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Sammanfattning  
Bakgrund: Självbestämmande, delaktighet, integritet och värdighet  är några centrala begrepp inom 

svensk hälso- och sjukvård vilka alla bör uppnås. Denna studie grundar sig i begreppet värdighet. I 
Sverige är medellivslängden för män 81 år och för kvinnor är den 84 år. Med detta ökar kraven på en 
professionell och värdig vård för äldre, som of ta drabbas av f lera sjukdomar med hög ålder. Äldre är 

of ta i en utsatt position i vården på grund det trefaldiga underläget; institutionellt underläge, existentiellt 
underläge och kognitivt underläge vilket kan hota deras värdighet. Hur upplever äldre värdighet i mötet 
med sjuksköterskan? Hur kan vi som f ramtida sjukskö terskor arbeta för att värna om äldres värdighet?  

Syfte: Syf tet var att beskriva äldres upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan.  
Metod: En allmän litteraturstudie som grundar sig i 14 kvalitativa artik lar. Informationssökningen har 
skett i databaser inom omvårdnad. Artiklarna som hittades granskades enligt HKR:s granskningsmall för 

kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes enligt Fribergs (2017) analysmodell i fem steg.   
Resultat: Upplevelsen av värdighet grundade sig i tre övergripande områden: Relationens betydelse i 
mötet med sjuksköterskan, självbestämmande och delaktighet samt integritet och respektfull 

omvårdnad.  
Diskussion: Metoddiskussionen diskuterades utif rån Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp. 
Resultatdiskussionen utgick if rån tre fynd, dessa var: När du har tid för mig upplever jag att min 
värdighet stärks, När jag blir inkluderad i beslutsfattande gällande min vård främjas min värdighet, Att bli 

sedd för den jag är och inte för mitt kroppsliga åldrande främjar min värdighet. Dessa diskuteras utif rån 
Halldórsdóttírs (1996) omvårdnadsteori “Caring and uncaring encounters”.  De diskuteras även utif rån 
ett etiskt samt samhällsperspektiv. 
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Inledning 

Självbestämmande, delaktighet, integritet och värdighet är centrala begrepp inom svensk 

hälso- och sjukvård vilka alla bör uppnås, både inom hemsjukvård och sjukhus. Målet  

inom hälso- och sjukvården är också att personens identitet ska vara bevarad och inte 

hotas, genom hela livet och alla åldrar (SOU, 2008). Det patientnära arbetet är något som 

ofta utförs på rutin av sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det finns inga direkta 

riktlinjer att förhålla sig till som sjuksköterska gällande just värdighet. Det kan leda till 

att personen, som är i behov av vård, påverkas negativt i sitt välbefinnande (Walsh & 

Kowanko, 2002). Att människans värdighet är utsatt för kränkning inom vården har 

uppmärksammats genom massmedia där fokus har riktats på missförhållande i vård 

framförallt mot de äldre. Missförhållandena kan bero på att de äldre inte säger ifrån vid 

missnöje och att förbättring därav inte sker (Edlund, 2002). Ytterligare faktorer säger 

Nordenfelt (2010) är att äldre personer har lågt status hos många yngre personer. För att 

främja hälsosamt åldrande bör värdighet vara ett permanent inslag i det patientnära arbetet 

i all sjukvård.  

 

Bakgrund 

Värdighet 

Värdighet är ett centralt begrepp som omnämns i den svenska hälso- och sjukvårdslagens 

andra paragraf: “Vård skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 

individens värdighet” (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], 1982). Vidare beskriver 

Patientlagen (2014) att patienten ska vara stärkt i sin integritet och sitt självbestämmande, 

lagen innehåller bland annat bestämmelser om delaktighet, lättillgänglig information och 

individuell planering. Dwyer et al. (2009) beskriver samband mellan identitet och 

värdighet då respekt för individen och dess identitet påverkar värdighet positivt. Fortsatt 

beskriver Dwyer et al. att en viktig del i upplevelsen av värdighet är integritet och 

personligt utrymme. Värdighet kan beskrivas som något den enskilda personen själv äger, 

vilket grundas i respekt från andra personer och sin egen person. Begreppet kan vidare 
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kopplas samman med självaktning, respekt och ett seriöst uppträdande (Nordenfelt, 

2010).  

 

En värdig omvårdnad till äldre 

Människor idag lever längre och i takt med detta ökar medellivslängden. Detta beror på 

en rad faktorer såsom högre levnadsstandard, sundare livsstil, högre utbildning och en 

mer utvecklad hälso- och sjukvård (Eurostats, 2020). I Sverige är medellivslängden för 

män 81 respektive kvinnor 84 år och 20% av Sveriges befolkning över 65 år. I och med 

att den äldre befolkningen ökar, behöver sjukvården för denna målgrupp följa samma 

kurva då flera är i behov av utökad vård. Det innebär också att högre press sätts på 

sjuksköterskor som bör ha god kunskap i vård och omvårdnad av äldre (Socialstyrelsen, 

2020). Det är flera i den berörda målgruppen som inte är i behov av sjukhusvård men som 

behöver insatser från primär- och hemsjukvården. Det innebär att hemsjukvården bör vara 

så pass utvecklad att mer avancerad vård kan ges i hemmet med kontinuitet, då detta 

också bidrar till bibehållen livskvalitet (Socialstyrelsen, 2020).  

 

År 2011 skapades en nationell värdegrund i socialtjänstlagen, vilket innebar att alla 

verksamheter för äldre skulle arbeta med fokus på att den äldre befolkningen ska ha 

möjlighet och stöd i att leva ett värdigt liv och att värna om välbefinnandet, så länge som 

möjligt (Jegermalm et al., 2020). Vidare beskriver Jegermalm et al. hur regeringen 

startade denna process i syfte att ändra synen på åldrandet, där äldre personer inte ska 

behöva förlora delar av sin identitet eller det liv de vill leva. Syftet var även att tydliggöra 

hur verksamheterna skulle arbeta för att uppfylla äldres behov av värdighet. Santamäki 

Fischer (2007) beskrev i sin doktorsavhandling huvudfaktorerna till bevarad hälsa i 

åldrandet: ett människovärdigt liv, självkänsla, identitet och integritet.  

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att ge omvårdnad med värdighet och vid mötet med äldre 

personer är detta av yttersta vikt för att bidra till att personen inte hamnar i underläge. 

Kristensson Uggla (2020) beskriver hur personer kan uppleva ett trefaldigt underläge i 

vården. Det första handlar om det institutionella underläget, där personer som insjuknar 

plötsligt blir placerade lägst i en hierarkisk ordning. Det andra är ett existentiellt  

underläge, då personer i behov av vård, till följd av sviktande hälsa, blir utsatta och 
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sårbara. Kognitivt underläge är det tredje och berör personers kunskap och kompetenser 

gentemot sjukvårdspersonalen. Allt från medicinska uttryck till undersökningsmetoder 

gör att de hamnar i ett underläge i förståelse för deras egen sjukdom och välmående. Om 

sjukvårdspersonal arbetar för att begränsa dessa underlägen bidrar de till att äldre 

personer kan uppleva värdighet i kontakt med sjukvården. 

 

Mötet mellan sjuksköterskan och äldre personer, med värdighet i fokus 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) ska 

arbetet grundas i fyra ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Utifrån dessa ska vården ges med respekt och kvaliteten på 

vården ska inte påverkas av utomstående faktorer, en av dessa faktorer är personens ålder. 

Enligt Ostaszkiewicz et al. (2018) är äldre personers värdighet hotad till följd av 

kroppsliga och kognitiva begränsningar samt uppfattningen av sin egen person. Det kan 

tillkomma nya aspekter i livet som sker utom deras kontroll. Ett exempel är inkontinens, 

ett problem som ofta drabbar äldre personer. Inkontinens är en vanlig orsak till skam 

vilket i sin tur kan generera en känsla av ovärdighet (Ostaszkiewicz et al., 2018). 

Upplevelsen av respekt, autonomi, empati, tillit och tydlig kommunikation samt 

skyddande av personens integritet, kan hjälpa den äldre att känna en bibehållen känsla av 

värdighet i mötet med sjuksköterskan, även när kroppsligt åldrande ställer till med 

problem (Ostaszkiewicz et al., 2020).  

 

Det har tidigare visats att rutiner och kompetens på svenska akutmottagningar ofta brister 

när det kommer till omvårdnad av äldre personer. Bristerna i vård av äldre uppkommer 

till följd av överbeläggningar, låg bemanning och otillräcklig kompetens i vård av äldre 

(Statens beredning av medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Svensk 

sjuksköterskeförening (2018) påtalar att sjuksköterskors kompetens i vård av äldre, både 

i det patientnära arbetet men också strategiskt, bör stärkas för att kunna uppfylla de 

individuella behov som varje unik människa har. Enligt Socialstyrelsen (2020) är 

relationen mellan personen och sjuksköterskan en viktig del i att kunna uppfylla känslor 

av trygghet, tillit och även till jämlik vård av äldre. Det som framförallt gynnar relationen 

inom hemsjukvården är kontinuitet i personalen som personen möter (Socialstyrelsen, 

2020).  

 



 

8 

 

Upplevelser är subjektiva och förändras ständigt. Särskilt vid sjukdom eller andra 

övergångar i livet som exempelvis åldrande kan upplevelserna förändras drastiskt. För att 

förstå äldres upplevelse av värdighet är det viktigt att sjuksköterskan utgår ifrån personens 

situation och visar förståelse för personen (Birkler, 2007). För att kunna ge en omvårdnad 

där värdighet är i fokus krävs därför först och främst att veta vad äldre personer ser som 

värdigt bemötande i mötet med sjuksköterskan. Genom denna studie kan sjuksköterskor 

och övrig sjukvårdspersonal ta del av äldre personers upplevelse av värdighet och utifrån 

det utveckla sitt eget förhållningssätt till äldre personer och inse vikten av att vårda varje 

person utifrån detta förhållningssätt. 

Syfte 

Syftet var att beskriva äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med 

sjuksköterskan. 

Metod 

Design 

Studiens design var en allmän litteraturstudie. Friberg (2017) beskriver en allmän 

litteraturstudie som att kartlägga kunskap inom ett visst område. Endast kvalitativa 

artiklar har använts då de lämpade sig till syftet. Henricson och Billhult (2017) beskriver 

att en kvalitativ ansats används när studiens författare vill undersöka personers 

upplevelser och uppfattningar.  

Sökvägar och Urval 

Studien inleddes med att identifiera nyckelord utifrån syftet, dessa var: upplevelse, 

värdighet, äldre, vårdområde och sjuksköterska. Nyckelorden har under 

sökningsprocessen anpassats till de olika databaserna. Dessa nyckelord översattes sedan 

till engelska och efter detta arbetades synonymer fram som också de översattes till 

engelska (Bilaga 1). Sökningen inleddes med att genomföra en pilotsökning, vilket är en 

inledande informationssökning. En inledande informationssökning är det som lägger 

grunden för den egentliga informationssökningen. Genom den inledande delen prövas 

olika källor för att kunna avgränsa sökningarna samt få en förståelse om hur 

sökningsarbetet kan gå till för att hitta relevanta artiklar (Östlundh, 2017). Pilotsökningen 
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gjordes i Cinahl med nyckelorden som fritext. Efter pilotsökningen började en mer 

systematisk sökning i Cinahl och PubMed, därefter även i PSYCinfo. PubMed beskrivs 

av Östlundh som en databas för medicin och omvårdnadsforskning och Cinahl som en 

databas för främst omvårdnadsforskning. PSYCinfo innehåller psykologisk forskning 

inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Informationssökningen inleddes med att precisera sökningarna ytterligare genom att söka 

fram ämnesord i varje databas. Östlund (2017) förklarar ämnesord som utvalda ord som 

beskriver de olika dokumentens innehåll. De används för att precisera sökningen med de 

mest lämpliga sökorden enligt sökningens syfte. I Cinahl kallas de för ämnesord och i 

PubMed för MeSH (Medical Subject Headings) (Östlundh, 2017), i PSYCinfo kallas de 

för thesaurus (Forsberg & Wengström, 2013). De valda ämnesorden ur Cinahls 

ämnesordlista var: “Human dignity”, “Aged”, “Hospital units”, “Gerontologic Nursing”, 

“Geriatrics”, “Gerontologic care”, “Health services for the aged”, “Nurses”, 

“Gerontologic Nurse Practitioners” och “Geriatricians”. I PubMed tillämpades: “Life 

change event”, “Personhood”, “Aged”, “Aged 80 and over”, “Health Facility”, “Hospital 

units”, “Homes for the aged”, “Health Services for the aged” och “Patients”. Använda 

thesaurus i PSYCinfo var: “Phenomenology”, “Autonomy”, “Dignity”, “Aged”, “Aged, 

80 and over”, “Geriatrics”, “Hospital units”, “Hospitals”, “Hospital environment”, 

“Hospitalization” och “Hospitalized patient”. Till en del sökord tillämpades frassökning 

(Bilaga 1). Frassökning används när ett begrepp som innehåller två ord ska användas, då 

tillämpas citationstecken kring frasen som till exempel: “Health care”. Frassökning 

används för att öka träffsäkerheten och det bidrar till en mer kraftfull sökning (Östlundh, 

2017). Vissa nyckelord markerades med så kallad trunkering. Östlundh beskriver 

trunkering som en teknisk funktion där ordstammen av ordet som söks skrivs in och 

avslutas med en *, detta leder till att databasen söker på ordet i alla böjelser. Trunkering 

används ej i PubMed.  

 

Vidare bildades sökblock i varje databas (Bilaga 1,2,3), vilka innehöll nyckelord med 

tillhörande synonymer och ämnesord. I bildandet av sökblocken användes boolesk 

sökteknik, där sökoperatör OR tillämpades. Boolesk sökteknik innebär att kombinera 

sökord och synonymer tillsammans och markera hur de ska användas tillsammans. Det 
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finns flera “sök-operatörer” men de vanligaste är AND, OR och NOT (Östlundh, 2017). 

Fem sökningar i Cinahl och PubMed respektive fyra i PSYCinfo genomfördes som grund, 

en sökning för varje nyckelord med respektive synonymer och tillämpade ämnesord. Det 

resulterade i fem respektive fyra sökblock. Vidare gjordes sökningar där alla block 

kombinerades med boolesk sökteknik, där sökoperatör AND användes för att koppla ihop 

sökblocken. Resultatet i Cinahl blev 431 artiklar, i PubMed 379 stycken och slutligen 503 

träffar i PSYCinfo. De systematiska sökningarna kompletterades med två artiklar från 

PubMed som dykt upp i pilotsökningen men som aldrig kom upp i den systematiska 

sökningen. Inklusionskriterierna var engelskspråkiga artiklar med kvalitativ metod, 

publiceringsår från 2005, att de svarade på syftet samt att de var peer reviewed. 

Inklusionskriterier innebär särskilda kriterier som behövs i artiklarna för att vara en del 

av urvalet (Polit & Beck, 2020) medan peer reviewed är en avgränsning där endast 

granskade artiklar ur vetenskapliga tidskrifter väljs ut (Östlundh, 2017). Peer reviewed -

funktionen är inte tillgänglig i PubMed och kunde därför inte användas. Avgränsningar 

till sökningen tillämpades sedan enligt inklusionskriterierna, vilket underlättade urvalet  

genom att artiklar som inte var av vikt för studien sorterades bort. I Cinahl återstod då 

293 artiklar, i PubMed 284 och PSYCinfo i 378 artiklar.  

 

Efter de slutgiltiga sökningarna valdes de artiklar bort där titlarna avslöjade att de inte 

svarade på studiens syfte. De återstående artiklarnas abstract lästes sedan individuellt av 

båda författarna med ett helikopterperspektiv. Helikopterperspektiv beskriver Friberg 

(2017) som en granskning för att få en översiktsbild och öppenhet för vad studien handlar 

om. Granskningen går ut på att läsa abstracts i artiklarna som kan leda till en mer öppen 

och kreativ granskning (Friberg, 2017). Därefter valde båda författarna, på varsitt håll, ut 

de artiklar de bedömde svarade bäst på studiens syfte. Det resulterade slutligen i 22 

artiklar: 14 från Cinahl, fyra från PubMed, inräknat de två kompletterande sökningarna 

och fyra från PSYCinfo.  

Granskning och Analys 

De 22 artiklar som valts ut från sökningarna som Cinahl, PubMed och PSYCinfo 

resulterade i, har granskats tillsammans med hjälp av HKR:s granskningsmall för 

kvalitativa artiklar (Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016). Artiklarna som ingick i 

urvalet fördes över i en gemensam mapp, därefter läste författarna artiklarna upprepade 
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gånger på egen hand. Fokus var att bedöma relevansen för studien samt artiklarnas 

kvalitet. Efter en första granskning diskuterades artiklarna gemensamt, båda författarna 

delgav sina åsikter och tankar. Efter detta valdes åtta artiklar bort då de inte svarade på 

studiens syfte eller för att kvaliteten var för låg. Detta resulterade i att 14 artiklar valdes 

ut till vidare analys. En av de granskade artiklarna var av mixad metod, både kvalitativ 

och kvantitativ, endast den kvalitativa delen har använts (Bilaga 4).  

 

Analysprocessen genomfördes med Fribergs analysmodell (2017) i fem steg. Analysen 

inleddes med att artiklarna återigen lästes upprepade gånger för att få en uppfattning om 

vad de handlade om. I samband med detta skapades en sammanfattning av varje artikel. 

Genom hela processen ställdes frågan “Hur upplever de äldre värdighet?”. När fynd som 

svarade på frågeställningen anträffades samlades de i ett dokument för att sammanställas, 

vilket gjordes gemensamt. En bit in i analysprocessen uppmärksammades återkommande 

aspekter: tiden, att bli lyssnad på, ett respektfullt bemötande, självbestämmande, 

delaktighet samt det kroppsliga åldrandet. Dessa markerades utifrån likheter och 

skillnader i upplevelsen av värdighet. I denna process kunde de funna aspekterna 

utvecklas och fler upplevelser identifieras. Dessa skapade subkategorier genom 

frågeställningar eller ett påståenden ur de äldres perspektiv. Vidare kunde de sedan 

samlas under övergripande kategorier (Tabell 1). Materialet har analyserats på likartat vis 

flera gånger under skrivprocessen. 

Etiska överväganden 

Kalman och Lövgren (2012) beskriver forskningsetik som ett etiskt övervägande som 

återfinns genom en hel studie, från val av syfte till resultatdiskussion. Det är viktigt att ha 

i åtanke att studien berör relevanta frågor, har god vetenskaplig kvalitet och att den är 

etiskt genomförd. För att veta om den forskning som bedrivs är etisk finns etiska 

principer, riktlinjer och koder (Kjellström, 2017). Helsingforsdeklarationen är en 

forskningsetisk kod och räknas till en av de mest välkända etiska koderna, som 

kontinuerligt uppdateras. Den fokuserar på balansen mellan behovet av ny forskning och 

deltagarnas hälsa (Helsingforsdeklarationen 2008). Under granskningsprocessen har 

artiklarna att granskats utifrån de krav som ställs ifrån ett etiskt perspektiv. Sandman och 

Kjellström (2013) skriver att det är av stor vikt att fundera på vem forskningen är 

värdefull för och hur den kan gynna samhället. Denna studie fokuserar på äldres värdighet 
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och riktar sig till omvårdnadspersonal. Studien syftar till att gynna den äldre 

befolkningen. Författarnas förförståelse kan påverka resultatet genom förväntningar eller 

förhoppningar om ett särskilt resultat (Priebe & Landström, 2017). Genom att tidigare 

erfarenheter presenterats och att de medvetandegjordes innan arbetsprocessen, 

förtydligades författarnas distansering till deras förförståelse under hela studiens gång.  

Förförståelse  

När vi påbörjade sjuksköterskeutbildningen hade vi skilda erfarenheter av att vårda äldre. 

En av oss hade ingen tidigare erfarenhet och den andra hade arbetat inom äldrevården i 

tre år. Under utbildningen har vi genom verksamhetsförlagd utbildning fått mer  

erfarenhet av att vårda äldre personer. Vår förförståelse grundar sig i den erfarenhet vi 

har sedan tidigare och som vi förvärvat under utbildningens gång. Att äldre upplever 

värdighet i kontakt med hälso- och sjukvård är något vi båda finner viktigt. Vi har varit 

med om stunder då det har uppfyllts men också stunder då stress, tidspress och kanske 

bristande eftertanke gjort att fokus på värdighet i omvårdnaden brustit. Vi tror att dessa 

brister resulterar i att äldres upplevelse av värdighet är låg och vid flera tillfällen hotad 

och kränkt. 

Resultat 

Resultatet baseras på 14 kvalitativa artiklar och studiens kontext berör slutenvård, 

hemsjukvård och äldrevård. Av de artiklarna som använts i resultatet är sju från 

Skandinavien, fyra från England, två från Nederländerna och en från Australien. 

Artiklarna har alla haft ett inifrånperspektiv där personer har beskrivit sin upplevelse av 

värdighet. Vissa av artiklarna har även undersökt sjuksköterskans och anhörigas 

perspektiv, vid de tillfällena har endast de äldres perspektiv använts då det endast är äldre 

personers upplevelse av värdighet som studiens resultat innefattar. Sammanställningen 

av artiklarna genererade tre huvudteman och nio subteman. (Tabell 1).  
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Tabell 1.  

Upplevelsen av relationens 

betydelse för värdighet i 
mötet med sjuksköterskan 

Upplevelsen av 

självbestämmande och 
delaktighet samt dess 
inverkan på värdighet 

Upplevelsen av hur 

integritet och respektfull 
omvårdnad påverkar 
värdighet 

 
Har du tid för mig? 
 

 
Kan vi göra det på mitt sätt? 
 

 
Kroppsligt åldrande, men 
jag är fortfarande jag. 

 
 

 

Vill du höra vad jag har att 
säga? 

 

 

Jag vill själv bestämma vad 
jag ska göra idag. 

 

Ibland skäms jag. 
 

Jag är värd att bli mött med 
respekt. 

Inkludera mig i 
beslutsfattande gällande 

min vård. 
 
 

Jag vill fortfarande känna 
mig fin. 

 

 

Upplevelsen av relationens betydelse för värdighet i mötet med 

sjuksköterskan 

Har du tid för mig?  

Flera studier visade att underbemanning bland personalen var vanligt. Flera av de äldre 

upplevde att sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med tid för dem och att detta 

påverkade upplevelsen av värdighet i deras möte negativt (Holmberg et al., 2012; Høy et 

al., 2016; Tauber-Gilmore, 2017). Tidsbristen ledde till att flera personer upplevde att de 

blev obekväma när det inte fanns tillräckligt mycket personal. De beskrev att de inte ville 

be om hjälp för att de fick känslan av att sjuksköterskorna inte hade tid för dem. De ville 

inte störa och vara till besvär vilket ledde till en upplevelse av hotad värdighet (Kerr et 

al., 2020). Tauber-Gilmore (2017) beskrev i sin studie hur äldre personer ringt på klockan 

vid sjukhusvistelse och då blivit nekade hjälp för att tiden inte räckte till. Detta påverkade 

värdigheten negativt då de äldre upplevde sig vara besvärliga. Høy et al. (2016) beskrev 
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äldres upplevelse på ett vårdhem då personalen inte haft tid för dem som bodde där och 

hur en nyinflyttad person på boendet blivit lämnad ensam. Detta ledde till att den berörda 

kände sig rädd och ovärdigt bemött. Holmberg et al. (2012) beskrev hur de äldre upplevde 

att sjuksköterskorna som kom på hembesök rusade in i hemmet och skyndade på de äldre 

vilket resulterade i att de kände sig ovärdigt bemötta. I de fall där de äldre upplevt att 

sjuksköterskan haft tid att sitta ned och prata eller bara gett dem en känsla av att de har 

tid upplevdes stunden som värdig och värdefull (Dwyer et al., 2008; Oosterveld -Vlug et 

al., 2014). När sjuksköterskan tog sig tid och gjorde mer än det som krävdes, som att sitta 

ner och prata, blev upplevelsen av värdighet stärkt och de äldre personerna kände sig 

sedda och betydelsefulla. 

Vill du höra vad jag har att säga? 

Studier visade att när sjuksköterskorna satt ned en stund och samtalen kunde växa fram 

utan stress var betydelsefullt för att de äldre personerna skulle uppleva värdighet (Dwyer 

et al., 2008; Hall & Higginson, 2014; Oosterveld-Vlug et al., 2014). De äldre upplevde 

att sjuksköterskorna ofta befann sig fysiskt på arbetsplatsen men inte emotionellt. Det 

ledde till att samtalen inte gick på djupet eller blev intressanta utan slentrianmässiga och 

grunda, vilket gjorde det svårare att uppleva en värdefull relation (Dwyer et al., 2008). 

Personlig värdighet kunde påverkas i det vardagliga samtalet, genom att bli sedd och 

lyssnad på. De äldre upplevde att när sjuksköterskorna uppmärksammade dem, gav 

komplimanger, samt lyssnade på vad de hade att säga kunde göra skillnad i värdigheten i 

det vardagliga livet. Det upplevdes som ett professionellt och respektfullt bemötande för 

de äldre (Oosterveld-Vlug et al., 2014). 

Jag är värd att bli mött med respekt 

Då upplevelsen av värdighet minskade i takt med åldrande, uttryckte äldre i flera studier 

att mötet med sjuksköterskan var avgörande för att bevara och främja värdigheten 

(Baillie, 2009; Høy et al., 2016; Maben et al., 2012). Maben et al. beskrev hur flera av de 

äldre patienterna upplevde att de blev omkringflyttande som om de vore “paket”, detta 

upplevdes som ovärdigt och respektlöst. Webster och Bryan (2009) beskrev hur 

sjuksköterskor, när de pratade med varandra, talade på ett språk okänt för patienten. Detta 

resulterade i att personerna i studien menade att deras värdighet förminskades då de kände 

sig oviktiga och att de upplevde oro att de pratade illa om dem. De äldre ville också att 

de skulle få utrymme till kontroll och bevarad integritet som de menade grundade sig i 
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respekt för deras personliga behov. De äldre personerna upplevde bristande värdighet då 

de fick ett respektlöst bemötande och otillräcklig information om den egna vården. Det 

kunde vara tillfällen då de skulle flyttas från en avdelning till en annan eller, utan att själv 

ha bett om det, bli förflyttade mellan säng och fåtölj på deras rum (Webster & Bryan, 

2009).  

 

Upplevelsen av självbestämmande och delaktighet samt dess 

inverkan på värdighet 

Jag vill själv bestämma vad jag ska göra idag 

Det framkom i studier av Oosterveld-Vlug et al. (2013) och Slettebø et al. (2017) att det 

var viktigt för personer som bodde på vårdhem att de tillhörde sociala nätverk och gjorde 

meningsfulla aktiviteter för upplevelsen av värdighet, de äldre blev motiverade av 

sjuksköterskorna att ta initiativ till att delta. Slettebø et al. beskrev hur äldre personer på 

olika vårdhem i Skandinavien fick en ökad känsla av värdighet när det fanns möjlighet  

att välja aktiviteter som passade just dem. De äldre bodde på hemmet för att de behövde 

medicinsk hjälp och omvårdnad, känslan av att tiden var långdragen och meningslös 

minskade genom att personalen anordnade aktiviteter de äldre kunde välja mellan. 

Värdighet och välbefinnande gynnades av detta då de kunde känna sig delaktiga i sin 

vardag. Flera av de äldre beskrev i Slettebø et al. (2017) hur individanpassade akt iviteter 

fick dem att känna sig meningsfulla och att de bildade sociala nätverk genom det. I en 

studie beskrev en äldre kvinna hur deltagandet i aktiviteter på boendet ledde till djupare 

kontakt med andra personer på boendet. Detta resulterade i sin tur i att hon upplevde 

tillhörighet och att det gav livet mer mening och värdighet (Oosterveld -vlug et al., 2013). 

Även om värdigheten kunde stärkas av tillgång till aktiviteter, kunde det även upplevas 

som ovärdigt för de äldre i de fall där de blev pressade till att delta i oönskade aktiviteter 

(Høy et al., 2016). 

 

Kan vi göra det på mitt sätt? 

Baillie (2008) och Oosterveld-Vlug et al. (2013) beskrev att när de äldre hade möjlighet  

till eget beslutsfattande, kontroll och delaktighet gällande deras liv och vardag gynnades 
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upplevelsen av värdighet. Att de äldre inte kände sig delaktiga kunde leda till att de 

tappade kontroll över sin situation. Tauber-Gilmore et al. (2020) beskrev hur de äldre 

kände att de förlorade kontrollen när de inte förstod allt sjuksköterskorna pratade om, till 

exempel när de talade i svåra medicinska termer. De upplevde också att de ibland blev 

ignorerade när de bett om en tjänst eller hjälp med något de inte kunde utföra på egen 

hand istället för att få stöttning och kunna utföra det på det sättet de önskade. Hur de äldre 

var delaktiga i sin vård och sin vardag kunde illustreras på flera sätt. Holmberg et al. 

(2012) beskrev hur äldre personer ville hjälpa till så mycket som möjligt i sin egen 

omvårdnad. Vid dusch eller påklädning var det viktigt att de kunde utföra en del av detta 

med stöttning av omvårdnadspersonalen. De som var i behov av vård var ofta experter på 

sina egna sjukdomar vilket ledde till att det var viktigt för den äldre personen att 

sjuksköterskan uppmärksammade och tog hänsyn till deras erfarenheter och tankar i deras 

möte, vilket fick de äldre att känna sig mer delaktiga och upplevelsen av värdighet 

främjades. 

Inkludera mig i beslut som ska tas gällande min vård 

Delaktighet kunde uppnås genom att de äldre personerna var med och bestämde om sin 

vård, detta beskrev Kerr et. al (2020) i sin studie. Att de var delaktiga och kunde ta beslut 

var en stor del i upplevelsen av värdighet. När beslut skulle tas var det ofta att personalen 

riktade frågan till närstående som var närvarande och inte till patienterna själva vilket 

hotade upplevelsen av värdighet. Upplevelsen av värdighet sänktes när läkemedel byttes 

ut utan att det diskuterades med den äldre. Detta ledde till misstro och oro samt en känsla 

av bristande kontroll över sin situation (Kerr et al., 2020). När de äldre fick chans att 

uttrycka sina känslor kring beslutsfattanden främjades upplevelsen av värdighet (Hall & 

Higginson, 2014; Kerr et al., 2020). I Kerr et al. beskrevs också den motsatta upplevelsen, 

att när sjuksköterskan informerade om saker som var svåra att förstå till närstående, kunde 

de äldre lättare ta till sig informationen och det resulterade i ett värdigt möte.  

Upplevelsen av hur integritet och en respektfull omvårdnad påverkar 

värdighet 

Kroppsligt åldrande, men jag är fortfarande jag 

I flera studier beskrev äldre personer det kroppsliga åldrandet och hur det påverkade 

upplevelsen av värdighet (Dwyer et al., 2008; Franklin et al., 2006; Høy et al., 2016; 
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Oosterveld-vlug et al., 2013; Tauber-Gilmore 2017). Dessa studier beskrev det naturliga 

åldrandets baksidor vilka kunde vara: att behöva använda hjälpmedel, att behöva hjälp 

med hygien eller att bli matad. Hur upplevelsen av värdighet påverkades av dessa faktorer 

var det skilda meningar i. Någon äldre menade att upplevelsen av värdighet blev påverkad 

och kunde inte förändras till det bättre. Andra äldre beskrev hur sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal kunde med deras professionella bemötande höja upplevelsen av 

värdigheten. Detta genom att visa att det inte var något som skapade problem och att 

behovet av hjälp och stöttning var något naturligt. Tiden var också en viktig aspekt då 

äldre personer över tid kunde acceptera deras kroppsliga förändringar och med det 

försvann även känslan av minskad värdighet (Oosterveld-vlug et al., 2013). I Franklin et 

al. (2008) beskrevs upplevelsen av att vara beroende av andra, till exempel vid 

toalettbesök, som ett hot mot värdighet. Det kunde upplevas som en förminskande 

situation då självständigheten begränsades. Flera beskrev också hur detta kunde leda till 

att skam uppstod, då andra såg en i utsatta situationer som kunde vara pinsamma.  

 

Ibland skäms jag 

Brist på kroppskontroll var en faktor som kunde göra livet generande och som påverkade 

känslan av värdighet (Høy et al., 2016). Flertalet av de äldre hade viss förståelse för att 

när de blev inlagda på sjukhus fanns tillfällen då integriteten inte kunde värnas om och 

de kunde uppleva skam. Webster och Bryan (2008) beskrev också hur sjuksköterskor inte 

uppmärksammade dessa situationer på grund av att de utförde arbetet på rutin, men det 

hade betydelse för värdigheten för de äldre. Oosterveld-Vlug et al. (2013) beskrev hur 

äldre personer som bodde på vårdhem kunde uppleva det pinsamt till en början när 

sjuksköterskorna skulle hjälpa dom med till exempel intimhygien, men när det väl blivit  

en vana var det inte längre lika pinsamt.  

 

En faktor som kunde påverka värdighet och som sågs som en naturlig del i åldrandet var 

problem med elimination. I en studie beskrevs det hur det kunde upplevas som besvärande 

då personal bytte skydd eller underkläder på den äldre personen. En person beskrev hur 

hon hade råkat urinera på golvet och att detta var något som var genant. Dock beskrev 

hon att sjuksköterskor kunde påverka hennes känsla av värdighet genom att hjälpa henne 

på ett värdigt sätt. Genom att sjuksköterskor hanterade genanta händelser odramatiskt och 
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med förståelse för den äldre, kunde upplevelsen av värdighet förbli opåverkad 

(Oosterveld-Vlug et al., 2013; Webster & Bryan, 2008).  

 

Jag vill fortfarande känna mig fin 

Høy et al. (2016) beskrev hur upplevelsen av värdighet blev stärkt när de äldre fick känna 

sig fina och när de hade möjlighet att påverka sitt yttre. Utseendet beskrevs som en viktig 

del i samhället och det var även en viktig del i känslan av att kunna minska sin sårbarhet. 

Utseendet var ett tydligt sätt att känna välbefinnande eller normalitet samt att känna sig 

som sig själv, trots sjukdom och åldrande. En kvinna i en studie beskrev hur viktigt det 

var för henne att hon fortfarande kunde sminka sig och göra sig fin i håret. Hon berättade 

att utseendet var viktigt för henne och att hon uppskattade att sjuksköterskorna var 

intresserade och hjälpte henne med detta, det stärkte hennes upplevelse av värdighet (Høy 

et al., 2016).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionens syfte är att påvisa hur kvaliteten har säkerställts i studien genom att 

diskutera det egna arbetet och ha ett kritiskt förhållningssätt till det som gjorts. Det är 

viktigt att diskutera både styrkor och svagheter i arbetet (Henricson, 2017). För att 

bedöma studiens kvalitet används begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålit lighet och 

överförbarhet som är vanliga kvalitetskriterier i kvalitativa studier (Shenton, 2004).  

 

Enligt Shenton (2004) stärks tillförlitligheten i studien då resultatet anses svara på det 

som studien avsåg att undersöka. Tillförlitligheten bestäms också av hur informationen 

tagits fram, vilket inkluderar datainsamling, analys- och granskningsarbete. Syftet var att 

beskriva äldres upplevelse av värdighet och genom att bygga resultatet utifrån kategorier 

som återspeglar de äldres egna upplevelser stärks tillförlitligheten. Shenton (2004) menar 

att en djupgående beskrivning av upplevelser stärker tillförlitligheten. Tre databaser inom 

omvårdnad med hög kvalitet har använts och sökord som “upplevelse” och “erfarenheter” 

har använts för att få träffar med berättelser om upplevelsen av värdighet. Detta menar 
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Shenton (2004) stärker tillförlitligheten då förutsättningarna för att resultatet ska spegla 

syftet och stämma överens med verkligheten ökar. Sökningen gjordes i tre databaser 

vilket genererade en bred sökning som gav goda möjligheter till en övergripande 

datainsamling. Något som försvårade analysprocessen var att en del av artiklarna som 

användes innehöll berättelser både från patienter, närstående och personal. De artiklar 

som markerat vem som sagt vad kunde ändå behållas i studien. Vissa artiklar innehöll 

också berättelser från personer som var yngre än de som studien syftade till. Trots detta 

ingick de i urvalet då det tydligt framgick när det var en äldre person som delade med sig 

av upplevelsen. För att nå artiklar som svarade på syftet fick sökningarna i de olika 

databaserna anpassas, sökningen i PubMed kompletterades med sökordet “patient” samt 

att sökordet “nurse” valdes bort i den sökningen. Detta gjordes för att sökningar där 

“nurse” ingick och “patient” inte var med, främst gav träffar på sjuksköterskans 

perspektiv och inte patientens. Slutligen har studien granskats av lärare samt studenter 

kontinuerligt under skrivprocessen. Under seminarier har studenter gett kritik och genom 

detta har texten utvecklats. Vid handledningstillfällen har handledare granskat studien 

och gett sina professionella synpunkter, detta menar Shenton (2004) stärker 

tillförlitligheten.  

 

Det fanns en intention att beskriva metoden på ett tydligt och strukturerat sätt så att 

utomstående skulle kunna nå ett liknande resultat. Shenton (2004) menar att studiens 

verifierbarhet bestäms av hur väl metoden är presenterad. Vi beskriver vad som gjorts 

steg för steg, vilket grundats i en noggrann planering innan studien påbörjades. Under 

rubriken “Sökvägar och urval” är både pilotsökningen och den egentliga 

informationssökningen presenterad. De tillhörande sökscheman är också redovisade 

(Bilaga 1,2,3) där alla nyckelord från syftet återfinns. Sökningen är noggrant beskriven 

för att någon annan skulle kunna följa den beskrivna metoden och nå liknande resultat. 

Vidare under rubriken “Granskning och analys” beskriver vi hur den insamlade 

informationen behandlats, alltså hur informationssökningen lett till dem fynd som 

resultatet byggs på. HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar (2016) samt Fribergs 

(2017) analysmodell i fem steg, som använts för att granska respektive analysera 

innehållet, är presenterade i metodavsnittet. Vidare beskrivs även hur vi praktiskt 

strukturerat upp analysen och följer tydligt de steg som Fribergs modell är uppbyggd på. 
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Shenton (2004) beskriver begreppet pålitlighet som ett tillfälle för forskaren att använda 

sin objektivitet. Det är av största vikt att vidta åtgärder för att resultatet ska bestå av 

informationen som artiklarna givit och inte forskarnas egna uppfattningar och 

preferenser. I denna studie har detta möjliggjorts genom att vi har skrivit och diskuterat 

förförståelse, och haft den i åtanke genom hela processen. Vi har båda deltagit i analysen, 

detta för att objektiviteten ska vara så hög som möjligt. Genom att vi genomfört analysen 

tillsammans, blir det svårare att vår förförståelse påverkat analysen eftersom vi har skilda 

erfarenheter av ämnet. Vissa artiklar är presenterade mer än andra, vilket kan bero på att 

de har stämt överens med förförståelsen. Då artiklarna i urvalet var engelskspråkiga 

översattes de till svenska i analysprocessen, det medförde en risk för feltolkning av 

informationen.  

 

Överförbarhet bestäms av möjligheten att tillämpa resultatet i en annan kontext eller 

grupp. Enligt Shenton (2004) bedöms detta genom att fokusera på urvalet i studien, hur 

kontexten beskrivits och abstraktionsnivå för resultatets teman. Denna studie har utgått 

ifrån äldre och således har också urvalet bestått av äldre människor, dock finns det 

möjlighet att överföra delar av resultatet till en yngre urvalsgrupp då kontexten är så pass 

öppen. Överförbarheten till yngre personer gäller med undantag från de resultatsom 

endast berör åldrandet. I alla åldrar och i alla kontexter inom sjukvården träffar människor 

någon gång en sjuksköterska och det går att göra studier i andra åldersgrupper. I flera 

kontexter möter personer annan sjukvårdspersonal än sjuksköterskan vilket också leder 

till att resultatet sannolikt kan appliceras även på dessa yrkesgrupper. Begreppet 

värdighet är också något som följer med en person livet igenom och det viktigaste är att 

personerna som är medverkande i studien har en förståelse eller en uppfattning för vad 

värdighet betyder för just dem. Studierna som använts i resultatet är genomförda i 

Australien samt i europeiska länder, där samhällsstrukturer ofta ser ut på liknande vis, 

detta leder till att överförbarheten stärks mot dessa länder. Vi har strävat efter en 

abstraktionsnivå som var balanserad, kategorierna beskriver upplevelser och känslor som 

kan återfinnas i flera kontexter. Upplevelsen av att fortfarande vilja känna sig fin skulle 

exempelvis kunna överföras på cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling. 

Upplevelsen av att vilja bli mött med respekt och få möjlighet att bestämma över sin vård 

kan överföras till de flesta personer som behöver vård och omsorg.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldres upplevelse av värdighet i mötet 

med sjuksköterskan. Resultatet grundades i tre övergripande områden. Dessa var: 

upplevelsen av relationens betydelse för värdighet i mötet med sjuksköterskan, 

upplevelsen av självbestämmande och delaktighet samt dess inverkan på värdighet och 

upplevelsen av hur integritet och en respektfull omvårdnad påverkar värdighet. 

Resultatet kommer vidare att diskuteras utifrån tre fynd som valts ut  med stöd av Sígrídurs 

Halldórsdóttírs omvårdnadsteori “Caring and uncaring encounters”. Den valda 

omvårdnadsteorin grundar sig i två övergripande metaforer där den första är “bryggan”. 

Bryggan symboliserar en öppenhet i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Den 

andra metaforen är “väggen” som symboliserar ett hinder i relationen där parterna inte 

når fram till varandra (Halldórsdóttír, 1996). 

 

Figur 1: Halldórsdóttírs teori om 'caring' och 'uncaring'. Bryggan står för de attribut som 

utgör ett möte som ses som 'caring' medan väggen symboliserar de attribut som står för 

'uncaring'. Fritt översatt efter Wiman och Wikblad, 2004. 

 

 

När du har tid för mig upplever jag att min värdighet stärks 

När äldre upplever stressfria möten och känner att sjuksköterskan har tid till att 

uppmärksamma dem och till att skapa djupare relationer främjas värdigheten. Tid som 

används för att skapa närvaro och för att upprätthålla en relation är således central för att 
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bryggan ska uppstå. I denna studie framkom det att tid var en viktig faktor för äldres 

upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. Värdigheten främjades då 

sjuksköterskan hade tid för att uppmärksamma personerna, för att samtala och ge dem 

äldre komplimanger. 

 

Att upplevelsen av värdighet främjas när sjuksköterskan har tid för patienterna kan även 

ses inom andra vårdgrupper. Molin (2018) beskriver i sin studie hur konceptet “time 

together” kunde påverka patientens dagliga liv på vårdavdelningar. Studien genomfördes 

på en psykiatrisk vårdavdelning och gick ut på att patienter och vårdpersonal skulle 

planera och utöva dagliga aktiviteter tillsammans varje dag. Patienterna upplevde att de 

blev sedda som människor av personalen. De upplevde också ett jämlikt partnerskap när 

de planerade och utförde aktiviteterna tillsammans. Det var tydligt i den föreliggande 

studien att äldre personer upplevde värdighet när sjuksköterskan hade tid för dem och 

aspekterna som tas upp i Molins studie återfinns även i föreliggande studie. Det var också 

tydligt att det inte bara handlade om den faktiska tiden som lades ner på de äldre 

personerna, utan att sjuksköterskan var närvarande i ögonblicket både fysiskt och 

psykiskt.  

 

Halldórsdóttír (1996) beskriver i sin teori hur en brygga kan byggas när sjuksköterskan 

är hundra procent närvarande i mötet med patienten. Hon beskriver det som att vara 

fullständigt närvarande i nuet både fysiskt samt psykiskt och genom detta vara närvarande 

i dialoger. När de äldre personerna i föreliggande studie beskriver hur tid främjar 

värdighet så beskriver de också hur en brygga kan bildas mellan dem och sjuksköterskan. 

Genom att ge tid och närvaro kan sjuksköterskan minska risken för att upplevelsen av 

värdighet är hotad och att det skulle leda till att de äldre personerna upplever försämring 

i sitt psykiska välbefinnande. För att tillämpa ett etiskt förhållningssätt skulle det vara 

lämpligt att utgå från närhetsetik. Sandman och Kjellström (2015) beskriver närhetsetik 

som vikten av mötet med den andra personen och våra handlingar i detta möte. I mötet 

ska den andre ses som en individuell människa som styrs av egna känslor. Fynden i denna 

studie styrker detta etiska förhållningssätt genom att understryka vikten av tid och närvaro 

i mötet med sjuksköterskan.  
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Att främja värdighet bör gå hand i hand med att förebygga psykisk ohälsa bland de äldre. 

Då de äldre personerna i denna studie menar att ett betydelsefullt möte med 

sjuksköterskan kan främja personens upplevda värdighet och därmed deras psykiska 

hälsa, bör dessa två faktorer alltid uppmärksammas för att främja äldres välbefinnande. 

Psykisk ohälsa är väl utbrett i samhället och är vanligt bland äldre. Var tredje kvinna och 

var femte man över 77 år lider av ångest. Många gånger uppmärksammas inte den 

psykiska ohälsan bland äldre, varken av de själva eller av vårdpersonal, utan ses som en 

del av åldrandet (Folkhälsomyndigheten, 2019). Många äldre lever med ångest eller 

depression och blir medicinerade för det, vilket är ett dilemma då äldre ofta 

övermedicineras och felmedicineras (Krekula, 2017). Om sjuksköterskan hade varit helt 

närvarande i mötet med de äldre personer skulle behovet av läkemedel kunna reduceras. 

Molin (2018) ger exempel på hur ångestdämpande aktiviteter som dans, konst och musik 

använts som förstahandsval istället för medicinering. Dessa behandlingsmetoder skulle 

främst kunna överföras till äldrevården där även annan sjukvårdspersonal än 

sjuksköterskan kan använda dem. Därmed skulle bryggan mellan sjuksköterska och 

patient kunna stärkas genom att erbjuda tid, god omvårdnad och hundra procent närvaro. 

 

När jag blir inkluderad i beslutsfattande gällande min vård främjas min värdighet  

En avgörande faktor för bevarad värdighet är äldres möjlighet att vara delaktiga i beslut 

gällande den egna vården. Det framgick i denna studie att när de äldre blev inkluderade i 

beslutsfattande främjades deras värdighet och sjuksköterskans roll var betydelsefull för 

att äldre skulle uppnå delaktighet i beslutsfattande. Genom dialog och hänsyn till de äldres 

eget beslutsfattande kunde värdigheten bevaras. I en studie genomförd i Kanada gällande 

sköra äldre under Covid-19 pandemin (Chase, 2020) visade det sig att de äldre bör vara 

med och fatta beslut gällande deras vård, bland annat i beslut om eventuell intensivvård 

och återupplivning. Avsikten med att göra dem delaktiga i beslutsfattandet var att minska 

deras lidande då de var de mest utsatta i den kris som rådde. De äldre behövde i detta läge 

behandlas med respekt och deras autonomi skulle skyddas. Det kan likställas med det 

som framkommit i denna litteraturstudie, att åldern inte ska vara en avgörande faktor för 

vad den enskildes röst är värd.  

 



 

24 

 

Oavsett vilken ålder personen besitter ska möjligheten finnas att uttrycka egna önskemål 

och känslor gällande den egna vården. Blir den äldre personen begränsad i detta är det en 

fråga gällande bristande autonomi och personens värdighet blir därmed hotad. Sandman 

och Kjellström (2015) beskriver autonomi som människans förmåga och möjlighet att 

bestämma över sitt liv. De beskriver också hur det grundar sig i att personen måste vara 

beslutskompetent och att det etiska värdet består av att själv kunna verkställa det liv 

individen vill leva. Det kan också innebära att personen får hjälp och stöd men ändå 

utrymme att ha ett självbestämmande. Eget beslutsfattande och autonomi bör alltid 

beaktas, oberoende av individens ålder.  

 

Ett samhällsproblem som berör den äldre befolkningen är ålderism vilket kan beskrivas 

som när olika åldersgrupper vänds emot varandra eller problematiken i att medelålders 

personer har fördomar mot både äldre och yngre åldersgrupper (Krekula, 2017). Ålderism 

kan yttra sig i varierande kontexter, sjukvården är ett område där främst äldre blir utsatta. 

Exempel på detta kan vara förskrivning av olämpliga läkemedel, att kommunikation från 

vårdpersonal upplevs nedlåtande och att äldre sällan blir involverade i beslut samt att de 

i lägre utsträckning än andra åldersgrupper blir erbjudna utredning och behandling som 

syftar till att förlänga liv (Krekula, 2017). Detta går i linje med de fynd som presenterats 

gällande äldres upplevelse av självbestämmande och beslutsfattande. När äldre blir 

utsatta för ålderism så minskar deras upplevelse av värdighet. Detta kan sjuksköterskan 

påverka genom att involvera de äldre i beslut som rör dem. Slutsatsen som dras är att när 

den äldres röst inte blir hörd i beslut gällande sin vård, hotas värdigheten och i detta möte 

kan sjuksköterskan påverka den äldres upplevelse av värdighet. Halldórsdóttír (1996) 

beskriver i sin teori hur mötet mellan sjuksköterskan och personen kan stärka individens 

självbestämmande och vikten av att personen upplever kontroll i sin situation. Detta leder 

till ökat välbefinnande och främjad hälsa.  

 

Att bli sedd för den jag är och inte för det kroppsliga åldrandet främjar värdigheten  

Äldres kroppsliga åldrande kan leda till hotad värdighet men genom ett professionellt 

förhållningssätt kan sjuksköterskan bidra till bevarad värdighet. Resultatet i denna 

litteraturstudie visade att olika fysiska begränsningar eller förändrade förmågor 

upplevdes som ett hinder i att vara självständig och att sjuksköterskan bar ett stort ansvar 
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för att värna om den äldres värdighet. De äldres upplevelse av värdighet främjades när 

sjuksköterskan mötte dem med ett professionellt förhållningssätt och att deras kroppsliga 

åldrande inte påverkade sjuksköterskornas bild av dem som människor. Värdigheten 

visade sig vara hotad när åldern spelade in för bemötandet, där sjuksköterskans roll var 

avgörande för att värna de äldres värdighet.  

 

Litteraturstudiens resultat stärks av tidigare forskning som beskriver upplevelsen ur 

sjuksköterskans perspektiv. Šaňáková och Čáp (2018) belyser hur sjuksköterskans 

upplevelse av att stärka äldres värdighet till stor del handlar om respektfullt bemötande, 

att uppmärksamma de äldres behov av avskildhet och att respektera deras osäkerhet vid 

genanta situationer. Šaňáková och Čáp beskriver hur de äldres värdighet ofta blir förlorad 

när de blir inlagda på sjukhus och att det är sjuksköterskans uppgift att de återfår 

värdigheten. Vid sjukhusvistelse försvinner en stor del av den avskildhet de har hemma, 

speciellt vid inläggning på flersal. Att erbjuda total avskildhet i samband med elimination 

eller vid byte av inkontinensskydd är svårt och det är viktigt att sjuksköterskan visar 

förståelse i dessa situationer och att de gör allt för att genomföra uppgiften så avskilt och 

respektfullt som möjligt. Genom att exempelvis be besökare att lämna salen främjar 

känslan av värdighet. Halldórsdóttír (1996) menar i sin teori att sjuksköterskans ointresse 

och distansering från personen kan leda till att relationen blockeras av den metaforiska 

väggen. Detta ökar risken för att personen inte ska känna sig respekterad. Det framkom i 

den föreliggande studien att respektfullt bemötande var en avgörande faktor för värdighet 

och enligt Halldórsdóttír (1996) upplevs ett genuint intresse från sjuksköterskan som en 

grundpelare i detta.  

 

Studiens resultat tyder på att förståelsen för äldres upplevelser och mående ofta brister. 

Att bli skör och sjuk ses ofta som en naturlig del av åldrandet, med detta ökade risken för 

att upplevelsen av värdighet skulle hotas. Litteraturstudien visade också att äldre 

upplevde sig vara besvärliga eller att de skämdes för att åldern tog ut sin rätt. Sandman 

och Kjellström (2015) beskriver att genom att beakta en persons människovärde och 

värdighet undviks diskriminering baserat på bland annat ålder. För att äldre personer ska 

uppleva värdighet i mötet med sjuksköterskan måste sjuksköterskan förhålla sig till 
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åldrandet med ett respektfullt och professionellt bemötande. Genom att visa att det 

kroppsliga åldrande inte ändrar deras människovärde bevaras värdigheten. 

Slutsats 

I Sverige är det vanligt att äldre har många sjukdomar och komplexa vårdbehov, vilket  

också ökar kraven på kompetenta sjuksköterskor som kan värna om de äldres värdighet 

och välbefinnande. Att värna om äldres värdighet är något varje sjuksköterska aktivt bör 

sträva efter i det dagliga arbetet, då det visat sig att värdigheten upplevs som hotad när 

människan kliver in i den så kallade ålderdomen. Genom ett respektfullt och 

professionellt bemötande kan äldres värdighet bevaras och deras välbefinnande främjas.  

Detta uppnås inte alltid och på grund av sjuksköterskans brist på tid, kunskap eller 

eftertanke. Genom att belysa detta ämne är denna studie ämnad att minska äldres 

upplevelser av ett ovärdigt möte med sjuksköterskan eller vården överlag. Äldre ska få 

den tid de behöver i mötet med sjuksköterskan, de ska bli sedda, uppmärksammade och 

lyssnade på samt genom självbestämmande och delaktighet få kontroll över sin vård och 

vardag. Det kroppsliga åldrandet ska inte behöva generera känslor av skam, utan äldre 

ska bli sedda för vilka de är och vilka de varit. Med dessa grundläggande möjligheter 

främjas äldres värdighet i mötet med sjuksköterskan.  

 

Under studien har forskning utifrån äldre personers perspektiv genomförda inom 

akutvården saknats. Ytterligare studier inom just det området hade ökat möjligheterna att 

åtgärda de brister som finns. För att värna om äldre och för att göra vården till en trygg 

plats för alla som hamnar i en situation där de är beroende av vård på sjukhus eller på 

vårdhem krävs utbildning av personal men också förbättringsarbeten i den praktiska 

vardagen där vården bedrivs. Det behövs också resurser i form av personal för att kunna 

ge tid till de äldre i vården. Att sjuksköterskor ska kunna räcka till för att uppfylla äldres 

behov är betydelsefullt för upplevelsen av värdighet.  
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Sökschema Bilaga 1 

Databas: Cinahl 
Datum:  

Syfte: Syftet var att beskriva äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med 

sjuksköterskan. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Erfarenhet Experience* [fritext] OR Hermeneutic* [fritext] OR 
Phenomenology [fritext] OR Interview* [fritext] OR 
Qualitative [fritext] 
 

735,852  

2. Värdighet  “Human dignity” [MH] Dignity [fritext] OR “Self-
respect” [fritext] OR Worthiness [fritext] OR 
Personhood [fritext] OR Autonomy [fritext]  

37,097  

3. Äldre Aged [MH] OR “Elderly people” [fritext] OR “Elderly 
person*” [fritext] OR Aged [fritext] OR Retired 
[fritext] OR “Older person*” [fritext] OR “Older 
people” [fritext] OR “Older age*” [fritext] OR 
“Elderly” [fritext] 

1,004,409  

4. Vårdområde “Hospital units” [MH] “Care unit*” [fritext] OR 
“Nursing home*” [fritext] OR “Health care” [fritext] 
OR Hospital*[fritext] OR "Gerontologic Nursing" 
[MH] OR "Geriatrics" [MH] OR "Gerontologic Care" 
[MH] OR “Health services for the aged” [MH] 

1,102,102  

5. Sjuksköterska Nurses [MH] OR Nurse [fritext] OR "Gerontologic 
Nurse Practitioners" [MH] OR "Geriatricians" [MH] 

517,879  

6. 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 430  

Begränsningar Peer reviewed, engelskspråkig, publiceringsår 2005-
2020 

292 7 
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Sökschema Bilaga 2 

 

Databas: PubMed 
Datum: 24/11 2020 

Syfte: Syftet var att beskriva äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med 

sjuksköterskan. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Upplevelse “Life change event” [Mesh term] OR life experience 
[All fields] OR Interview [All fields] OR Qualitative [All 
fields] 
 

1,250,749  

2. Värdighet  Personhood [Mesh term] OR “Human Dignity” [All 
fields] OR Dignity [All fields] OR Self-respect [All 
fields] OR Worthiness [All fields] OR Worthy [All 
fields] OR Personhood [All fields] Autonomy [All 
fields]  

71,204  

3. Äldre Aged [Mesh term] OR “Aged, 80 and over” [Mesh 
term] OR “Elderly person” [All fields] OR “Older 
person” [All fields] OR “Elderly” [All fields]  

5,505,446  

4. Vårdområde “Health facilities” [Mesh] “Hospital units” [Mesh 
terms] OR “Homes for the aged”[Mesh] OR "Health 
services for the aged" [Mesh] OR “Care unit” [All 
fields] OR “Nursing home” [All fields] OR Geriatrics 
[All fields]  

358,670  

5. Patient “Patients” [Mesh] OR Patient perspective [All fields] 
OR Patient [All fields] 

7,181,068  

6. 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 379  

Begränsningar publiceringsår 2005-2020 + Engelskspråkiga artiklar 284 2* 

Manuell sökning 1 “Three nursing home residents speak about meaning 
at the end of life” 

1 1 

Manuell sökning 2 “Views on dignity of elderly nursing home residents”  1 1 

*4 dubbletter togs bort. 
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Sökschema Bilaga 3 

 

Databas: PSYCINFO 
Datum: 24/11 2020 

Syfte: Syftet var att beskriva äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med 

sjuksköterskan. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Upplevelse “Phenomenology” [MS] OR experience [fritext] OR 
Interview* [fritext] OR Qualitative [fritext] OR “Life 
experience” [fritext] 
 

1,098,087  

2. Värdighet Autonomy [MS] OR Dignity [MS] OR Personhood 
[abstract] OR Selfrespect [abstract] OR Autonomy 
[abstract] 

36,132  

3. Äldre Aged [MS] OR “aged, 80 and over” [MS] OR “Older 
Age” [fritext] OR Eldery [fritext] OR Aged [fritext] OR 
Resident* [fritext] 

801,454  

4. Vårdområde Geriatrics [MS] OR “Hospital units” [MS] OR 
Hospitals [MS] OR “Hospital environment“ [MS] OR 
Hospitalization [MS] OR “Hospitalized patients” [MS] 
OR “Hospital setting*” [fritext] OR “Care unit” 
[fritext] OR “Nursing home*” [fritext]  

88,087  

5. 1 AND 2 AND 3 AND 4 503  

Begränsningar Publiceringsår 2005-2020 + Engelskspråkiga artiklar + 
Peer-reviewed 

378 3 
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Artikelöversikt Bilaga 4 
 

Författare 
Titel 

Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlings- 

metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Slettebø A., Sæteren 

B., Caspari S., 

Lohne V., 

Rehnsfeldt A. W., 

Tolo Heggestad A. 

K., Lillestø B., Høy 

B., Råholm M-B., 

Lindwall L., 

Aasgaard T. & 

Nåden D. 

 

The significance of 

meaningful and 

enjoyable activities 

for nursing home 

resident’s 

experiences of 

dignity 

 

Norge, Danmark och 

Sverige, 2017 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

boende på ett 

vårdhem 

upplever 

värdighet 

genom 

möjlighet till 

aktiviteter som 

främjar 

mening och 

glädje i deras 

dagliga liv 

Ändamålsenligt urval 

 

Sex olika vårdhem i 

Skandinavien 

 

28 deltagare 

8 män, 20 kvinnor 

62-103 år 

 

Inklusions- och 

exklusionsteorier nämns 

ej. 

 

Bortfall är ej 

presenterade. 

 

Ostrukturerad intervju.  

Dataninsamling 2010-

2011.  

 

Intervjuer 40-70 

minuter på en ostört 

plats på vårdhemmen.  

 

 

Intervjuerna bandades 

och transkriberades ord 

för ord. 

 

Tematisk 

innehållsanalys. 

 

Etiskt övervägande, 

samt etiskt 

godkännande. 

Huvudresultat: 

*Främjad 

värdighet 

genom 

meningsfullt 

deltagande i 

aktivitet.  

  

*främjad 

värdighet 

genom 

upplevelsen av 

roande 

individanpassa

d aktivitet. 

 

Resultatet svarar tydligt på 

syftet med citerade 

upplevelser. Studiens 

tillförlitlighet stärks av 

detta. 

 

 

Metoden är något svagt 

beskriven. Detta sänker 

studiens verifierbarhet. 

 

 

Alla forskare har deltagit i 

analysen. Vilket stärker 

pålitligheten. 

 

 

Urvalet bestod av deltagare 

från skandinaviska länder. 

Kontexten är väl beskriven 

detta stärker studiens 

överförbarhet.  

Oosterveld-Vlug 

M.G., Pasman H. R. 

W., Van gennip I. 

E., Muller M.T., 

Willems D.L. & 

Onwuteaka-PH 

ilipsen B.D. 

 

Dignity and the 

factors that influence 

it according to 

nursing home 

residents: a  

qualitative interview 

study 

Nederländerna, 2014 

Syftet var att 

få insikt i hur 

boende på ett 

vårdhem 

upplever 

personlig 

värdighet och 

faktorer som 

sänker eller 

stärker den  

Ändamålsenligt urval 

 

53 personer blev 

tillfrågade. 23 bortfall. 

 

30 deltagare 

12 män, 18 Kvinnor 

49-102 år 

 

Exklusionskriter: 

Personer med 

demenssjukdom och 

personer som endast var 

på boendet en kort tid. 

 

Semistrukturerad intervju. 

Datainsamling maj 

2010 och juni 2011.  

 

45-60 minuter. 

 

Intervjuerna bandades 

och transkriberades ord 

för ord. 

 

Tematisk 

innehållsanalys. 

 

Etiskt övervägande 

samt etiskt 

godkännande. 

Huvudresultat:  

3 huvudteman 

som blir 

hotade av 

ohälsa. 

 

*Det 

individuella 

jaget. 

 

*Det relativa 

jaget. 

 

*Det sociala 

jaget. 

 

 

Tillförlitlighet stärks då 

studien svarar på syftet och 

citaten i resultatet tyder på 

att intervjuerna gått in på 

djupet. 

Verifierbarhet sänks då 

metoden inte är tillräckligt 

utförligt beskriven. 

Pålitlighet sänks då det inte 

finns någon förförståelse 

beskriven, Den stärks av att 

alla forskare har deltagit i 

analysen. 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven 

och temans 

abstraktionsnivån är låg. 
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Hall, S. & 

Higginson. J, I. 

 

Maintaining dignity 

for residents of care 

homes: A qualitative 

study of the views of 

care home staff, 

community nurses, 

residents and their 

families. 

 

England, 2014. 

Syftet var att 

undersöka och 

jämföra 

omvårdnadspe

rsonal, boende 

och anhörigas 

syn på 

värdighet och 

hur den 

upprätthålls  

Ändamålsenligt urval 

 

121 deltagare 

103 kvinnor, 18 män 

Semistrukturerad intervju. 

 

Intervjuer hölls i 

hemmet eller på 

arbetet. 

 

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades, 

7 fall där deltagarna ej 

ville bli inspelade. 

 

Tematisk 

innehållsanalys. 
 

Huvudresultat: 

8 teman. 

*Självständigh

et, autonomi, 

val & kontroll. 

*Avskildhet. 

*Komfort och 

vård. 

*Individualitet 

*Respekt 

*Kommunikat

ion 

*Fysiskt 

utseende 

*Bli sedd som 

en människa  

Tillförlitligheten stärks då 

studien svarar på sitt syfte 

och citaten som finns med i 

resultatet tyder på att 

intervjuerna gått in på 

djupet. 

 

Verifierbarheten stärks då 

metoden är beskriven 

tydligt med 

intervjufrågorna 

nedskrivna. 

 

Pålitligheten stärks då  båda 

författarna varit med i 

analysen. Den sänks av att 

det inte finns någon 

förförståelse nedskriven. 

 

Överförbarheten sänks då 

kontexten inte är beskriven 

utförligt. 

 

 

Bryan, K & 

Webster, C. 

 

Older people’s views 

of dignity and how it 

can be promoted in a 

hospital environment 

 

England, 2009 

 

Studien 

undersökte 

äldre 

patienters 

upplevelse av 

att vårdas på 

sjukhus, för att 

utforska deras 

syn på 

värdighet och 

på faktorer 

som stärker 

värdighet 
 

Ändamålsenligt urval 

 

22 patienter blev 

tillfrågade, 15 tackade ja.  

13 kvinnor, 2 män.  

78-83 år 

 

Exklusionskriter: 

patienter som inte skulle 

hem efter 

sjukhusvistelsen, patienter 

som inte förstod/pratade 

engelska utan tolk och 

patienter som hade 

psykiatriska diagnoser 

eller kognitiv svikt. 

 

Semistrukturerad intervju.  

 

Intervjuer mellan 45-

60 minuter. 

 

Intervjuer spelades in 

och transkriberades  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Huvudresultat: 

5 teman. 

*Avskildhet 

*Renlighet 

*Åldrande 

med värdighet 

*Kommunikat

ion 

*Självständigh

et/kontroll. 

 
 

Tillförlitligheten stärktes 

då studien svarade på syftet 

och citaten i resultatdelen 

var beskrivande.  

 

Verifierbarheten sänks då 

metoddelen inte var väl 

beskriven. 

 

Pålitligheten stärks då båda 

författarna deltog i 

analysen. Den sänks av att 

studien saknar 

förförståelse. 

 

Överförbarheten sänks då 

kontexten inte är väl 

beskriven.  
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Holmberg. M, 

Valmari. G & 

Lundgren. M, S. 

 

Patients’ experiences 

of homecare nursing: 

balancing the duality 

between obtaining 

care and to maintain 

dignity and self-

determination 

 

Sverige, 2012 

Syftet var att 

beskriva 

patienters 

upplevelse och 

uppfattning av 

att få vård av 

sjuksköterskor 

i hemmet 

Ändamålsenligt urval 

 

25 personer blev 

tillfrågade, 4 personers 

bortfall. 

 

11 kvinnor, 10 män 

Ålder 52-99 år. 

 

 

Forskningsintervju med 

öppna frågor.  

 

 

 

 

Datainsamling Juni-

November 2008. 

 

Intervjuer hölls i 

deltagarnas hem. 

 

Intervjuer mellan 60-

90 minuter. 

 

Intervjuerna bandades 

och transkriberades. 

 

En systematisk analys. 

Huvudresultat:

3 huvudteman. 

 

*Att vara en 

person. 

 

*Att bibehålla 

självförtroend

e 

 

*Att ha tillit. 

 

Tillförlitlighet stärks då 

studien svarar på syftet och 

citaten i resultatdelen visar 

på att frågorna gått på 

djupet. 

 

Verifierbarheten stärks då 

metoden är väl beskriven. 

 

Pålitligheten sänks då 

ingen förförståelse är 

beskriven. 

 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven. 

Franklin. L-L, 

Ternestedt, B-M & 

Nordenfeldt, L.  

 

Views on dignity of 

elderly nursing home 

residents. 

 

 

Sverige, 2006. 

Syftet var att 

undersöka 

synen på 

värdighet 

uttryckt av 

äldre personer 

på ett 

vårdboende 

Ändamålsenligt urval. 

 

16 personer blev 

tillfrågade, 3 personer 

tackade nej och 1 person 

valdes bort efter första 

intervjun. 

12 personer deltog. 

10 kvinnor, 2 män. 

Ålder >85 år 

 

Inklusionskriterier: 

patienter i ett tidigt skede 

av palliativ vård, de led 

inte av minnesförlust, de 

kunde tala och att de 

kunde förstå frågorna. 

 

Forskningsintervju med 

öppna frågor 

Datainsamling 2002-

2003. 

 

Intervjuer hölls på 

vårdboendet. 

 

Intervjuer mellan 30-

90 minuter. 

 

 De spelades in och 

transkriberades. 

 

Hermeneutisk analys i 

4 steg. 

 

Huvudresultat: 

3 huvudteman. 

 

*Den 

oigenkännliga  

 

*Beroende och 

svaghet. 

 

*Inre styrka 

och en känsla 

av 

sammanhang. 

Tillförlitligheten stärks då 

studien svarar på syftet. 

 

Verifierbarheten stärks då 

metoden är väl beskriven. 

 

Pålitligheten stärks då en 

förförståelse är beskriven. 

 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är beskriven på 

ett sätt som går att 

överföra.  
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Dwyer, L-L., 

Nordenfeldt, L. & 

Ternestedt, B-M. 

 

Three nursing home 

residents speaks 

about meaning at the 

end of life 

 

Sverige, 2008 

 

Syftet var att 

få en djupare 

förståelse hur 

3 äldre 

kvinnor skapar 

meningsfullhe

t i vardagen, 

på ett 

vårdboende. 

Ändamålsenligt urval. 

 

12 personer blev 

intervjuade, 3 kvinnor 

valdes ut. 

Ålder: 93-95 år 

 

 

Forskningsintervju med 

öppna frågor. 

Intervjuer hölls i 

privata rum på 

boendet. 

 

intervjuer spelades in 

och transkriberade.  

 

 

Hermeneutisk analys i 

fem steg. 

Huvudresultat: 

4 teman 

 

*Att ha fysisk 

och kognitiv 

kapacitet 

 

*Att ha en 

känsla av att 

vara behövd 

. 

*Att ha en 

känsla av  

 att tillhöra. 

 

*Att ha en 

känsla av 

mening. 

 

Tillförlitligheten stärks då 

resultatet svarar på syftet. 

 

Verifierbarheten stärks då 

metoden är väl beskriven. 

 

Pålitligheten stärks då det 

finns en förförståelse 

beskriven. 

 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven . 

 

 

 

 

Kerr, D., Crone, R., 

& Dunning, T.  

 

Perspectives about 

dignity during acute 

care for older people 

and their relatives 

 

Australien, 2020 

Syftet var att 

förbättra 

förståelsen om 

värdig 

omvårdnad, ur 

äldre 

personers och 

deras 

anhörigas 

perspektiv 

Ändamålsenligt urval 

 

24 patienter 

6 män, 18 kvinnor 

ålder 65-93 

 

12 anhöriga  

6 män, 6 kvinnor 

 

Inklusionskriterier: Kunna 

genomföra ett samtal på 

engelska i 30 minuter 

Exklusionsteorier: svår 

demens, pågående 

palliativ vård 

 

Semistrukturerad intervju.  

 

Intervjuer varade i 20 

minuter. 

 

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades  

 

Tematisk 

innehållsanalys 

Huvudresultat:  

Tre teman: 

 

*Engagera 

mig i mina 

beslut om min 

vård och 

behandling 

 

*Håll mig 

trygg när jag 

är skör 

 

*Behandla 

mig som en 

enskild individ 

och med 

respekt 

Tillförlitligheten stärks då 

resultatet svarar på syftet. 

 

Verifierbarheten sänks då 

metoden är något skralt 

beskriven. 

 

Pålitligheten sänks då det 

inte presenteras någon 

förförståelse. 

 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven . 
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Tauber‐Gilmore, M., 

Addis, G., Zahran, 

Z., Black, S., Baillie, 

L., Procter, S., & 

Norton, C. 

 

The views of older 

people and health 

professionals about 

dignity in acute 

hospital care 

 

England, 2017 

Syftet var att 

rapportera 

resultaten från 

intervjuer som 

genomförts i 

en del av en 

bredare studie 

om insatser 

för att stödja 

värdig vård 

hos äldre i 

akut 

sjukhusvård 

Ssnöbollsurval 

 

13 patienter 

5 män, 8 kvinnor 

Ålder 65-91 

 

 

Inklusionskriterier: 65 

år<, frisk nog att bli 

intervjuad, behärska 

engelska språket 

tillräckligt för att kunna 

läsa informationen samt 

svara på frågorna. 

 

Semistrukturerad intervju 

Intervjuer hölls ostört 

på avdelningen.  

 

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. 

 

Pragmatisk 

temaanalys. 

Huvudresultat: 

*Värdighets 

betydelse 

 

*Personalresur

ser och dess 

betydelse för 

värdighet 

 

*Organisatoris

kt kultur och 

värdighet 

Tillförlitligheten stärks då 

resultatet svarar på syftet. 

Den stärks också av att 

citaten tar en tydlig roll i 

resultatet och ger ett djup.  

 

Verifierbarheten stärks då 

metoden är väl beskriven. 

 

Pålitligheten sänks då det 

inte presenteras någon 

förförståelse. 

 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven 

Maben, J., Adams, 

M., Peccei, R., 

Murrells, T., & 

Robert, G.  

 

‘Poppets and 

parcels’: the links 

between staff 

experience of work 

and acutely ill older 

peoples’ experience 

of hospital care 

 

England, 2012. 

Syftet var att 

undersöka 

länken mellan 

personalens 

erfarenhet av 

arbete och 

patienters 

upplevelse av 

vård på en 

medicinavdeln

ing för äldre i 

England 

Ändamålsenligt urval.  

 

Mixad metod, med 

enkätstudie och intervju* 

 

13 patienter 

4 anhöriga 

18 personal 

 

Enkät 

Personal: 192 tillfrågade, 

66 personer svarade. 

(34%) 

 

Patienter: 111 personer 

tillfrågade, 26 personer 

svarade. (23%) 

 

Enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer och mindre 

formella intervjuer. 

 

*Studien kommer enbart 

fokusera på det kvalitativa 

resultatet. 

Intervjuer 30 minuter 1 

timme.  

 

Mindre formella 

intervjuer hölls även, 

10-45 minuter. 

 

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades.  

 

Tematisk 

innehållsanalys.  

Resultatet 

bestod av 3 

övergripande 

teman. 

 

Att ha tid 

omvårdnad - 

specifikt vid 

toalettbesök. 

 

Personlig 

omvårdnad. 

 

Konsekvent 

och kompetent 

omvårdnad.  

Tillförlitlighet stärks då 

studien svarar på syftet.  

 

Verifierbarhet sänks då 

metoden inte är tillräckligt 

väl beskriven.  

 

Pålitligheten sänks då det 

inte finns någon 

förförståelse beskriven. 

Pålitligheten stärks då alla 

författare deltog i 

analysarbetet.  

 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven.  
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Høy, B., Lillestø, B., 

Slettebø, Å., 

Sæteren, B., 

Heggestad, A. K. T., 

Caspari, S. & 

Lindwall, L.  

 

Maintaining dignity 

in vulnerability: A 

qualitative study of 

the residents’ 

perspective on 

dignity in nursing 

homes 

 

Norge, Sverige, 

Danmark - 2016 

Syftet var att 

belysa 

innebörden av 

att 

upprätthålla 

värdighet ur 

äldre 

människors 

perspektiv 

som bor på 

vårdhem. 

Ändamålsenligt urval. 

 

28 deltagare, 

21 kvinnor och 7 män.  

 

Deltagare var rekryterade 

från 6 vårdhem. 

 

Ålder 62-103 år. 

 

Inklusionskriterier: 

-kunna kommunicera och 

ge informerat samtycke. 

-Bott på ett vårdboende i 

minst två månader. 

-Kunna slutföra en 

intervju 

-Vara intresserade av att 

prata om sin situation. 

 

Intervju med öppna 

frågor. 

 

Intervjuer hölls på 

deltagarnas rum. 

 

Intervjuerna varade 

mellan 40-70 minuter. 

 

Fenomenologisk-

hermeneutisk analys  

 

Resultatet 

delades in i 3 

teman. 

 

Att vara 

delaktig som 

en riktig 

människa. 

 

Att vara 

delaktig som 

den person jag 

är och den 

person jag vill 

vara. 

 

Att vara 

delaktig som 

en integrerad 

person i 

samhället.  

Tillförlitligheten stärks då 

resultatet svarar på syftet.  

 

Verifierbarheten stärks då 

metoden är väl beskriven, 

exempel på frågor från 

intervjun är nedskrivna.  

 

Pålitligheten sänks då det 

inte presenteras någon 

förförståelse. Pålitligheten 

stärks då alla  författare 

deltagit i analysen. 

 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven. 

Oosterveld-Vlug, M. 

G., Pasman, H. R. 

W., van Gennip, I. 

E., Willems, D. L., 

& Onwuteaka  

-Philipsen, B. D. 

 

Changes in the 

Personal Dignity of 

Nursing Home 

Residents: A 

Longitudinal 

Qualitative Interview 

Study 

 

Nederländerna, 2013 

Syftet var att 

undersöka om 

och hur 

vårdhemsboen

dens 

personliga 

värdighet 

förändras över 

tid och vad 

som bidrar till 

detta. 

Ändamålsenligt urval 

 

Deltagarna var 

rekryterade från 4 olika 

vårdhem i nederländerna. 

 

22 deltagare. 

14 kvinnor och 8 män.  

 

Ålder 49-97 år.  

 

Intervju med öppna frågor 

Intervjuerna varade 

mellan 45-60 minuter. 

 

Intervjuerna hölls på 

respektive vårdhem. 

 

Intervjuerna samt 

transkribering hölls av 

första författaren,  

 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Resultatet 

bestod av tre 

huvudtema. 

 

Det 

individuella 

jaget 

 

 

Det 

relationella 

jaget 

 

Det 

samhälleliga 

jaget  

Tillförlitlighet stärks då 

studien svarar på syftet och 

citaten i resultatet tyder på 

att intervjuerna gått in på 

djupet. 

Verifierbarhet sänks då 

metoden inte är tillräckligt 

utförligt beskriven. 

Pålitlighet sänks då det inte 

finns någon förförståelse 

beskriven, Den stärks av att 

alla forskare har deltagit i 

analysen. 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven 

och temans 

abstraktionsnivån är låg. 
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Harrefors, C., 

Sävenstedt, S., & 

Axelsson, K.  

 

Elderly people’s 

perceptions of how 

they want to be 

cared for: an 

interview study with 

healthy elderly 

couples in Northern 

Sweden 

 

Sverige, 2009 

Syftet var att 

beskriva äldre 

personers 

uppfattning 

om hur de vill 

bli 

omhändertagn

a, från ett 

perspektiv ur 

att bli 

beroende av 

assistans i 

framtiden 

Ändamålsenligt urval 

 

Deltagarna rekryterades 

från mötesplatser för äldre 

i sex olika städer. 

 

12 par deltog, 24 

personer. 

12 män och 12 kvinnor. 

Ålder: 70-83 år 

 

 

intervju med öppna frågor 

Intervjuer utfördes i 

par, i deras hem 

 

40-60 minuter. 

 

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. 

 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

 

Huvudresultat:  

 

Att bli 

omhändertage

n i ordinära 

hemmet så 

länge som 

möjligt 

 

 att alltid värna 

om 

värdigheten 

hos de äldre. 

Tillförlitligheten stärks då 

resultatet svarar på syftet.  

 

Verifierbarheten sänks då 

metoden var något svår att 

förstå.  

 

Pålitligheten sänks då det 

inte presenteras någon 

förförståelse. Pålitligheten 

stärks då alla författare 

deltagit i analysen. 

 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven. 

Baillie, L. 

Patient dignity in an 

acute hospital 

setting: A case study 

 

England, 2009 

Syftet var att 

undersöka 

betydelsen av 

värdighet, hot 

mot 

värdigheten, 

och hur 

värdighet kan 

främjas hos 

patienter i en 

akut 

sjukhusmiljö 

Ändamålsenligt urval 

 

Deltagarna rekryterades 

från ett sjukhus när de var 

inneliggande. 

 

24 patienter deltog. 

Ålder 32-92 

15 män 

9 kvinnor 

 

Inklusionskriterier var att 

de skulle behärska 

engelska. 

 

12 observerades. 

 

12 intervjuades enligt 

semistrukturerad 

intervjumetod 

Intervjuer hölls efter 

utskrivning för 12. 

 

12 blev intervjuade och 

observerade på 

vårdavdelningen. 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

Huvudresultat: 

 

Känslan av 

välbefinnande, 

trygghet och 

att bli 

värdesatt 

främjade 

känslan av 

värdighet.  

Tillförligheten stärks då 

resultatet svarar på syftet. 

 

Verifierbarheten stärks då 

metoden är väl beskriven, 

intervjuguiden är bifogad i 

metoddelen. 

 

Pålitligheten sänks då det 

ej står om alla författare 

deltagit i analysen, den 

sänks ytterligare då ingen 

förförståelse är nedskriven. 

 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven.  
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Granskningsmall Bilaga 5 
 

HKR:s granskningsmall för KVALITATIVA studier  

1. Författare, titel, land och publikationsår   

a. Vilka var författarna? Vad får vi veta om dem? 

b. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger 

titeln om vad studien kommer att handla om? 

c. I vilket land genomfördes studien? 

d. Vilket år publicerades artikeln? 

 

2. Syfte (Aim)  

a. Vad var syftet med studien - översatt till svenska? 

b. Vilka centrala begrepp finns i syftet? 

 

3. Bakgrund (Background/Introduction)  

a. Finns de centrala begreppen i syftet definierade i 

bakgrunden? 

b. Finns det en problematisering tidigt i 

bakgrunden? En problematisering är ett stycke 

där forskarna ger sina motiv till varför denna 

studie behövs. 

c. Finns tidigare forskning inom området beskriven? 

Vad handlar denna forskning om? Någon 

forskning som saknas? 

d. Finns det en teori, modell eller något centralt 

begrepp i bakgrunden? Vilken/vilket? 

e. Kan du tänka dig någon teori/modell/centralt 

begrepp som hade passat att ta med i 

bakgrunden? 

 

4. Metoden – Urval och datainsamling (Sample and 

Datacollection) 

 

a. Vilken typ av urval användes? Använd det 

vetenskapliga begreppet. 

b. Hur många personer ingick i studien?  

c. Hur många tillfrågades/hur stort var bortfallet? 

d. Hur såg urvalet ut? Antal, kön, ålder osv. 

e. I vilket kontext (sammanhang, miljö) 

genomfördes studien? 

f. Vilka var inklusions- respektive 

exklusionskriterierna? 

g. Vilken slags datainsamling användes? Använd det 

vetenskapliga begreppet. 
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5. Metoden – Genomförande och analys (Procedure 

and Analysis) 

 

a. Vem rekryterade deltagarna? 

b. Var skedde datainsamlingen? Hur gick forskarna 

rent praktiskt tillväga vid datainsamlingen? 

Tidsaspekter? Utskrifter? 

c. Vilka frågor ställdes? 

d. Vilket slags kvalitativ analys användes? 

Vetenskapligt begrepp. 

e. Vem/vilka genomförde analysen? 

f. Redovisas forskarnas förförståelse? 

g. Hur gick analysen till? 

h. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns 

forskningsetiskt tillstånd? 

 

6. Fynd (Findings)  

a. Vilka var de övergripande resultaten (kategorier 

& subkategorier alt. teman & subteman)? 

 

7. Diskussion (Discussion/ Comprehensive 

interpretation) 

 

a. Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin 

diskussion? 

b. Vilken ny forskning/vilka nya teorier för forskarna 

in i diskussionen? 

 

8. Slutsats och kliniska implikationer (Conclusion, 

clinical implications) 

 

a. Vilka slutsatser drar forskarna? 

b. Vilka kliniska tillämpningar av fynden föreslås? 

c. Vilken ytterligare forskning föreslås? 

 

9. Kvalitet (Se Shenton, 2004)  

a. Hur bedömer du studiens tillförlitlighet a) 

(Credibility)? 

b. Hur bedömer du studiens verifierbarhet  b) 

(Dependability)? 

c. Hur bedömer du studiens pålitlighet  c) 

(Confirmability)? 

d. Hur bedömer du studiens överförbarhet d) 

(Transferability)? 

 

a) En kvalitativ studies tillförlitlighet bestäms framför allt av om studien svarar på syftet, om citaten 

som redovisas antyder att intervjuerna blivit djupa dvs. verkligen speglar deltagarnas upplevelser 

samt av urvalet. 
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b) En kvalitativ studies verifierbarhet bestäms framför allt av om metoden (intervjuerna, 

genomförandet, analysen) är beskriven på ett sätt som gör att det skulle gå att göra om studien.  

c) En kvalitativ studies pålitlighet bestäms framför allt av om fler än en person har deltagit i 

analysen, om forskarna har beskrivit sin förförståelse, om de visar att de inte bara har sett det de 

trodde och hoppades att de skulle finna samt av vilken relation det finns mellan forskarna och 

deltagarna. 

d) En kvalitativ studies överförbarhet bestäms framför allt av urvalet, om sammanhanget där studien 

genomfördes (kontextet) är väl beskrivet och av kategorierna/temanas abstraktionsnivå. 

 
 

 
 

 
 


