balansen mellan rörelse och stillhet, Bevarad mening och 

sammanhang respektive Vårdande som bevarar mening och sammanhang samt Att vara viktig 

och respekterad respektive Vårdande som baseras på respekt och bekräftelse av den äldre. 

Resultatdiskussionen avslutas med reflektion över ett fjärde tema från vårdarnas upplevelser, 

Vårdande som utgår ifrån den äldres livsvärld.  

Rörelse som frihet och andrum och Vårdande som främjar balansen mellan rörelse och stillhet 

I resultatet beskrivs olika former av rörelser som är oumbärliga för att den äldre ska kunna 

känna välbefinnande och hälsa. Dessa rörelser kan vara fysiska och kopplade till olika 

aktiviteter, förflyttning mellan olika miljöer, tidsresor i minnenas värld samt tankar om 

framtidsprojekt, känslomässiga rörelser och fysisk beröring. I Dahlbergs och Segestens (2010) 

teori om hälsa beskrivs livsrytmens väsentliga roll. Merleau-Ponty (Merleau-Ponty, 

1995/1945, refererat i Dahlberg & Segesten, 2010) hävdade att människan existerar genom 

rörelse och att den förbinder människan med världen. I resultatet framkom att bibehållen 

förmåga att kunna röra och förflytta sig och byta miljö bidrar till att de äldre känner 

välbefinnande och frihet, att de kan upprätthålla vanor och både behålla och få nya sociala 

kontakter. Förlust av fysisk rörelseförmåga kan innebära upplevelser av ohälsa, i termer av ett 

torftigare liv och minskad livskraft och livslust. Den fysiska rörelsen hör på det sättet ihop 

med den existentiella rörelsen (Merleau-Ponty, 1995/1945, refererat i Dahlberg & Segesten, 

2010). Rörelse kan således utgöra en förutsättning för att ens livsprojekt och meningsfulla 

aktiviteter ska kunna genomföras. Aktiviteter som en del av ett framgångsrikt åldrande 

framhålls även av två psykosociala åldrandeteorier som beskrivs i bakgrunden. Dessa är 

aktivitetsteorin och kontinuitetsteorin (Malmberg & Ågren, 2011). Båda dessa teorier är dock 

normativa och föreskiver hur individer och samhället bör agera utan att ta hänsyn till 

individuella variationer och önskemål. Dessa teorier har inte individens livsvärld som 

utgångspunkt.  En annan psykosocial teori, disengagemengsteorin hävdar raka motsatsen, 

nämligen att det är naturligt för äldre människor att dra sig tillbaka från aktiviteter och sociala 

roller (Malmberg & Ågren, 2011). Inte heller denna teori tar hänsyn till det individuella och 

unika hos varje person utan behandlar alla äldre personer som en homogen grupp. Längre 

fram i diskussionen kommer vi att se hur viktigt livsvärldsperspektivet är för att den fysiska 

och existentiella rörelsen ska utvecklas till förmån för hälsan.  

Rörelse främjar känslan av hälsa och välbefinnande och med hjälp av fysisk rörelse kan de 

äldre finna ro och stillhet, de kan vila i olika aktiviteter. Dahlberg och Segesten (2010) skriver 

att rörelse och stillhet inte är varandras motsatser vilket också framkommer i resultatet i denna 

studie. Sjukdom och funktionsnedsättningar gör att många äldre inte kan röra och förflytta sig 

och har svårt att vistas utomhus, men det innebär inte att rörelserna i deras liv behöver 

avstanna. Att förflytta sig med hjälp av blicken och njuta av vacker utsikt eller att röra sig i 

minnenas värld kan väcka de äldres livskraft och livslust. Detta resultat kan även relateras till 

gerotranscendensteorin som hävdar att äldre människor har ett stort behov av stillhet för att 

kunna göra minnesresor och omtolka sitt liv mot de erfarenheter de besitter (Tornstam, 2005; 

Wadensten, 2002, 2005, 2006). Ett till synes passivt stillasittande kan i själva verket dölja en 
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febril aktivitet, vilket beskrivs även i resultatet. I resultatet framkom det att vården och 

omsorgen kan utformas på ett sådant sätt att det sker anpassningar av miljöer och aktiviteter 

för att främja de äldres livsrytm. Ett hinder för detta utgörs dock av att bemanningen och 

personalens schema inte är anpassade till de äldres behov, vilket Socialstyrelsen (2011) 

påpekade i sin tillsyn.                                                                          För att stödja de äldres 

livskraft krävs det att det finns utrymme och en mottagare för deras berättelser. I berättelsen 

ryms en temporal rörelse, mening och intersubjektivitet.  Berättelsen erbjuder vägar till att 

uppleva hälsa och öppnar upp för att vårdandet sker med fokus på den äldre personen. 

Berättelsens temporala rörelse möjliggör att lära känna den äldre personens förflutna och 

genom det kan vårdarna få en vidgad förståelse för hur den äldre upplever sin situation i nuet. 

Kännedomen om den äldre personens förflutna skapar även möjligheter inför framtiden, 

genom att vårdarna kan vara med och forma meningsfulla livsprojekt. Det gäller i synnerhet 

för äldre personer som har förlorat sin verbala förmåga och inte kan uttrycka sina önskemål 

genom ord. Att röra sig bakåt i tiden, ta reda på den äldres levnadsberättelse och använda den 

i vårdandet påverkar intersubjektiviteten och relationen mellan de äldre och vårdarna. 

Levnadsberättelsen ökar ytan för kontakten mellan den äldre personen och vårdaren. Detta 

resultat kan även tolkas med hjälp av livsloppsperspektivet (Malmberg & Ågren, 2011), som 

fokuserar på den äldre personens levnadsberättelse och lyfter dess betydelse i omsorgsarbetet. 

Teorin hävdar att levnadsberättelsen hjälper vårdarna att få en fördjupad förståelse för de 

äldres sätt att tänka samtidigt som berättandet öppnar för reflektion över den äldre personens 

liv. En oro som friska äldre personer uppgav på frågan om vad som var viktigt för dem om de 

blev sjuka och tvinagdes att flytta till ett särskilt boende var bland annat att bli vårdad av 

främlingar som inte kände till levnadsberättelse, i synnerhet om de inte kunde uttrycka sig 

verbalt (Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 2009). Resultatet visar att när vårdarna använder 

sig av levnadsberättelser underlättas det för att vårdandet anpassas efter varje unik person.  

Livsrytmen innefattar att det råder balans i sinnes- och tankerörelserna. Även Erik H Eriksson 

beskriver i sin utvecklingsteori att ålderdomen kan innebära antigen meningsfullhet och 

acceptans eller meningslöshet, förtvivlan och dödsfruktan beroende om individen lyckas lösa 

spänningen mellan integritet och förtvivlan, det utvecklingsstadiet som karaktäriserar 

ålderdomen (Hagberg 2000; Wadensten, 2006). I resultatet framkom att för mycket rörelser i 

sinne och känsla kan yttra sig som oro medan total stillhet kan leda till apati eller att någon 

fastnar i ett livsmörker som påverkar livkraften, livslusten och livsmodet. Ett vårdande som 

kan lindra oro och stärka livskraften, livslusten och livsmodet bygger på att vårdarna kan 

stödja den äldre personen att skapa en balanserad livsrytm vilket är möjligt endast om 

vårdandet har sin utgångspunkt i den äldre personens livsvärld. I resultatet framkommer att 

detta kan ske genom att vårdarna är uppmärksamt mottagliga, lyssnar aktivt och att det 

emotionella, sociala och praktiska stödet och stimulansen är ett gensvar på de behoven de 

äldre förmedlar. 

 

 

Bevarad mening och sammanhang och Vårdande som bevarar mening och sammanhang 

 

Enligt Dahlbergs och Segestens (2010) teori kan upplevelsen av mening och sammanhang 

inte skiljas ifrån erfarandet av hälsa. I resultatet framkom att mening och sammanhang har en 

väsentlig och närmast avgörande roll för de äldres upplevelse av hälsa, men att den 

institutionella ordningen och boendets rutiner och regler kan påverka upplevelsen av mening 

och sammanhang på ett ogynnsamt sätt. Detta bekräftas av även av flera andra studier som 

beskrivs i bakgrunden (Lövheim et al., 2013; Molinari, 2000). 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att innebörden av mening och vad som är meningsfullt 

är individuellt. I resultatet framkom att när vårdarna lyckas fånga den individuella meningen 
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och baserar de vårdande handlingarna på den, stärks både den äldre personens livskraft och 

livsrytm. I många aktiviteter framträder den institutionella ordningen då aktiviteterna initieras 

av vårdarna, bygger på rutiner och har fokus på personalens arbete istället för de äldres 

upplevelse av mening vilket kan vålla missnöje och omvandla de äldre till passiva 

"omsorgskonsumenter", och därmed öka risken för att de upplever ohälsa. Denna passivitet, 

bristen på meningsfulla aktiviteter kan göra att tillvaron på särskilt boende upplevs som 

monoton och tråkig. Olika miljöer, situationer och vårdarnas föreställningar om vad de äldre 

klarar av vidgar eller begränsar de äldres handlingsrepertoar och möjlighet att uppleva 

mening.  Vissa vårdare "begår stöld" när de stjäl de äldres kvarvarande förmågor och gör att 

de äldre blir ”funktionsnedsatta”. I dessa situationer är det vårdhandlingarna som utgör 

funktionshinder. Resultatet visar att de äldre lär sig att anpassa sig till institutionella rutiner 

som har fokus på sjukdomar och funktionsnedsättning, tillkortakommanden och 

misslyckanden. Detta beskrivs även av en psykosocial åldrandeteori, det sociala 

sammanbrottssyndromet, som hävdar att negativa förväntningar på äldre människors förmåga 

leder till en försvagad självkänsla som i sin tur medför att de äldre uppvisar nedsatta förmågor 

(Malmberg & Ågren, 2011).  

Ett vårdande med fokus på det patogena är hämmande, begränsande och objektifierande. En 

motpol till detta är att vårdhandlingarna utgår ifrån de äldres kvarvarande förmågor och de 

äldre är aktiva deltagare. I en sådan miljö relaterar både de äldre och vårdarna sig själva till 

sina medmänniskor och det uppstår ömsesidighet och samspel. De äldres återhållsamma 

intentionalitet kan brytas med hjälp av vårdarnas handlingar. Vårdarna ingriper genom att 

hjälpa till med just rätt handräckning och i just rätt sekund för att hjälpa den äldre som 

egentligen kan utföra en rörelse eller handling, men vid det givna tillfället behöver vägledning 

för att kunna fullfölja och slutföra vissa handlingar. Återhållsamheten och fråntagandet av 

kvarvarande funktioner är exempel på brister i vårdandet då dessa kan påverka den äldres 

självförtroende och bilden av det egna jaget och därmed den äldres upplevelse av hälsa. När 

de äldre görs till "obehövda", eller rent av ”onödiga”, riskerar de att förlora både sammanhang 

och mening. De får mer tid och har större kapacitet än de tillåts att ge på ett meningsfullt sätt 

vilket kan leda till både innehållslös tid och utanförskap. Utbytesteorin beskriver människors 

strävan efter en balanserad utbytesrelation, vilket innebär att individens egna resurser är 

viktiga i förhållande till andra människor (Malmberg & Ågren, 2011). Enligt teorin bör 

individens resurser kartläggas noga för att han eller hon ska kunna bibehålla sin status som 

värdefull interaktionspartner. I resultatet framkom det att för de äldre är det viktigt att kunna 

bidra med det de kan och det är viktigt att känna sig betydelsefull för att kunna uppleva hälsa. 

Detta beskrevs också av vårdarna, även om de kunde berätta om vårdande som gav exempel 

på situationer där individens resurser inte togs till vara. 

De äldre kan känna en stark hemlängtan. I det egna hemmet finns det alltid något meningsfullt 

att göra, samtidigt som det egna hemmet och den välkända miljön innebär självbestämmande, 

integritet och ett sammanhang där den äldre kan upprätthålla sin identitet. Att kunna behålla 

sin identitet är centralt för de äldre människor som flyttar till ett särskilt boende, visade även 

Harrefors m.fl. (2009).  

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det inte går att särskilja mening och sammanhang 

och Merleau-Ponty (Merleau-Ponty, 1995/1945, refererat i Dahlberg & Segesten, 2010) 

hävdade att vi är dömda till mening p.g.a. att vi finns i ett sammanhang tillsammans med 

andra i en gemensam värld. Det viktiga blir då att reflektera över vilken mening som aktuella 

sammanhang medger. I resultatet framkommer att relationen med andra människor är starkt 

sammanflätad med de äldres upplevelse av hälsa. Välfungerande relationer med familj och 

vänner, med vårdarna eller de andra äldre personer som bor på boendet stärker de äldres 

upplevelse av mening och sammanhang. Relationernas avgörande betydelse för hälsa och 

välbefinnande beskrivs även i studier av Parr och Green (2002) och Breitholtz (2013).  
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Motsatsen framträder också i resultatet, de äldre blir sårbara och känner sig ensamma när 

deras relationer är bristande och inte ger trygghet och ett sammanhang i tillvaron. I resultatet 

beskrivs olika sätt hur vårdarna rent praktiskt kan gå till väga för att stärka de äldres mening 

och sammanhang trots att de äldre har drabbats av sjukdomar, funktionsnedsättningar och 

tvingats att flytta till ett särskilt boende. Det visar, så som Dahlbergs och Segestens (2010) 

teori beskriver, att hälsa kan råda även om någon drabbas av sjukdom eller annan ohälsa.  

 

Att vara viktig och respekterad och Vårdande som baseras på respekt och bekräftelse av den 

äldre 

 

Ohälsotillstånd, funktionsnedsättningar och att behöva flytta till ett särskilt boende gör att 

människor hamnar utanför sitt vanliga sammanhang eller rentav blir utan sammanhang 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Risken för sårbarhet och lidande ökar markant och det är av 

största vikt att det vårdande sammanhanget är utformat på ett sådant sätt att sårbarheten 

minskar, upplevelsen av frihet ökar och upplevelser av välbefinnande och hälsa blir möjligt. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver detta sammanhang med hjälp av begreppet 

delaktighet som ger en djupare förståelse för det etiska kravet på vårdandet. Delaktighetens 

avgörande betydelse för hur äldre personer upplever vårdens och omsorgens kvalitet har 

beskrivits i en studie av Kristensson, m.fl. (2010). Att bli involverad och delaktig är en 

essentiell komponent för sköra äldre personers upplevelse av hälsa (Ebrahimi et al., 2012), 

men Hellströms & Sarvimäkis (2007) studie  visar att äldre personer som har flyttat till 

särskilt boende upplever brist på delaktighet, respekt och medbestämmande. I resultatet 

framkom att de äldre informanterna lever i en relativ nöjdhet, de accepterar och ger uttryck 

för att de uppskattar den vården och omsorgen de får, samtidigt som de uttrycker missnöje 

och kan beskriva situationer som visar på brister. De ifrågasätter inte de rådande 

förhållandena och rutinerna utan har en uppfattning att det måste vara på detta sätt och godtar 

situationen. De äldre informanterna beskrev situationer som vittnar om att de har tagits ifrån 

både ansvar och delaktighet i beslutsfattandet och tycks tåligt fogat sig, på ett uppgivet sätt. 

Detta kan förklaras med hjälp av den socioekologiska teorin (Malmberg & Ågren, 2011) som 

beskriver att en rubbad balans mellan förmåga och krav kan leda till stress och rädsla, men 

även apati.  

 

En innebörd av det etiska kravet är att vårdaren måste ha en god vårdvetenskaplig och 

medicinsk grund för att förstå patienten och kunna bedöma dennes behov (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det etiska kravet innebär därmed att varje vårdare måste ha vårdvetenskaplig 

kompetens och förmåga vilket också framgår i föreliggande resultat. Ett sätt att uppfylla det 

etiska kravet är att tillförsäkra att all personal som arbetar inom äldreomsorgen besitter 

relevant kompetens. Den vårdvetenskapliga kompetensen innebär ett erkännande av att även 

patienten är expert på sin egen hälsosituation och att vårdandet är ett samspel mellan vårdare 

och patienter där bådas expertkunskaper respekteras. I resultatet framkom att när detta 

samspel fungerar de äldre och vårdare emellan, stärks de äldres hälsoprocesser. Det kan visa 

sig på många olika och skilda sätt, exempelvis genom att läkemedelsbehandlingen blir 

anpassad och korrekt, att de äldre ges utrymme och forum där de kan demonstrera sina 

expertkunskaper och få erkännande för bedrifter och bragder som de åstadkommit i sitt liv 

och att de äldre personerna får erkännande för att de är betydelsefulla. 

Ett annat sätt att visa respekt och erkännande är att tilldela tillräckligt med resurser så att de 

äldre får hjälp inom rimlig tid. Resultatet i denna studie och även IVO:s tillsynsrapport (2014) 

visar att de äldre får vänta på hjälp när de larmar eller när de vill få hjälp med sina behov.  

Tiden upplevs subjektivt (Dahlberg & Segesten, 2010) och denna kunskap är viktig att ta med 

när man resurssätter äldreomsorgen. De äldre personernas tid är inte nödvändigtvis 
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synkroniserad med vårdarnas. Vårdarna är upptagna av olika sysslor, tiden för dem går fort. 

De äldres tidshorisont är däremot uttänjd, upplevelsen kan vara att tiden släpar sig och väntan 

upplevs som ändlös och monoton.  

Det finns olika sätt att uppfatta delaktighet, och ett sätt är en önskan om att bli sedd (Dahlberg 

& Segesten, 2010). En annan form av delaktighet är att vårdarna efterfrågar patientens 

perspektiv och visar respekt för deras levda erfarenhet. Båda dessa aspekter återfinns i 

resultatet, både i de äldres och vårdarnas upplevelser. Att bli bekräftad med ögonkontakt, 

beröring, att bli tilltalad med namn, att vårdarna respekterar de äldres revir och tid är 

uttrycksformer för delaktighet så som den kan bli synlig på särskilt boende.  

 

Vårdande som utgår ifrån den äldres livsvärld 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att i det hälsostödjande vårdandet möter 

vårdvetenskapen vårdpraxisen och att den vårdande hållningen är livsvärldsteoretisk vilket 

innebär att den är öppen och följsam för varje persons livsvärld och hur den speglar personens 

hälsosituation. Vårdvetenskapens hållning är att värdera det individuella högt och att lyssna 

till patienten och förstå dennes livsvärld, samtidigt som den vetenskapliga kunskapen tas 

tillvara. Vidare är det patientens perspektiv som är vägvisare för hur mycket av livsvärlden 

som ska involveras i vårdandet. För att uppfatta det krävs det en stor känslighet från vårdares 

sida. Breitholtz (2013) visade i sin avhandling att vårdarnas arbete utmanas av att följa 

tidigare fattade beslut eller att följa varje given situation. I resultatet framkom att vårdarna 

som tar fasta på det individuella och unika hos varje äldre person och situation lyckas lösa 

problem, undvika agitation och frustration samt locka fram förmågor hos de äldre som tycktes 

vara förlorade.  

En centrala idé i vårdvetenskapen är den vårdande relationens och vårdande närvarons 

betydelse för vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdarna behöver använda alla sina 

kunskaper och sinnen för att kunna vara följsamma och öppna i ett vårdande möte. Vårdarna 

behöver försöka se, lyssna till, tänka, känna och förstå för att kunna fånga upp den andres 

livsvärld. Vikten av närvaro betonas även i det föreliggande resultatet, där det uppges att 

tidsbristen i vissa fall kan utgöra ett hinder. I resultatet beskrivs även kroppspråkets och 

mimikens betydelse i interaktionen med de äldre, och att vårdarna måste reflektera över vad 

de förmedlar genom sin röst, sina rörelser och tempo. Dahlberg och Segesten (2010) skriver 

att mötet mellan patienter och vårdare kännetecknas av att det är vårdarens ansvar att se till att 

interaktionen utmynnar i vårdande. Detta ansvar bygger dels på att vårdaren har kunskaper 

och kompetens och dels på att det är vårdarens ansvar att svara an, vilket innebär en öppenhet 

och följsamhet för patientens livsvärld. Resultatet innehåller många kontraster, det finns 

skildringar om möten där vårdarna tar sitt ansvar men även om det motsatta. När vårdarna inte 

tar sitt ansvar medför det att de äldre antigen överges i sitt lidande eller att de äldres 

delaktighet inte bejakas. Den äldre personen blir passiv när delaktigheten inte bejakas. 

Heidegger (Heidegger, 1981/1927 refererat i Dahlberg & Segesten, 2010) talade om att det är 

viktigt att en människa kan gå före och visa vägen, men varnade för risken att ta över eller 

lösa den andres bekymmer eller uppgifter. Risken finns att den andre avskedas eller träder 

tillbaka och att omsorgen blir behärskande och gör den andre beroende. Denna risk beskrevs 

även i mitt resultat. När de äldre personerna inte ges utrymme för att ta eget ansvar, att utföra 

de uppgifter de kan, när tempot och omgivningen inte är anpassade till de äldres villkor, då 

berövas de möjligheten att vara delaktiga i sin egen vardagliga omsorg och omvårdnad.  

Det vårdande mötet är ett möte mellan levda kroppar och det är viktigt att vårdaren läser av 

patientens signaler, i synnerhet när kommunikationen inte sker verbalt (Dahlberg & Segesten, 

2010). I resultatet beskrivs utmaningarna i mötet med äldre personer som lider av 

demenssjukdom, och det närvarande mötets betydelse för en positivt och lyckad utgång.  
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Följsamheten har även avgörande betydelse vid beröring. Det är patienten som måste få 

bestämma arten och graden av närhet (Dahlberg & Segesten, 2010; Ozolins, 2011) vilket även 

beskrivs i resultatet.  

I ett öppet och följsamt vårdande som baseras på livsvärld sker mötet mellan patient och 

vårdare relativt förutsättningslöst, och vårdaren visar intresse för patientens berättelse och det 

meningssammanhang som den uttrycker och har sitt ursprung i. Resultatet visar att detta 

kräver mer än professionell ämnesmässig kunskap och kompetens hos vårdarna, det kräver 

även fantasi, mod och flexibilitet samt en vilja att använda dessa egenskaper i det vårdande 

mötet. För att vårdandet ska främja hälsoprocesser behöver vårdarna använda sin generella 

kunskap i det individuella i mötet med varje äldre person och i varje ny situation.   

Den fenomenologiska teorin om intentionalitet och erfarandets inre horisont kan i denna 

studie hjälpa till att förstå bland annat att olika äldre personer upplever sin hälsa olika trots att 

de har drabbats av likartade sjukdomar och funktionsnedsättningar. Fokus på den yttre 

horisonten kan bidra till förståelsen för hur de äldres sociala kontakter, familjerelationer, 

livshistoria och andra existentiella sammanhang påverkar deras upplevelse av hälsa. För att 

omvårdnaden och omsorgen av äldre personer ska stärka deras hälsoprocesser bör dessa vara 

utformade med hänsyn till varje unik persons livsvärld inklusive dess inre och yttre 

horisonter, ej enbart med hänsyn till en viss diagnos eller funktionsförlust. Kunskaper om 

livsvärlden och internationaliteten ger vårdarna vägledning i utformandet av individuella 

vårdplaner, vårdande handlingar och bemötande.  

 

 

Slutsats 

 

Uppsatsen bidrar till en djupare förståelse av hälsans och vårdandets komplexitet inom 

äldreomsorgen. Det finns en vilja både på nationell och lokal nivå att förbättra och utveckla 

äldreomsorgen, men så länge vårdvetenskapen och livsvärldsperspektivet inte inkluderas i 

detta arbete är förutsättningarna små för att lyckas fullt ut. Att bli gammal och sjuk, och 

behöva flytta till särskilt boende innebär mer eller mindre sårbarhet och risk för förlust av 

mening och sammanhang. Brister i organisationen och brist på vårdvetenskaplig kompetens 

kan förstärka upplevelsen av ohälsa och illabefinnande medan ett vårdande som baseras på 

den äldres livsvärld och vårdvetenskaplig kompetens kan stärka de äldres hälsoprocesser. 

Vårdvetenskapen kan genom sina begrepp, etiska krav och teoretiska grund, som kan 

omvandlas till praktiska handlingar, bidra till att de äldres livskraft, livslust och livsmod 

stärks, att de äldre får en balanserad livsrytm och kan erbjuda mening och sammanhang trots 

sjukdomar, funktionsnedsättningar och annan eventuell ohälsa. På så sätt kan 

vårdvetenskapen bidra till de äldres upplevelse av hälsa och välbefinnande och deras förmåga 

att genomföra stora som små livsprojekt. I uppsatsen har begreppen intentionalitet och 

intersubjektivitet belysts, vilket i äldreomsorgssammanhang kan översättas till att ostörd och 

fokuserad närvaro, relationer, de äldres livshistoria och berättelser måste få plats i vårdandet, 

då dessa företeelser möjliggör att ta del av och i vårdandet utgå från de äldres livsvärld. En 

vårdvetenskaplig äldreomsorg erbjuder en samverkan äldre och vårdare emellan, där båda får 

vara experter och där de äldre på ett självklart sätt tillåts vara delaktiga. Utmaningen ligger i 

att hitta vägar för att nå beslutsfattare och personal, att förmedla dessa kunskaper och att få 

dem att bli berörda. 
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Fortsatt forskning 

 

Eftersom vården och omsorgen inom den kommunala äldreomsorgen saknar både ett uttalat 

livsvärldsperspektiv och vårdvetenskapliga teorier som kunskapsbas är forskningsfältet 

oerhört stort. Det erbjuder en frihet samtidigt som det är svårt att veta vad man ska börja med 

och föreslå för idéer till fortsatt forskning. En början skulle kunna vara att undersöka följande:  

 

 Interventionsstudier där vård- och omsorgspersonalen får ta del av vårdvetenskapliga 

teorier och handledning och där man undersöker vilka effekter det får på de äldres 

hälsa 

 Interventionsstudier där vård- och omsorgspersonalen får ta del av vårdvetenskapliga 

teorier och handledning och där man undersöker hur personalen upplever vårdandet 

och på vilket sätt deras vårdhandlingar eventuellt förändras, samt påvisa hur denna 

förändring påverkar personalens arbetsglädje, sjukfrånvaro och personalomsättningen 

 Studier som visar hur vårdandet påverkas om vård- och omsorgspersonalen arbetar på 

ett medvetet sätt med de äldres livsberättelser 

 Studier som fördjupar förståelsen för interaktionens betydelse för de äldres hälsa i 

vardagliga vårdande sammanhang. 
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Bilaga I 

Information till boende  
 

Mitt namn är Kristina Iritz Hedberg och jag studerar till specialistsköterska vård av äldre vid 

Sophiahemmet Högskola. Jag har kommit till utbildningens sista moment, att skriva ett 

examensarbete.  

 

Jag har valt att studera vårdandet som leder till att äldre personer känner välbefinnande och 

upplever hälsa. För att kunna studera detta behöver jag genomföra observationer och 

intervjuer. 

 

Jag vill gärna genomföra observationerna och intervjuerna på detta boende.  

Det innebär konkret att jag kommer att vara närvarande vid olika aktiviteter. Jag kommer att 

sitta på sidan om och observera samt lyssna. Jag kommer att skriva ner mina anteckningar 

efteråt för att kunna bearbeta mina observationer och för att kunna redovisa resultatet.  

Jag kommer även att fråga er om jag får tillåtelse att ställa några frågor om era tankar och 

upplevelser i anknytning till olika aktiviteter.  

 

Min avsikt är inte att värdera eller bedöma vårdandet och vårdhandlingarna, utan studera de 

handlingar som leder till välbefinnande och hälsa. 

De observationer och intervjuer som görs av mig kommer att behandlas konfidentiellt. Detta 

innebär att i mina anteckningar eller i min redovisning av materialet kommer det inte att 

framgå var jag genomförde min observation eller vilka jag intervjuade. 

 

Om du är intresserad av att ta del av resultatet är du välkommen att kontakta mig! 

 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avböja medverkan när helst du vill.  

Har du några frågor så hör gärna av dig till mig. Mitt telefonnummer är 073-701 29 56 och 

min e-postadress är systerkristina@yahoo.se. 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att Kristina Iritz Hedberg 

genomför sin studie. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

Namnteckning 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

 

 

mailto:systerkristina@yahoo.se
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=17877564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=17877564
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Bilaga II 

 

Information till personal  
 

Mitt namn är Kristina Iritz Hedberg och jag studerar till specialistsköterska vård av äldre vid 

Sophiahemmet Högskola. Jag har kommit till utbildningens sista moment, att skriva ett 

examensarbete.  

 

Jag har valt att studera vårdandet som leder till att äldre personer känner välbefinnande och 

upplever hälsa. För att kunna studera detta behöver jag genomföra observationer och 

intervjuer. 

 

Jag vill gärna genomföra observationerna och intervjuerna på detta boende.  

Det innebär konkret att jag kommer att vara närvarande vid olika aktiviteter. Jag kommer att 

sitta på sidan om och observera samt lyssna. Jag kommer att skriva ner mina anteckningar 

efteråt för att kunna bearbeta mina observationer och för att kunna redovisa resultatet.  

Jag kommer även att fråga er om jag får tillåtelse att ställa några frågor om era tankar och 

upplevelser i anknytning till olika aktiviteter.  

 

Min avsikt är inte att värdera eller bedöma vårdandet och vårdhandlingarna, utan studera de 

handlingar som leder till välbefinnande och hälsa. 

De observationer och intervjuer som görs av mig kommer att behandlas konfidentiellt. Detta 

innebär att i mina anteckningar eller i min redovisning av materialet kommer det inte att 

framgå var jag genomförde min observation eller vilka jag intervjuade. 

 

Om du är intresserad av att ta del av resultatet är du välkommen att kontakta mig! 

 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avböja medverkan när helst du vill.  

Har du några frågor så hör gärna av dig till mig. Mitt telefonnummer är 073-701 29 56 och 

min e-postadress är systerkristina@yahoo.se. 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att Kristina Iritz Hedberg 

genomför sin studie på min arbetsplats. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

Namnteckning 

 

Med vänlig hälsning 

mailto:systerkristina@yahoo.se
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Bilaga III 

 

Frågeguide 1 

Äldre personer 

Vad hälsa är för dig? 

Vad är det som gör att du kan känna hälsa och välbefinnande? 

Berätta om den hjälp/vårdanden som ger dig hälsa. 

Vad är det som får dig må bra i din vardag? 

 

Frågeguide 2 

Vårdare 

Vad hälsa är när man blir äldre? 

Kan du beskriva vårdande som leder till hälsa när man är inom äldrevården? 
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Bilaga IV  

Intervjucitat  

 

Och så finns det gäster, när vi till exempel ska hjälpa dem, att man måste ta det 

låååångsamt. Även om de ligger i sängen och blöjan är blöt, så hjälper det inte att 

man bara river upp utan man får lirka. Man får kanske sätta på musik för att man vet 

att de tycker om musik, man börjar kanske dansa lite grann. Och så får man tala om 

vad fint vädret är eller vad tråkigt vädret är. Man öppnar upp gardinen och släpper in 

lite ljus. Frågar: ”Kan jag komma tillbaka om fem minuter?”. ”Ja”, säger de, då gör 

jag det. Och då har de liksom hunnit fundera. Och sedan kommer man in efter fem 

minuter och då är de fortfarande kvar i sängen. ”Kan du komma upp nu då?” Då 

kanske man får ned ena benet utanför sängen. Men det är ett framsteg. Så det 

handlar hela tiden om att inte forcera. Och sedan handlar det väldigt mycket om 

improvisation. Man måste improvisera. Ena dagen fungerar den här attityden, nästa 

dag så fungerar det inte. Så det finns ju inga generella regler att allting fungerar så 

här. Och att man har tålamod. [] Och likaså när man går in i ett rum, man kan inte 

bara klampa in. Man måste visa respekt. Man knackar alltid på dörren, man går in, 

tittar, sover gästen så kan man gå fram och röra lite grann och fråga: ”Sover du eller 

är du vaken?”. För ibland kan man bara ligga och blunda och ändå vara vaken. Och 

ta det lugnt och bjuda alltid på någonting att dricka och någonting att äta innan han 

eller hon kliver upp. Och känna av. Vet man, man ser det oftast på ögonen om de är 

mottagliga för min reaktion. Och är de det, så kan man ju känna av. Är de arga, då är 

det bättre att säga att ”jag kommer tillbaka om en liten stund”. Och så går man ut 

därifrån och väntar. (Vårdare S) 
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Bilaga V 

Observation 1 

 

SG: Sjukgymnast (Fysioterapeut) 

 

Gruppgymnastik för de boende i det stora dagrummet. Det är åtta äldre personer som deltar. 

Jag deltar i gymnastiken samtidigt som jag gör mina observationer. Jag gör mina anteckningar 

i direkt anslutning till aktiviteten. 

 

Miljön i dagrummet: 

Stolarna är placerade i mitten av dagrummet i en ring. SG som leder gympan sitter i ringen, 

väl synlig för alla. Det är dansbandsmusik som är på, ganska snabb rytm och låtarna går i dur. 

SG som leder gympan går igenom hela kroppen, det är sittgympa, men man arbetar även med 

benlyft. 

De olika rörelserna liknas och beskrivs som andra rörelser som man känner igen. Man tar 

simtag med armarna, man åker skidor med benen och man tar springsteg i sittande ställning.  

SG visar rörelserna samtidigt som han beskriver hur man ska genomföra dessa rörelser.  Han 

har även sin uppmärksamhet på alla deltagarna och ger uppmuntrande kommentarer till var 

och en. Han tilltalar alla med deras förnamn.  

En deltagare som nyligen flyttat till boendet reser sig mitt under gymnastiken och går ut för 

att röka. SG nickar åt honom, men fäller ingen kommentar. Han kommer tillbaka senare och 

fortsätter gymnastiken. 

En deltagare är trött och somnar mitt under gymnastiken i sin rullstol. SG låter henne vara 

men så fort han ser att hon vaknar till frågar han: 

SG: Är du trött idag XX? 

Boende: Ja. 

När hon har vaknat fortsätter hon gymnastiken. 

Det uppstår även interaktion de äldre emellan. När de gör en svepande rörelse tittar en kvinna 

på sin granne, en man, och frågar om han känner igen rörelsen från golfen. Mannen svarar 

jakande. 

När SG märker att någon deltagare inte riktigt hänger med i rörelserna tar han ögonkontakt. 

Han visar rörelsen tydligare, berättar och guidar verbalt genom att ge individuella 

instruktioner. 

SG: Sträck ut mer den högra armen! eller Lyft benen lite till! 

 

 

SG ser varje enskild individ trots att gymnastiken sker i grupp. 

Musiken i sig lockar till rörelse, den är fartfylld. 

Gymnastiken leder till att vissa deltagare interagerar med varandra.  

SG är noga med att inte ställa överkrav samtidigt som han uppmuntrar och instruerar om hur 

man ska utföra vissa rörelser. 

De äldre får delta på sina villkor, det är ok att somna eller att gå ut mitt under gymnastiken.  
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Bilaga VI 

Observation 2 

 

AT: Arbetsterapeut 

 
Handgymnastik med den boende, ca 40 minuter. 

 

AT går in till den boende och hälsar. Hon sätter sig på en pall bredvid den boende som sitter i 

sin läsfåtölj. AT inleder samtalet med att säga att hon har fått rapport om att den boende 

fortfarande känner stelhet och smärta i fingrarna. Den boende svarar att det stämmer och 

fortsätter tala om sin oro. Den boende berättar att hon känner sig orolig för att smärtan och 

stelheten kan förvärras.  

AT lyssnar och berättar för den boende att hon och läkaren har diskuterat smärtan och 

stelheten och kommit fram till att pröva handgymnastik om den boende vill testa det. Det vill 

hon, svarar den boende. 

AT frågar var den boende vill sitta och utföra handgymnastiken. AT och den boende resonerar 

kring frågan en stund och kommer fram till att det är bäst att sitta ute i dagrummet där det 

finns ett lämpligt bord och ljuset är bättre. Den boende tar sin rollator och de går ut till 

dagrummet och sätter sig bredvid varandra i en soffa med ett bord framför. I dagrummet finns 

även några andra boende och personal. Teven är på i bakgrunden. 

AT tar fram ett instruktionsschema med ritade bilder och texter på handträningsprogram. Hon 

tar även fram en burk med en speciell lättformlig lera som inte kladdar och som kan användas 

för att träna handen.  

AT och den boende studerar schemat tillsammas och går igenom varje rörelsemoment som 

finns angivet på pappret. Sedan visar AT den första rörelsen med leran och den boende får 

leran i sin hand och får göra samma sak. Den första rörelsen är att forma leran till en 

lussebulle.  

AT säger: Baka! 

AT bekräftar den boende genom att säga att hon gör rätt.  

När den första rörelsen är avklarad tar AT fram schemat och låter den boende att läsa 

instruktionerna först. Den boende ber AT att läsa upp instruktionerna högt och det gör hon. 

Sedan visar hon rörelserna. Nu rullas leran till en rund bulle. 

AT: Det behöver inte bli vackert, det är rörelserna du ska få in. 

Den boende rullar en rund bulle medan AT tittar på och uppmuntrar henne.  

Sedan tar AT fram schemat igen och de studerar nästa rörelse som ska göras. AT läser upp det 

som står. AT visar pincettgreppet som man ska göra och nyper i leran. Nu är det den boendes 

tur att öva på rörelsen. AT växlar sitt fokus mellan den boendes händer och ansikte.  

Boende: Det där är svårt. 

AT: Ja, det är det som är träning. 

Den boende är koncentrerad och kämpar med att få till pincettgreppet flera gånger.  

AT: Jag ser att det är svårt att göra denna rörelse med fingrarna men du klarade den med lite 

övning. 

Sedan är det dags för nästa rörelse. AT och den boende tittar på schemat och AT läser upp 

instruktionerna. Denna gång ska leran formas till en rund boll.  

AT: Som en choklad boll. 

AT visar rörelsen och den boende tar leran och gör samma sak. Sedan är det dags för nästa 

rörelse på schemat. De tittar tillsammans på pappret och AT läser instruktionerna. Denna gång 

ska man forma små bollar och skjuta iväg dessa med hjälp av tummen och pekfingret. AT 

visar och den boende gör rörelsen. AT och den boende skrattar tillsammans över övningen 

som ser komisk ut.  
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Den sista rörelsen på schemat är att platta till degen så att den blir som en pannkaka.  AT visar 

och den boende får öva på rörelsen tills hon kan den. AT ger instruktioner och hjälper till med 

sina händer tills den boende klarar rörelsen.  

AT säger till den boende att nu är rörelseprogrammet genomfört. Den boende tittar på pappret 

med instruktionerna och säger att det finns en rörelse till på programmet som de inte har gjort.  

AT tittar också på pappret och säger: Vad bra att du såg det! 

De övar även på den sista rörelsen på samma sätt som tidigare.  

AT: Hur känns det? Frågar hon efter genomgånget program. 

Boende: Det är någonting att göra i alla fall. 

AT erbjuder den boende att kopiera upp texten så att den blir större för att det ska vara lättare 

för den boende att se och läsa instruktionerna. Den boende tackar för det och säger att hon vill 

behålla leran för att kunna träna på egen hand.  

Boende: Hoppas att jag klarar av det! 

AT: Jag tycker att du klarade det bra. 

Den boende går tillbaka till sin lägenhet. 

 

AT förmedlar lugn och visar inga tecken på att hon har bråttom, träningen får ta den tid den 

tar. AT:s tempo är anpassad efter den boendes tempo. Den boende får öva i lugn och ro tills 

hon behärskar rörelserna.  

AT uppmaningar är uteslutande positiva. Hon säger inte en enda gång att den boende ska sluta 

eller inte göra på ett visst sätt utan ger enbart positiva uppmaningar och ger ledning i vad och 

hur den boende ska utföra rörelserna.  

Den boende översköljs inte av instruktioner utan hon får en instruktion o taget och AT väntar 

in den boendes respons eller reaktion, det är en bra rytm i kommunikationen. AT benämner 

det hon observerar i bekräftande och orienterade syfte. När AT ger positiv feedback så är det 

inte i form av beröm, "vad duktig du är" utan hon benämner det som är bra.  
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Bilaga VII 

Observation 3 

 

AT: Arbetsterapeut 

SG: Sjukgymnast (Fysioterapeut) 

 

AT och SG gåtränar med en boende. Den boende lider av demenssjukdom och kan ej utrycka 

sig verbalt, men kan svara ja och nej.  Han har blivit opererad i höften efter en fraktur och 

behöver rehabiliteras.  

 

AT och SG kommer in till avdelningen och går fram till den boende som sitter i sin rullstol i 

dagrummet. De hälsar på honom och AT berättar för den boende att hon och SG har kommit 

till honom för att han ska träna sig att gå. 

Gåbordet hämtas och det ställs framför den boende. AT säger: 

AT: Kom XX, vi tar en promenad.  

AT och SG står på varsin sida av den boende. 

Den boende tittar på gåbordet men sitter kvar i sin rullstol utan att röra sig. AT och SG väntar 

en stund. Efter denna stund hjälper de den boende genom att placera hans händer på gåbordets 

handtag. De berättar vad de gör och uppmuntrar den boende att resa sig. Den boende sitter 

kvar i denna ställning en kort stund. Då tar SG och AT tag i lyftbältet och hjälper den boende 

att resa sig. De berättar för honom återigen vad som händer. 

Den boende uppmuntras att ta några steg. AT och SG går bredvid honom och håller i 

lyftbältet och styr gåbordet samtidigt eftersom den boende har "slagsida" och lutar och ett 

håll. Jag går bakom med hans rullstol utifall han behöver sätta sig.  

AT  och SG växlar fokus mellan den boendes gångmönster, fötternas läge och hans 

kroppshållning och den boendes upplevelse. De frågar honom flera gånger om det gör ont och 

om han orkar gå lite till. Dessutom ger de honom uppmuntrande kommentarer medan han går. 

När den boende har gått ca 25 meter fram och tillbaka på korridoren visar han tecken på att 

han är trött genom att benen börjar vika sig. Han säger inget verbalt. När AT och SG märker 

att den boende börjar bli mer vinglig avslutas gångträningen och den boende får hjälp med att 

sätt sig i sin stol. 

 
 

AT och SG ger en uppmaning till den boende och inväntar den boendes reaktion innan de tar 

nästa steg. Den boende har en lång svarslatens, men varken SG eller AT visar tecken på stress 

eller har bråttom. De vill ge den boende chansen att klara av momenten själv och när de 

märker att han inte klarar det tar de ett nästa "delsteg". De sätter hans händer på gåbordets 

handtag och väntar - ej hjälper honom med hela resningsmomentet på en gång.  

De synkroniserar sina rörelser med den boendes respons och visar känslighet för den boendes 

signaler t.ex. när han börjar bli vingligare. Med en gång får han sätta sig och vila.  

SG och AT observerar både gångförmågan och den boendes upplevelse av situationen. De 

korrigerar den boendes kroppshållning eftersom han lutar och den ena foten har fått en 

felställning och de diskuterar även detta sinsemellan medan den boende går. I samtalet 

sinsemellan använder de medicinska termer medan de gör sin bedömning av den boendes 

gångförmåga.  

 

 


