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Sammanfattning    
Allt fler är i behov av vård i hemmet då slutenvårdsplatserna på sjukhuset minskar. 
Hemmet är den platsen där människan kan vara sig själv och där integriteten och 
självbestämmandet hämtar kraft. Värdigheten är en grundläggande rättighet för alla 
människor och det är av stor betydelse att den bevaras för att människan inte ska isolera 
sig från omvärlden. Syftet med litteraturöversikten var att belysa den äldres upplevelse 
av värdighet vid vård i hemmet. Metoden för studien var en litteraturöversikt med en 
kvalitativ ansats där 10 kvalitativa artiklar granskades och analyserades för att utgöra 
resultatet för studien. Under granskningen av artiklarna framkom det tre huvudteman 
som formade resultatet. Temana var: 1) Upplevelsen av värdighet i en förändrad 
livssituation, 2) Den vårdande relationen i hemmet, och 3) Gemenskapens betydelse för 
den äldre. Resultatet visade att många upplevde en minskad känsla av värdighet på 
grund av sin förlorade kroppsfunktion. Exempelvis att den äldre personen förlorade den 
fysiska förmågan att utföra aktiviteter och plötsligt var i behov av hjälp för att klara av 
vardagen. Det framkom att det var lättare att bevara privatlivet och känslan av värdighet 
när de äldre som bodde på vårdhem hade ett enkelrum. Rummet som då blev den äldres 
hem var viktigt för att de skulle kunna dra sig undan från andra om behov fanns. Det 
framkom också i resultatet att de äldre värderade relationen till sjuksköterskan högt. En 
bra vårdande relation där de fanns möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktig i 
vårdandet kunde bidra till en känsla av värdighet. Det var viktigt att sjuksköterskan såg 
hela personen och inte bara ett objekt för vård. Därför anser författarna till 
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1. INLEDNING 

Vi valde att belysa den äldre patientens upplevelse av värdighet vid vård i hemmet. 
Socialstyrelsen beskrev i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen att äldre har 
rätt till att få leva ett värdigt liv och uppleva välbefinnande (Socialstyrelsen 2012). I 
Sverige idag finns ungefär 250 000 personer med insatser från hälso- och sjukvård i 
hemmet. Av de 250 000 är 87 % över 65 år och de flesta är kvinnor. Huvudsakligen 
dominerar äldre personer med komplexa vårdbehov, nedsatt autonomi och de med stort 
behov av andra för att klara det vardagliga livet (Socialstyrelsen 2008). I det aktuella 
examensarbetet används begreppet patient på den som har vård och omsorgsinsatser i 
sitt hem. Eriksson beskriver att begreppet patient står för lidande, tolerans och att 
uthärda någonting, patienten är alltid en människa men begreppet behöver inte vara 
kopplad till sjukdom. Människans lidande innebär ett ständigt motstånd för människans 
värdighet och frihet (Eriksson 1994, ss. 9. 22-23). Sjuksköterskans uppgift är därför att 
värna om patientens värdighet och rätten till att vara människa. Varje människa är unik 
och skall bemötas med värdighet och respekt (Wiklund 2003, s. 64).  

Vårt intresse av ämnet väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen i 
hemsjukvården under sjuksköterskeutbildningen. Vi fick känslan av att en del äldre 
kände sig olyckliga över att deras kropp inte längre bar dem som den gjorde förr. En 
äldre dam frågade en av oss “är jag lika mycket värd nu när jag är gammal och inte kan 
klara mig själv?”. Vi reflekterade över hur patienterna ville att sjuksköterskan uppförde 
sig i deras hem och hur de ville bli bemötta i sin vård för att känna värdighet. Vården i 
hemmet är något som ökar i takt med att slutenvårdsplatserna på sjukhuset minskar 
(Doyle 2012). Vi anser att mer kunskap inom det här området är väsentligt för att ta reda 
på vad som ger en känsla av värdighet för patienten vid vård i hemmet. 

2. BAKGRUND 

Tidigare forskning visar att befolkningen blir allt äldre och fler vill bo kvar i sina hem. 
Det är betydande för den äldre att sjuksköterskan respekterar hemmet som en privat sfär 
för att bevara känslan av värdighet hos den äldre (Doyle 2012).  Socialstyrelsen har 
formulerat en nationell värdegrund för äldre som är i behov av vård. Den säger att de 
äldre har rätt till att bevara sin personlighet och värdighet, samt att uppleva ett 
välbefinnande, trots behov av hjälp.  De har också rätt till en hanterbar, meningsfull och 
begriplig vardag (Socialstyrelsen 2012).  

2.1 Vård i hemmet ur ett historiskt perspektiv 
De fattiga äldre samlades på 1800 talet i stugor, så kallade fattigstugor, där de fick ta 
hand om varandra. Ofta var det en stuga i dåligt skick där sjukdomar, löss och svält 
spred sig bland de boende. År 1918 blev ålderdomshemmen en kommunal skyldighet, 
vilket på många ställen endast var en namnändring på fattigstugan. På andra ställen 
byggdes pampiga byggnader där insidan påminde om en anstalt där de äldre hade 
varken privatliv eller något självbestämmande. Fram till 1956 var äldreomsorgen en del 
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av fattigvården vilket gjorde att personalens syn på de äldre var stigmatiserande. På 
grund av det starka motståndet för ålderdomshem började socialstyrelsen istället att 
intressera sig för möjligheten att hjälpa de äldre i hemmet. Röda korset var 1950 de 
första med att bedriva hemtjänst. Mellan 1965-1981 byggdes äldrevården ut kraftigt. På 
grund av problem med samordningen mellan kommun och landsting infördes till slut 
ädelreformen 1992 (Sveriges kommuner och landsting 2011). Sedan ädelreformen 
genomfördes 1992 har slutenvårdsplatserna på sjukhuset minskat med 46 % i Sverige, 
det bidrog till att fler patienter med ett stort vårdbehov vårdades i hemmet (Åberg & 
Brindbergs 2014). Ädelreformen gjorde att kommunen tog över det samlade ansvaret 
för långvarig service inom vård och omsorg som fanns för de äldre och 
funktionshindrade. I socialtjänstlagen infördes en skyldighet för kommunerna att bidra 
med särskilda boenden, exempelvis äldreboende, där människor med behov kunde få 
stöd. Kommunerna fick även möjligheten att ansvara för hemsjukvården. Huvudsyftet 
med ädelreformen var att ge kommunen organisatoriska och ekonomiska förutsättningar 
för att förverkliga de mål som fanns om valfrihet, integritet och trygghet i vårdandet av 
funktionshindrade och äldre (Viklund 1998). I många länder tar familjer hand om sina 
anhöriga, i Sverige upphörde det ekonomiska ansvaret som fanns mellan de gamla 
föräldrarna och de vuxna barnen år 1956 (Kåks Röshammar 2010). 

2.2 Hemsjukvårdens verksamhet  
Definitionen av kommunal hemsjukvård är när vården sker i hemmet, alltså i det 
ordinära boendet eller på ett särskilt boende där de medicinska åtgärderna är 
sammanhängande över tid. Åtgärderna ska ha sammanställts vid en vård och 
omsorgsplanering (Josefsson & Ljung 2014, s. 16). I socialstyrelsens rapport om 
hemsjukvård i förändring har de utvecklat två huvudområden som innefattar varför en 
patient bor på ett särskilt boende. Det första området är att patienten har ett orienterings 
handikapp som gör det svårt att förhålla sig till sin omgivning. Det andra huvudområdet 
är att patienten har ett omvårdnadsbehov med korta och plötsliga intervall 
(Socialstyrelsen 2008). 

För att bli berättigad hemsjukvård finns det krav. Ett krav är att patienten inte har 
möjlighet att ta sig till en vårdcentral för behandling eller att sträckan dit kan vara 
påfrestande. I kommunal hemsjukvård arbetar tvärprofessionella vårdteam för att 
erbjuda patienten bästa tänkbara vård. Den legitimerade personalen arbetar enligt hälso- 
och sjukvårdslagen, personal utan legitimation arbetar enligt socialtjänstlagen (Bökberg 
& Drevenhorn 2014 s. 92-93). De som har legitimation inom hemsjukvården är läkare, 
distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. De som arbetar utan 
legitimation är undersköterskor och vårdbiträden. Läkarens uppgift är att tillsammans 
med patienten besluta om vilken vård och behandling som ska utföras. Sjuksköterskan 
och distriktssköterskan har ansvar för att bevara det friska samt tillgodose patientens 
basala och specifika omvårdnadsbehov. De har också till uppgift att organisera, 
prioritera, fördela samt samordna arbetsuppgifter. Distriktssköterskan och 
sjuksköterskan handleder och delegerar till omvårdnadspersonalen. Distriktssköterskan 
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har en specialistutbildning och ett utökat ansvar att beakta psykiska problem som senare 
kan leda till sjukdom eller funktionshinder (Socialstyrelsen 2008).  

2.3 Sjuksköterskans ansvar i vårdandet. 
Svensk sjuksköterskeförening har översatt International Council of Nurses (ICN:s) 
etiska kod där sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande. Det naturliga vårdandet innebär att visa respekt för människans 
rättigheter, rätten till liv och värdighet. Sjuksköterskan ska på ett professionellt sätt 
uppvisa respekt, medkänsla, integritet, trovärdighet och lyhördhet för patienten (Svensk 
sjuksköterskeförening 2014). Ett etiskt krav är att patientens självbestämmande ska 
respekteras. Det är viktigt att vården är rättvis för patienterna då alla har lika stor rätt till 
vård. Ännu ett etiskt krav är att vården är evidensbaserad, patienten är i fokus och att 
dess behov styr det etiska handlandet (Dahlberg & Segesten 2010, s.117).  

3. Det vårdvetenskapliga perspektivet. 

3.1 Hemmets betydelse för människan 
I Hillis (2007) doktorsavhandling beskrivs det att känslan av att vara hemma kan för 
människan infinna sig på en fysisk plats där en känsla av sammanhang kan upplevas. 
Hemmet är den plats där människan har sin trygga sfär och där de kan känna sig 
skyddade från omvärlden. Här finns alla tillhörigheter och det är en plats där personens 
integritet och självbestämmande tar kraft. Begreppet ”hemmet” kan relateras till 
intimitet, gemenskap, omtanke, relationer till andra samt trygghet. Hemmet ansågs vara 
den bästa platsen att vårdas på då patienten känner igen omgivningen. Hemmet ansågs 
göra det lättare för vårdpersonalen att se hela patienten och dess behov och genom det 
bevara integriteten och självkänslan hos patienten. 

Att känna sig hemma kan utifrån ett psykologiskt perspektiv, vara en plats för reflektion 
över de värderingar man har i livet och där en känsla av trygghet och privatliv infinner 
sig. Det finns också en sociologisk aspekt där hemmet är en plats för familjen och det 
sociala livet. I hemmet kan familjen slappna av, vara sig själva och känna frihet (Collier, 
Phillips & Ledema 2015). 

Mahler et al. (2015) skriver i sin litteraturstudie att forskning visar att hemmet är viktigt 
för den äldres upplevelse av trygghet. Det är viktigt att kunna bo kvar i sitt hem så länge 
som möjligt för att inte känna sig åsidosatt i samhället. Många uttryckte i studien att 
hemmet bidrog till en känsla av välbefinnande och upplevd hälsa trots hög ålder. 
Hemmet är platsen där människor kan leva på sitt sätt med sina villkor och sina egna 
rutiner, ett ställe man alltid kan återvända till. Kanske bor man med någon man älskar 
och de som kommer på besök är oftast bekanta. De skriver också att miljön runt 
omkring hemmet var känd för den äldre som då vågade gå ut utan att vara orolig att inte 
hitta tillbaka. 
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3.2 Människans värdighet   
Caritasmotivet är, enligt Näsman, Lindholm och Eriksson (2008), kärnan i 
vårdvetenskapens ethos och vårdandets grundmotiv som kännetecknas av det 
mellanmänskliga mötet. Alla har ett ansvar för sina medmänniskor där utgångspunkten 
är att det finns mellanmänsklig kärlek, medlidande och barmhärtighet som motiverar 
vårdandet. Hilli skriver i sin doktorsavhandling att värdigheten är kopplad till relationen 
med andra och till sig själv, sin kropp, själ och ande. I vårdandets etik är grundmotivet 
att bekräfta människans absoluta helighet och värdighet (Hilli 2007).  
     
Värdighet är absolut, obetingad och oumbärlig vilket innebär att värdigheten är 
densamma för alla och varierar inte på grund av exempelvis ålder, hudfärg och kön. 
Varje människa är unik och värdig ett liv även om personen avviker från det som anses 
vara normalt (Birkler 2003, s.123). Sjuksköterskan ska värna om patientens värdighet 
och deras rätt till att vara sig själva, respektera deras sätt att leva, oavsett egna 
uppfattningar och värderingar. Patienten har på grund av sin historia format sitt liv till 
vad det är idag (Wiklund 2003, s. 64). I socialstyrelsens undersökning (2016) om vad 
äldre tycker om äldreomsorgen framkommer att ett värdigt liv kan uppnås genom en 
känsla av självbestämmande, individanpassning, delaktighet och att personalen visar 
respekt för den personliga integriteten och privatlivet. Vården ska utföras med god 
kvalitet och ett gott bemötande. 

3.3 Den vårdande relationen  
I den vårdande relationen är sjuksköterskans fokus på patienten och deras behov av 
vård. Sjuksköterskans bemötande ska vara med ett professionellt engagemang, och det 
krävs ett reflekterande förhållningssätt. Sjuksköterskans uppgift är att stödja och stärka 
patientens hälsa utan att förvänta sig något tillbaka (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
192-195). 

Den vårdande relationen formas av tillgänglighet, ömsesidig tillit och respekt. En viktig 
punkt i bemötandet är att sjuksköterskan inte kränker patientens värdighet. Det sker 
genom att mötas på ett mellanmänskligt plan och inte på ett sätt där sjuksköterskan har 
en potentiell makt över patienten (Wiklund 2003, ss.156-160). Det är patienten som 
bjuder in sjuksköterskan till hemmet och det är också patienten som bestämmer om och 
hur länge sjuksköterskan kan stanna. Det kan påverkas av hur sjuksköterskan beter sig 
och på vilket sätt handlingarna utförs. Att bli kallad patient i det egna hemmet kan verka 
kränkande då ordet patient förknippas med maktlöshet (Öresland 2014, ss. 42-45). 
Lindahl, Lidén och Lindblad (2010) beskriver i sin litteraturstudie vikten av att 
sjuksköterskan tar hänsyn till patientens hem och respekterar de normer och värderingar 
som patienten har. Författarna skriver också att patienten lätt kan känna sig obekväm 
om sjuksköterskan tränger sig på i deras hem utan tillstånd. 
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I mötet med patienten behöver sjuksköterskan reflektera över sin förförståelse för att 
kunna se hela människan. Det blir då lättare att identifiera de verkliga behoven hos 
patienten. Den levda världen förändras vid sjukdom och det är viktigt att sjuksköterskan 
försöker förstå patientens livsvärld. Sjuksköterskan kan närma sig patienten genom att 
vara undrande och intresserad av livsvärlden och därigenom få möjlighet att mötas i en 
vårdande relation (Birkler 2003, ss. 46-47). Livsvärlden är inte reflekterad och den tas 
för givet. När den vårdande relationen skapas gäller det att sjuksköterskan möter 
patientens livsvärld vilket innebär att sjuksköterskan måste beakta världen på nytt 
(Birkler 2003, ss. 32-33). Varje människas livsvärld är unik och det är viktigt att 
sjuksköterskan kan vara öppen och följsam till olikheter och likheter i vårdandet 
(Dahlberg 2014 s. 68). 

4. PROBLEMFORMULERING 

Ädelreformen som infördes 1992 bidrog till färre vårdplatser på sjukhuset vilket gjorde 
att fler människor hade behov av att vårdas i hemmet. Behovet av hemsjukvård ökar 
hela tiden då befolkningen blir äldre och mer ansvar för sjukvård läggs på kommunen. 
Det finns tidigare studier som har undersökt hur de äldre upplevde sin känsla av 
värdighet i olika situationer. Det visade övergripande att de äldre som behövde hjälp av 
andra för att klara av sina vardagliga aktiviteter, kände sig mindre värda och åsidosatta 
från samhället. Värdighet anses vara en mänsklig rättighet för alla.  

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ICN:s etiska kod vilket innebär att främja hälsa, lindra 
lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Sjuksköterskan ska värna om de 
mänskliga rättigheterna som bland annat innefattar rätten till värdighet, rätten till ett liv 
och rätten till att behandlas med respekt oavsett ålder, kön eller exempelvis härkomst. 
Det författarna ville söka kunskap om i detta examensarbete var hur värdigheten hos 
den äldre kunde bevaras även om de var i behov av vård. Hur ska sjuksköterskans 
förhållningssätt vara för att den äldre ska uppleva en känsla av värdighet i vårdandet? 

5. SYFTE 

Syftet var att belysa den äldre patientens upplevelse av värdighet vid vård i hemmet. 

6. METOD 

Den här litteraturöversikten har en kvalitativ ansats. I en litteraturöversikt väljer 
författarna ut artiklar som har ett relevant innehåll för det område som ska belysas. De 
utvalda artiklarna granskas och analyseras vilket till slut ger en översikt på det valda 
området (Friberg, ss. 133-134). En kvalitativ ansats innebär att skapa en förståelse för 
ett fenomen utifrån en persons upplevelser, erfarenheter och förväntningar. Fler 
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kvalitativa studier kan bidra till ett större kunskapsvärde inom de valda området 
(Friberg, s.121). 

6.1 Datainsamling 
I litteratursökningen användes databaserna CINAHL, PubMed, SweMed+ och Google 
Scholar. Sökorden var home care, home care nursing, dignity, patients experiences, 
respect, nursing home, older people, experiences, health care, older adults, elderly, 
nursing, treat. Sökorden kombinerades med AND och OR för att få en mer avgränsad 
sökning. Sökningen bidrog till att författarna hittade 26 artiklar där 16 valdes bort och 
10 analyserades till resultatet. För att se sökhistorik, se bilaga 1. De 10 studierna var 
genomförda i Skandinavien, Nederländerna, Australien och England. 

Inklusionskriterier var: 1) vårdandet utfördes i patientens eget hem eller på ett 
vårdboende, 2) det utgick från patientens perspektiv, 3) artiklarna skulle vara 
publicerade år 2006 och framåt -, 4) artiklarna skulle vara publicerade på svenska eller 
engelska, 5) artiklarna skulle vara Peer Review granskade och 6) patienterna skulle vara 
över 50 år. Exklusionskriterier var: 1) vårdandet utfördes på sjukhus, 2) sjuksköterskans 
perspektiv, 3) familjens perspektiv, 4) patienter diagnostiserade med en 
demenssjukdom. 

6.2 Dataanalys  
Artiklarna i examensarbetet kvalitetsgranskades och analyserades utifrån Fribergs 
(2013, s. 138-142) mall för genomförande av en litteraturöversikt. För att få ett 
helhetsperspektiv av innehållet samt att förstå artiklarnas sammanhang så läses 
artiklarna flera gånger. Genom att få ett helhetsperspektiv över innehållet kan 
författarna göra en översiktsmodell för att hitta olikheter och likheter mellan artiklarna. 
Likheterna kan senare forma teman till ett resultat.  

7. RESULTAT 

Studiens syfte var att belysa äldre patienters upplevelse av värdighet vid vård i hemmet. 
I resultatet framkom tre huvudteman som tillsammans bildade ett mönster över hur 
känslan av värdighet kan bevaras i vårdandet. Det fanns ingen hierarki mellan de olika 
temana, alla är lika viktiga för att bevara känslan av värdighet. De tre temana är: 1) 
Upplevelsen av värdighet i en förändrad livssituation, 2) Den vårdande relationen i 
hemmet, och 3) Gemenskapens betydelse för den äldre.  

7.1 Upplevelsen av värdighet i en förändrad livssituation.  
Enligt en forskningsstudie Rykkje och Råholm (2014) beskrevs patientens uppfattning 
av den mänskliga värdigheten som att den ständigt finns med oss och att den står för 
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hela människan. Alla människor är lika mycket värda. Värdigheten innefattade både vår 
in och utsida och kan inte tas ifrån oss. 

När kroppen inte längre hade förmågan att göra det man önskade var det lätt att en 
känsla av hjälplöshet infann sig (Høj et al. 2016; Rykkje & Råholm 2014). Att förlora 
en del av sin kropp som till exempel hörsel, syn, tal eller rörelse kan vara känsligt för de 
äldre eftersom det är en del av människan som individ. De äldre förklarade det som att 
förlora en del av sig själv, sin identitet och då också värdigheten (Oosterveld-Vlug et al. 
2013). Även om kroppens funktion försämras på grund av ålder var det viktigt för de 
äldre att fortfarande kunna utföra aktiviteter för att bevara känslan av värdighet. Om 
känslan av värdighet minskade kunde det istället leda till att den äldre isolerade sig från 
omgivningen. Förmågan att kommunicera var därför betydande för att känna 
samhörighet med andra (Franklin, Ternestedt & Nordenfelt 2006; Rykkje & Råholm 
2014; Høj et al. 2016; Oosterveld-Vlug et al. 2013).  

Två studier (Høj et al. 2016; Rykkje & Råholm 2014) betonade att det var viktigt att 
känna sig involverad som människa samt att inneha förmågan att skydda sin värdighet, 
exempelvis genom att uttrycka sina åsikter. En studie (Rykkje och Råholm (2014) 
visade att äldre upplevde det lättare och mer värdigt att be om hjälp av exempelvis 
vårdpersonal istället för att be om hjälp av familjen eller vänner. En känsla av värdighet 
infann sig lättare när en person kunde klara sig själv och inte var beroende av andra. 
Studierna visade också att de äldre som bodde på vårdhem lättare bevarade sin integritet 
om de hade enkelrum. Det var patientens hem och det var viktigt att de kunde dra sig 
undan om de ville och söka kontakt med andra när de själva önskade. Studierna 
(Oosterveld-Vlug et al. 2013; Calnan, Badcott, Woolhead 2006) visade att en del äldre 
upplevde det tryggt med att dela rum, främst på natten. De kunde då hjälpa varandra att 
larma på personal om det skulle behövas. Det var viktigt att det fanns en bra relation till 
rumskompisen för att bevara privatlivet, det ansågs vara viktigt för att bevara en känsla 
av värdighet. Privatlivet kunde hotas av att behöva hjälp med dusch, toalettbesök och 
påklädnad. En del kvinnor upplevde det extra jobbigt att vårdas av en man i de här 
situationerna. För att bevara känslan av värdighet i situationer där privatlivet blottades 
var det av betydelse att sjuksköterskan drog för gardiner och stängde dörren in till 
patienten vid omvårdnad. (Rykkje & Råholm 2014; Calnan, Badcott, Woolhead 2006) 
har kommit fram till att en bra självkänsla och livskvalitet var en förutsättning för att 
bevara värdigheten hos den äldre. Det här kunde till exempel stärkas genom att den 
äldre kände sig behövd och inte upplevdes som en börda för andra människor. 

7.2 Den vårdande relationen i hemmet.  
Den vårdande relationen skapades genom att sjuksköterskan visade ett intresse för den 
äldre, tog sig tid, förklarade situationen och var lugn i mötet för att skapa utrymme att 
dela med sig av personliga upplevelser (Turpin, McWilliam & Ward-Griffin 2012). Det 
bekräftades av Høj et al. (2016) där det visade sig vara positivt för vårdrelationen att 
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sjuksköterskan tog sig tid att hjälpa den äldre. Hjälpen kunde exempelvis vara att bevara 
tidigare funktioner och möjligheten att utföra aktiviteter som de tidigare gjort. 
Mötet med den äldre ska vara respektfullt och innehålla en trevlig ton där de infinner sig 
en känsla av tillit, värme, tolerans, trygghet och ömsesidighet (Rykkje & Råholm 2014). 
Det var viktigt att våga röra vid patienten, att motivera, stötta och att sitta ner och prata 
för att hjälpa patienten att känna välbefinnande (Hall, Dodd & Higginson 2013). För att 
bevara värdigheten var det betydande att det fanns ömsesidig kärlek i relationen som på 
så sätt kunde få dem att känna sig värdefulla och uppskattade (Svanström et al. 2013). 
De äldre önskade att sjuksköterskan var professionell i sitt vårdande och påläst innan 
besöket för att inte behöva visa hur de borde utföra sitt jobb (Rykkje & Råholm 2014). 
Det var viktigt att få tillgång till ett avskilt rum där dialog kunde föras utan att någon 
utomstående hörde konversationen (Calnan, Badcott, Woolhead 2006).  

Fyra studier (Franklin, Ternestedt & Nordenfelt 2006; Svanström et al. 2013; 
Oosterveld-Vlug et al. 2013; Holmberg, Valmari & Lundgren 2012) visade att de äldre 
upplevde att sjuksköterskan ofta var upptagen med sig själv och sitt jobb. Det bidrog till 
en känsla av fysisk närvaro utan ett känslomässigt engagemang som gjorde att den äldre 
kände sig osynlig i mötet. Det var viktigt att bli sedd för att uppleva en samhörighet 
med andra, i detta fall sjuksköterskan. Att bli sedd innebär att se hela patienten och inte 
endast en person som är i behov av hjälp. I Oosterveld-Vlug et al. (2013) studie 
framkom det att de flesta sjuksköterskor upplevdes som vänliga och hjälpsamma när de 
kom på besök. Det bidrog till att de äldre lättare upplevde en känsla av värdighet, vilket 
var en förutsättning för att skapa en god vårdande relation.  

Det var viktigt att kunna säga nej till besök från sjuksköterskan för att upprätthålla sitt 
självbestämmande. Det var också av betydelse att det fanns möjlighet att sätta gränser 
och själv bestämma vilken vårdpersonal som skulle hjälpa dem och när. I studien 
betonade många äldre uppskattningen av att veta när sjuksköterskan skulle komma för 
att få möjlighet att planera sin dag och förbereda sig inför mötet. De ville känna kontroll 
över sig själv och de situationer som kunde uppstå för att bevara sin känsla av värdighet 
(Holmberg, Valmari & Lundgren 2012). Det framkom i Oosterveld-Vlug et al. (2013) 
studie att det var viktigt för den äldre att kunna stå upp för sig själv i den vårdande 
relationen, få vara delaktig i beslut gällande sin vård och sitt sätt att leva . Det kunde 
också bekräftas av en annan studie där de beskrev betydelsen av delaktighet och 
självbestämmande som en förutsättning för att bevara känslan av värdighet (Høj et al. 
2016).  

7.3 Gemenskapens betydelse för den äldre 
I fyra studier (Walker & Paliadelis 2016; Høj et al. 2016; Rykkje & Råholm 2014; 
Franklin, Ternestedt & Nordenfelt 2006) framkom det att relationen till familj och 
vänner var viktig för att bevara en känsla av värdighet. De äldre ville känna att de 
bidrog med något för sina barns framtid och de ville finnas där för att stötta sin familj. 
Det bidrog till en känsla av mening i vardagen och att fortfarande kunna se sig själva i 
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ett sammanhang. När de äldre flyttade in på vårdhem var det av stor betydelse att 
familjen kom och hälsade på, det bidrog till en fortsatt känsla av delaktighet i 
familjelivet. Høj et al. (2016) betonade gemenskapen med andra, att det kunde räcka 
med att äta tillsammans eller att titta på tv med någon för att bevara värdigheten  

I två studier (Oosterveld-Vlug et al. 2013; Calnan, Badcott, Woolhead 2006) framkom 
det att det var viktigt för en del äldre, speciellt kvinnor, att visa ett snyggt yttre för att 
bevara värdigheten, både för sig själv och för hur andra uppfattade dem. En del äldre 
kände värdighet när de tänkte tillbaka på sina prestationer och vad de gjort för 
samhället. Många deltagare tyckte att det borde finnas möjlighet att bidra med sin levda 
kunskap till samhället och den yngre generationen. Om de fick dela med sig av denna 
kunskap kunde det leda till en känsla av tillhörighet och att samhället upplevde dem 
som värdefulla. Det upplevdes viktigt att trots hög ålder fortfarande få vara delaktig och 
vara respekterad av samhället för att bevara känslan av värdighet. 

8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 
För att få en överblick över den forskning som fanns kring omvårdnadsområdet 
genomfördes en litteraturöversikt. En empirisk studie hade varit intressant att 
genomföra för att träffa äldre och ställa de frågor vi ville ha svar på, men då tiden inte 
fanns valde vi istället att göra en litteraturöversikt. Författarna anser inte att resultatet av 
upplevelsen av värdighet inte hade sett annorlunda ut då de artiklar som granskades och 
utgjorde resultatet är empiriska studier med hög kvalitet. Upplevelsen av värdighet kan 
skilja sig åt hos alla människor och därför menar vi att det var positivt att artiklarna var 
från olika länder. Detta bidrog till en högre trovärdighet samt en större bredd för 
resultatet. 

Sökorden som användes i sökningen efter artiklar diskuterades och testades, och på så 
sätt hittade författarna de sökorden som gav mest relevanta träffar för området. 
Sökorden gav till en början många träffar vilket bidrog till att inklusionskriterier och 
exklusionskriterier utvecklades. Artiklar som var publicerade innan år 2006 
exkluderades för att författarna ville hitta ny forskning. Ett exklusionskriterie var I 
patienter diagnostiserade med en demenssjukdom. En artikel som är inkluderad i 
resultatet innehåller en intervju med en person med demenssjukdom. Denna artikel 
inkluderades trots det då det tydligt framkommer vem som har sagt vad i studien, vilket 
gjorde det lätt för författarna att urskilja det relevanta innehållet. Under 
litteratursökningen framkom det snabbt vilka sökord som gav träffar med det innehåll 
som besvarade syftet. I sökningen efter artiklar användes databasen CINAHL då 
författarna var mest bekväma och säkra på den. Sökningar i PubMed och SweMed+ 
utfördes också utan relevanta träffar. En artikel söktes upp i Google Scholar och 
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inkluderades i examensarbetet. Denna artikel hittades som referens i en annan artikel. 
Ett bredare perspektiv hade möjligtvis kunnat skapas om artiklar från andra databaser 
också hade hittats.  

I litteratursökningen fick författarna endast fram kvalitativa artiklar utan att aktivt sökt 
efter det, vilket förmodligen berodde på att syftet var att undersöka en upplevelse. En 
kvalitativ studie innebär att skapa en förståelse för en persons upplevelse av ett visst 
fenomen (Friberg, s.121). Totalt hittades 26 artiklar som kvalitetgranskades vilket 
bidrog till att 16 artiklar exkluderades från examensarbetet. I granskningsarbetet är det 
viktigt att ta ställning till om artikeln ökar förståelsen för det valda området (Friberg 
2013, s. 126-127). De 16 artiklarna exkluderades för att de inte följde examensarbetets 
inklusionskriterier och de ökade därför inte förståelsen för området.   

Författarna läste igenom de resterande 10 artiklarna noggrant var för sig för att få ett 
helhetsperspektiv av innehållet. Efter det diskuterades eventuella frågor och oklarheter 
kring artiklarna för att minska risken att misstolkning skulle ske. Google translate 
användes vid osäkerhet av översättning för att bekräfta att författarna förstod budskapet 
rätt. Google translate översätter endast till en viss utsträckning, författarna har därför 
valt att endast översätta vissa ord eller meningar med denna metod. Författarna gick 
sedan igenom artiklarna tillsammans för att markera det som var relevant för 
examensarbetets resultat. Att tillsammans gå igenom artiklarna grundligt minskade 
risken för att relevant innehåll skulle missas. Artiklarna sammanställdes senare i en 
tabell för att få en överblick av innehållet. Sammanställningen gjorde att tre 
huvudteman framkom och formade resultatet. De tre temana gjorde det lättare för 
författarna att forma resultatet och placera relevant information i en strukturerad 
ordning.  

8.2 Resultatdiskussion 
I resultatet framkom tre teman: 1) upplevelsen av värdighet i en förändrad livssituation, 
2) Den vårdande relationen i hemmet, och 3) Gemenskapens betydelse för den äldre.  

Det framkom i resultatet att det var grundläggande för personalen inom äldreomsorgen 
att visa respekt för den personliga integriteten. I socialstyrelsens undersökning av hur 
äldre upplever äldreomsorgen framkommer det att värdigheten bevaras om den äldres 
privatliv och integritet respekteras (Socialstyrelsen 2016). De äldre berättade att 
gardiner skulle vara fördragna och dörrar stängda vid omvårdnadsarbete för att 
respektera privatlivet och därmed integriteten. Vårt resultat visade att privatlivet och 
integriteten lättare kunde bevaras om de som bodde på vårdhem hade enkelrum. Många 
äldre kunde uppleva det som kränkande att behöva bo med någon de inte känner 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 195). En bevarad integritet var av stor betydelse för 
upplevelsen av värdighet (Wiklund 2003, s.216).  
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I resultatet framkom det att sjuksköterskan skulle respektera den äldres hem och 
privatliv. Jonsson (2013) skriver en artikel hämtad från dagspress att hemmet kopplades 
till identiteten och den äldres liv, det var viktigt att ge god vård utan att kränka den 
äldres privatliv. De flesta studierna som ingår i vårt resultat visade att de äldre i största 
möjlighet ville vara oberoende och utan hjälp. Det huvudsakliga problemet för de äldre 
oavsett om de bodde kvar i hemmet eller hade flyttat till ett vårdhem var att de inte 
längre hade den kroppsliga funktionen kvar. I en debattartikel som Risberg (2002) 
skriver i Svenska Dagbladet framkommer det från en äldre kvinna att identiteten och 
jaget alltid finns kvar, men kroppen är det som är mest besvärligt. De äldre säger i 
debatten att de måste få åldras med värdighet trots att den kroppsliga funktionen inte är 
densamma som tidigare.   

I resultatet framkom det att de äldre kunde få en förändrad identitet på grund av behovet 
av hjälp. Birkler (2007, ss.84-89) skriver att den personliga identiteten kan förändras av 
olika saker, exempelvis sjukdom. Det kan innebära en förändrad syn på framtiden, 
svårigheter att upprätthålla sociala relationer och en förändrad självbild. Behovet av 
hjälp med de grundläggande behoven ökar vid en nedsatt kroppsfunktion vilket kan 
påverka patientens känsla av värde. Det är viktigt att patienten kan anpassa sig efter den 
nya situationen och återerövra sin identitet för att känna värdighet. 

Det framkom tydligt i resultatet att den vårdande relationen var viktig för att den äldre. 
Berg (2006, ss. 39-40) beskriver att den vårdande relationen framträder i en balans 
mellan värdighet och sårbarhet. Genom att sjuksköterskan ser hela patienten finns det 
möjlighet att upprätthålla värdigheten. Det framkom också i resultatet att de äldre ville 
att den vårdande relationen skulle vara stödjande och motiverande. Det var också av 
stor vikt att det infann sig en känsla av tillit, värme, trygghet, tolerans, ömsesidighet och 
det upplevdes positivt för värdigheten om sjuksköterskan berörde patienten. Wiklund 
(2003, ss. 156-157, 159) skriver att den vårdande relationen utformas av ömsesidig tillit 
och respekt. Att beröra en människa kan exempelvis innebära att ta någons hand eller att 
dela med sig av sitt innersta. Dahlberg och Segesten (2010 ss. 192, 195-196) beskriver 
att beröring kan bidra till att patientens berättelse kommer till uttryck vilket bidrar till 
att sjuksköterskan lättare kan se hela patienten. Mötet kräver att båda är aktiva och 
bidrar med kvalitet till relationen. Den vårdande relationen kan skilja sig åt i olika 
situationer men ska trots olikheter alltid vara stödjande för patienten genom att 
sjuksköterska bidrar med kunskap och visar vägen utan att ta över. I Berg, Skott och 
Danielsons (2007) observationsstudie beskrivs tre teman som är viktiga att förhålla sig 
till i en vårdande relation. Dessa var; att visa respekt för varandra, ta ansvar för att nå ut 
till varandra via god kommunikation och att vara engagerad i mötet.  

Det var betydelsefullt att bli sedd av sjuksköterskan. De äldre ville bli sedda som en 
unik person och inte som ett objekt och de ville få möjlighet att påverka och ta beslut 
kring sin vård och sitt eget liv. Det framkom också i resultatet att de äldre kunde 
upprätthålla sin autonomi och känsla av värdighet, genom att säga nej, kunna sätta 
gränser och få kontroll i vårdandet. Dahlberg och Segesten skriver att det var en 
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mänsklig rättighet att få vara delaktig och bevara sin självständighet i vården. 
Delaktighet var en förutsättning för att vården skulle få ett bra resultat. Genom att 
sjuksköterskan såg patienten som expert på sig själv och sina behov skapades den 
vårdande relationen och patienten fick möjlighet att vara delaktig (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 108-109). Människan bestod av en kropp, själ och ande och hade rätt att bli 
bekräftad som unik. Det var viktigt att sjuksköterskan såg hela människan och inte 
endast den skadade kroppen. En mänsklig rättighet var att patienten kunde säga nej till 
beslut gällande sin vård för att upprätthålla sin värdighet (Wiklund 2003, ss. 47, 115). 

Det framkom i resultatet att familj, vänner och gemenskapen med andra var viktig för 
den äldres känsla av trygghet och värdighet. Om de var delaktiga och involverade i 
familjen kunde de lättare se sig själva i ett sammanhang. Dahlberg och Segesten (2010, 
ss. 77,78) skriver, att kunna se sig själv i ett sammanhang är kopplat till upplevelsen av 
hälsa, sjukdom och lidande. En känsla av sammanhang finns i gemenskapen med andra 
och världen och det kan bidra till att livet känns meningsfullt. En studie baserad på 
intervjuer av Söderberg, Rydell Karlsson och Löfvenmark (2015) visar att gemenskapen 
till vänner är en trygghet då de kan komma och hälsa på eller ringa för att prata om 
vardagslivet och på så sätt stötta varandra. Det framkom i resultatet att många äldre ville 
känna att de bidrog med någonting till familjen och samhället, till exempel att få dela 
med sig av den levda kunskapen. De äldre ville känna att de blev respekterade och hade 
en plats i samhället för att bevara sin känsla av värdighet. Holmberg, Nilsson och 
Weibull (2003 ss. 23-24) skriver att samhället måste stödja de äldres möjlighet att 
upprätthålla sitt sociala liv. Det är vanligt att de äldres aktivitet i samhället underskattas 
och tidigare forskning visar att samhället borde satsa mer på att tillgodose de äldres 
behov. 

9. SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att belysa äldres upplevelse av värdighet vid vård i hemmet. 
Värdigheten är en mänsklig rättighet och det är därför viktigt att de som arbetar inom 
hälso- och sjukvård innehar kunskap kring ämnet. Det framkom i resultatet att de äldre 
ville att sjuksköterskan skulle visa respekt för deras hem oavsett om de bodde i det egna 
hemmet eller på ett vårdboende. Hemmet är en viktig aspekt i människans liv där 
självbestämmande och privatliv tar plats. Behovet av vård i hemmet ökar med tanke på 
att slutenvårdsplatserna på sjukhusen minskar samt att fler vill bo kvar i hemmet så 
länge som möjligt. Författarna anser att examensarbetets resultat är viktigt att ta del av 
och reflektera över.  
En hållbar utveckling innefattar ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter som 
tillsammans ska bidra till en gynnsam utveckling av samhället (Natinalencyklopedin, 
2017). Det innebär att vår generations behov tillfredsställs på ett sätt som även ger nästa 
generation möjlighet att tillfredsställa sina behov.  
De kliniska implikationerna utifrån examensarbetets resultat för en hållbar utveckling 
vid vård i hemmet är att:  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 • Det är viktigt att de äldre får bevara sin integritet och att de får vara delaktiga i 
sin vård för att uppleva en känsla av värdighet. En förutsättning är att den 
vårdande relationen skapas mellan sjuksköterska och patient. I den vårdande 
relationen kan sjuksköterskan se hela patienten och de individuella behoven 
vilket framkom i resultatet som viktigt för de äldre. Genom att skapa mer tid för 
patienterna kan en vårdande relation lättare utvecklas.  

 • Att vara inkluderad i samhället, familjen och att känna gemenskap till andra är 
viktigt för att bevara den äldres värdighet. Sjuksköterskan bör arbeta på ett sätt 
som främjar den äldres möjlighet till att fortsätta vara delaktig i sociala 
tillställningar. 

 • För att skapa en hållbar utveckling anser författarna att det är av stor vikt att 
reflektera kring de aspekter som är betydelsefulla för att de äldre ska uppleva en 
känsla av värdighet. Resultatet i examensarbetet kan användas som underlag för 
reflektion i arbetsgruppen för att skapa ett hållbart förhållningssätt kring 
betydelsen av värdighet. Det bör finnas avsatt tid i arbetsgruppen för reflektion. 
Att uppleva en känsla av värdighet är en mänsklig rättighet och det är därför 
viktigt att de som arbetar inom kommunal hälsa och sjukvård har ett 
reflekterande förhållningssätt kring ämnet.  
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