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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Äldreboendet är en plats som utgör den boendes livsmiljö, vilket även innefattar 

relationer. Då vårdpersonalen är ständigt närvarande kring de äldre, blir skapandet av 

relationer dem emellan en följd av livet på boendet. I den transpersonella omsorgen har 

kommunikationen en central position, och att ta sig tid och lyssna och att lära känna 

varandra i den gemensamma vardagen har både ett etiskt och relationellt värde.  

Problem: Den relationella aspekten av berättande beskrivs sällan ur den äldres perspektiv, 

utan dess förtjänster relateras ofta till vårdpersonalens möjlighet att ge personcentrerad 

vård. Hur upplever de äldre berättande i vårdrelationen och vad upplever de att berättande 

tillför? Syfte: Att beskriva äldres upplevelser av berättande i vårdrelationer på äldreboende. 

Metod: Systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes, baserad på kvalitativa studier. 

Resultaten tyder på att äldre genom att berätta om upplevelser och erfarenheter för någon 

som lyssnar aktivt kan uppleva känslor av stärkt identitet och gemenskap, vilket i sin tur 

främjar upplevelser av mening och ökad livskvalitet. Slutsatsen är att vårdpersonal genom 

att visa intresse och skapa utrymme för berättande i vårdrelationen har potential att främja 

äldres välbefinnande. 

Nyckelord: gemenskap, identitet, kommunikation, livskvalitet, mening, story sharing  

 

  



ABSTRACT 

Background: The nursing home is a place that constitutes the environment of the elderly, 

including relationships. Since nursing staff is always present in the nursing home, the 

development of relationships between residents and staff is a consequence of living in the 

nursing home. Communication is central in transpersonal caring, and to take time to listen 

and to get to know each other in the shared everyday life has an ethical and relational value. 

Problem: The relational aspect of narration is rarely described from the perspective of the 

elderly, rather, credits are often related to how it enables nursing staff to personalize care. 

How do the elderly experience narration in the caring relationship, and what do they 

experience that narration adds? Aim: To describe experiences of elderly with respect to 

narration in caring relationships in nursing homes. Method: Systematic literature review 

with a descriptive synthesis, based on thirteen qualitative studies. The results suggest that 

elderly by sharing experiences with someone that actively listens can experience feelings of 

enhanced sense of identity and community, which in turn promotes experiences of meaning 

and increased quality of life. The conclusion is that nursing staff possesses the potential to 

promote wellbeing in the elderly by showing interest and creating space for narration. 

Key words: communication, community, identity, meaning, quality of life, story sharing 
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1 INLEDNING  

Vid val av ämnesområde för föreliggande examensarbete fångades mitt intresse av ”Äldres 

erfarenhet av att vårdpersonal ersätter närstående (frånvarande närstående)”, vilket var ett 

intresseområde föreslaget av personal på ett kommunalt äldreboende. Att flytta till eller leva 

på ett äldreboende innebär yttre förändringar som kan innebära att en mängd olika inre 

upplevelsetillstånd kan uppstå. Flytten kanske inte var självvald och sällskapet i form av 

andra inneboende och vårdpersonal är heller inte självvalt. Det är inte alltid kontakter i form 

av närstående finns kvar, utan vårdpersonal tillsammans med övriga boende utgör den 

potentiella ”nya familjen”. Eventuellt har man själv valt att flytta till äldreboende i hopp om 

att känna sig mindre ensam. Risken finns dock att förväntningar inte infrias. Upplevelser av 

sorg, ensamhet trots skenbar gemenskap, förlust av kontroll och identitet då kontexten blir 

utbytt ligger nära till hands. I samband med äldres vistelse på äldreboende finns således ett 

potentiellt lidande som jag anser bör uppmärksammas och som utgör ett utrymme för 

åtgärder som syftar till ett ökat välbefinnande för den boende. Frågeställningen i detta 

examensarbete kretsar kring hur äldre upplever berättande i äldreboendets vårdrelationer, 

och hur vårdpersonal genom deltagande i och uppmuntran till berättande kan medverka och 

samverka för att våra gamla med bibehållen identitet och värdighet ska kunna trivas i sitt nya 

sammanhang, där de ska ha möjlighet att känna bekräftelse, samhörighet och delaktighet. 

Intentionen är att resultatet i förlängningen ska utgöra ett tillskott till evidensbaserad 

omvårdnad i ämnet och därmed kunna bidra till ett ökat välbefinnande hos våra äldre på 

äldreboenden. 

2 BAKGRUND  

I följande avsnitt definieras för examensarbetet centrala termer, som placeras i kontexten 

genom presentation av ansvarsroller ur ett äldreperspektiv, vårdteoretiskt perspektiv och 

tidigare forskning följt av en problemformulering. 

2.1 Definitioner 

Nedan följer definitioner av termer som i fortsättningen är vanligt förekommande och 

centrala för examensarbetets sammanhang. 
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2.1.1 Äldre och vårdpersonal 

Med äldre avses i examensarbetet personer som är 65 år eller äldre, och som bor på 

äldreboende. Socialstyrelsens definition av äldre är personer som fyllt 65 år (Socialstyrelsen, 

2015a).  

Med vårdpersonal avses i examensarbetet sjuksköterskor och undersköterskor, arbetande på 

äldreboende. Anledningen till att personal ur olika yrkesgrupper slås ihop under en 

beteckning är att det kan anses vara av mindre betydelse vilken yrkeskategori personalen 

tillhör, då det är den äldres upplevelse som examensarbetet fokuserar på. 

2.1.2 Berättande 

Genom berättelser avslöjas värderingar och känslor, och skillnader och likheter mellan 

människors upplevelser kan framträda. Redogörelse av personliga berättelser innefattar 

utbyte, vilket kan skapa band och stödjande nätverk. Att dela berättelser är ett effektivt sätt 

att skapa insikt, vetskap och förståelse för hur händelser har uppfattats och upplevts (East, 

Jackson, O´Brien & Peters, 2010). Enligt Svenska Akademiens ordlista (SAOL, 2015) innebär 

berättande ”som beskriver omständigheter i tidsföljd”. Definitionen enligt Svenska 

Akademiens ordbok (SAOB, 2015) är upplysa, underrätta (någon om något); undervisa, 

relatera; och omtala, tala om, låta (få) veta; förtälja; anföra; säga; förtälja om (något). 

I detta examensarbete avses med berättande kommunikativ interaktion mellan äldre och 

vårdpersonal, antingen som verbal tvåvägskommunikation eller ensidig verbal 

kommunikation, det vill säga att den ena parten pratar medan den andra lyssnar. Berättande 

är en form av kommunikation som kan ske i dialog, och enligt Fredriksson (2012) kan 

kommunikation vara både på gott och ont. Kommunikation kan förena och främja ömsesidig 

förståelse, den kan skapa konflikter och friktion, och den har två sidor, det vill säga att man 

kommunicerar något även genom att avstå från att kommunicera (Fredriksson, 2012). Dialog 

definieras enligt Svenska Akademiens ordbok (SAOB, 2015) som samtal mellan två eller flera 

personer. I examensarbetet kommer begreppet berättande omväxlande att användas med 

dialog. 

Story sharing 

Story sharing syftar till att genom berättande skapa personliga relationer mellan vårdare och 

äldre, och begreppet myntades av Diane Heliker, sjuksköterska och filosofie doktor verksam 

på Saint Xavier University i Chicago, USA. I “Story Sharing Work Book” beskriver Heliker 

(2007b) story sharing på följande sätt:  

“Story Sharing is a reciprocal [give and take] process of respectful telling and listening to what 

matters to an individual. It is a sharing of experiences. It is a way of caring for each other. 

Story Sharing creates a place where we can begin to understand what makes each one of us 

unique and special and also helps us see what we have in common. The relationships that 

develop through Story Sharing begin to transform the culture in long term care.” (Heliker, 

2007b, s. 4) 



 

3 

Utgångspunkten för story sharing är enligt Heliker (2007a) Jean Watsons teori om 

transpersonell omsorg. Story sharing tillför ett relationellt vårdperspektiv som fokuserar på 

ett vårdande förhållande mellan vårdare och äldre. Vidare menar Heliker att det skapar ett 

utrymme där vårdare och äldre kan lära känna varandra och knyta band, samt att 

ömsesidighet och vänskap skapas i processen som är ett givande och tagande i den 

gemensamma vardagen. 

2.1.3 Vårdrelation 

Med vårdrelation avses i examensarbetet relationen mellan den äldre och vårdpersonalen. 

Vårdrelationen kan innebära ytlig kontakt eller en djupare förening mellan berörda individer. 

Författarens utgångspunkt är att en transpersonell omsorgsrelation enligt Watsons 

omvårdnadsteori (Watson, 1993) kan formas utifrån vårdrelationen. Den transpersonella 

omsorgsrelationen enligt Watson och dess förbindelse med berättande och kommunikation 

presenteras närmare under ”Vårdteoretiskt perspektiv”. 

2.2 Ansvar för omsorg ur ett äldreperspektiv 

I perspektivet äldre och äldreboende har samhället ett ansvar för de äldres väl. Nedan 

presenteras ansvar som åligger sjuksköterskans respektive äldreboendets omsorg om den 

äldre. 

2.2.1 Sjuksköterskans omsorg om den äldre 

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre innehåller 

riktlinjer för hur vårdpersonal bör förhålla sig gentemot den äldre, då vårdrelationen är 

ömsesidig men inte jämlik i bemärkelsen att vårdpersonalen har en maktposition (SOSFS 

2012:3). Genom att tillämpa lagar och riktlinjer för professionen kan sjuksköterskan arbeta 

medvetet och med pondus för att verka för patientens bästa. I föreliggande kontext kan 

följande relevanta exempel ur ovan nämnda föreskrift nämnas: personalen ska förhålla sig på 

ett sätt som inbjuder den äldre personen att framföra åsikter och önskemål, 

kommunikationen med den äldre ska anpassas efter dennes förutsättningar och behov och 

den äldre har rätt att leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet, vilket 

personalen ska värna om. Även gott bemötande tas upp; personalen ska vara lyhörd och 

empatisk i mötet med den äldre, arbetet ska organiseras så att tillräcklig tid frigörs för 

personalen att lyssna till och samtala med den äldre, personalen ska beakta 

beroendeställningen den äldre befinner sig i, samt verka för att den äldre upplever 

bemötandet som respektfullt. Vårdpersonalen har således ett ansvar för hur bemötandet 

upplevs (SOSFS 2012:3). Lagar och allmänna råd rörande aktuell kontext behandlas i 

Vägledningen till Äldreomsorgens nationella värdegrund (Socialstyrelsen, 2012). Denna 

sammanfattar tillämpbara delar ur Socialtjänstlagen [SoL](SFS 2001:453) och 

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 

2012:3). Vägledningen är ett utbildningsmaterial för vårdpersonal inom äldreomsorgen och 
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omfattar självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv 

och personlig integritet, individanpassning och delaktighet, gott bemötande och insatser av 

god kvalitet. Samtliga områden kan överföras till situationen berättande i vårdrelationen. 

Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är enligt den etiska 

koden (International Council of Nurses [ICN], 2014) sjuksköterskornas grundläggande 

ansvarsområden. Stora delar av den etiska koden är universella och tydligt tillämpbara i 

kontexten att arbeta som sjuksköterska på äldreboende. I koden kan utläsas att vården ska 

utföras med respekt för patientens rätt till värdighet och att bli bemött med respekt, oavsett 

personliga attribut. Utöver respektfullhet ska sjuksköterskan uppvisa professionella värden 

som lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och respekt. Sjuksköterskor har även ett ansvar vad 

gäller vårdkulturen och arbetsmiljön på arbetsplatsen. De ska arbeta på ett sätt som främjar 

likväl en öppen dialog och ett etiskt förhållningssätt, som förutsättningar för en arbetsmiljö 

som främjar god vård. De har även ett huvudansvar för att utarbeta och tillämpa riktlinjer 

inom bland annat omvårdnad och utbildning, samt uppmuntra till att sprida och använda 

forskning om omvårdnad och hälsa (ICN, 2014).  

2.2.2 Äldreboendets omsorg om den äldre 

Att flytta till äldreboende kan vara ett beslut till följd av att den äldre inte längre kan få sina 

behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda i det egna hemmet, vad gäller till exempel att 

förflytta sig, sköta personlig hygien och mediciner, äta, eller delta i aktiviteter och sociala 

sammanhang. Ytterligare orsaker kan vara kognitiva sjukdomar och besvär. Majoriteten av 

de som bor på äldreboende har ett extensivt behov av omvårdnad och tillsyn under hela 

dygnet, beroende av sjukdomar, funktionsnedsättningar och oro (Socialstyrelsen, 2015b). På 

äldreboendet är de äldre beroende av personalen för vård och hjälp, och i Socialstyrelsens 

rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och 

äldreboenden (Socialstyrelsen, 2015a) tillskrivs mötet mellan professionella och enskilda 

människor till att vara grunden i all vård och omsorg. Vårdpersonalen har en betydande roll i 

hur de äldre upplever sin äldreomsorg, och förtroendet för personalen påverkades framförallt 

av upplevelsen av bemötandet, men även av hur lätt eller svårt det är att få kontakt med 

personalen. De äldre betonade vikten av att personalen har ett trevligt bemötande, är 

omtänksam och ser de boende som individer. Exempel på brister i gott bemötande av de 

äldre var personal som pratar nedlåtande, irriterat eller tillrättavisande till dem, eller ger de 

äldre en känsla av att vara besvärliga (Socialstyrelsen, 2015a).   

Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen [SoL](SFS 2001:453, 5 §, kap. 5) ett särskilt ansvar 

för äldre och är skyldiga att erbjuda särskilda boenden, där äldre som behöver särskilt stöd 

kan få service och omvårdnad. Äldreboendet är en form av särskilt boende som är 

behovsprövat och beviljas av kommunen (Socialstyrelsen, 2013). Vidare framgår av 

Socialtjänstlagen [SoL](SFS 2001:453, 4 §, kap. 5) att omsorgen om äldre ska inriktas på att 

äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, vilket också utgör Socialtjänstens 

nationella värdegrund (Socialstyrelsen, 2012). I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL](SFS 

1982:763) stadgas i 2 § att hälso- och sjukvården ska bedrivas på ett sätt så att den uppfyller 

kraven på en god vård. Den ska därmed tillfredsställa den äldres behov av trygghet, bygga på 
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respekt för dennes självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter med hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Självbestämmande och integritet är även reglerat i 

socialtjänstlagen [SoL](SFS 2001:453, 1 §, kap. 1). Vidare är det Socialnämndens ansvar att 

verka för de äldres möjligheter till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra 

[SoL](SFS 2001:453, 4 §, kap. 5).  

2.3 Vårdteoretiskt perspektiv 

Det vårdteoretiska perspektivet i föreliggande examensarbete utgår från Watsons teori om 

mänsklig omvårdnad, som strävar efter att bevara den mänskliga värdigheten och det 

mänskliga. Relationen mellan vårdare och patient tilldelas en mycket stor betydelse och 

Watson talar om förhållandet mellan patient och vårdare som en transpersonell 

omsorgsrelation, en förening mellan människor som karaktäriseras av stor respekt för den 

andra och för bådas varande i världen (Watson, 1993). Teorin om transpersonell omsorg 

baseras på sju grundläggande antaganden, och enligt ett av dessa utgörs vårdandet av tio 

vårdande faktorer, vilka mynnar ut i tillfredställandet av vissa mänskliga behov. En av dessa 

vårdande faktorer handlar om att etablera en relation som karaktäriseras av hjälpande och 

tillit. Denna relation av hjälpande och tillit mellan sjuksköterska och patient är 

grundläggande för transpersonell omsorg, och enligt Watson är kommunikation det mest 

kraftfulla verktyget i denna relation. Kommunikation innefattar verbalt, icke-verbalt och 

lyssnande på ett sätt som utmärks av empatisk förståelse (Watson, 1985). Som 

förutsättningar för denna transpersonella omsorgsrelation anger Watson värnande och 

främjande av värdigheten, att det finns ett jag-du-förhållande, förmågan att rätt uppfatta och 

förstå den andres känslor och inre tillstånd, förmågan att känna av den andres tillstånd av 

varande i världen och känna en förening med denne, samt att genom sin egen livshistoria och 

erfarenheter ha självkännedom. Subjektiviteten i individens upplevda inre värld har en 

central plats och synen på världen omgärdas av en djup respekt för livets under och 

mysterier, erkännandet av en andlig dimension samt att det finns en inneboende kraft i den 

mänskliga omsorgsprocessen (Watson, 1993). Watson menar även att den transpersonella 

omsorgselationen sammanför två unika livshistorier som tillsammans skapar något nytt, som 

blir del av vardera individens livshistoria (Watson, 1999). 

Vidare för Watson in andliga dimensioner i relationen och teorierna om transpersonell 

omsorg bottnar i uppfattningen om livet och individualiteten, som går ut på att själen äger en 

kropp som inte är begränsad av tid och rum. Med själ avses personens inre, anden, eller 

själva essensen av en person. Hälsan definieras som en subjektiv upplevelse, som kan avse 

helhet och harmoni mellan kropp, medvetande och själ. Enligt Watson innebär 

transpersonell omsorg omvårdnad som kan ske när en vårdare träder in i den andra 

människans livsrum, kan känna av den andres inre tillstånd, känner tillståndet inom sig själv 

och svarar mot tillståndet på ett sådant sätt att den andre kan frigöra känslor och tankar som 

den länge velat frigöra. När känslor, tankar och energier som är mindre harmoniska frigörs 

ersätts de av andra som harmoniserar mer med individen själv och leder till ett större 

välbefinnande. Syftet med den transpersonella omsorgen är att främja ett läkande inifrån, 

oberoende av hälsotillståndet, och understödja personens rörelse mot en större upplevelse av 
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harmoni och välbefinnande. Vikten av att hjälpa patienten att finna mening i existens, 

lidande, disharmoni och turbulens betonas. Syftet är att patienten ska uppnå en ökad 

upplevelse av harmoni, som i sin tur främjar självkännedom, självkontroll och självvård. 

(Watson, 2012).  

2.4 Tidigare forskning  

Tidigare forskning berör hur vårdrelationen, främst ur ett vårdarperspektiv, kan utgöra en 

utgångspunkt för berättande, samt hur berättande kan bidra till skapandet av en helhetsbild 

av den äldre. 

2.4.1 Vårdrelationen som utgångspunkt för berättande 

Ett  övergripande mål på äldreboenden är att främja välbefinnande och trivsel bland de äldre 

som bor där (Bergland & Kirkevold, 2008). Dock menar Carlsson och Dahlberg (2002) att 

trots att vardagen delas av äldre och vårdpersonal, är det inte säkert att den upplevs på 

samma sätt, till exempel vad gäller gemenskap. Därutöver berör Carlsson och Dahlberg 

(2002) de icke mätbara kvaliteterna mellanmänsklig omsorg, att ta sig tid, att kunna lyssna 

och bry sig, som något som prioriteras bort till fördel för mätbart kostnadseffektiva åtgärder. 

Enligt McGilton och Boscart (2007) upplever både personalen, äldre och deras familjer att 

samhörigheten mellan de äldre och vårdpersonalen är viktig, men att otillräcklig bemanning 

och hög arbetsbelastning hindrar personalen från att skapa tid för meningsfulla relationer. 

Välbefinnande och vårdkvalitet är i mångt och mycket beroende av relationer vårdare och 

äldre sinsemellan, men inte mycket forskning är utförd med fokus på relationen mellan 

vårdare och äldre eller med avseende på hur vårdare går till väga för att lära känna och skapa 

samhörighet med de äldre (Heliker, 2009). Relationen till vårdaren kan ha stor inverkan på 

den äldres upplevda välbefinnande, och vårdaren har därmed en rik möjlighet att bidra till 

ökat välbefinnande i form av en god och meningsfull relation och därigenom en mer 

kvalitativ vård ur den äldres perspektiv (Heliker, 2007a; Sainio & Hansebo, 2008).  

Vad som uppfattas som mest grundläggande i en nära relation mellan vårdare och äldre ur 

vårdarens respektive den äldres perspektiv skiljer enligt McGilton och Boscart (2007) mellan 

de båda grupperna. Det viktigaste för en nära relation ur vårdarens perspektiv var att känna 

samhörighet. Denna samhörighet innefattade ömsesidighet samt att ha lärt känna den äldre, 

för att bättre kunna bemöta känslor och behov och därmed kunna anpassa vården efter 

individen. Ur vårdarnas perspektiv fanns även ett intresse av den äldres förmåga att komma 

överens, och att kunna föra en dialog med den äldre om bland annat familj, förflutet och 

privata angelägenheter, samt en önskan om att den äldre visar förståelse och uppskattning 

för att vårdarna försöker göra sitt bästa. Det framkom också att vårdare upplever att det är 

lättare att utveckla en nära relation med äldre som interagerar. Ur den äldres perspektiv var 

det allra viktigaste i den nära relationen till vårdaren att ha en förtrogen som ser till ens 

bästa, tar initiativ och är pålitlig (McGilton & Boscart, 2007).  
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Pope (2012) hävdar att utvecklingen mot en personcentrerad vård är en ansats att förbättra 

vårdattityder. Sjuksköterskor behöver samarbeta och vilja förbättra, och självkännedom är 

avgörande. Vidare menar Pope (2012) att sjuksköterskor bör interagera mer med patienter 

vilka de upplever negativitet gentemot, vilket antyder att relationen mellan vårdare och 

patient fokuserar på samhörighet, tillit och förståelse mellan två individer, snarare än 

gillande eller ogillande. Detta framstår än mer angeläget då många vårdare inte är beredda 

att engagera sig i empatiska och meningsfulla relationer med äldre på äldreboende (Heliker 

& Nguyen, 2010; McGilton & Boscart, 2007). Utifrån observationer av kontakter mellan 

vårdpersonal och äldre på äldreboende, är det personalen som initierar samtal och väljer 

samtalsämne vid konversation med äldre på äldreboende (Carpiac-Claver & Levy-Storms, 

2007; Wadensten, 2005). Den äldres hälsa och sjukdomar var i särklass det vanligast 

förekommande samtalsämnet, även om vädret, sömn och ”vad händer idag” förekom 

(Wadensten, 2005). 

2.4.2 Berättande i jakten på en holistisk bild av den äldre 

Berättande bidrar till vårdpersonalens kunskap om de äldre och genom att de delar med sig 

av personliga berättelser kan personalen stödjas i förståelsen av vad som är viktigt för dem 

som personer (Brown Wilson, 2008). I litteraturen förekommer exempel på ansatser till 

berättande koncept för att främja relationscentrerad vård inom äldrevården, bland annat 

story sharing (Heliker, 2007a). Litteraturen bjuder på relativt tidiga exempel på hur 

relationen mellan vårdare och äldre kan fördjupas genom story sharing, där det genom fria 

berättelser ur livet kan framgå vad som uppfattas som viktigt och meningsfullt för den 

berättande. Kunskaper om vad som är viktigt och  meningsfullt för de äldre kan skapa 

riktlinjer för nyskapande omvårdnad, anpassning av äldreboendens atmosfär och miljö samt 

leda till en generell förbättring av vårdkvaliteten för den äldre populationen (Heliker, 1997). 

Heliker menar att man inom vården behöver fortsätta att betona vikten av att se hela 

människan för att få ökad förståelse för relationen mellan vårdare och äldre, och vara öppen 

för att omvärdera sina vårdrutiner. Vidare påtalas att tillämpning av story sharing kan 

förändra vårdarens föreställningar om den enskilda äldres situation, samt även vad lidande 

och sjukdom innebär för densamme (Heliker 1999). Coleman (2012) skriver att Helikers 

logik avseende story sharing var att berättelser är viktiga för den egna identiteten och att man 

genom att dela dem med andra kan skapa tillit, bilda förståelse, överföra kunskap och knyta 

känslomässiga band.  

Story sharing kan knytas an till omvårdnadsteoriernas ursprung, då omvårdnadens innebörd 

var central och kretsade kring vad det är sjuksköterskan gör som är specifikt för 

yrkesgruppen. Ur denna frågeställning växte teorier fram, där omsorgen om hela människan 

och tillgodoseendet av patienternas behov ställdes i centrum (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Tillgodoseende av den äldres behov underlättas troligtvis genom att den vårdande 

känner till fakta rörande denne. För att ett samtal ska kunna övergå i eller bestå av story 

sharing förutsätter det troligtvis att vårdaren och den äldre har etablerat någon form av 

relation där ett visst mått av förtroende redan har uppstått, för att den äldre ska vara villig att 

öppna upp och berätta om sitt liv (Clarke, Hanson & Ross, 2003). Ur ett patientperspektiv 

menar Lieblich (2014) att förmedlingen av den egna livshistorien inte är en universellt viktig 
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komponent i åldrandet, att det saknar betydelse för vissa och är olika viktigt för olika stadier i 

åldrandet. Dock understryks att berättandet kan vara en tröst för vissa äldre, och kanske 

särskilt för de riktigt gamla. En viktig aspekt av resultaten i undersökningen utförd av Clarke 

et al. (2003) är att man kom fram till att den självbiografiska ansatsen inte passade alla, till 

exempel de som är mer reserverade, eller de som inte vill återuppleva smärtsamma händelser 

från förr. 

Enligt Buckley, McCormack och Ryan (2013) kan deras modell för berättande i praktiken 

hjälpa vårdpersonalen i sin strävan att arbeta personcenterat. Modellen fokuserar på att 

vårdpersonal har en sann förståelse för biografiska detaljer och den brokiga väv som utgör en 

persons liv, och att det finns en ömsesidig relation till den äldre. Genom att via berättande ta 

reda på och införliva den äldres biografi i omvårdnaden kan vårdpersonal få en tydligare bild 

av den äldres önskemål kring dennes omvårdnad. Berättandet utgår enligt modellen från tre 

områden; varande (vad hände då, nu och vad kan hända sen), vetande (djupare förståelse för 

personen; uppfattning, erkännande och reflektion över denne) och görande (att skapa 

mening i handling, att se till att handlingar är meningsfulla). Att den äldre berättar sin 

livshistoria ger enligt Wills och Day (2008) en holistisk bild av denne och tillåter vårdgivaren 

att se personen i sammanhanget av sitt förflutna, snarare än vårdmiljön och eventuella 

sjukdomar. Då ges möjligheten att vårda personen utifrån dennes övertygelser, värderingar, 

begär, behov och önskemål. Det betonas också att utmaningen för vårdaren ligger i att lära 

känna den äldre som person, upptäcka vad som gör denne unik och anpassa vården därefter. 

Det förkommer fler exempel på liknande ansatser, där vårdpersonal tillsammans med den 

äldre fokuserar på den äldres liv och erfarenheter (Clarke et al., 2003; Moya & Arnold, 2012). 

Dessa exempel visar på hur den gemensamma skapandeprocessen underlättade för vårdaren 

att se människan bakom patienten, och det ledde även till en mer positiv attityd gentemot de 

äldre. Arbetet med de äldres livshistorier byggde även upp och stärkte vårdarnas relationer 

med de äldre likväl som de äldres familjer. Dessutom upplevde de anhöriga en större 

tillfredsställelse av vården som deras nära och kära fick.  

2.5 Problemformulering 

På äldreboendet står den äldre människan inför att skapa sig ett nytt liv, och blir ur ett 

psykosocialt perspektiv mer eller mindre beroende av vårdpersonalen, beroende på hur 

mycket kontakt denne har med omvärlden. Tidigare forskning styrker vikten av en god 

relation mellan äldre och vårdpersonal, och man talar om personcentrerad omvårdnad. 

Berättande ur perspektivet story sharing föreslås vara ett sätt att komma närmare och få 

förståelse för den äldre, och därmed öppna fler möjligheter att anpassa vården efter 

personen. Förtjänsten av personlig information rörande den äldre är ur vårdarens perspektiv 

i detta hänseende begriplig, men hur upplever de äldre själva behovet av berättande i 

vårdrelationen?  

Den relationella aspekten är ofrånkomlig i beskrivningen av äldres upplevelser av berättande 

inom vårdrelationen, och deras upplevelser av berättande kan möjligtvis spegla närvaron av 

den transpersonella omsorgsrelationen. Berättande i egenskap av kommunikation har 



 

9 

inflytande över denna relation, och behovet av att få berätta för någon som lyssnar är 

sannolikt olika beroende på individen. Dessutom kan behovet tänkas variera över tid och 

med omständigheter för en unik individ. Att inte uppleva sig ha någon som lyssnar när 

behovet att berätta finns, eller att uppleva sig vara ett blankt papper inför andra framstår 

dock som högst obehagligt. Hur uttrycker de äldre behovet av berättande? Vad upplever de 

att berättande tillför? Dessa frågeställningar har en stark koppling till subjektiviteten i 

individens upplevda inre värld, vilken är central i det vårdteoeretiska perspektivet.  

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva äldres upplevelser av berättande i vårdrelationer på äldreboenden. 

4 METOD  

Undersökningen utgör en systematisk litteraturstudie och är utförd enligt Evans 

originalartikel (2002). Litteraturstudien har sammanställts genom en beskrivande syntes av 

forskningsresultat med utgångspunkt i kvalitativa vårdvetenskapliga studier. Enligt Friberg 

(2012) har kvalitativa studier ett kunskapsvärde, och syftet är ökad förståelse. Genom en 

litteraturstudie grundad på kvalitativa studier med gemensamt fokus, där var och en av dem 

har ett kunskapsvärde i sig, genereras en större och sammansatt kunskap om det valda 

fenomenet.  

Avsikten är att lyfta fram äldres upplevelser av berättandets betydelse i vårdrelationen ur 

forskningen, då den verbala interaktionen mellan den äldre och vårdpersonalen utgör ett 

potentiellt utrymme för story sharing och dess eventuella förtjänster i vårdrelationen.  

4.1 Urval och datainsamling  

Urval och datainsamling har gjorts utifrån vårdsammanhanget, som är äldreboende och 

relationer mellan äldre och vårdare. Jämförelser dras ibland kontra relationer mellan äldre 

och deras familj eller andra boende. Fokus är riktat mot den verbala interaktionen mellan 

vårdare och äldre, i perspektivet den äldres upplevelse av berättande.  

Sökning av för litteraturstudien relevant litteratur gjordes i databasen CINAHL Plus, då den 

innehåller studier med för syftet lämpligt material. Även PubMed användes initialt. Baserat 

på erhållna träffar gjordes dock valet att endast använda CINAHL Plus, dels då parallella 

träffar ofta erhölls och dels då CINAHL Plus uppvisade fördelar avseende träffarnas relevans 
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för syftet. Inklusionskriterier baserades på studiernas ålder, tillgänglighet i full text, peer 

reviews, den studerade populationens ålder, studiernas kontext samt etisk granskning. 

Sökningar begränsades till högst tio år gamla studier, tillgängliga i full text och peer 

reviewed, bland vilka de som var högst fem år gamla prioriterades. Berörd åldersgrupp sattes 

till 65+ samt 80 år eller äldre. Sökorden som användes för att begränsa träffarna till för syftet 

relevanta studier var, ”storytelling”, ”story”, ”conversation”, ”narrative”, ”communication”, 

”relationship”, ”resident”, ”nursing home”, ”nurse”, ”staff” och ”caregiver” i olika format och 

kombinationer. Dessa genererade träffar som sedan granskades för urval. Studier som ej 

uppfyllde ovanstående kriterier exkluderades. Exklusionskriterier var även studier som 

berörde personer med demens, eller där äldres perspektiv ej var representerat. Deltagande 

äldre i studierna vilka resultatet baseras på har varit kognitivt intakta och verbala.  

Det fortlöpande urvalet av studier skedde stegvis under sökningarna; först skedde ett urval 

baserat på titel och abstract, varefter detta urval följdes av ytterligare ett, där studier med för 

syftet intressant titel och abstract granskades i sin helhet. Studier innehållande resultat med 

material av intresse för föreliggande studies syfte inkluderades i urvalet. Sammanlagt tretton 

studier valdes ut för analys. Av dessa hade samtliga kontexten äldreboende, och de äldres 

perspektiv antingen framgick av titeln, eller så innehöll studierna material ur de äldres 

perspektiv. I det senare fallet har endast innehåll som fört de äldres talan använts i analysen. 

Samtliga studier som legat till grund för analysen, samt deras huvudsakliga innehåll, 

presenteras i bilaga A (sökmatris) respektive B (artikelmatris). 

4.1.1 Kvalitetsgranskning av studier 

Kvalitetsgranskning av artiklar tas inte upp som ett särskilt steg i analysen enligt Evans 

(2002). Därför betonas att samtliga artiklar, utöver att de är etiskt granskade,  har genomgått 

peer review, vilket innebär att forskare som är sakkunniga inom det aktuella området 

granskar andra forskares arbete. Enligt Vetenskapsrådet (2011) blir granskningen den bästa 

möjliga genom att den utförs på detta  vis. Granskningen utförs på flera nivåer i samarbete 

med redaktörer för att garantera forskningens kvalitet (Codex, 2016). Det finns flera sätt på 

vilka vetenskapliga artiklars kvalitet eller synlighet kan bedömas, till exempel genom att 

beakta tidskriftens impact factor (IF) eller ranking enligt SCImago Journal Rank (SJR) 

(SCImago, 2007). Att få sin studie publicerad i en högt rankad tidskrift, samt att andra 

forskare citerar studien (på ett fördelaktigt vis), är eftersträvansvärt. 

 

Impact factor speglar frekvensen med vilken tidskriftens artiklar citeras i vetenskaplig 

litteratur. Impact factor för en viss tidskrift ett visst år erhålls genom att identifiera antalet 

citeringar som gjorts till aktuell tidskrift under året som är av intresse. Av dessa citeringar 

urskiljs citeringar av artiklar publicerade under de två närmast föregående åren. Detta antal 

divideras med det totala antalet artiklar publicerade i samma tidskrift under samma två år 

(Garfield, 2006). Impact factor står bland annat att finna på tidskrifters websidor. SCImago 

Journal Rank mäter det genomsnittliga vetenskapliga inflytandet hos en tidskrift, och 

uttrycker ett mått på den position en slumpmässig artikel från tidskriften har i den globala 

vetenskapliga diskussionen. SCImago Journal Rank uttrycker det genomsnittliga antalet 

viktade citeringar under det valda året för dokument som publicerats i den valda tidskriften 

under de tre närmast föregående åren (SCImago, 2007).  
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I tabell 1 sammanställs aktuell impact factor och SCImago Journal Rank för de tidskifter som 

finns representerade bland studierna som analyserats i föreliggande litteraturstudie. I syfte 

att bättre kunna relatera informationen i tabell 1 kan nämnas att den högst rankade 

tidskriften inom ”nursing” för tillfället har 4,190 SJR (Diabetes Care), medan den högst 

rankade inom ”medicine” har 37,384 SJR (Ca – A Cancer Journal for Clinicians, för övrigt 

den högst rankade i alla kategorier utifrån SJR), och den ansedda naturvetenskapliga 

tidskriften Cell har 23,588 SJR. Tilläggas kan dock att SJR eller IF ej bör jämföras över 

ämnesområden.  

 

Ur tabellen kan utläsas att International Journal of Nursing Studies är högst rankad både 

med mått av IF och SJR. Av tabellen framgår också att Nursing Older Peope är den minst 

citerade tidskriften bland de som finns representerade, samt att antalet citeringar till 

studierna i regel ökar över tiden. Majoriteten av studierna som ligger till gund för anlaysen är 

publicerade i för ämnesområdet relativt högt rankade tidskrifter och många av dem är flitigt 

citerade. 

 

Tabell 1. Impact factor (IF) och SCImago Journal Rank (SJR) för tidskrifterna från vilka studierna 

hämtats, samt antalet citeringar per respektive studie (data från 24 januari 2016). 

TIDSKRIFT FÖRLAG IF SJR STUDIE CITERINGAR 

International Journal of 
Nursing Studies 

Elsevier 2,901 1,171 Bergland & Kirkevold, 
2006 
Nakrem et al., 2011 
Roberts & Bowers, 2015 

87 
 
40 
1 

Journal of Advanced 
Nursing 

Wiley 1,741 0,844 Westin & Danielsson, 
2007 

46 

Aging & Mental Health Routledge 1,751 0,812 Lee et al., 2013 14 

Nursing Ethics  Sage 1,247 0,685 Dwyer et al., 2007 67 

Journal of Clinical 
Nursing 

Wiley 1,255 0,651 Hauge & Heggen, 2007 
Palacios-Ceña et al., 2013 

95 
3 

Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 

Wiley 1,197 0,608 Hjáltadóttir & 
Gústafsdóttir, 2007 

77 

Research in Nursing and 
Health 

Wiley 1,267 0,576 Bergland & Kirkevold, 
2005 

31 

Nursing & Health 
Science 

Wiley 1,047 0,483 Westin et al., 2012 2 

Nursing Older People RCN 
Publishing 

0,00 0,199 Cook & Brown Wilson, 
2010 
Koch et al., 2010 

13 
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Utöver ovan presenterade kvalitetsmarkörer har även författaren till detta examensarbete 

granskat studiernas kvalitet enligt kriterier som listas av Friberg (2012), och funnit att de 

håller en relativt jämn och hög nivå enligt de kriterier som undersökts. Studier publicerade i 

Nursing Older People är dock presenterade på ett mer lättillängligt sätt som närmar sig 

populärvetenskap, vilket möjligtvis speglas av den lägre rankingen (se tabell 1). 
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4.2 Genomförande av analysen  

Resultaten från valda studier har granskats systematiskt, sammanställts och ställts i 

förhållande till varandra. Analysen har utförts enligt arbetsgången för en beskrivande syntes, 

så som den beskrivs i fyra steg av Evans (2002), där resultat från tidigare forskningsstudier 

analyseras, sammanställs och relateras till varandra. Nedan återges de fyra stegen fritt 

översatt från Evans (kursivt), i direkt anslutning till hur stegen tillämpats: 

1. Bestäm området som ska analyseras, lokalisera studierna och gör urvalet.  

Fokus riktades mot att på ett systematiskt sätt samla studier som berörde valt 

område. Sökord och inklusions- samt exklusionskriterier fastställdes, varpå sökningar 

utfördes i vårdvetenskapliga databaser. Utifrån dessa sökningar valdes efter 

granskning tretton studier ut i syfte att utgöra underlag för analysen (se ”Urval och 

datainsamling” för sökning och urval). Valda studier dokumenterades och 

sammanställdes i en matris (bilaga B). 

 

2. Läs studierna upprepade gånger för att identifiera nyckelfynd. 

Varje studie lästes upprepade gånger för att främja en helhetsuppfattning av 

innehållet och för att utesluta feltolkningar, varpå nyckelfynd relevanta för syftet 

identifierades. Dessa skrevs ner ordagrant var för sig, och i syfte att säkra spårbarhet 

under analysens gång sifferkodades nyckelfynden 1-13 efter vilken studie de tillhörde. 

  

3. Relatera studierna till varandra för att identifiera teman och subteman, granska 

analysen med avseende på överensstämmelse. 

Nyckelfynden granskades och jämfördes mellan studierna för identifiering av 

gemensamma teman, likheter och skillnader, utifrån vilka nyckelfynden fortlöpande 

grupperades och kategoriserades. Kopplingar sinsemellan undersöktes i syfte att 

finna nyckelfraser och förklarande teman. Utifrån de teman som framträdde 

identifierades subteman. Detta gjordes genom att de nyckelfynd som grupperats 

under respektive tema ytterligare granskades, jämfördes och grupperades, i syfte att 

uppnå en förståelse av fenomenet i fråga. Därefter granskades åter teman och 

subteman för att säkerställa att de var logiskt sammanhållna och överensstämmande. 

För att bevara den ursprungliga betydelsen i nyckelfynden översattes inte texter 

under bearbetning till teman och subteman. I tabell 2 exemplifieras hur teman och 

subteman skapats ur nyckelfynd. 

 

4. Beskriv fenomenet utifrån teman och subteman. 

Resultatet strukturerades utifrån analysen, genom att samhöriga nyckelfynd 

sammanställdes i beskrivningar av fenomenet och rubricerades under teman och 

subteman. I denna sammanställning återkopplades den nya kunskapen till 

originalstudierna via referenser. Slutligen identifierades den uppfångade kunskapens 

eventuella praktiska betydelse, vilken presenteras i anslutning till diskussionen. 

 

  



 

13 

Tabell 2. Exempel på hur nyckelfynd bearbetats till teman och subteman. 

NYCKELFYND TEMA SUBTEMA 

”During the interviews all the residents talked about their families and 

their former life and were eager to show photos they had on their walls.”  

“…yes, they really do – among other things there is this typewriter that 

they found in the attic, they brought it to me because they know that I 

used to type.” UPPLEVELSE 

AV STÄRKT 

IDENTITET 

Upplevelse av 

att bli bekräftad 

som en unik 

person 

“Positive relationship with the caregivers, and feeling that the caregivers 

had time to talk to them, was extremely important to the majority of the 

residents.”  

“I would like to tell them about the way I feel at night, but they are not 

interested. When I tell them something personal, they change the topic 

and ask me if I sleep well, if I eat…” 

Upplevelse av 

interaktion i 

vårdrelationen 

4.3 Etiska överväganden 

Avsikten är att i föreliggande examensarbete arbeta i enlighet med regler och riktlinjer för 

forskning enligt CODEX (2015) samt den forskningsetiska utredningen ”God sed i 

forskningen” (Statens offentliga utredningar [SOU], 1999:4). Syftet är att undvika oredlighet 

i form av plagierade, falska eller förvrängda forskningsresultat. I examensarbetet har text 

som inte härrör från författaren geomgående refererats till ursprungskällan för att undvika 

plagiering. Materialet i ingående studier har i enlighet med Evans (2002) studerats 

upprepade gånger, vilket även bör bidra till att undvika omedvetet falska eller förvrängda 

forskningsresultat. Språkförbistringar kan ej uteslutas, då samtliga studier är skrivna på 

engelska och inte alla författare har engelska som modersmål. De har på icke modersmål 

publicerat sina resultat, vilka författaren till föreliggande examensarbete i sin tur har 

sammanställt på svenska.  

Samtliga författare till materialet vilket analysen i examensarbetets litteraturstudie grundas 

på uppger att studiernas upplägg har granskats av etisk nämnd, vilket innebär att ingående 

studier måste anses vara granskade avseende informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

5 RESULTAT 

Utifrån de analyserade studierna framträdde två teman med avseende på hur äldre upplever 

berättande i vårdrelationer på äldreboenden. De sammanfattas av att berättande kan stärka 

den äldres identitet samt skapa upplevelse av gemenskap. Två subteman framträdde utifrån 

respektive tema (tabell 3). I följande avsnitt beskrivs litteraturstudiens resultat, presenterat 

under rubriceringarna av respektive subtema.  
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Tabell 3: Teman och subteman som skapats ur analysen.  

TEMA SUBTEMA 

Upplevelse av STÄRKT IDENTITET 

 
Att bli bekräftad som en unik person 
 

Upplevelse av interaktion i vårdrelationen 

Upplevelse av GEMENSKAP 

 
Lindrad ensamhet 
 

Upplevelse av mening och livskvalitet 

5.1 Upplevelse av stärkt identitet 

De äldre har ett starkt behov av att få berätta om sitt liv och sina erfarenheter, likväl som de 

är intresserade av att ta del av motsvarande från vårdpersonal. Vårdrelationen kan ses som 

scenen, där berättandet är skådespelet som kastar ljus över den äldres person och därmed 

stärker dennes identitet. Den äldre behöver bli bekräftad i egenskap av en unik person, och 

uppleva att utrymmet för berättande finns i form av interaktion med vårdpersonalen, i den 

utsträckning denne har behov av det. 

5.1.1 Att bli bekräftad som en unik person 

Bland äldre på äldreboende förekommer en rädsla för anonymitet och att försvinna som 

person. Denna rädsla bottnar i upplevelsen av att bara vara en i mängden bland de äldre på 

boendet (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007; Westin, Öhrn & Danielsson, 2012). 

Vårdpersonalen har ett ansvar att värna om den äldres väl, och vikten av att skydda varje 

persons integritet genom att erkänna den äldre som en individ med individuella behov 

betonas (Nakrem, 2011).  

Ur de äldres perspektiv är det grundläggande att de som vårdar dem känner till deras person 

och individuella behov (Bergland & Kirkevold, 2006; Dwyer, Nordenfelt & Ternestedt, 2008; 

Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007; Lee, Simpson & Froggatt, 2013; Nakrem, 2011; Westin & 

Danielsson, 2007). Att få berätta om sitt liv för någon som lyssnar aktivt kan vara avgörande 

för att kunna hålla kvar vid så mycket som möjligt av sin personliga identitet och bli 

respekterad för den man är och för livet man har levt, att få en slags bekräftelse av att livet 

inte varit förgäves (Dwyer et al., 2008; Westin et al., 2012; Koch, Turner, Smith & Hutnik, 

2010). Upplevelsen av att vara någon, att känna sig värderad och respekterad som person, att 

vara en unik person med en personlig historia värd att uppmärksammas är alla upplevelser 

som främjas av att de äldre bekräftas av vårdpersonalen (Dwyer et al., 2008; Hjaltadóttir & 

Gústafsdóttir, 2007; Westin & Danielsson, 2007). Ur de äldres perspektiv är det även 

betydelsefullt att personalen känner dem så som de uppfattar sig själva, utöver att personalen 

respekterar deras värderingar och livsstil (Dwyer et al., 2008). Andra upplevelser hos den 
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äldre som kan förknippas med att vårdpersonalen känner denne, och därför indikerar att 

berättande är centralt, är trygghet (Nakrem, 2011) och mening, vilket i deras nuvarande liv är 

nära kopplat till deras tidigare liv (Dwyer et al., 2008). I kontexten att erkänna den äldre som 

en unik individ finns möjligheten för vården att fokusera på hur de äldre upplever flytten till 

äldreboende i relation till deras tidigare livserfarenheter. Därigenom kan miljö och relationer 

med exempelvis personal anpassas i syfte att de äldre ska behålla sin identitet och känsla av 

kontroll (Lee et al., 2013).  

Att känna den äldre som person innebär även att känna till den äldres familj. Familjen 

tillskrivs en stor plats i den äldres liv och familjen är ett vanligt samtalsämne, då en 

överväldigande andel av de intervjuade äldre talar om sina familjer och tidigare liv (Cook & 

Brown Wilson, 2010; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007; Nakrem, 2011), även vid interaktion 

med andra än vårdpersonalen (Westin et al., 2012). Mot bakgrund av att familjen upptar en 

så betydelsefull position vad gäller samtalsämnen för de äldre, är det en signifikant anledning 

till att personal har information om de äldres familjer (Nakrem, 2011).  

Äldre känner sig inte alltid bekräftade, vilket illustreras av att de äldre i intervjuer ger uttryck 

för både positiva och negativa erfarenheter av att känna sig sedd som en person med en 

historia respektive känna sig helt ignorerad (Koch et al., 2010; Westin & Danielsson, 2007), 

vilket kan exemplifieras av “…yes, they really do – among other things there is this typewriter 

that they found in the attic, they brought it to me because they know that I used to type.” 

(Westin & Danielsson, 2007, s. 175), respektive “They approach you in a way that you feel 

that you are actually being ignored – yes, you do not exist – you are just like a ghost, nothing 

else…it´s awful, I tell you. It´s so cruel.” (Westin & Danielsson, 2007, s. 176). Det förra citatet 

kunde också relateras till att känna sig uppskattad, vilket var viktigt för de äldre för att i sin 

tur kunna uppskatta vårdpersonalen, medan det senare var relaterat till att de äldre upplever 

att personalen är mer upptagna av sig själva när de närmar sig den äldre, och att de själva 

ignoreras och inte ses som personer (Westin & Danielsson, 2007). 

5.1.2 Upplevelse av interaktion i vårdrelationen 

Berättandet står i nära förbindelse med vårdrelationens natur, och vårdpersonalens agerande 

har stort inflytande över dialogens och berättandets omfattning. För att relationen ska 

uppfattas som positiv och vänlig är det enligt de äldre nödvändigt att personalen bemöter 

dem med vänlighet och respekt (Bergland & Kirkevold, 2006; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 

2007; Nakrem, 2011; Roberts & Bowers, 2015), vilket framgår av “They (i.e. the good 

caregivers) listen to what I have to say. They do not degrade me. That is the most important 

… They show an interest in helping me” (Bergland & Kirkevold, 2006, s. 687). Möten mellan 

vårdpersonal och äldre är ömsesidiga, och medan de äldre har ett visst inflytande över 

relationen, har vårdpersonal förutom inflytande över relationen även ett professionellt 

ansvar för resultatet av möten inom den (Westin & Danielsson, 2007). De äldres skapande av 

relationer med andra äldre och personal på äldreboenden kan ses som en följd av att försöka 

skapa sig ett liv i en ny kontext. De äldre var i regel snara att bedöma en relation som positiv 

eller negativ, och de kunde ange ett flertal exempel på hur de efter ett enda sammanträffande 

bestämt sig för vilken typ av relation det var (Roberts & Bowers, 2015). Med avseende på 
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förutsättningar som ges för berättande i kontakten mellan äldre och vårdpersonal, upplever 

äldre att de är beroende av vårdpersonalens direkta insats, till exempel när det kommer till 

att ha någon att prata med (Nakrem, 2011).  

Dialogen kan ses som en viktig utgångspunkt för berättande, och även som en förutsättning 

för personcentrerad vård genom att kunskap om den unika personens behov erhålls, vilket 

framkommit tidigare (Cook & Brown Wilson, 2010; Dwyer et al., 2008). Dialogen kan 

kategoriseras som att vara funktionell eller relationell, där den funktionella avser fokus på 

omvårdnadsåtgärder, medan den relationella avser utbyte av personlig information, delar 

erfarenheter och upplever ömsesidighet (Cook & Brown Wilson, 2010). Att ta del av någon 

annans upplevelser kan ses som en möjlighet att starta och skapa en dialog, och att döma av 

de äldres reaktioner kan kontakten kan vara kort, men ändå viktig på så vis att den bekräftar 

denne. Ett sätt att inleda en dialog kan för vårdpersonalen vara att visa intresse för de äldres 

känslor, då detta visat sig vara mycket viktigt för deras välbefinnande (Palacios-Ceña, Losa-

Iglesias, Gómez-Calero, Cachón-Pérez & Brea-Rivero, 2013; Westin & Danielsson, 2007). De 

äldres behov av att vårdpersonal visar intresse för deras känslor kan illustreras av “I would 

like to tell them about the way I feel at night, but they are not interested. When I tell them 

something personal, they change the topic and ask me if I sleep well, if I eat…” (Palacios-Ceña 

et al., 2013, s. 554).  

Ur de äldres perspektiv har de interpersonella aspekterna stort inflytande på vårdkvaliteten 

(Nakrem, 2011), och det förekommer att äldre upplever att det är svårt att etablera relationer 

med vårdpersonalen (Cook & Brown Wilson, 2010; Palacios-Ceña et al., 2013). För 

majoriteten av de äldre är positiva relationer med personalen och upplevelsen av att 

personalen har tid att prata med dem mycket viktigt (Bergland & Kirkevold, 2006; Cook & 

Brown Wilson, 2010). Tidsaspekten för verbalt utbyte är återkommande, tillfället som ges att 

tala en längre stund beskrivs vara under morgonomvårdnaden, under vilken det ofta är 

bråttom. De äldre kan också uppleva att vårdpersonalen talar om sina egna intressen och att 

det inte alltid intresserar de äldre, samtidigt som de upplever att tiden för konversation är 

knapp (Nakrem, 2011). Hur uppskattat det kan vara för den äldre att få tala med personalen 

framgår av följande citat från en kvinna på ett äldreboende i England: 

 “…., they are always so busy… If they could only find time for only ten or 15 minutes 

conversation per week to sit down, we can have a little natter… That is the only thing I would 

complain about. I don’t complain because I know that that is impossible. The staff situation, 

they can’t cope with that sort of thing, that’s asking too much, a one-to-one conversation. But 

even once a week would do, you know. I would not expect it everyday but apart from that it is 

great.” (Cook & Brown-Wilson (2010), s. 26.) 

Kvinnan upplevde att hon hade små chanser att lära känna personalen genom informell 

interaktion. När interaktionen med personalen var funktionell, det vill säga fokuserade på 

hennes behov och problem, upplevde hon att hon inte kunde vara sig själv. Känslan av att 

personalen alltid verkade vara så upptagen och ha för bråttom för att hinna stanna till och 

småprata gjorde henne ledsen (Cook & Brown Wilson, 2010).  

 

Det är inte ovanligt att de äldre kan föredra verbal interaktion med vårdpersonalen, framför 

med andra boende, och det kan vara av betydelse att utrymme ges för verbal interaktion 
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mellan äldre och personal (Cook & Brown Wilson, 2010; Hauge & Heggen, 2007), där båda 

parter kan utbyta personlig information. Intimiteten i att möta en annan människa på det 

viset värderas av de äldre, de värdesätter att känna till den andres bakgrund och uppleva att 

det finns en ömsesidig förståelse, vilket banar väg för nära relationer (Cook & Brown Wilson, 

2010). Det är vanligt förekommande att äldre försöker skapa tillfällen för interaktion med 

personalen (Bergland & Kirkevold, 2005; Cook & Brown Wilson, 2010; Hauge & Heggen, 

2007). Dessa försök till interaktion kan till exempel visa sig genom att de äldre kartlägger 

vilka tider under dygnet när personal är mest trolig att ha tid för att stanna och småprata, och 

genom att sitta vid entrén på morgonen för öppna dörren och hälsa personalen välkommen. 

Genom denna typ av handlingar kan äldre skapa relationer med personalen, samtidigt som 

de uppvisar en vilja att engagera sig känslomässigt i tillitsfulla relationer, i vilka de kan dela 

erfarenheter, tankar och känslor under livets höst (Cook & Brown Wilson, 2010).  

 

Ytterligare ett scenario är att de äldre vill prata, men att tillfälle inte ges, eller att personalen 

inte är lyhörd eller villig nog för att fånga upp signalerna. Äldre upplever ibland att 

vårdpersonal inte alltid visar intresse av att skapa utrymme för de äldres behov av att få 

komma till tals. Till exempel kan äldre uppleva att vårdpersonal är tvungen att utföra ett 

arbete, men att det inte berör de äldre som personer, vilket exemplifieras av citat som: “They 

get paid to work and take care of us but I guess they don´t get paid to talk to some old 

people…” (Palacios-Ceña et al., 2013, s. 554). De äldre har även behov av att vårdpersonalen 

intresserar sig för deras upplevelser och försöker förstå dem, vilket framgår av “…they don´t 

usually talk to you, and if they do, it´s to ask you about your illness, your medication…”, 

(Palacios-Ceña et al., 2013, s. 554). Inte heller alla äldre är villiga att gå tillbaka i det 

förflutna, då det är för smärtsamt (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007). Förutom att känna till 

de äldres individualiteter vad gäller personlig historia och preferenser, är det även 

nödvändigt att balansera behovet av social kontakt, då de äldre har individuella behov av 

nära relationer, beroende av hur mycket kontakt de har med sin familj och hur socialt aktiva 

de varit innan flytt till äldreboendet (Nakrem, 2011). De äldre uttrycker att vårdpersonalen 

har en viktig roll i att balansera behovet av social kontakt och att vara ensam, och i att 

upprätthålla befintliga sociala kontakter (Nakrem, 2011; Westin et al., 2012).  

5.2 Upplevelse av gemenskap 

Berättande i vårdrelationen har potential att påverka upplevelsen av gemenskap, vilket i sin 

tur är relaterat till lindrad ensamhet och främjande av livskvalitet såväl som mening.  

5.2.1 Lindrad ensamhet 

Brist på interaktion och otillräcklig dialog med personal ökar de äldres upplevelse av 

ensamhet, isolering och att inte vara en del av det dagliga livet (Dwyer et al., 2008; Westin & 

Danielsson, 2007), och det förekommer tydliga exempel på hur berättande kan påverka 

upplevelsen av ensamhet och vara oerhört efterlängtat, något som framgår av följande två 

citat från en 93-årig kvinna på ett svenskt äldreboende: 
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“I want my life to end now. I can´t feel at home here; I never have done and I never will. No 

one talks to me except for you. No one has time for us, but that´s how it is, getting old, they 

don´t want to know in some strange way.” (Dwyer et al., 2008, s. 102) 

 “… It would be valuable to have more contact with my family or someone that had the time to 

listen. In this place I haven´t been able to have any contact with anyone; I just lie here sick and 

all I do is think of old times, everything that´s been fun. …” (Dwyer et al., 2008, s. 102) 

Denna kvinna kände sig övergiven och försummad, och uttryckte upprepade gånger hur hon 

längtade efter ordentliga samtal eller bara korta interaktioner med andra (Dwyer et al., 

2008). Belöningen för berättande i vårdrelationen kan vara att livet berikas i flera 

dimensioner ur den äldres perspektiv. I kontrast till hur berättandets icke-varande 

förknippas med mörka upplevelser, talar de äldre i mer positiva ordalag när berättande 

upplevs som en del av vardagen. Det förekommer att äldre beskriver sitt förhållande till 

vårdpersonalen som positivt och familjärt, där man upplever en gemenskap. Detta tydliggörs 

genom att äldre för på tal hur de med personalen har delat personliga erfarenheter i såväl 

sorgliga som glädjefyllda sammanhang och att det fört dem närmare varandra (Cook & 

Brown Wilson, 2010; Palacios- Ceña et al., 2013; Westin & Danielsson, 2007). Personalen 

omnämns av de äldre som att det är de som finns vid deras sida (Palacios-Ceña et al., 2013). 

De äldre kan till exempel uppleva trygghet genom att det alltid finns någon att prata med på 

äldreboendet, och det händer att sättet på vilket de och vårdpersonalen talar med varandra 

beskrivs som vänligt, vilket bidrar till att de äldre känner sig mindre ensamma (Westin & 

Danielsson, 2007).  

Gemenskapen med vårdpersonalen kan också inge de äldre en känsla av att dela livet med 

någon, och i mötena förekommer tydliga uttryck av samhörighet. Samhörigheten leder till en 

öppen dialog mellan vårdpersonal och äldre, en dialog som inte bara rör sjukdom och 

omvårdnadsproblem. Vidare upplever äldre ofta stort värde i att gemenskap liknande 

vänskap präglar deras relationer med vårdpersonalen (Bergland & Kirkevold, 2005; Cook & 

Brown Wilson, 2010; Westin & Danielsson, 2007). Följande citat uttrycker sambandet mellan 

informell dialog och gemenskap: “Yes, it certainly means a lot. It means so much if you are 

friends with the nurses and are able to talk about everything, including jokes – it´s like being 

part of a community.” (Westin & Danielsson, 2007, s. 176). För att ytterligare illustrera 

uppkomsten av gemenskapskänslan kan nämnas den äldre kvinnan och sjuksköterskan som 

lånade böcker av varandra. Denna interaktion skapade en beröringspunkt för berättande och 

skratt, och hade signifikant betydelse för den äldre kvinnan (Westin & Danielsson, 2007). 

Berättandets fördelar framträder tydligt när en äldre kvinna uttrycker glädjen över att med 

en i personalen ha en familjär relation där hon utbyter personlig information, är bekant med 

den andres historia och upplever ömsesidig förståelse av deras livsöden (Cook & Brown 

Wilson, 2010): 

“Oh, I had every faith in her. Every faith she could have taken me anywhere and I would have 

gone. You don’t meet many people in life... I might take years to get to that stage with 

somebody else but with her it was just natural from the beginning. Just natural she would talk 

about her family and she wanted to know all about mine. What made them go to Australasia 
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and all the rest of it. So sympathetic when I told her about my sister dying out there. So 

sympathetic and not sloppy sympathetic.” (Cook & Brown Wilson, 2010, s. 27) 

På vilket sätt dialogen och berättandet uppfattas av den äldre är av betydelse för dennes 

upplevelse av den. En god dialog anses av vissa äldre vara en som skapar en god stämning 

där vårdpersonalen talar om både sitt eget liv och de äldres intressen, vilket stärker de äldres 

känsla av att vara del av en gemenskap (Hauge & Heggen, 2007; Nakrem, 2011). För att den 

verbala interaktionen ska upplevas som tillfredsställande, och uppfylla den äldres 

förhoppningar om att till exempel känna sig mindre ensam, kan dock outtalade förväntningar 

vila på vårdpersonalens trovärdighet i deras bemötande av den äldre. Detta framgår av att 

äldre betonar att deras kontakter med vårdpersonal, likväl som deras relationer inom 

äldreboendet, måste baseras på uppriktiga interaktioner (Palacios-Ceña et al., 2013), vilket 

tydliggörs av följande citat: 

“This is a time in my life when I want only sincere people around me. (I want) people that, 

when they talk, do so truly…to me…not to a resident…not just a room number. I want them to 

be truly interested…” (Palacios-Ceña et al., 2013, s. 554). 

Det är mycket betydelsefullt för de äldre att bli sedda av vårdpersonalen, och att de längtar 

efter att ha någon att tala med (Dwyer et al., 2008; Hauge & Heggen, 2007; Westin & 

Danielsson, 2007). De äldre upplever att vårdpersonalen alltför sällan kommer in bara för en 

pratstund, vilket får dem att känna sig bortglömda. Genom en enkel hälsning kan 

välbefinnandet hos den äldre främjas avsevärt, i avseendet att upplevelser av anonymitet och 

rädsla för att vara bortglömd lindras (Westin & Danielsson, 2007).  

5.2.2 Upplevelse av mening och livskvalitet 

Berättande inom vårdrelationen kan hos de äldre leda till en upplevelse av gemenskap, vilket 

i sin tur kan föra med sig upplevelser av ökad livskvalitet (Nakrem, 2011; Roberts & Bowers, 

2013) och mening (Dwyer et al., 2008; Westin & Danielsson, 2007). Till exempel kan 

vårdpersonalen påverka livskvaliteten för de äldre genom sättet på vilket de visar att både 

äldre och personal är del av äldreboendets gemenskap, nästan som en familj, och genom ett 

berättande där man utbyter information om sig själv och sin familj med de äldre (Nakrem, 

2011). Som nämnts tidigare är berättande nära förknippat med relationer, och relationer har 

ett stort inflytande på de boendes livskvalitet, vilket är tydligt när boende diskuterar 

relationer med stor inlevelse och fastställer att relationerna kan påverka livskvaliteten till det 

bättre eller sämre, beroende på relationens natur (Roberts & Bowers, 2013). Att klarlägga och 

förstå vad som bildar livskvalitet för äldre (i det här fallet att berättande kan leda till 

upplevelse av gemenskap, vilket kan leda till ökad livskvalitet) har betydelse för äldre 

personers liv på äldreboende då det kan stärka vårdpersonalens möjligheter att anpassa 

omvårdnaden för att upprätthålla livskvaliten för de äldre (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 

2007).  

Äldre erfar att den dagliga verbala kontakten med vårdpersonalen gör livet lättare och skapar 

en upplevelse av gemenskap, och att positiva möten med vårdpersonal bidrar till deras 
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upplevelse av mening i livet (Dwyer et al., 2008; Westin & Danielsson, 2007). Genom 

intervjuer med tre kvinnor mellan 93 och 95 års ålder framkom att de genom att berätta om 

sitt liv och sina erfarenheter erhållit en ökad upplevelse av mening. Att känna gemenskap och 

bli bekräftad av andra skapade också en känsla av mening (Dwyer et al., 2008). Kvinnorna 

upplevde mening genom att någon lyssnade till dem, och en av kvinnorna uppgav till och 

med att anledningen till att hon deltog i intervjuerna var på grund av att interaktionen och 

berättandet gav henne en känsla av mening. Hon hade en nära relation till sin familj, men 

hon saknade ändå den vardagliga samvaron och dialogen med andra. De övriga boende 

interagerade inte med varandra förutom vid måltider och personalen spelade därför en stor 

roll i hennes upplevelse av mening, vilket speglas i orden “I´m particularly fond of two of 

them. I think we know each other quite well; they know most things there are to know and 

they know how I want things to be” (Dwyer et al., 2008, s. 101). 

En annan viktig aspekt av gemenskap är att äldre som vistas tillsammans samtidigt i ett 

gemensamt utrymme inte nödvändigtvis upplever gemenskap, och det framstår som att de 

äldre har svårt att identifiera sig med övriga äldre, vilka uppfattas som gamla, knasiga och 

ointressanta att tala med (Hauge & Heggen, 2007; Lee et al., 2013; Nakrem, 2011). Äldre 

verkar uppskatta att vårdpersonal är närvarande i gemensamma utrymmen och deltar i eller 

leder samtalen, vilket tycks motivera de äldre till att delta (Hauge & Heggen, 2007; Nakrem, 

2011) och ett intressant exempel är hur observationer av äldre på ett boende visade att 

verbalt utbyte pågick, ibland i glada toner, så länge personal var närvarande i rummet. De 

äldre var ivriga att interagera med denne, men så snart personalen lämnade rummet spreds 

en tystnad i rummet. De äldre pratade inte med varandra. När de tillfrågades varför de inte 

pratade med varandra erhölls svar som ”I don’t have anything to talk to them about.”; ”The 

other residents are so old and nutty! I’m lucky not to be like them”; ”I don’t want to spend 

time in the common living room; there are too many half-dead people”; “The people living 

here are too old to talk”; “It’s so sad that I can’t talk to any of the others. They’re all in a world 

of their own – old and silly” (Hauge & Heggen, 2007, s 464). För denna handfull äldre 

spelade personalen en större roll i upplevelsen av gemenskap, och vid observation av de äldre 

på boendet var det tydligt hur de som var mobila drog sig undan från det gemensamma 

utrymmet, tillbaka till sitt rum där de själva kunde avgöra hur mycket social kontakt de 

kunde ha, eller gav sig ut i korridorerna för att söka upp personal att tala med. 

5.2.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet kan sammanfattas med att berättande i äldreboendets vardag kan leda till 

upplevelser av stärkt identitet och gemenskap hos de äldre. Upplevelser av att någon annan 

är delaktig i den egna självbilden och tillhörande historia leder till positiva reaktioner bland 

äldre, särskilt när denne annan interagerar med de äldre utifrån referenser från deras 

tidigare liv. Brist på dialog och interaktion leder till känslor av ensamhet, medan berättande 

och att bli sedd lindrar dessa. Ur den vardagliga gemenskapen skapas upplevelser av mening 

och livskvalitet hos de äldre.  
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6 DISKUSSION  

Resultatet diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning samt det vårdteoretiska 

perspektivet, följt av resultatets praktiska betydelse för vårdandet. Avslutningsvis diskuteras 

metodvalet och analysens genomförande samt etiska aspekter.  

6.1 Resultatdiskussion  

I sökandet efter äldres upplevelser av berättande i vårdrelationen på äldreboende framkom 

ett flertal intressanta fynd som nyanserar de äldres förväntningar och förhoppningar. Att få 

berätta sin historia för någon som lyssnar aktivt stärker enligt resultatet de äldres identitet 

och skapar upplevelser av gemenskap, vilket i sin tur främjar upplevelser av mening och ökad 

livskvalitet. De äldres upplevelse av både relationens och kommunikationens betydelse i form 

av berättande framträder tydligt i resultatet, vilket harmonierar med Watsons teori om 

transpersonell omsorg, där relationen och kommunikationen är grundläggande (Watson, 

1985). Resultatet kan till stor del relateras till vad som framkommit i tidigare forskning, och 

tillhandahåller en beskrivande bild av hur berättande respektive uteblivet berättande kan 

påverka äldres upplevelser.  

6.1.1 Att genom berättande i vårdrelationen uppleva stärkt identitet 

Resultatet visar att de äldre upplever att deras identitet stärks genom att någon lyssnar till 

dem. Vidare framkommer att berättande kan bidra till främjande av personcentrerad vård, 

vilket ligger i linje med tidigare forskning (Clarke et al., 2003; Heliker, 2007a; Moya & 

Arnold, 2012; Wills & Day, 2008). Dock påvisar resultatet framförallt att det ur den äldres 

perspektiv är välgörande att få berätta och dela med sig av erfarenheter och upplevelser. Att 

vårdpersonalen drar fördelar av att äldre delar med sig av sina erfarenheter, genom att det 

underlättar för tillämpning av personcentrerad vård, blir i sammanhanget sekundärt. Enligt 

resultatet kan den äldre genom berättande förmedla vad som är meningsfullt och viktigt för 

denne, vilket även bekräftas av Heliker (1997). Dock bör beaktas att det i resultatet 

förekommer att äldre uttrycker att det kan vara smärtsamt att återuppleva det förflutna, 

vilket även påtalats av Clarke et al., (2003) och framstår som rimligt ur ett etiskt perspektiv. 

Det övergripande intrycket av resultatet är dock att majoriteten av de äldre har ett behov av 

att berätta för någon. Genom att berätta ges den äldre möjlighet att förmedla vad denne 

upplever, erfar och anser viktigt, samtidigt som det är ett sätt att skapa relationer som bygger 

på ömsesidig förståelse för den andre som person. Äldre uttrycker även betydelsen av att 

vårdpersonalen delar deras självbild, att personalen känner dem så som de känner sig själva. 

Ur detta perspektiv höjs kraven på vårdpersonalen att visa ett genuint intresse för den äldre, 

och anstränga sig att lära känna varje individ för att kunna bedöma individuella behov. 

Ovanstående blir än mer betydelsefullt ur det vårdteoretiska perspektivets jag-du-

förhållande, i vilket lyssnande, empati och förmågan att rätt uppfatta och förstå den andres 

känslor anges som förutsättningar för en transpersonell omsorgsrelation (Watson, 1985). Att 

de äldre har en vilja att berätta innebär även en potential att skapa denna relation. Vidare 
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kan förstås av resultatet att de äldre föredrar en ömsesidighet i berättandet. Dialogen mellan 

vårdpersonalen och den äldre får inte bli haltande på så vis att det blir ett ensidigt utbyte av 

personliga erfarenheter. De äldre både förväntar sig och uppskattar ett ömsesidigt utbyte av 

personliga erfarenheter. Det ömsesidiga utbytet bidrar till att skapa känslomässiga band, 

vilket knyter an till grundtanken i story sharing (Coleman, 2012; Heliker, 2007a).  

Resultatet vittnar om hur ytterst betydelsefullt det är att uppleva känslan av att bli bekräftad 

som en unik individ med en personlig historia som är värd att berättas. Genom de äldres 

berättelser speglas relevansen av Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i 

socialtjänsten (SOSFS 2012:3) och att avsikten med råden om på vilket sätt personalen bör 

förhålla sig gentemot den äldre inte alltid uppnås, då resultatet visar på att äldre inte alltid 

upplever sig lyssnade på eller att de inte ges det utrymme för berättande som de har behov 

av. Råden föreskriver även att personalen i enlighet med gott bemötande av den äldre ska 

vara lyhörd och empatisk. I resultatet framkommer både exempel på hur äldre känner sig 

uppskattade genom att vårdpersonalen visar att de erkänner och tar hänsyn till deras tidigare 

liv, och på hur de kan känna sig ignorerade som individer på grund av sättet på vilket 

vårdpersonalen bemöter dem. Bemötandet är avgörande för den äldres respons och resultatet 

förmedlar även att äldre kan uppleva att vårdpersonal inte uppvisar lyhördhet eller intresse 

av att fånga upp deras antydan om att de har något de vill berätta, utan att de tar avstånd 

genom att byta samtalsämne. Att inte ta notis om att den äldre vill berätta kan tyda på 

bristande lyhördhet eller empati, vilket även omfattas av den etiska koden (ICN, 2014). 

Kanske vill den äldre lätta sitt hjärta, eller bara prata en stund för att känna sig mindre 

ensam. Citat återgivna i resultatet avbildar äldres uppfattningar av att personal inte vill veta 

hur det är att bli gammal, eller att de föredrar att prata om sjukdomar och mediciner framför 

att se individen och lyssna till vad den har att säga. Äldre härbärgerar ibland rädslor för 

anonymitet, att de ska bli bortglömda och försummade, vilket förstärks av utebliven dialog 

och berättande. Resultatet överensstämmer med att de äldre känner sig försummade och 

upplever att det är svårt att etablera nära relationer om personalen inte lyssnar till dem eller 

endast berör vårdrelaterade angelägenheter (Heliker & Nguyen, 2010; McGilton & Boscart, 

2007). Som relevanta alternativ till att inte ha någon dialog alls, vilket också kommunicerar 

något (Fredriksson, 2012), kan nämnas att fråga hur den äldre mår, vilket har betydelse för 

den äldres välbefinnande, eller fråga om familjen, vilket är ett vanligt förekommande 

samtalsämne bland de äldre. 

Resultatet bekräftar att en holistisk syn på människan kan öka förståelsen för relationen 

mellan den äldre och vårdaren (Heliker, 1999), och det är tydligt att relationen till vårdaren 

har stor betydelse för den äldres välbefinnande, vilket även framkommit i bakgrunden 

(Heliker, 2007a; Heliker, 2009; Sainio & Hansebo, 2008, Watson, 1993). Resultatet 

beskriver vinsterna i termer av stärkt identitet, upplevelse av gemenskap, livskvalitet och 

mening, vilka väl alla kan anses bidra till ökat välbefinnande. Berättande står i nära 

förbindelse med relationer, vilket ligger i linje med det vårdteoretiska perspektivet. Watsons 

teori om transpersonell omsorg lägger stort fokus på föreningen mellan patient och vårdare i 

den transpersonella omsorgsrelationen (Watson, 1993), där kommunikation, vilket nämnts 

tidigare, anses som det kraftfullaste verktyget i skapandet av denna (Watson, 1985). Det 

handlar om att vara genuint intresserad och ta del av den andres livsrum, att lära känna 
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denne så som den känner sig själv, samt att förmedla trovärdighet i bemötandet av den 

andre. Författaren till föreliggande litteraturstudie anser att resultatet harmonierar väl med 

ovanstående, att vad de äldre efterfrågar ligger nära teorierna om den transpersonella 

omsorgsrelationen. Det framkommer genom resultatet att de äldre förväntar sig och 

värdesätter att personalen uppvisar engagemang och hängivenhet. Som exempel kan nämnas 

den vanligt förekommande upplevelsen bland äldre av att vårdpersonalen inte har tid att 

interagera verbalt, vilket ofta efterfrågas. Dessutom upplevde de att interaktionen ofta var 

funktionell med omvårdnadskaraktär snarare än relationell, något som gav upphov till 

missnöje och besvikelse. Detta överensstämmer med Wadensten (2005), som menade att den 

äldres hälsa och sjukdomar var i särklass det vanligaste samtalsämnet när vårdpersonal 

initierade dialog. Resultatet förmedlar att äldre skulle uppskatta mer relationell interaktion 

och att det finns en generell längtan efter den stärkta identiteten och upplevda gemenskapen 

som berättande kan leda till. Enligt Heliker (2007a; 2007b) tillför story sharing ett 

relationellt vårdperspektiv som grundas i Watsons teori om transpersonell omsorg (Watson, 

2012). De äldre ger uttryck för att det kan vara svårt att etablera relationer med personalen 

och att det inte finns tid för berättande då personalen ofta har bråttom, vilket bekräftar att 

tidsbrist hos personalen hindrar skapandet av meningsfulla relationer (McGilton & Boscart, 

2007). Mot bakgrund av detta bör understrykas, att en interaktion kan vara kort, men trots 

detta bekräfta den äldre.  

6.1.2 Att genom berättande uppleva gemenskap och andra livskvaliteter 

Förutom stärkt identitet kan berättande enligt resultatet även skapa en upplevelse av 

gemenskap, och resultatet visade att det är mycket viktigt för de äldre att bli sedda av 

vårdpersonalen och att de längtar efter någon att tala med. Detta harmonierar med 

äldreboendens syfte att skapa välbefinnande bland de äldre (Bergland & Kirkevold, 2008), 

hur de äldres möjlighet att uppleva en meningsfull tillvaro tillsammans med andra beskrivs i 

Socialtjänstlagen [SoL](SFS 2001:453), och även med att upplevelsen av samhörighet med 

vårdpersonalen är av betydelse för de äldre (McGilton & Boscart, 2007). Många äldre 

upplever att personal alltför sällan kommer in bara för en pratstund, vilket leder till att de 

känner sig bortglömda. I likhet med vad som nämnts ovan angående den upplevda 

tidsbristen, och att interaktionen inte behöver vara lång för att bekräfta den äldre, bidrar ett 

”hej” från personalen till att de äldre upplever större välbefinnande och minskad ensamhet. 

En liten gest som kan initiera en rörelse mot större välbefinnande, vilket är centralt i 

Watsons teori om transpersonell omsorg (Watson, 2012). Berättande har visat sig påverka 

upplevelsen av ensamhet, i det avseendet att brist på dialog och otillräcklig interaktion med 

vårdpersonal leder till ökad upplevelse av ensamhet, isolering och känslor av att inte vara en 

del av det dagliga livet. Verbal interaktion var efterlängtat bland de äldre och om berättande 

förekom som en del av vardagen upplevdes gemenskap, vilket förde äldre och personal 

närmare varandra. Det upplevdes som en trygghet att det alltid fanns någon att prata med. I 

upplevelsen av gemenskap framkom det att de äldre uppskattar att det sker ett ömsesidigt 

utbyte av personlig karaktär, vilket förutsätter att vårdpersonalen är delaktig i berättandet. 

De äldres upplevelser av gemenskap som skapats ur berättande förmedlar upplevelser av att 

dela livet med någon, känna vänskap och att vårdpersonalen antar skepnaden av bekanta 

snarare än vårdpersonal som endast utför ett arbete. Denna samhörighet kan relateras till att 
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uppleva en förening, som ur det vårdteoretiska perspektivet är en del av den transpersonella 

omsorgsrelationen (Watson, 1993). 

Upplevelsen av mening och livskvalitet som följd av berättande var otydlig i tidigare 

forskning, resultatet avslöjar dock att berättande kan ha inverkan på både livskvalitet och 

mening. Relationens karaktär kunde enligt de äldre påverka livskvaliteten, liksom 

vårdpersonalens sätt att synliggöra att äldreboendets gemenskap utgörs av äldre och 

vårdpersonal tillsammans och att man interagerar på ett personligt plan, till exempel genom 

att utbyta berättande av erfarenheter. De äldre värdesätter nära relationer där man har en 

ömsesidig förståelse för den andres omständigheter i livet. Mening upplevdes genom positiva 

möten med vårdpersonalen, att berätta för någon som lyssnar och genom att dagligen träffa 

och prata med personalen. Även om äldre har goda kontakter med vänner och familj kan det 

inte alltid förväntas uppfylla behovet av daglig kontakt och verbal interaktion. Resultatet 

förmedlade att de äldre upplever en balansgång mellan ensamhet och social interaktion, och 

att de har olika stora behov av berättande och social interaktion, vilket skulle kunna härledas 

till att berättande kan vara olika viktigt i olika stadier av åldrandet (Lieblich, 2014). Lieblich 

(2014) menade även att berättande kan upplevas som en tröst för vissa äldre, vilket inte 

framkommit av resultatet i denna litteraturstudie.  

I resultatet framträder även en bild av en icke-gemenskap, där äldre känner sig ensamma 

trots att de är tillsammans med andra äldre, vilket överensstämmer med tidigare forskning 

(Carlsson & Dahlberg, 2002). Författaren till föreliggande litteraturstudie tolkar detta faktum 

som en svårighet eller ovilja att identifiera sig med övriga äldre på äldreboendet. 

Vårdpersonalens roll i perspektivet den äldre och berättande bekräftas av faktum att äldre 

kan tendera att föredra att vilja skapa interaktion med personalen, istället för att interagera 

med andra boende. Mot bakgrund av detta kan anses relevant att nämna uppfattningen om 

att vårdpersonal bör interagera mer med äldre de upplever negativitet gentemot (Pope, 

2012), med tanke på den beroendeställning de äldre befinner sig i.  

6.2 Resultatets praktiska betydelse för vårdandet 

Det har i resultatet framkommit att berättande och bekräftelse av den unika individen stärker 

identiteten. För att uppnå detta behöver vårdpersonalen lära känna den äldre och försöka 

skapa sig en insikt i den äldres livsvärld, lyssna förutsättningslöst och söka förstå vilka 

erfarenheter och upplevelser som är av vikt för denne. Detta ligger i linje med Watsons teori 

om transpersonell omsorg, att träda in i den andres sfär och erkänna betydelsen av den 

subjektiva upplevda inre världen. Vårdpersonalen kan även bidra till de äldres upplevelse av 

gemenskap, mening och livskvalitet genom att delta i berättandet inte bara genom att lyssna, 

utan även dela med sig av personliga erfarenheter, vilket enligt resultatet uppskattas av de 

äldre. I bakgrunden berördes story sharing, då författaren till föreliggande examensarbete 

fattat intresse för denna tanke om ömsesidigt och potentiellt relationsfördjupande 

berättande. Story sharing handlar om meningsfulla samtal och att dela erfarenheter. I 

relation till resultatet, där det framkommit att äldre ofta har ett behov av att få berätta, 
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framstår tillämpning av story sharing som en rimlig ansats till att tillfredsställa behov av 

berättande ur den äldres perspektiv.  

Samtidigt som vårdpersonalen besitter betydande möjligheter att genom berättande i 

vårdrelationen påverka den äldres upplevelser, får vi inte glömma att relationen till familjen 

är ännu viktigare för de allra flesta äldre. Berättandet och dess välgörande kan inte antas vara 

begränsat till vårdrelationen. Vårdpersonal behöver därför stödja de äldre att upprätthålla 

sina sociala nätverk, då de innebär en oersättlig länk till den äldres identitet och personliga 

historia. Den äldres sociala nätverk utanför äldreboendet besitter dessutom redan värdefull 

kunskap om två samtalsämnen som enligt resultatet är uppskattade av de äldre; den äldres 

tidigare liv och dennes familj.  

6.3 Metoddiskussion 

Examensarbetet utfördes i form av en systematisk litteraturstudie, med beskrivande syntes. 

Det är författarens ambition att resultaten ska vara så tillförlitliga som möjligt. Begrepp som 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet är enligt Graneheim och Lundman (2004) 

vanliga inom den kvalitativa forskningen, varför dessa diskuteras kort i relation till 

föreliggande litteraturstudie nedan. 

6.3.1 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Metodens lämplighet för syftet med undersökningen bidrar till resultatets trovärdighet. 

Dessutom påverkas trovärdigheten av hur väl teman och subteman täcker identifierade data, 

innebärande att inga relevanta data systematiskt har exkluderats eller att irrlelevant data har 

inkluderats.  I detta avseende kan citat som är representativa för olika teman och subteman 

öka trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren till detta examensarbete 

valde att utföra en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) då metoden ansågs 

lämplig för undersökningen av syftet. Avsikten var att beskriva äldres upplevelser, varför 

uteslutande kvalitativ forskning valts, då den tillhandahåller mer utförliga beskrivningar av 

upplevelser, jämfört med kvantitativ forskning. Beträffande metodvalet hade ett intressant 

alternativ varit att utföra en empirisk studie, kanske särskilt med avseende på att forskningen 

på området tedde sig relativt sparsam. En litteraturstudie framstod däremot som mer 

realistisk att utföra under tio veckor. Utifrån resultatet framstår det dock motiverat att i 

framtiden utföra empiriska studier med inriktning på upplevelser av berättande ur äldres 

perspektiv. Stor vikt har lags vid att finna representativa rubriker för teman och subteman, 

vilka stärkts med återgivna citat. 

 

Tillförlitligheten i resultatet ökar med hur väl analysprocessen beskrivs och val motiveras 

(Graneheim & Lundman, 2004), varför styrkor med avseende på resultatets tillförlitlighet 

utgörs av att analysgången så som den beskrivs av Evans (2002) följts och beskrivits så 

ingående som möjligt. Vid sökning av litteratur visade det sig att mycket få studier var 

renodlade för litteraturstudiens syfte. Att sökordet ”storytelling” användes istället för ”story 

sharing”, beror på att det specifika begreppet story sharing starkt begränsar sökresultaten till 

arbete utfört av Diane Heliker, vars artiklar speglats i bakgrunden (Heliker, 1997; 1999; 
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2007a,b; 2009). Sökningar och i analysen ingående studier presenteras sammanfattade i 

matriser (bilaga A och B). Nyckelfynd har under arbetets gång kodats för spårbarhetens skull, 

och de har dessutom under bearbetningen så länge som möjligt behållits på originalspråket, i 

syfte att inte förlora den ursprungliga innebörden. Citat återgivna i texten har behållits på 

originalspråket i samma syfte. Exempel på svagheter i resultatets tillförlitlighet kan vara 

relevant material som inte fångats upp. Då urvalet bland träffade studier (utifrån sökord 

samt uppsatta kriterier) har gjorts baserat på titel och abstract, finns risk att material av 

intresse för studien gått förlorat, särskilt som vissa nyckelfynd har utgjort en mindre del av 

studiernas sammantagna resultat. Möjligheten att relevant material finns att finna under 

andra sökord kan inte heller uteslutas. En styrka blir å andra sidan att nyckelfynden med stor 

säkerhet härstammar från närliggande kontexter. Ytterligare en svaghet i tillförlitligheten 

kan utgöras av att triangulering har förekommit i mindre omfattning, då undertecknad står 

som ensam författare av examensarbetet. Input från ytterligare författare saknas således, 

detta har dock till viss del kompenserats av diskussioner och rådgörande med studenter och 

lärare i handledningsgruppen samt extern rådgivare.  

Samtliga studier som valdes ut för analys handlade inte primärt om berättande, utan 

resultatet bygger till stor del på fynd som fångats upp då äldre uttryckt sig i kontexten äldres 

upplevelser på äldreboende. Berättande i vårdrelationen framgick dock relativt ofta som en 

del av resultatet i studierna som erhölls vid sökning baserad på sökord och uppsatta 

inklusions- och exklusionskriterier. Allt material som använts till analysen utgår från de 

äldres perspektiv. Mot bakgrund av den till synes relativt lilla forskningsmängd som utförts 

inom området för examensarbetets syfte, framstår det än viktigare att samla ihop och 

sammanfatta den kunskap som finns. En litteraturstudie av ämnesområdet föreföll därför 

vara relevant i sammanfattningssyfte och som underlag för evidensbaserad kunskap om 

äldres upplevelser av berättande i vårdrelationen.  

Överförbarheten i resultatet relateras till i vilken omfattning resultatet kan anses vara 

överförbart till andra grupper och sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Ingående 

studier är inte äldre än tio år, vilket kan anses vara en begränsning, då människans evolution 

inte fortskridit nämnvärt under de senaste decennierna. Det förefaller däremot rimligt att 

människans sätt att se på sig själv har förändrats, och att större förändringar vad gäller 

vårdkulturen och miljön på äldreboenden har skett under samma tidsperiod, varför valet att 

begränsa litteraturens ålder kan vara motiverat. Aktuell forskning speglar dessutom 

samtiden och utgör därmed en mer trovärdig utgångspunkt för vidare undersökningar 

utifrån erhållet resultat. Sett till ingående populationer i studierna har övervägande andelen 

varit kvinnor, något som kan anses vara naturligt i förhållande till den höga åldern bland de 

deltagande äldre. Ur detta hänseede stärker begränsningen av litteraturens ålder resultatets 

överförbarhet. Ännu en begränsning i utförandet av metoden är att endast studier från väl 

utvecklade länder i västvärlden ligger till grund för analysen. Det ger en begränsad 

överförbarhet av resultatet för större delen av världen, medan en styrka kan vara relevans 

med avseende på äldre och vårdpersonal på till exempel svenska äldreboenden. Dock är det 

ett rimligt antagande att antalet äldre med utländsk bakgrund kommer att öka över tiden, 

varför det ändå kan ses som en svaghet. Ur resultatet kan skillnader i upplevelser beroende 

på social och kulturell bakgrund inte utläsas, varför överförbarheten kan tänkas variera även 

med tanke på detta. 
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6.4 Etikdiskussion 

Samtliga i analysen ingående studier är etiskt granskade. I analysen har försiktighet vidtagits 

i hanteringen av nyckelfynd för att göra ingående studiers resultat rättvisa. Återgivna citat 

har, vilket tidigare nämnts i metoddiskussionen, ej översatts och nyckelfynd har behållits 

ordagrant på ursprungsspråket vid bearbetning till teman och subteman, i syfte att komma så 

nära den ursprungliga betydelsen som möjligt. Målsättningen har varit att under analysens 

gång konsekvent ha textens ord framför ögonen, undvika att läsa mellan raderna och 

medvetet arbeta förutsättningslöst mot resultatet.  

7 SLUTSATS 

Berättande bidrar till äldres upplevelser av stärkt identitet, trygghet, mening, ökad 

livskvalitet och att uppleva sig bekräftad som en unik person i en gemenskap. Samtliga dessa 

är faktorer som sjuksköterskor kan understödja genom att ta fasta på att uppvisa de 

professionella värden som anges i den etiska koden (ICN, 2014); respektfullhet, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet. De äldres förflutna hade särskild koppling till deras 

upplevelse av mening i nuet, vilket stärker betydelsen av att personalen uppmärksammar hur 

den äldres vardag upplevs i förhållande till tidigare upplevelser och erfarenheter. 

Vårdpersonalen har även en roll i att balansera de äldres individuella behov av social 

interaktion och att vara ensam. Berättande har utifrån resultatet således potential att främja 

äldres välbefinnande i äldreboendets vardag, exempelvis i form av modellen story sharing. 

Att själva berättandet sker kan dock anses vara av större betydelse än benämningen av 

fenomenet. Syftet kan vara att eftersträva en mer personcentrerad vård av högre kvalitet ur 

både vårdare och äldres perspektiv, men framförallt bör avsikten vara att främja den äldres 

upplevelse av stärkt identitet och gemenskap.  

7.1 Framtida forskningsbehov 

För framtida forskning föreslås renodlade undersökningar i form av empiriska studier, 

riktade specifikt mot äldres upplevelser och erfarenheter av vad berättande för med sig ur 

deras perspektiv av välbefinnande. Med anledning av att resultatet av föreliggande 

litteraturstudie till stor del utgör en sammanställning av delfynd i forskningsfrågor som 

omfattat större sammanhang, finns luckor att fylla och ny kunskap att inhämta. Den äldre 

populationen växer, den består av nya generationer, och där finns en nödvändighet att 

fokusera på äldreboendets individer i relationella, transpersonella och holistiska 

dimensioner. 
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CINAHL Plus Storytelling AND nursing home Peer reviewed 
Full text 
Aged 65+ years 
Aged 80 and over 
2005-2015 

6 1 

CINAHL Plus Story AND resident Peer reviewed 
Full text 
Aged 65+ years 
Aged 80 and over 
2005-2015 

15 1 

CINAHL Plus Resident AND relationship AND nursing home AND 
nurse 

Peer reviewed 
Full text 
Aged 65+ years 
Aged 80 and over 
2005-2015 

34 3 

CINAHL Plus Relationship AND nursing home AND resident AND 
caregiver 

Peer reviewed 
Full text 
Aged 65+ years 
Aged 80 and over 
2005-2015 

15 1 

CINAHL Plus Relationship AND nursing home AND resident AND 
staff 

Peer reviewed 
Full text 
Aged 65+ years 
Aged 80 and over 
2005-2015 

36 2 

CINAHL Plus Communication AND resident AND nursing home Peer reviewed 
Full text 
Aged 65+ years 
Aged 80 and over 
2005-2015 

38 3 

CINAHL Plus Conversation AND resident AND nursing home Peer reviewed 
Full text 
Aged 65+ years 
Aged 80 and over 
2005-2015 

8 1 

CINAHL Plus Story AND narrative AND nursing home Peer reviewed 
Full text 
Aged 65+ years 
Aged 80 and over 
2005-2015 

7 1 
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BILAGA B: ARTIKELMATRIS  

 

Författare, 
årtal, tidskrift, 
land 

Titel Syfte Metod Resultat 

Bergland & 
Kirkevold 
(2005). 
Research in 
Nursing and 
Health, 28, 365-
375. 
Norge. 

Resident–Caregiver 
Relationships and 
Thriving among Nursing 
Home Residents. 

Att beskriva äldres 
upplevelser och 
uppfattning av 
relationer med 
vårdpersonal på 
äldreboende och 
att undersöka dess 
betydelse för 
trivsel.  

Kvalitativ, beskrivande 
undersökande. 
Intervjuer och 
observationer (n=26). 

Att få lämplig vård av trevlig 
personal gjorde livet lättare 
för alla äldre, medan det 
bidrog till trivsel för några. 
Personliga relationer till 
individuella vårdgivare var 
inte essentiellt för alla äldre. 

Bergland & 
Kirkevold 
(2006). 
International 
Journal of 
Nursing Studies, 
43, 681-691. 
Norge. 

Thriving in nursing 
homes in Norway: 
Contributing aspects 
described by residents. 

Att undersöka 
mentalt klara 
boendes syn på vad 
som bidrar till 
trivsel på ett 
äldreboende. 

Kvalitativ, beskrivande 
undersökande. 
Intervjuer (n=8). 

Två grundläggande aspekter 
för trivsel identifierades: de 
äldres attityd till att bo på 
äldreboendet samt 
kvaliteten på vården och 
vårdpersonalen.  

Cook & Brown 
Wilson (2010). 
Nursing Older 
People, 22(1), 
24-29. 
England. 

Care home 
residents´experiences 
of social relationships 
with staff. 

Att analysera 
relationer mellan 
äldre personer och 
personal på 
äldreboenden. En 
tvärstudie av två 
studier.  

Tvärstudie av 
författarnas 
opublicerade 
doktorsavhandlingar. 
Kvalitativ ansats, 
baserad på intervjuer 
och observationer. 

Kvaliteten på relationen och 
vilken typ av relation det är 
beror på personalen och 
vårdkulturen på 
äldreboendet. Trots faktorer 
som försvårar relationer 
mellan äldre och personal, 
kunde dessa överkommas i 
skapandet av positiva 
relationer. 

Dwyer, 
Nordenfelt & 
Ternestedt 
(2008). Nursing 
Ethics, 15(1), 97-
109. 
Sverige. 

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

Att förskaffa en 
djupare förståelse 
för hur tre äldre 
kvinnor skapar 
mening i vardagen I 
sitt liv på 
äldreboende. 

Kvalitativ, induktiv 
hermeneutisk ansats. 
Intervjuer (n=3). 

Källor till mening är: fysisk 
förmåga, kognitiv förmåga, 
att vara behövd och att 
känna tillhörighet. Mening 
skapas genom inre dialog, 
kommunikation och 
relationer med andra. 

Hauge & 
Heggen (2007). 
Journal of 
Clinical Nursing, 
17, 460-467. 
Norge. 

The nursing home as a 
home: A field study of 
residents´ daily life in 
the common living 
rooms. 

Att undersöka hur 
och i vilken 
utsträckning idén 
om äldreboendet 
som ett hem har 
realiserats. 

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk analys. 
Intervjuer  (n=5) och 
observationer (n=24). 

Älddre spenderar största 
delen av sin tid i det 
gemensamma 
sällskapsrummet. Gränsen 
mellan allmänt och privat är 
otydlig i äldreboendets 
sällskapsrum, till skillnad 
från vardagsrummet i det 
privata hemmet. 
Relationerna mellan de 
äldre är sköra, och de som 
kan drar sig tillbaka från 
sällskapsrummet. 

Hjáltadóttir, I. & 
Gústafsdóttir, 
M. (2007). 
Scandinavian 
Journal of 
Caring sciences, 
21(1), 48-55. 
Island. 

Quality of life in nursing 
homes: a perception of 
physically frail elderly 
residents. 

Att få fram 
karakteristika på 
livskvalitet så som 
det upplevs av 
fysiskt bräckliga 
men kognitivt 
intakta äldre på 
vårdhem, i syfte att 

Kvalitativ metodik, 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
analys. Intervjuer 
(n=8). 

De viktigaste aspekterna av 
livskvalitet för de äldre var 
att känna sig trygga på sitt 
boende, att ha en egen vrå 
där de kan vara ensamma 
med sina tankar, ordna det 
praktiska och vara 
förberedda för döden. Det 
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öka förståelsen för 
fenomenet 
livskvalitet i 
vårdhemsmiljö. 

var också viktigt att ses som 
en individ med rötterna i sin 
familj och att göra 
meningsfulla saker. 

Koch, T., Turner, 
R., Smith, P. & 
Hutnik, N. 
(2010). 
Nursing Older 
People, 22(8), 
31-6. 
England. 

Storytelling reveals the 
active, positive lives of 
centenarians. 

Att presentera 
alternativa 
berättelser om 
åldrande, 
berättelser som 
står i kontrast till 
de rådande 
negativa 
stereotyperna av 
äldre personer.  

Kvalitativ metodik, 
semi-strukturerade 
intervjuer (n=16). 

Hundraåringarna ger en 
positiv bild av åldrande,en 
bild som går emot negativa 
stereotyper. Livsstil, miljö 
och förmåga att hantera 
stress är enligt 
hundraåringarna relaterat 
till ett framgångsrikt 
åldrande. Under 
berättandeprocessen har 
hundraåringarna känt sig 
”personiserade” till följd av 
uppmärksamheten som 
intervjuerna medfört. Äldre 
personer kan känna sig 
uppskattade genom att bli 
lyssnade på, berättande kan 
vara vårdande och 
storytelling med äldre 
personer kan vara ett sätt 
att individualisera vården. 

Lee, Simpson & 
Froggatt (2013). 
Aging & Mental 
Health, 17(1), 
48-56. 
England. 

A narrative exploration 
of older people´s 
transition into 
residential care. 

Att underdöka 
äldre människors 
upplevelser av 
övergången till 
äldreboende. 

Kvalitativ. Intervjuer 
(n=8). 

Narrativ analys avslöjade att 
de äldres erfarenheter av 
att flytta till äldreboende 
speglade kontroll, makt, 
identitet och ovisshet. De 
upplevde en viss svårighet 
att inkorporera flytten i sina 
livsberättelser. De 
diskuterade att inte känna 
sig säker på beslutet att 
flytta, att leva i ständig 
rädsla för att förlora minnet 
och begränsade 
förväntningar på framtiden. 

Nakrem, S., 
Guttormsen 
Visnes, A. & 
Seim, A. (2011). 
International 
Journal of 
Nursing Studies, 
48, 1357-1366.  
Norge. 

Residents´experiences 
of interpersonal factors 
in nursing home care: A 
qualitative study. 

Att beskriva 
boendes 
erfarenhet av vård i 
relation till 
mellanmänskliga 
aspekter av 
vårdkvalitet. 

Kvalitativ, beskrivande 
utforskande. 
Intervjuer (n=15). 

Äldre gav uttryck för 
vårdarens viktiga roll i att 
balansera deras behov av 
social samvaro och att få 
vara själv, samt stödja 
upprätthållande av ett 
socialt nätverk. 

Palacios-Ceña, 
D., Losa-Iglesias, 
M. E., Gómez-
Calero, C., 
Cachón-Pérez, J. 
M., Brea-Rivero, 
M. & 
Fernández-de-
las-Peñas, C. 
(2013). Journal 
of Clinical 
Nursing, 23, 
550-559. 

A qualitative study of 
the relationships 
between residents and 
nursing home nurses. 

Att undersöka 
relationerna mellan 
boende och 
sjukskötersor på 
spanska 
äldreboenden. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
ansats. Intervjuer 
(n=26). 

Två huvudteman 
framträdde: att träffa 
sköterskorna och att 
hantera relationerna med 
sköterskorna. Äldre 
interagerar med sköterskor 
och etablerar relationer 
med dem och ibland är det 
svårt att etablera en 
närmare relation. Äldre lär 
sig att hantera relationerna 
med sköterskorna och 
anpassar sina beteenden för 
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Spanien. att komma närmare dem, 
undvika konfrontationer 
och för att hjälpa varandra. 

Roberts & 
Bowers (2015). 
International 
Journal of 
Nursing Studies, 
52, 57-67. 
USA. 

How nursing home 
residents develop 
relationships with 
peers and staff: A 
grounded theory study. 

Att undersöka 
sättet boende 
utvecklar relationer 
med andra boende 
och personal på 
äldreboenden. 

Kvalitativ, Grounded 
theory. Intervjuer 
(n=15). 

Att ha ett liv på 
äldreboendet bestod av två 
processer: livsmotivationer 
(att vara sig själv och att 
skapa en positiv atmosfär) 
och strategier de äldre 
använde för att genomföra 
de dagliga aktiviteterna 
(fördriva tiden och att få 
behov tillgodosedda). 

Westin & 
Danielsson 
(2007). Journal 
of Advanced 
Nursing, 60(2), 
172-180. 
Sverige. 

Encounters in Swedish 
nursing homes: A 
hermeneutic study of 
residents´experiences. 

Att belysa och tolka 
betydelsen av 
boendes 
upplevelser av 
möten med 
sjuksköterskor på 
äldreboenden. 

Kvalitativ 
hermeneutisk ansats. 
Intervjuer (n=12). 

Tre teman framträdde: att 
vara någon, att vara ingen 
och att vara i en 
gemenskap. Möten med 
sjuksköterskor påverkade 
de äldre både positivt och 
negativt och uttrycktes som 
att vara någon och ha 
tillhörighet eller att vara 
ingen och att inte bli sedd 
som en person eller att 
känna sig utanför. Möten 
mellan äldre och sköterskor 
är ömsesidiga. Äldre kan 
påverka relationen, medan 
sköterskor både kan 
påverka och har ansvar för 
relationen och mötet med 
äldre. 

Westin, Öhrn & 
Danielsson, 
(2012).  
Nursing & 
Health Science, 
14, 495-500. 
Sverige. 

Residents´experiences 
of encounters with 
relatives and significant 
persons: A 
hermeneutic study. 

Att undersöka och 
tolka meningen av 
boendes 
upplevelser av 
möten med 
släktingar och 
signifikanta 
personer på 
äldreboendet. 

Kvalitativ metodik, 
hermeneutisk analys. 
Intervjuer (n=12). 

Tre teman framträdde: att 
vara nöjd, att vara någon 
och att vara obekväm. 
Dessa teman beskrevs 
genom sju subteman: att 
vara glad att ha någon, att 
göra någon annan glad, att 
se tillbaka på livet, att vara 
tillsammans i en 
gemenskap, att inte vara 
ensam, att vara utan 
sammanhang och att vara 
en börda. 
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