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SammanfattniSammanfattniSammanfattniSammanfattningngngng    

Bakgrund:  Ökad ålder medför en förhöjd risk att drabbas av 

funktionsnedsättningar, vilket kan försätta äldre personer i ett beroende av 

andra. Autonomi är svårdefinierat men bör innefatta självbestämmande, 

integritet och en möjlighet att välja själv. Äldre personer som är beroende av 

andra upplever en minskad autonomi. Det är i relationen mellan vårdtagare och 

vårdpersonal som autonomi blir problematiskt. 

Syfte: Syftet är att undersöka hinder mot upprätthållandet av autonomi hos 

äldre personer som blivit beroende av vård och omsorg på grund av förluster av 

fysiska funktioner. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts genom granskning av vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats. Det slutliga materialet kom att innefatta 13 

vetenskapliga artiklar som har analyserats och därefter har vissa teman 

urskiljts. 

Resultat: Fyra teman har urskiljts som minskar äldre personeners autonomi, 

dessa är ålderism, ofrivillig förlust av kontroll, rutinmässig vård samt 

paternalism. Dessa bidrar alla till att vårdpersonal kan ha svårigheter i att 

urskilja och handla i enlighet med vårdtagarens vilja.  

Diskussion: Ålderism, ofrivillig förlust av kontroll, rutinmässig vård och 

paternalism är faktorer som kan bidra till att autonomin hos äldre personer som 

är beroende av vård och omsorg inte upprätthålls. För att individens önskningar 

ska kunna komma till uttryck krävs att omvårdnaden är personligt utformad 

med hänsyn till individen själv. Genom att utforma omvårdnaden efter 

Antonovskys teori om salutogenes kan vårdtagaren bli mer autonom. 

Nyckelord: autonomi, förlust av fysiska funktioner, integritet, oberoende, 

särskilt boende, äldre personer 



  
 
 

 

AbstractAbstractAbstractAbstract    

Background: The risk of losing one’s physical functions increases with age. 

This can make an elderly person dependent on others. Autonomy is difficult to 

define, but should at least include the right to personal choice, personal 

integrity and the possibility to make decisions for one’s self. Dependent elderly 

people experience that their autonomy is decreased. It is in the relationship 

between the caretaker and the caregiver that autonomy becomes problematic. 

Aim: The aim of this study is to determine factors preventing autonomy from 

being maintained among elderly people who have become dependent on others 

due to losses of their physical functions. 

Method:  A literature review was conducted through the examining of 

scientific reports that were carried out with a qualitative approach. The 

resulting data included 13 scientific reports that were analysed and certain 

themes were distinguished. 

Result: Four different themes that decrease the autonomy for elderly people 

were found. These were ageism, involuntary loss of control, perfunctory care 

and paternalism. These factors all contribute to the difficulty caregivers may 

face when it comes to distinguishing and acting in accordance with caretakers’ 

wishes.  

Discussion: Ageism, involuntary loss of control and perfunctory care and 

paternalism are all factors that may cause the autonomy for elderly people who 

have become dependent on others to decrease. In order for the individual to be 

able to express his or her wishes, the care given must be carried out with the 

individual in mind. By basing the nursing situation around Antonovsky’s 

theory on salutogenesis, the caretaker can achieve a higher level of autonomy. 

Keywords: autonomy, elderly, independence, long-term care, losses of 

physical functions, personal-integrity 
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1111 InledningInledningInledningInledning    

Då vi tidigare under utbildningen studerat autonomi har vi sett dess 

komplexitet vilket har väckt ett intresse att djupare studera ämnet. Vi har erfarit 

att sjuksköterskor och annan vårdpersonal förväntas ha en hög etisk och 

moralisk kompetens och agera på ett sätt så att äldres autonomi främjas. Fastän 

denna kompetens är viktig så upplever vi att många vårdsituationer blir till de 

äldres nackdel då deras personliga värderingar inte alltid får komma till 

uttryck. Då vi tror att det finns svårigheter i tillämpningen av autonomi 

resonerar vi kring om detta tillgodoses hos den äldre patientgruppen. Vi tycker 

oss se att vårdpersonal får svårare att upprätthålla autonomi hos många äldre 

med nedsatt fysisk funktionsförmåga, detta för att vårdtagarna själva har svårt 

att bevara sin autonomi på grund av sina fysiska funktionsnedsättningar. Vi 

ställde oss frågan om äldre personer fortfarande kan uppleva sig som autonoma 

trots att de förlorat vissa fysiska funktioner. Detta skapade en vilja att 

undersöka vad som är bidragande till om autonomin hos en äldre person som 

förlorat fysiska funktioner främjas eller inte. 
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2222 BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    

Det finns ingen generell överenskommelse världen över kring definitionen av 

när en person är äldre, då människors förutsättningar varierar (World Health 

Organisation, 2009). I västvärlden råder dock WHO:s definition att en äldre 

person är någon över 65 års ålder (a.a.). Äldre personer har ofta flera åkommor 

vilka kan försämras och leda till en nedsatt funktionsförmåga och därmed en 

försämrad hälsa (Larsson & Rundgren, 2003). Detta leder till att äldre 

personers hjälpbehov ökar och behoven är då komplexa, snabbt föränderliga 

och långvariga (a.a.). I Sverige år 2008 var cirka 15 % av personerna i 

åldersgruppen 65 år eller äldre bosatta på särskilda boenden eller beviljade 

hemtjänst i ordinärt boende (Socialstyrelsen, 2009). Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 1982:763, 2§) fastställer att vård ska ges med hänsyn till människors lika 

värde och den enskilda individens värdighet. Vidare (SFS, 1982:763, 2a§) 

framgår det att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet. 

 

2.12.12.12.1 Äldre som förlorat fysiskaÄldre som förlorat fysiskaÄldre som förlorat fysiskaÄldre som förlorat fysiska funktioner funktioner funktioner funktioner    

Ökad ålder innebär en successiv förlust av fysiska funktioner (Gill, Allore, 

Hardy & Guo, 2006: Sandman, 2004) vilket kan minska förmågan att leva som 

tidigare (Sandman, 2004). En försämrad fysisk funktionsförmåga kan vara ett 

resultat av ökad ålder eller sjukdom, vilket kan leda till en rörelsenedsättning 

och således ett beroende av vård och omsorg (Larsson & Rundgren, 2003). En 

rörelsenedsättning leder till en minskad förmåga att klara dagliga aktiviteter. 

Det kan i sin tur leda till sociala konsekvenser, såsom att individen blir 

avskärmad från omgivningen (a.a.). I föreliggande studie kommer 

rörelsenedsättningen att benämnas som en förlust av fysiska funktioner. 

 

Att vara beroende av vård och omsorg innebär att vara beroende av andra 

människor för att klara dagliga aktiviteter (Bourret, Bernick, Cott & Kontos, 
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2002). Ett beroende av andra kan inverka negativt på en individs autonomi 

(Bourret et al., 2002; Ellefsen, 2002; Randers & Mattiasson, 2004; Sandman, 

2004; Teeri, Leino-Kilpi & Välimäki, 2006). När en individ blir beroende av 

andra kan det hindra personen att utföra handlingar som personen inte längre 

har fysisk förmåga till (Roe, Whattam, Young & Dimond, 2001; Sandman, 

2004). Detta begränsar individens möjlighet att förverkliga sin vilja i praktisk 

handling (a.a.).  

 

Särskilda boenden är till för att ta hand om äldre och personer med nedsatt 

fysisk förmåga som är beroende av vård och omsorg (Nyström & Segesten, 

1994; Nay, 1998). Att flytta till ett särskilt boende innebär en förändring i den 

äldre människans levnadsroll (Nyström & Segesten, 1994). Denna förändring 

kan yttra sig genom att den äldre personen alltmer upplever sig som en av 

boendets vårdtagare då personen bara bemöts som fysiskt svag och sjuk (a.a.). 

Detta kan innebära att äldre bosatta på särskilda boenden känner sig kränkta 

genom att de inte längre betraktas som individer. De äldre kan även uppleva 

förlust av förmågor som minskar möjligheten att kunna kontrollera sina egna 

liv (Nyström & Segesten, 1994; Roe et al., 2001). Att betraktas som fysiskt 

svag och sjuk har stor inverkan på äldres självkänsla och identitet och skiljer 

sig från den faktiska upplevelsen av att vara sjuk (Grenier, 2006). Kunskapen 

om att äldre till stor del drabbas av förluster av fysiska funktioner har gjort att 

det inom vården av äldre råder en allmän bild av äldre som svaga och sjuka. 

Detta kan göra att det inte ges utrymme för individuella variationer i 

upplevelsen av den svaghet som en ökad ålder ändå för med sig (a.a.). 

 

2.22.22.22.2 Definition av autonomi Definition av autonomi Definition av autonomi Definition av autonomi     

En individ som är självbestämmande, har integritet, möjlighet att välja och 

handla fritt är autonom (Beauchamp & Childress, 2001). Det finns dock 

nyanser av autonomi men det bör minst innebära ett självbestämmande fritt 

från sådan kontroll som förhindrar meningsfulla val (a.a.). I föreliggande studie 
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kommer denna definition av autonomi att användas. Grunden i autonomi är att 

den egna viljan ska komma till uttryck (Beauchamp & Childress, 2001). Därför 

är det viktigt att individens eget intresse styr i beslutsfattandet. Autonomi är ett 

mångtydigt begrepp som genom att sättas in i olika situationer får en tydligare 

definition (a.a.).  

 

2.32.32.32.3 Autonomi i beslutsfattandeAutonomi i beslutsfattandeAutonomi i beslutsfattandeAutonomi i beslutsfattande    

Självbestämmande är en grundläggande förutsättning för att en individ ska vara 

autonom (Beauchamp & Childress, 2001). Självbestämmande formas genom 

en persons beslutsfattande (Sandman, 2004). En person är självbestämmande 

om beslutet som fattas är i enlighet med vad personen upplever som 

meningsfullt. För en äldre person är beroende av vård och omsorg och bosatt 

på ett särskilt boende kan beslutsfattandet innebära att personen har olika 

valmöjligheter. En individ kan således också vara självbestämmande då hon 

har tillgång till olika valmöjligheter. Individen kan dock uppleva en minskad 

autonomi då valmöjligheterna inte upplevs som meningsfulla (a.a.). Äldre 

personer bosatta på särskilt boende får ofta inte tillräcklig information kring 

vilka olika valmöjligheter som finns att tillgå (Teeri et al., 2006). Det kan dock 

vara stor skillnad mellan vårdtagares och vårdpersonalens uppfattning när det 

gäller att ge och få information (Scott et al., 2003). Vårdpersonal upplever att 

de givit tillräcklig information medan vårdtagare upplever brister i den 

information de fått (a.a.).  

 

När ett beslut är fattat ska det utföras och förverkligas och då blir de äldres 

fysiska funktionsförmåga viktig (Sandman, 2004). Ett beroende av andra 

inverkar på äldres beslutsfattande då vårdpersonal inte alltid tar hänsyn till 

deras önskningar (Randers & Mattiasson, 2004). Äldres autonomi behöver inte 

nödvändigtvis minska när de försätts i en beroendeställning (Randers & 

Mattiasson, 2004; Sandman, 2004). Svårigheten uppstår när 

beroendeställningen utgör en påverkan i äldres beslutsfattande (Sandman, 
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2004). Olika omständigheter gör att äldre personer i totalt beroende fortfarande 

kan uppleva sig som autonoma (Randers & Mattiasson, 2004; Sandman, 2004). 

Detta då äldres önskningar kan uppfyllas även om beslutet fattats av någon 

annan (a.a.).  

 

För en individ som under en lång tid levt i ett beroende av andra och utan ett 

fritt handlande kan det till slut skapas en trygghet i att ha ett fåtal val i sin 

livssituation (Beauchamp & Childress, 2001). Hos vissa äldre formas med 

tiden en passiv acceptans då personen söker olika sätt att rättfärdiga sin 

beroendesituation (Roe et al., 2001). Detta gör att individen inte längre nyttjar 

sin rätt att göra autonoma val. Detta påverkas också av graden av hjälpbehov 

då personer med litet hjälpbehov lättare accepterar sin situation. En person med 

ett stort behov av hjälp kan uppleva större svårighet att acceptera sin 

livssituation (a.a.). 

 

2.42.42.42.4 Autonomi i en vårdkontextAutonomi i en vårdkontextAutonomi i en vårdkontextAutonomi i en vårdkontext    

Att vara beroende av vård och omsorg minskar äldre personers möjligheter att 

påverka sin livssituation (Ellefsen, 2002; Nyström & Segesten, 1994; Roe et 

al., 2001; Teeri et al., 2006). Fördomar mot äldre kan påverka relationen 

mellan vårdtagare och vårdpersonal i negativ riktning (Reyna, Goodwin & 

Ferrari, 2007). Vårdtagarna försätts i en utsatt position då de inte vet vad de ska 

förvänta sig eller vad de kan begära av den vård de är beroende av (Ellefsen, 

2002). Till följd av detta upprätthålls inte vårdtagarnas autonomi då deras 

självbestämmande och möjlighet att välja minskar (a.a.).  

 

Autonomi är en allmän mänsklig rättighet som tillfaller alla människor och 

således inte bara vårdtagare utan även vårdpersonal (Tranöy, 1993). Detta gör 

att frågan om autonomi får ytterligare en dimension i relationen mellan 

vårdtagare och vårdpersonal. En individ har rätt att fatta autonoma beslut och 

rätt till självbestämmande i sin egen vårdsituation, då besluten inte påverkar 
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någon annan än personen själv. Vårdpersonalen kan dock ha svårt att handla 

för vårdtagarens bästa om beslutet kommer i konflikt med personalens egna 

moraliska och etiska värderingar. Detta medför att äldres självbestämmande i 

relation till vårdpersonalen aldrig kan bli mer än ett medbestämmande om 

beslutet inkräktar på personalens värderingar (a.a.). Genom medbestämmande 

kan individen dock återfå det förlorade oberoende som vårdsituationen kan 

innebära (Roe. et.al, 2001). Då en äldre person blir beroende av andra kan 

möjligheten att utforma sin vardag efter individuella val minska och individen 

måste till stor del anpassa sig efter vårdpersonalen (Bourret, et. al, 2002; 

Ellefsen, 2002; Nyström & Segesten, 1994). 

                                                                                                                                                                 

2.52.52.52.5 Autonomi genom oberoende och integritetAutonomi genom oberoende och integritetAutonomi genom oberoende och integritetAutonomi genom oberoende och integritet    

Integritet och autonomi måste tas hänsyn till och kan inte åtskiljas om en 

person ska kunna fortsätta vara en oberoende individ (Randers & Mattiasson, 

2004). Trots ett beroende av andra kan den äldre personen uppleva sig som en 

autonom och oberoende individ om vård och omsorg utförs med respekt för 

den äldres integritet (a.a.).  

 

Alla människor har ett människovärde som ger rätt till integritet (Tranöy, 

1993). Denna rättighet kränks då individens självbestämmande fråntas (a.a.). 

För många kan vårdsituationen i sig upplevas som en integritetskränkning trots 

att vården ges med största möjliga respekt och omsorg (Ellefsen, 2002; Roe et 

al., 2001). Integritet är bundet till individens existens oavsett kognitiv och 

fysisk förmåga (Randers & Mattiasson, 2004). Individens vanor och 

önskningar i vardagliga situationer tillgodoses i lägre grad på särskilda 

boenden (Teeri, Välimäki, Katajisto & Leino-Kilpi, 2007). Detta trots att det är 

viktigt att vårdpersonalen tar reda på individens önskemål för att vården ska 

kunna bygga på den äldres egna värderingar (a.a.). En studie visar att 

personliga önskemål hos äldre personer endast tillgodoses i den mån 

vårdpersonalen anser sig ha tid (Teeri et al., 2006).  
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3333 ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering    

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har en individ rätt att själv bestämma hur hon 

vill leva sitt liv. I uppsatsens bakgrund beskrivs att autonomi är mångtydigt och 

förändras beroende på individ och situation. Det beskrivs även att äldre 

personer som förlorat fysiska funktioner har en begränsad möjlighet att utföra 

handlingar, något som ofta leder till att de äldre blir beroende av vård och 

omsorg. Detta kan i sin tur leda till en inskränkning av en äldre persons 

autonomi. Det är i relationen till vårdpersonal som de äldres autonomi blir 

påtagligt och problematiskt och svår att upprätthålla. I föreliggande studie 

ämnar vi vidare undersöka faktorer som bidrar till att äldre upplever en 

minskad autonomi då man blir beroende av vård och omsorg till följd av 

fysiska funktionsförluster. 

 

4444 SyfteSyfteSyfteSyfte    

Syftet är att undersöka möjliga hinder i upprätthållandet av autonomi hos äldre 

personer som är beroende av vård och omsorg på grund av förluster av fysiska 

funktioner. 

 

4.14.14.14.1 FrågeställningarFrågeställningarFrågeställningarFrågeställningar    

Vad bidrar till att äldre personer som förlorat sina fysiska funktioner inte 

upplever autonomi? 

Hur kan en förlust av fysiska funktioner påverka en individs autonomi? 

Hur inverkar ett beroende av vård och omsorg på en äldre persons autonomi? 

 

5555 Teoretisk referensramTeoretisk referensramTeoretisk referensramTeoretisk referensram    

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, myntade begreppet 

salutogenes vilket betyder hälsans ursprung. Antonovsky ansåg att vård och 



  
8 (35) 

 

 
omsorg bör fokusera på vad som får en individ att uppleva hälsa snarare än att 

uppleva ohälsa. 

 

5.15.15.15.1 Antonovskys teori om salutogenesAntonovskys teori om salutogenesAntonovskys teori om salutogenesAntonovskys teori om salutogenes    

Den salutogena teorin utgår från att hälsa är föränderligt och att hälsa och 

ohälsa är två motpoler på en skala där individen kan förflytta sig (Antonovsky, 

2007). Antonovsky uppmärksammade att vården och omsorgen till stor del är 

patogenetiskt inriktad. Med patogenetiskt inriktad vård menas vård som 

fokuserar på individens sjukdom snarare än vad som får individen att uppleva 

hälsa. Patogenetisk vård fokuserar på olika riskfaktorer, såkallade stressorer, 

som leder till sjukdom. Sjukdom kallar Antonovsky för ohälsa. Genom att 

inrikta sig salutogenetiskt kan vård och omsorg fokusera på vilka faktorer som 

hos en specifik individ främjar hälsa. Utifrån detta synsätt ligger tyngdpunkten 

i vården på att se vad som gör att en individ förflyttar sig mot eller upplever 

hälsa respektive ohälsa (a.a.).  

 

Riskfaktorer benämns inom den salutogena teorin som stressorer. Stressorerna 

leder till att en individ kan uppleva en krissituation (Antonovsky, 2007). Hur 

en individ hanterar krissituationen benämns som en personens copingresurser. 

Med utgång från ett patogenetiskt synsätt leder stressorer till ett 

sjukdomstillstånd. Forskning om dessa sjukdomar fokuserar på varför dessa 

stressorer leder till ohälsa. Ett salutenogent synsätt fokuserar istället på vad 

som saknas i hanterandet av stressorer för att på så sätt leda till en upplevelse 

av hälsa. Stressorer behöver med andra ord inte enbart vara negativa så länge 

individen hanterar dem på ett bra sätt. Om vårdpersonal tar tillvara på och 

uppmärksammar en individs copingresurser kan det leda till att individen 

hanterar sina upplevelser av stressorer på ett bättre sätt. Ett salutenogent synsätt 

innebär således att man ses som en individ med föränderlig sjukdomsbild. Med 

detta synsätt klassificeras inte individen efter sjukdomsdiagnos, något som det 

patogenetiska synsättet fokuserar på (a.a.). 
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6666 MetodMetodMetodMetod    

För att besvara syftet har en litteraturstudie genomförts. En litteraturstudie 

används för att sammanställa aktuell data inom ett ämne genom analys av 

tidigare empiriska studier (Forsberg & Wengström, 2008). Materialet är då 

textbaserat i form av vetenskapliga artiklar eller rapporter (a.a.). I föreliggande 

studie har det analyserade materialet omfattat studier med kvalitativ ansats. 

Detta då en kvalitativ ansats lämpar sig för att beskriva ett fenomen i sitt 

sammanhang och människans subjektiva upplevelse av det (a.a.). 

 

6.16.16.16.1 DatainsamlingDatainsamlingDatainsamlingDatainsamling    

Sökningar har gjorts i de vetenskapliga databaserna Cinahl, Academic Search 

Elite och PubMed då dessa databaser innehåller forskning kring omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2008). För att göra en relevant litteratursökning 

formulerades vissa sökord utifrån syftet och frågeställningarna. Sökorden var 

nursing home (äldreboende), long-term care (äldreomsorg), autonomy 

(autonomi), experience (upplevelse), paternalism (paternalism), maintain 

(upprätthålla), ageism (ålderism), empowerment (empowerment), nursing 

(omvårdnad) och factor (faktor). Dessa ord har satts i olika kombinationer för 

att ge ett smalare urval. För att ytterligare begränsa urvalet har såkallade 

asterisk samt booleska operatorer använts. Booleska operatorer är ord som 

används mellan sökord för att inkludera eller utesluta dessa, exempelvis AND 

eller NOT (Forsberg & Wengström, 2008). För att göra det möjligt att söka 

efter olika böjningar av ett sökord används en så kallad asterisk *, som ersätter 

början eller slutet av ett ord (a.a.). Vi valde att göra sökningar efter specifika 

författare, Slettebø och Franklin, som vi redan tidigare vet skrivit om autonomi 

och äldre. En artikel som användes var Tollén, Fredriksson & Kamwendo 

(2008) som beskriver sambandet mellan en individs självständighet och ett 

funktionshinder. Upplevelsen av att drabbas av ett fysiskt funktionshinder och 
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att ha en nedsatt fysisk funktionsförmåga anser vi är snarlik och leder dessutom 

båda till ett beroende av vård och omsorg. Därför har denna artikel inkluderats 

i analysen trots att den inte har ett omvårdnadsperspektiv. Sökprocessen finns 

beskriven i bilaga 1. 

 

6.26.26.26.2 UrvalUrvalUrvalUrval    

Urvalet i en litteraturstudie avgörs i första hand av studiens syfte och 

frågeställningar (Backman, 2008). När urvalet för litteratursökningar ska 

begränsas används urvalskriterier (a.a.). För att få ett relevant och begränsat 

urval användes inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara publicerade år 1998 eller senare och att studierna 

genomförts i västvärlden. Vidare innefattade inklusionskriterierna att 

deltagarna i studierna skulle vara äldre personer, 65 år eller äldre samt att 

artiklarna var vetenskapligt publicerade. För att kunna tolka materialet så 

likvärdigt som möjligt valdes bara artiklar skrivna på engelska. Artiklarna som 

användes kom till stor del att innefatta studier utförda på särskilda boenden. 

Detta var inget inklusionskriterie men de studier som valdes ut hade till största 

del ett sådant fokus. Exklusionskriterierna var artiklar publicerade år 1997 eller 

tidigare, om studierna ej genomförts inom västvärlden och inte inkluderat 

personer som var 65 år och äldre. Ytterligare ett exklutionskriterie var studier 

där deltagarna hade en demensdiagnos.  

 

6.36.36.36.3 DataanalysDataanalysDataanalysDataanalys    

Analysarbetet genomfördes i enlighet med vad Forsberg och Wengström 

(2008) beskriver som en metasyntes. Metoden har använts vid analys av 

kvalitativt material från liknande ämnesområden. En metasyntes inleds med att 

materialet läses igenom flertalet gånger för att finna liknande teman. Därefter 

kodas materialet efter nyckelbegrepp vilket gör materialet mindre omfattande 

och mer överskådligt. Vid analys av kvalitativt forskningsmaterial kan en stor 

variation i materialet förväntas och dessa variationer jämförs och diskuteras 
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(a.a.). Analysarbetet inleddes med att materialet lästes igenom enskilt 

upprepade gånger. Sedan jämfördes de enskilda fynden och redan då 

uppmärksammades relevanta begrepp och händelser som kunde kopplas till 

uppsatsens syfte. Delar i artiklarna som bedömdes vara irrelevanta utelämnades 

då de inte kunde användas för att besvara syftet. Därefter sammanfördes de 

relevanta begreppen och händelserna i artiklarna och kodades till 

meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter tolkades i förhållandet 

till upprätthållandet av autonomin för äldre personer i beroende av vård och 

omsorg. De meningsbärande enheter som återkom vid upprepade tillfällen i 

flertalet artiklar bedömdes vara av tillräcklig vikt för att utgöra resultatets 

teman, då de överskådligt sammanfattade innehållet i samtliga artiklar. 

Materialet lästes sedan igenom ytterligare, som en försäkran om att inget 

relevant innehåll förbisetts. En mer ingående beskrivning av resultatets artiklar 

presenteras i bilaga 2. 

 

6.46.46.46.4 Forskningsetiska övervägandenForskningsetiska övervägandenForskningsetiska övervägandenForskningsetiska överväganden    

Etiska överväganden ska göras innan litteraturstudien påbörjas (Forsberg & 

Wengström, 2008). Detta för att undvika att vetenskapligt material blir 

misstolkat, använt i fel sammanhang eller plagierat (a.a.). Detta har övervägts 

under uppsatsarbetets gång i synnerhet vid översättandet av vetenskapliga 

artiklar från engelska till svenska. Under analysarbetet visade det sig att många 

olika ord används synonymt med autonomi eller utgör viktiga delar i autonomi. 

För att kunna göra en väl bearbetad analys tolkades därför orden i sitt 

sammanhang för att det i materialet skulle kunna urskiljas meningsbärande 

enheter. Med hjälp av citat och beskrivningar i artiklarna har dessa ord kunnat 

sammankopplas med autonomi och svårigheten kring dess upprätthållande. 

 

7777 ResultatResultatResultatResultat    
I resultatet presenteras de teman som visar på hinder i äldres autonomi. Dessa 

teman är ålderism, ofrivillig förlust av kontroll, rutinmässig vård samt 



  

12 
(35) 

 

 
paternalism. Detta har under analysarbetet visat sig vara viktiga delar i äldres 

upplevelse av en minskad autonomi. 

 

7.17.17.17.1 ÅlderismÅlderismÅlderismÅlderism    

Äldre personer behandlas ofta som en homogen grupp (Bayer, Tadd & Krajcik, 

2005; Franklin et al., 2006; McLafferty & Morrison, 2004). Det finns många 

fördomar kring äldre som gör att de behandlas annorlunda än personer i yngre 

åldrar, såkallad ålderism (Bayer et al., 2005; McLafferty & Morrison, 2004). 

Ålderismens negativa attityder kan relateras till stereotypa förförståelser kring 

äldre som influerar vårdsituationen (McLafferty & Morrison, 2004). Detta kan 

bland annat komma till uttryck genom att vårdpersonal förutsätter att alla äldre 

personer har kognitiva nedsättningar och vissa åldersrelaterade fysiska krämpor 

(a.a.).  

 

Den omvårdnad som riktas till äldre personer kan ha en lägre standard än 

annan vård (McLafferty & Morrison, 2004). Detta kan delvis bero på att 

vårdpersonal tenderar att ha ett nedlåtande synsätt mot de äldre genom att 

behandla dem som barn med nedsatt förståelse (a.a.). Äldre personers 

önskemål tas inte alltid hänsyn till (Bayer et al., 2005; Randers & Mattiasson, 

2000) då äldre personer inte anses vara lika viktiga som yngre personer (Bayer 

et al., 2005). Även om personal tagit sig tid till att lyssna in den äldres 

önskemål kan det vara så att de inte bedömer önskemålet som relevant på 

grund av att det uttrycks av en äldre person (Randers & Mattiasson, 2000). 

Genom att vara en äldre person i beroende av andra minskas autonomin således 

på grund av vårdpersonalens fördomar gentemot de äldre (Bayer et al., 2005), 

något som påvisas i detta citat: 

 

Of course it touches dignity. You have the impression you don't count 
anymore, we are excluded (Bayer et al., 2005, s.25). 
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Citatet belyser att äldre personer upplever att ålderdomen i sig kan leda till 

uppfattningen av att inte längre vara delaktig i samhället (a.a.).  

 

Att vara beroende av andra kan minska en äldre persons autonomi (Ariño-

Blasco, Tadd & Boix-Ferrer, 2005). Att dessutom möta vårdpersonal med ett 

synsätt präglat av ålderism minskar autonomin ytterliggare då det kan leda till 

att äldre tenderar att bli förbisedda och inte tilltalade på samma sätt som andra 

(Ariño-Blasco et al., 2005; Bayer et al., 2005). Detta kan i sin tur minska de 

äldres autonomi då de inte får möjlighet att uttrycka sina önskningar (a.a.). 

 

Ålderism kan leda till att vården inte utförs på ett personligt och respektfullt 

sätt då vårdpersonal med tiden slutar fokusera på att de arbetar med människor 

(Ariño-Blasco et al., 2005; McLafferty & Morrison, 2004). Risken är då att alla 

äldre behandlas lika (a.a.). Studier visar att äldre personer avpersonifieras 

genom att de inte benämns med sina namn (McLafferty & Morrison, 2004; 

Bayer et al., 2005). Istället kallas de för nedsättande ord av vårdpersonalen 

(a.a.). Om vårdpersonal uppmuntrar och arbetar för att de äldre ska kunna 

medverka i sin egen vård kan dock autonomi återupprättas (Ariño-Blasco et al., 

2005; Bayer et al., 2005). 

 

7.27.27.27.2 Ofrivillig förlust av kontrollOfrivillig förlust av kontrollOfrivillig förlust av kontrollOfrivillig förlust av kontroll    

Att flytta till ett särskilt boende på grund av oförmågan att ta hand om sig själv 

är något som många äldre inte kan välja utan är tvungna att göra (Franklin et 

al., 2006). En sådan flytt kan innebära en förlust av kontroll och ett beroende 

av andra personer (Franklin et al., 2006; Sacco-Peterson & Borell, 2004). Att 

flytta till ett särskilt boende kan också uppfattas som en trygghet då den äldre 

personen vet att hjälp finns att få i olika situationer (Franklin et al., 2006).  
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7.2.17.2.17.2.17.2.1 Minskad kontroll över den egna kroppenMinskad kontroll över den egna kroppenMinskad kontroll över den egna kroppenMinskad kontroll över den egna kroppen    

Om den äldre har nedsatta fysiska funktioner kan detta göra att den äldre 

förlorar sin autonomi (Ariño-Blasco et al., 2005; Franklin et al., 2006; Sacco-

Peterson & Borell, 2004). Att ha förlorat sin autonomi kan upplevas som 

kränkande (Bland, 2007). Äldre som är beroende av vård känner inte alltid igen 

sin kropp och kan inte heller använda den som tidigare vilket kan leda till en 

känsla av kränkning (Bland, 2007; Franklin et al., 2006). Förutom detta innebär 

ofta beroendet av vård på grund av förlusten av fysiska funktionsförmågor ett 

behov av hjälp vilket leder till känslan av att vara blottad, såväl kroppsligt som 

psykologiskt. Det kan i sin tur upplevas som integritetskränkande (Bayer et al., 

2005; Franklin et al., 2006; Mangset, Dahl, Førde & Wyller, 2008; Randers & 

Mattiasson, 2000). Såväl kroppsliga som psykologiska kränkningar kan leda 

till att den äldre personens självkänsla försämras (Franklin et al., 2006). En 

minskad självkänsla påverkar individens förmåga att stå upp för vad man själv 

vill i relation till vårdpersonalens önskningar (Franklin et al., 2006; Randers & 

Mattiasson, 2000). Citatet nedan visar på äldres uppfattning av hur en nedsatt 

fysisk funktionsförmåga och således ett beroende av andra kan leda till en 

upplevelse av kränkning:  

 

It's horrible not being able to take care of myself. I can always get 
help but it's horrible to wake up when you wet your own bed. 
Everything you do you're dependent on others. For example, when 
you need to go to the toilet. It doesn't feel good to ask for help going 
to the toilet, just like babies (Franklin et al., 2006, s.138). 

 

Citatet beskriver hur äldre kan kränkas i och med att de blir beroende av andra 

personer och hur detta ger upphov till skamkänslor (a.a.).  

 

Att vara oberoende kan innebära en möjlighet att själv kunna bestämma när 

och hur en aktivitet ska utföras utan att behöva ta hänsyn till hjälp från andra 

(Tollén et al., 2008). Upplevelsen av att vara självständig blir viktig för 

bibehållandet av kontroll om en äldre person blir beroende av andra (Loft, 
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McWilliam & Ward-Griffin, 2003; Tollén et al., 2008). Många äldre kämpar 

för att återfå sitt oberoende samtidigt som de har ett stort behov av omsorg och 

hjälp (a.a.). Trots kampen för oberoende kan de minskade fysiska funktionerna 

i sig innebära en grad av oundvikligt beroende av andra (Bland, 2007). Det är 

av vikt för de äldre att vara oberoende men trots detta kan vårdpersonal göra 

mer än situationen kräver och på så sätt frånta de äldre vårdtagarens oberoende 

ytterliggare (Loft et al., 2003). Även om syftet är att göra gott för den äldre kan 

resultatet bli att äldre får minskad kontroll över sin situation (a.a.). Hur 

vårdpersonal agerar har stor inverkan på den äldres upplevelse av situationen 

som kränkande (Randers & Mattiasson, 2000). Genom att ge den äldre 

möjlighet att göra så mycket som möjligt själv och på så sätt främja oberoende 

kan de äldre uppleva sig som mindre kränkta och deras autonomi upprätthålls i 

högre grad (Ariño-Blasco et al., 2005; Murphy, Shea & Cooney, 2007; Randers 

& Mattiasson, 2000). 

 

För personer med nedsatt fysisk funktionsförmåga blir rörelsehjälpmedel 

viktiga för att kunna förflytta sig självständigt (Randers & Mattiasson, 2000). I 

situationer då dessa personer fråntas sina hjälpmedel förlorar de också kontroll 

över en stor del av sin vardag (Mangset et al., 2008; Randers & Mattiasson, 

2000). Äldre personer ges inte alltid möjlighet att utföra de aktiviteter de 

önskar då många särskilda boendens utformning förhindrar detta (Randers & 

Mattiasson, 2000; Sacco-Peterson & Borell, 2004). 

 

7.2.27.2.27.2.27.2.2 Minskad kontroll över livetMinskad kontroll över livetMinskad kontroll över livetMinskad kontroll över livet    

Att vara beroende av andra för att kunna leva sitt liv kan inverka på individens 

uppfattning av sin egen förmåga att fatta beslut (Randers & Mattiasson, 2000). 

En person som inte kan ta hand om sig själv kan komma att uppfatta sig själv 

som mindre beslutskapabel. Detta minskar den äldres autonomi då möjligheten 

till autonomi genom egna beslut upphör (a.a.). Många äldre som bor kvar 

hemma ser det inte som ett problem att vara beroende av andra (Tollén et al., 
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2008; Bland, 2007). Det autonoma i att kunna bo kvar hemma och att kunna 

fatta beslut kring sitt eget liv väger upp beroendet av andra (Tollén et al., 

2008). 

 

7.37.37.37.3 Rutinmässig vårdRutinmässig vårdRutinmässig vårdRutinmässig vård    

Autonomi kan för individen inkludera möjligheten till valmöjligheter och att 

kunna medverka i beslutsfattandet kring frågor rörande sig själv (Murphy et al., 

2007). Valmöjligheter är enbart möjliga när vården är flexibel och inte fastnat i 

rutiner som bestämmer vårdens utformning (a.a.). Rutiner kan hos de äldre 

uppfattas som kränkande exempelvis när de är avgörande för när toalettbesök 

eller byte av inkontinensskydd ska ske (Sacco-Peterson & Borell, 2004). 

Omvårdnad kan tendera att bli rutinmässig (Bland, 2007; Murphy et al., 2007; 

Sacco-Peterson & Borell, 2004). En anledning till det kan vara att arbetsbördan 

är för stor för vårdpersonalen samtidigt som den knappa tiden för varje 

vårdtagare kräver rutiner för att alla ska få möjlighet till hjälp (a.a.). Rutiner 

kan dock skydda individen exempelvis vid fallrisk och syftet med rutinerna är 

då att skydda vårdtagarna (Sacco-Peterson & Borell, 2004). Äldre personer 

som lider av en förlust av fysiska funktioner har en minskad möjlighet att 

själva utföra beslut de fattat. De är beroende av vårdpersonal och hur mycket 

tid personalen har för varje vårdtagare (Sacco-Peterson & Borell, 2004). 

Omvårdnaden tenderar att bli rutinmässig och önskemål från de äldre utanför 

dessa rutiner tar inte personalen hänsyn till (Bland, 2007; Sacco-Peterson & 

Borell, 2004). Med tiden kan en acceptans kring rutinerna uppstå och de 

ifrågasätts inte längre (Randers & Mattiasson, 2000; Sacco-Peterson & Borell, 

2004; Solum, Slettebø & Hauge, 2008).  

 

Rutiner på många särskilda boenden leder till att äldre personer inte själva får 

bestämma hur de vill få sin dagliga omvårdnad utförd (Bayer et al., 2005; 

Sacco-Peterson & Borell, 2004). Detta leder till att vårdtagarna upplever att 

deras självbestämmande minskar (Sacco-Peterson & Borell, 2004). 
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Vårdtagarna kan uppleva att vårdpersonalen är stressade och i en ständig 

tidsbrist och vill då inte vara till besvär utan förbiser sina önskningar vilket 

minskar deras autonomi (a.a.). En annan aspekt är då vårdpersonal inte har 

möjlighet att lyssna in vårdtagarna då tiden inte räcker till (Mangset et al., 

2008). I de fall då vårdpersonal tar sig tid att lyssna in vårdtagarens önskningar 

kan det leda till att personalen blir medveten om hur den bör handla för att 

autonomin ska främjas (Solum et al., 2008). Ett moraliskt dilemma uppstår då 

tidsbristen leder till att vårdpersonal således inte har tid att tillgodose dessa 

önskningar (a.a.). Tidsbristen kan leda till att omvårdnaden blir bristfällig trots 

att viljan finns hos vårdpersonalen att utföra omvårdnaden med största möjliga 

respekt för patientens autonomi (Sacco-Peterson & Borell, 2004). 

 

Det särskilda boendets rutiner kan komma att styra de äldres vardag snarare än 

personliga önskningar och behov (Bland, 2007). Rutiner kan även bidra till att 

de individuella behoven inte kommer fram och inte kan uttryckas och förbises 

av vårdpersonalen (a.a.). Den rutinmässiga vården gör att vårdtagarna inte kan 

välja. I de fall de har valmöjligheter är det ofta rutinerna som är avgörande för 

hur omvårdnaden utformas snarare än de äldres egna önskningar (Bland, 2007; 

Murphy et al., 2007; Solum et al., 2008). En studie visar att detta även kan ske 

när vården är av högst personlig karaktär, till exempel vid hjälp med personlig 

hygien (Bland, 2007). Rutiner kan således leda till att de äldre som är beroende 

av vård och omsorg har svårigheter i upprätthållandet av sin autonomi (Bland, 

2007; Sacco-Peterson & Borell, 2004): 

 

When you come here you can forget having control over your life. Here 
your life is controlled by the way the place is run (Sacco-Peterson & 
Borell, 2004, s.381). 

 

Citatet visar hur en vårdtagare uppfattar att en flytt till ett särskilt boende kan 

innebära att personliga önskningar inte längre tas hänsyn till (a.a.).  
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7.47.47.47.4 PaternalismPaternalismPaternalismPaternalism    

Att främja autonomi genom att handla för vårdtagarens bästa kan innebära ett 

dilemma för vårdpersonal och att ta reda på vårdtagarens vilja kan vara svårt 

(Slettebø, 2006; Solum et al, 2008). Om vårdtagarens vilja dessutom står i 

motsatt förhållande till vad vårdpersonal anser vara den äldres behov av 

omvårdnad uppstår ett moraliskt dilemma (a.a.). Att ta reda på vad som i 

situationen är det bästa för vårdtagaren utgör dock en stor del av 

omvårdnadsprocessen (Slettebø, 2006). Genom att ignorera vårdtagarens 

önskan handlar vårdpersonalen enlighet sin egen uppfattning om vad som är 

det bästa i den aktuella situationen (Solum et al., 2008):  

 
Many of the staff resist helping him. He always want to go to bed again 
after breakfast, but many of the caregivers claim that it is best for him to 
stay up, so as not to affect his sleep or to prevent him from getting 
bedsores (Solum et al., 2008, s.542). 

 

Detta citat visar hur vårdpersonal genom handling vill göra gott för patienten 

men att detta kan gå emot patientens egen vilja, såkallad paternalism (a.a.).  

 

För att äldre personer ska kunna uppleva sitt liv som meningsfullt är viktigt att 

få välja och utföra de olika aktiviteter som man själv vill (Bayer et al., 2005; 

Murphy et al., 2007). Om vårdpersonal väljer att handla mot vårdtagarens vilja 

kan detta göras med motivet att göra gott för vårdtagaren (Randers & 

Mattiasson, 2000; Sacco-Peterson & Borell, 2004; Solum et al., 2008). Detta 

trots att det kränker vårdtagarens rätt till autonomi (a.a.). Trots att vårdtagarens 

vilja är känd för vårdpersonal kan man inte alltid ta hänsyn till den (Solum et 

al., 2008). Det kan finnas olika motiv till att paternalism utövas beroende på 

situation och vilka som är involverade i situationen. Att gå emot vårdtagarens 

vilja kan vara ett sätt att undvika andra typer av kränkningar och på så sätt göra 

det som förväntas skada minst. Motivet att handla gott ligger till grund för 

beslutet och kan gynna olika personer på olika sätt. Vårdpersonalen är inte 

alltid öppen med vilket motiv man har till sina handlingar. Det kan i sin tur 
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medverka till att paternalistiska handlingar styrs av personalens motiv att göra 

gott för sig själva (a.a.). Vårdpersonal tenderar ibland att anse sig ha kunskaper 

om vad vårdtagaren tycker (Mangset et al., 2008; Murphy et al., 2007). De 

anser sig då vara kapabla att fatta beslut för vårdtagaren, vilket kan ge upphov 

till paternalistiska handlingar (a.a.). 

 

Även då paternalism utövas med vårdtagarens bästa som motiv kan det 

upplevas som kränkande om vårdtagaren inte förstår motivet till handlingen 

(Bayer et al., 2005; Loft et al., 2003; Mangset et al., 2008; Solum et al., 2008). 

Upplevelsen av att inte bli lyssnad till kan vara svårt för vårdtagaren att förstå 

(Bayer et al., 2005: Loft et al., 2003; Mangset et al., 2008;). Om vårdpersonal 

istället frågar vad vårdtagaren vill och sedan agerar på ett sätt så att behovet 

tillgodoses bidrar det till att vårdtagaren upplever sin vårdsituation som positiv 

(Mangset et al., 2008). Om vårdtagaren inte får information berövas hon 

möjligheten att fatta beslut rörande sin vårdsituation (Mangset et al., 2008; 

Solum et al., 2008). Får vårdtagaren istället information som motsvarar sina 

behov kan det öka graden av tillfredsställelse (a.a.). Vissa vårdtagare anser 

dock att de får för mycket ansvar när det gäller sin situation (Mangset et al., 

2008). De upplever då att vårdpersonal avsäger sig ansvaret över deras vård 

(a.a.). Andra vårdtagare accepterar och försöker bibehålla den ojämlika 

relationen till vårdpersonal och de uppskattar att de tar kontroll och fattar 

beslut som i sin tur upplevs som en trygghet (Loft et al., 2003). 

 

Paternalism kan undvikas genom att vårdpersonal och de äldre diskuterar och 

tillsammans hittar en gemensam lösning (Slettebø, 2006; Solum et al., 2008). 

Genom att både vårdpersonal och vårdtagaren gör uppoffringar beträffande sin 

vilja kan båda parter uppleva sig som autonoma trots att resultatet inte alltid 

gynnar båda parter (Slettebø, 2006). 
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8888 DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    

8.18.18.18.1 MetoddiskussionMetoddiskussionMetoddiskussionMetoddiskussion    

Att en litteraturstudie genomförts kan ses som en brist då resultatet kunde blivit 

mer ingående och beskrivande om en större studie baserad på intervjuer 

genomförts. Detta då intervjuer kan genomföras med lämpligt fokus till 

uppsatsens syfte medan litteraturstudier baseras på forskning som gjorts med 

ett annorlunda fokus. Vi började söka litteratur med hjälp av sökord såsom 

autonomi och beroende av andra. Vi kunde därefter urskilja vissa relevanta 

faktorer och började således specificera våra sökningar efter dessa. 

Sökningarna kom då att även innefatta ord som attityder och upprätthållande i 

kombination med autonomi. Vi fann även författare som specifikt inriktat sin 

forskning mot autonomi och dess komplexitet i ett vårdsammanhang och sökte 

således även på dessa författares namn.  

 

Syftet har under arbetets gång förändrats då mer kunskap har lett till att 

arbetets inriktning har förändrats något. I den inledande fasen avsåg vi att 

undersöka i vilken grad autonomi kunde upprätthållas hos den äldre med 

nedsatt fysisk funktionsförmåga. Då autonomi inte går att mäta gradvis blev 

syftet därför svårt att besvara. Syftet ändrades därför till att undersöka hinder 

till varför äldre personer i ett beroende av vård och omsorg inte upplever sig 

som autonoma. Många artiklar belyste hur äldre upplever känslor av frustration 

och att känna sig utelämnade och inte längre värdefulla. Då autonomi är svårt 

att tillgodose och inte upprätthålls hos många äldre drog vi slutsatsen att de 

faktorer som vi funnit var bidragande till varför äldres autonomi inte 

upprätthålls. Under sökprocessen fann vi att lite forskning fanns kring 

autonomi hos äldre personer som drabbats av förlust av fysiska funktioner. 

Forskningen omfattade snarare autonomi enbart i förhållande till ökad ålder. 

Detta gjorde att vi var tvungna att precisera begreppet funktionsförmåga och 

fann då att det som inverkar på autonomi är det beroende som bristen på 
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fysiska funktioner försätter individen i. Vi kom därefter att börja fokusera på 

de äldres beroendesituation. 

 

Ett av exklusionskriterierna var studier som ej var gjorda i västvärlden. Detta 

för att äldreomsorgen kan variera beroende på kulturella, strukturella och 

ekonomiska förutsättningar. På grund av detta var det nödvändigt att göra 

någon form av avgränsning i urvalet för att kunna analysera resultatet på ett 

likvärdigt sätt. Genom att avgränsa studierna till västvärlden gjordes därför 

urvalet betydligt mindre men samtidigt rikligt. Ytterliggare ett 

exklusionskriterie var att utesluta studier utförda på äldre personer med någon 

form av demensdiagnos. Anledningen är att en äldre person som drabbats av en 

demensdiagnos har andra förutsättningar på grund av sin sjukdom än en 

kognitivt frisk person. 

 

Många artiklar som använts är studier gjorda på särskilda boenden. Alla äldre 

personer med nedsatt funktionsförmåga bor självfallet inte på särskilda 

boenden men vi ansåg att dessa studier var relevanta då relationen mellan 

vårdpersonal och vårdtagare till stor del äger rum där. Det är autonomin i dessa 

möten som vi fokuserat på. I några av de artiklar vi använt har vissa delar inte 

inkluderats. Detta då artiklarna inte specifikt varit inriktade på autonomi utan 

vi har kunnat hitta vissa delar i dem som varit viktiga för upprätthållandet av 

autonomi. De teman som tagits fram har vi kunnat identifiera delar av i flertalet 

av resultatartiklarna. Att flera teman har kunnat urskiljas i en och samma 

artikel visar på en trovärdighet för vårt resultat. 

 

8.28.28.28.2 ResultatdiskussionResultatdiskussionResultatdiskussionResultatdiskussion    

Vi har funnit faktorer som kan bidra till att äldre personer som är beroende av 

vård och omsorg på grund av en förlust av sina fysiska funktioner bemöts på ett 

sådant sätt att deras autonomi inte upprätthålls. Det visade sig att det i många 

situationer är svårt för dessa äldre att vara autonoma och det är även svårt för 
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vårdpersonal att handla så att äldre får möjlighet att upprätthålla sin autonomi. 

Då äldre personer förlorar sina fysiska funktioner leder detta till ett beroende 

av vård och omsorg. De fråntas en del av sin frihet vilket kan ha en negativ 

inverkan på personernas autonomi. Främjandet av de äldre personernas 

autonomi är beroende av vårdpersonalens handlingar och agerande. De faktorer 

som presenterats i resultatet visar på problemet och orsaker kring äldre 

personers möjlighet till autonomi. Det är av vikt att dessa faktorer belyses då 

vårdpersonal behöver bli medvetna hur betydelsefulla de är när det gäller 

äldres upplevelser av att vara autonoma. Äldre personer som förlorat sina 

fysiska funktioner är ofta beroende av vård och kan därför inte undvika att vara 

beroende av vårdpersonal. Således är de i en mer utsatt position än äldre 

oberoende av vård. 

 

I presentationen av de teman vi urskiljt ligger tyngden på faktorer som bidrar 

till att äldre personer inte upplever sig som autonoma. En anledning till detta 

kan vara att begreppen som bildar våra teman oftast associeras med något 

negativt i vården. Dock går det att se dessa teman omvänt, med andra ord som 

något som skulle kunna främja äldres autonomi. Ett exempel på detta är då en 

ofrivillig förlust av kontroll inte utgör en anledning till att negativa 

paternalistiska handlingar utförs. På så sätt kan äldre ändå uppfatta sig som 

autonoma trots att de drabbats ett beroende av vård. Likadant gäller för 

rutinmässig vård som även den kan vara positiv om den, trots tidsbristen, bryts 

och vårdpersonal tillvaratar de äldres åsikter och önskemål. 

 

Under arbetet gjorde vi upptäckten att autonomi är ett stort begrepp som är 

svårt att definiera. Något som kan vara självklart för en individ kan vara 

otänkbart för någon annan. Detta kan ge upphov till att vårdpersonal fattar 

paternalistiska beslut åt vårdtagaren. Vårdpersonal kan i en situation handla på 

ett sätt där man uppfattar att vårdtagarens autonomi upprätthålls. Det kan ändå 

av vårdtagaren uppfattas som en inskränkning av autonomin. Således kan en 
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paternalistisk handling grundas i att vårdpersonal vill vårdtagarens bästa men 

att resultatet inte blivit som avsett på grund av olikheterna i upplevelsen av vad 

som är det rätta. Att på djupet försöka ta reda på vad som är en vårdtagares 

verkliga vilja och värderingarna bakom kan således minska risken för 

paternalistiska handlingar mot vårdtagaren. Detta beskrivs också av Sahlsten, 

Larsson, Lindencrona och Plos (2004) vilka påpekar att genom dialog och 

aktivt lyssnande till vårdtagaren kan vårdpersonal lära känna den äldre 

personen. Detta ökar känslan av meningsfullhet för de äldre och förståelsen 

mellan de äldre och vårdpersonalen. 

 

I resultatet framgår att en medvetenhet kring ålderism är viktigt i förhållande 

till den äldre personens autonomi, då individens personliga vilja och 

egenskaper ”bleknar” då äldre ses som en homogen grupp. Det leder till att de 

äldre uppfattas ha liknande eller samma behov på grund av sin ålder. Det gör 

att vårdpersonal inte reflekterar över vad som är den äldres egna, personliga 

värderingar. Om vårdpersonal har en uppfattning om att äldre inte kan fatta 

egna beslut så leder det till att de äldre inte heller får möjlighet att vara 

autonoma. Äldre personers situation inom vård och omsorg är således inte bra 

så länge dessa stereotypa föreställningar existerar. Det innebär att det är viktigt 

att vårdpersonal har ett helhetsperspektiv i relationen till vårdtagaren för att 

kunna främja den äldres personliga värderingar. Vikten av individualitet i vård 

och omsorg påvisas även av Redfern & Norman (1999) som påtalar värdet av 

att inte se vårdtagarna som objekt i vård och omsorg, utan som individer med 

olika preferenser och behov. Detta är möjligt om vårdpersonalen lyssnar till 

och tillvaratar de äldres personliga olikheter (a.a.). När de äldre blir lyssnade 

till och behandlade som individer med personliga värderingar upptäcker 

vårdpersonalen förhoppningsvis om de äldre inte fattat egna beslut och känt sig 

kränkta. På så sätt kan vårdpersonal själva se om vården utförs med respekt för 

individens autonomi. 
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Resultatet visar att ett beroende av andra inverkar på den äldres självkänsla och 

påverkar den äldres upplevelse av autonomi. Ett beroende av andra personer 

kan dock för vissa upplevas som någonting positivt då den äldre personen med 

hjälp kan utföra aktiviteter som tidigare inte varit möjliga. Enligt Frohm, 

Johansson & Athlin (2007) leder inte nedsatt funktionsförmåga till en negativ 

känsla av beroende om de äldre respekteras och bemöts så att de egna 

önskningarna tas hänsyn till med respekt för identiteten. Bemötandet kan leda 

till att vårdtagare upplever ett ökat välbefinnande (a.a.). Detta talar för att det 

för många äldre personer är viktigt att vara oberoende och att det är av stor vikt 

för äldre att fatta autonoma beslut, vilket styrker vårat resultat. 

 

På ett särskilt boende kan tidsbristen vara ett problem för vårdpersonal och leda 

till att rutiner måste skapas för att vården och omsorgen ska hinnas med. 

Resultatet visar att de äldre upplever det som viktigt att bli lyssnade till men att 

det inte alltid är möjligt då tidsbristen och rutinerna leder till att äldres 

personliga önskemål bortprioriteras. De rutiner som uppkommer för att skydda 

vårdtagarna eller som en försäkran om att vården uppfyller sina grundläggande 

krav är rutiner som är av vikt för en bra vård. Dessa rutiner ska givetvis finnas. 

Det finns dock rutiner vars enda syfte är att effektivisera vården vilket kan leda 

till att vårdtagaren upplever situationen som kränkande vilket sänker 

vårdkvaliteten. Redfern & Norman (1999) påpekar att vissa rutiner på särskilda 

boenden är nödvändiga. Det är dock viktigt vårdpersonalen ser skillnad mellan 

nödvändiga rutiner och de äldres behov (a.a.). Ett viktigt fynd i analysen av 

resultatet var det faktum att trots att äldre hade valmöjligheter i en situation 

kom ändå rutinerna att styra situationen. För en person som lever i ett beroende 

av andra kan detta ytterliggare bidra till känslan av att bli kränkt och således 

minska självkänslan. Westin & Danielson (2007) beskriver hur äldre personer 

inte upplever sig bli sedda av vårdpersonalen. Rutiner och planering styr 

vårdpersonalens arbete vilket medför att man inte uppmärksammar de äldres 

behov, vilket kan leda till att de äldres självkänsla minskar (a.a.). 
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Den rutinmässiga vården på särskilda boenden skapar en opersonlig 

omvårdnad för de äldre. En äldre person med nedsatt fysisk funktionsförmåga 

har dock ingen möjlighet att undvika detta om ett beroende av vård har 

uppstått. Redan då skapas svårigheter för den äldre personen då enbart 

förlusten av de fysiska funktionerna i sig ger en minskad autonomi och 

boendets rutiner minskar de äldres självkänsla ytterliggare. Har vårdpersonal 

dessutom en förförståelse grundad i ålderism bidrar även det till en minskad 

autonomi för de äldre. Alla delar av de negativa synsätt som skapas kring äldre 

och således leder till en minskad autonomi kan i sin tur leda till att negativa 

paternalistiska handlingar utförs. Det behöver dock inte betyda att vårdpersonal 

har onda avsikter utan snarare att deras synsätt och sätt att behandla de äldre är 

så djupt rotad i samhällets normer att de inte reflekterar över detta. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att våra teman inte utgör hela sanningen om 

varför en äldre person inte upplever sig som autonom. Resultatet visar dock 

bidragande faktorer. Att vara autonom varierar beroende på vilken situation 

man befinner sig i. Oavsett dessa faktorer är den huvudsakliga vikten för 

upprätthållande av autonomi att den individuella personen får styra vården 

kring sig själv. Genom att utforma vården efter individen motverkas sådana 

faktorer som hindrar autonomi. Målet för en god vård bör i alla situationer vara 

att lyssna till den äldre för att på så sätt öka den äldres autonomi. 

 

8.38.38.38.3 Resultatdiskussion med teoretisk referensramResultatdiskussion med teoretisk referensramResultatdiskussion med teoretisk referensramResultatdiskussion med teoretisk referensram    

Antonovsky (2007) menar att en stressor är en riskfaktor vilka kan försätta en 

individ i en krissituation som då förflyttas mot ohälsa. Att ha en nedsatt fysiskt 

funktionsförmåga kan vara en sådan stressor. Denna nedsättning kan leda till 

att den äldre inte längre känner igen sin egen kropp och inte heller kan använda 

den som tidigare vilket i sin tur kan leda till upplevelse av förlust av kontroll 

och ett beroende av andra. Detta kan för individen vara en krissituation. En 
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sådan krissituation kan leda till att individens självkänsla försämras vilket är en 

typ av ohälsa. Resultatet visar att denna typ av ohälsa leder till att individen 

uppfattar sig som mindre beslutskapabel vilket inverkar på individens 

autonomi. Detta då individen inte längre står upp för sin egna vilja. 

  

Enligt Antonovsky (2007) kan en individ genom coping hantera en 

krissituation på ett bra sätt och då förflytta sig mot hälsa. Resultatet visar att 

många personer i en beroendeställning kämpar för att uppnå ett oberoende. Det 

kan vara en copingresurs personerna använder sig av för att hantera den kris de 

befinner sig i. Ytterliggare en copingstrategi är då individen väljer att ta emot 

hjälp för att på så sätt bli mer oberoende. Även om en person är beroende av 

andra för att utföra vissa aktiviteter kan copingförmågan bidra till en ökad 

känsla av att vara oberoende. Vilket i sin tur är en viktig del i en persons 

upplevelsen av hälsa. 

  

Antonovsky (2007) menar att vården är alltför patogenetiskt inriktad, det vill 

säga inriktad på sjukdom. Detta belyses i resultatet då vårdpersonal många 

gånger fokuserar på vad vårdtagaren inte kan utföra. Man ser de äldres 

begränsningar i och med ökade ålder och de äldres nedsatta funktionsförmågor. 

Detta i sin tur leder till att personalen ger mer vård än vad situationen kräver. 

Det patogenetiska synsättet fokuserar på sjukdom snarare än på individen 

(Antonovsky, 2007) vilket förminskar möjligheten till en personlig vård. En 

opersonlig vård minskar vårdtagarens autonomi och för individen mot ohälsa. 

Att däremot ha ett salutogenetiskt synsätt innebär att fokusera på det friska 

(Antonovsky, 2007). Genom denna inställning främjas de äldres möjlighet till 

oberoende genom att själva kunna utforma sin vardag. Resultatet visar att 

oberoende ökar de äldres självkänsla och autonomi. Således kan ett 

salutogenetiskt synsätt främja hälsa och autonomi. 
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8.48.48.48.4 Vidare forskningVidare forskningVidare forskningVidare forskning    

Det finns mycket forskning kring autonomi och det är klarlagt att olika 

dilemman kan uppstå kring detta. Autonomi relaterat till äldre med nedsatt 

funktionsförmåga är dock något som vi upptäckt kräver ytterliggare forskning. 

Vårt resultat påvisar möjliga hinder i äldres autonomi. En medvetenhet kring 

autonomi är viktigt för att sjuksköterskor ska kunna bedriva god vård i 

omvårdnadssituationer. Ökad ålder kan innebära en förlust av fysiska 

funktioner och vårt resultat indikerar att det är genom en medvetenhet som 

vårdpersonal bidrar till att upprätthålla de äldres autonomi. Som sjuksköterska 

möter man många äldre i situationer där deras autonomi är hotad. Därför är det 

av stor vikt att detta beforskas för att mer kunskap ska spridas kring ämnet. 

Genom befintlig forskning har det skapats en bild av hur äldre kan uppleva att 

ha förlorat fysiska funktioner. Dock upplever vi en brist i kunskapen kring hur 

detta påverkar de äldres autonomi. I vår litteratursökning fann vi nästan 

uteslutande studier utförda på särskilda boenden. Det visade sig att få studie 

gjorts på äldre personers autonomi i ordinärt boende. Det visar på ett behov av 

ytterliggare forskning inom detta område. 
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Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1    
 

Databas Sökord Antal träffar Antal granskade 

artiklar 

Antal artiklar 

med i resultat 

Cinahl AU Mattiasson 19 5 1 st. 

Nr. 9 

Cinahl, 

Academic Search 

Elite, Medline 

long-term care* 

AND autonomy* 

190 4 1 st. 

Nr. 10 

Cinahl, 

Academic Search 

Elite, Medline 

autonomy AND 

elderly 

268 10 2 st. 

Nr. 6 

Nr. 13 

Cinahl, 

Academic Search 

Elite, Medline 

empowerment 
AND elder* 

94 3 1 st. 

Nr. 5 

Cinahl, 

Academic Search 

Elite, Medline 

nurs* AND 
autonomy AND 
factor* 

634 4 2 st. 

Nr. 3 

Nr. 8 

Cinahl AU Franklin 164 1 1 st. 

Nr. 4 

Cinahl, 

Academic Search 

Elite, Medline 

AU Slettebø 11 9 2 st. 

Nr. 11 

Nr. 12 

Cinahl  Maintain* AND 

autonomy AND 

age* 

7225 23 2 st. 

Nr. 1 

Nr. 2 

Cinahl Attitude* AND 

older AND adults 

393 2 1 st. 

Nr. 7 
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BiBiBiBilaga 2laga 2laga 2laga 2    
 

Författare Titel År, land och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

1. Ariño-
Blasco, S., 
Tadd, W., & 
Boix-Ferrer, 
J. 

Dignity in 
older people: 
the voice of 
professionals 

2005, Spanien, 
Quality in Ageing – 
policy, practice and 
research. Vol 6 (1), 
30-36. 

Syftet är att ge en bild 
av hälso- och 
sjukvårdpersonalens 
syn på värdighet och 
äldre personer.  

Gruppintervjuer med 
sammanlagt 424 
personer inom olika 
yrkesgrupper av 
äldreomsorgen från 
6 europeiska länder.  

Resultatet indikerade 
på  
en i huvudsak 
negativ bild av att 
vara äldre. Synen 
varierade dock på 
den äldre personens 
fysiska hälsa. 

2. Bayer, T., 
Tadd, W., & 
Krajcik, S. 

Dignity, the 
voice of older 
people. 

2005, 
Storbritannien, 
Quality in Ageing - 
policy, practice and 
research. Vol 6 (1), 
22-29. 

Syftet är att utforska 
äldre personens syn på 
vad värdighet innebär 
och hur det upplevs i 
det dagliga livet. 

Gruppintervjuer med 
sammanlagt 391 
äldre personer från 6 
europeiska länder. 

Resultatet visade att 
värdighet sågs som 
något viktigt som 
ökade självkänsla, 
självförtroende och 
välbefinnandet. 

3. Bland, M. Betwixt and 
between: a 
critical 
ethnography of 
comfort in 
New Zeeland 
residential 
aged care. 

2007, Nya Zeeland, 
Journal of Clinical 
Nursing. Vol 16, 
937-944. 

Syftet är att utforska 
hur välbefinnandet ser 
ut i tre äldreboenden 
på Nya Zeeland samt 
undersöka hur 
omvårdnad kan bidra 
till de äldre 
personernas känsla av 
välbefinnande. 

Studien innefattade 
äldre personer samt 
personal på ett 
äldreboende. En 
kritisk etnografisk 
metod användes. 
Den utgjordes av 
observationer, 
intervjuer och 
granskande av 
dokument. 

Resultatet visade att 
välbefinnande sågs 
som  
något  
komplext och 
svårdefinierat. 
Opersonlig  
vård bidrar till 
minskat 
välbefinnande hos de 
äldre personerna. 

4. Franklin, 
L-L., 
Ternestedt, 
B-M., & 
Nordenfelt, 
L. 

Views on 
dignity of 
elderly nursing 
home 
residents. 

2006, Sverige, 
Nursing Ethics. Vol 
13 (2), 130-146. 

Utforska synen på 
värdighet i hos äldre 
personer på 
äldreboenden. 

En hermeneutisk  
metod användes. 12 
äldre personer över  
85 år bosatta på två 
olika äldreboenden 
intervjuades under 
en 18 månaders 
period. 

Tre teman urskiljdes 
i resultatet: den 
oigenkännliga 
kroppen, svaghet 
och beroende av 
andra samt  
inre styrka  
och känslan  
av  
samhörighet. 

5. Loft, M., 
McWilliam, 
C., & Ward-
Griffin, C. 

Patient 
empowerment 
after total hip 
and knee 
replacement. 

2003, Canada, 
Orthopaedic 
Nursing. Vol 22 
(1), 42-47. 

Att skaffa en ökad 
förståelse av 
empowerment i 
hemsjukvården efter 
äldre personer som 
gjort en höft- eller 
knäplastik. 

9 deltagare 
intervjuades med 
hjälp av en 
semistrukturerad 
intervjuguide. 

De äldre uttryckte ett 
ojämlikt förhållande 
mellan dem själva 
och vårdpersonal.  
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6. Mangset, 
M., Dahl, T-
E., Førde, 
R., & 
Wyller, T-
B.  
 

‘We’re just 
sick people 
nothing 
else’:… 
factors 
contributing to 
elderly stroke 
patients’ 
satisfaction 
with 
rehabilitation. 

2008, Norge, 
Clinical 
Rehabilitation. Vol 
22, 825-835. 

Identifiera faktorer 
som bidrar till att 
äldre strokepatienter 
upplever 
tillfredsställelse med 
sin rehabilitering. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 12 
äldre personer på en 
rehabiliteringsavdeln
ing på ett norskt 
sjukhus. 

Resultatet visade att 
det var av stor vikt 
att bli behandlad 
med respekt för 
värdigheten för att 
uppleva 
tillfredsställelse i 
rehabiliteringen. 

7. 
McLafferty, 
I., & 
Morrison, F. 
 

Attitudes 
towards 
hospitalized 
older adults. 

2004, 
Storbritannien, 
Journal of 
Advanced Nursing, 
Vol 47 (4), 446-
453. 

Syftet är att beskriva 
om negativa attityder 
och uppfattningar om 
äldre personer 
existerar. 

Gruppintervjuer med 
9 sjuksköterskor och 
17 
sjuksköterskestudera
nde inom 
äldreomsorgen. 

Resultatet visade att 
det fanns varierande 
uppfattningar kring 
äldre personer 
mellan 
sjuksköterskor och 
studerande. 

8. Murphy, 
K., Shea, E., 
& Cooney, 
A.  

Quality of life 
for older 
people living 
in long-stay 
settings in 
Ireland. 

2007, Irland, 
Journal of Clinical 
Nursing. Vol 16, 
2167-2177. 

Syftet är att utforska 
livskvalitet hos äldre 
personer på 
äldreboenden ur 
vårdpersonalens 
perspektiv. 

Både 
gruppintervjuer, en 
kvantitativ studie 
med 526 boende 
samt en kvalitativ 
studie  
med 101 boende 
samt 48 personal har 
utförts. 

Resultatet visade att 
det fanns olikheter 
 i de boendes 
uppfattning om sin 
livskvalitet då det 
var olika 
personaltäthet på 
boendena samt 
skillnader  
i personalens 
utbildning.  
Stora skillnader 
fanns även mellan 
privata och statliga  
boenden. 

9. Randers, 
I., & 
Mattiasson, 
A-C.  
 

The 
experiences of 
elderly people 
in geriatric 
care with 
special 
reference to 
integrity. 

2000, Sverige, 
Nursing Ethics. 7 
(6), 503-519. 

Syftet är att få en ökad 
förståelse för äldre 
personers upplevelse 
av äldrevård med 
särskilt fokus på 
integritet. 

Data samlades in 
genom intervjuer  
med äldre personer 
samt observationer 
och intervjuer med 
sjuksköterskestudera
nde. 

Resultatet visade att 
äldre personers 
kroppsliga integritet 
blev mindre kränkt 
än deras 
psykologiska och 
kulturella integritet. 
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10. Sacco-
Peterson, 
M., & 
Borell, L. 
 

Struggles for 
autonomy in 
self-care: the 
impact of the 
physical and 
socio-cultural 
environment in 
a long-term 
care setting. 

2004, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. Vol 18, 
376-386. 

Syftet är att ge en 
djupare förståelse för 
hur äldreboendets 
miljö påverkar de 
äldres deltagande i sin 
egen omvårdnad. 

En etnografisk 
design användes för 
att observera rutiner 
och dagliga 
aktiviteter på  
ett äldreboende. 
Narrativa intervjuer 
användes med 9 
boenden och 
personal. 

Resultatet visade att 
äldreboendets miljö 
gjorde  
att de äldre  
fick svårigheter att 
deltaga i  
sin egna  
omvårdnad  
och således en 
minskad autonomi. 

11. Slettebø, 
Å.  
 

Empowerment 
in nursing 
homes: lessons 
for district 
nursing? 

2006, Norge British 
Journal of 
Community 
Nursing. Vol 11 
(3), 115-118. 
 

Syftet är att utforska 
sjuksköterskors 
strategier för att stärka 
sig själva samt 
äldreboendets boende. 

14 sjuksköterskor på 
3 äldreboenden 
observerades och 
intervjuades. 

Resultatet var att 
sjuksköterskorna 
strävade efter att 
göra tillvaron positiv 
för de äldre och 
stärkte sig själva 
samt de boende med 
olika strategier 
såsom förhandling. 

12. Solum, 
E-M., 
Slettebø, Å., 
& Hauge, S.  
 

Prevention of 
unethical 
actions in 
nursing 
homes. 

2008, Norge, 
Nursing Ethics, 15 
(4), 536-546. 
 

Syftet är att undersöka 
hur vårdpersonal 
använder dialog och 
reflektion för att hitta 
moraliska alternativ 
till sitt handlande i 
den dagliga 
omvårdnaden. 

Data samlades in 
genom observationer 
och intervjuer med 7 
vårdpersonal på ett 
äldreboende. 

Resultatet visade att 
vårdpersonal i 
många fall agerade 
mot vårdtagarnas 
vilja och ett flertal 
etiska dilemman 
kunde urskiljas. 

13. Tollén, 
A., 
Fredriksson, 
C., & 
Kamwendo, 
K. 

Elderly 
persons with 
disabilities in 
Sweden: their 
experiences of 
everyday life. 

2008, Sverige, 
Occupational 
Therapy 
International. Vol 
15 (3), 133-149. 

Syftet är att beskriva 
upplevelser i det 
dagliga livet för 
personer med fysiska 
funktionshinder. 

22 äldre personer 
intervjuades med en 
kvalitativ 
forskningsmetod. 

Resultatet visade att 
de äldre inte kunna 
delta i aktiviteter 
ledde hos vissa äldre 
till känslor av 
undergivenhet och 
nedstämdhet, medan 
andra kunde känna 
tillfredsställelse i sin 
situation. 

 
 
  
 


