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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning visar att äldres munhälsa, munvård och upplevelse av 

välbefinnandets samspel med munhälsan, inte prioriteras tillräckligt högt. Äldre kan ha 

försämrade, kroppsliga funktioner och hamna i ett beroendeförhållande till sina vårdgivare 

för att få munvården ombesörjd. Det ligger ett stort ansvar på sjuksköterskan att inneha 

kunskaper om munhälsans betydelse för äldres upplevelse av välbefinnande, för att kunna 

främja hälsa. 

Syfte: Att beskriva äldres upplevelse av munhälsans betydelse för välbefinnandet. 

Metod: Kvalitativ, systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. 

Resultat: Resultatet visade på två teman och fyra subteman. Det första temat var; samspelet 

mellan munhälsan och livskvalitén. Det andra temat var; samspelet mellan munhälsan och 

det sociala livet. Det förstnämnda temat åtföljs av; egenvårdens betydelse för välbefinnandet, 

samt nedsatt hälsa om munnens funktioner sviktade. Det andra temat åtföljs av; sociala 

begränsningar med en ovårdad mun, samt förstärkt självkänsla med en välskött mun.  

Slutsats: Äldre upplevde att en ombesörjd mun och god munhälsa främjade välbefinnandet. 

Egenvården av munnen upplevdes som betydande för livskvalitén. Dock kunde det vara svårt 

att sköta om munnen på egen hand på grund av ålderdom eller sjukdom. En bristande 

munhälsa kunde leda till sociala begränsningar, nedsatt självkänsla, smärta och sämre 

livskvalitet.  

Nyckelbegrepp: Litteraturstudie, livskvalité, munhälsa, munvård, välbefinnande, äldre 

människor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Research shows that the oral health of elders, mouth care and experience of 

well-being in interaction with oral health, are not prioritized high enough. As elders may have 

worsened physiology, they may be dependant on caregivers to provide care for their oral 

health. It’s a major responsibility for the nurse to know the importance of oral health for the 

elders experience of well-being in order to promote health. 

Purpose: To describe the elders experience of the importance of oral health for the well-

being. 

Method: Qualitative, systematic literature study with descriptive synthesis. 

Results: The results showed two themes and four subthemes. The first theme was; the 

interaction between the oral health and quality of life. Second theme was; the interaction 

between the oral health and the social life. The first theme is followed by; the importance of 

self-care for well-being and decreased health if the functions of the mouth were failing. The 

last theme is followed by: social constraints with an unkempt mouth, as enhanced self-esteem 

with a well-cared mouth. 

Conclusion: The elders experienced that a well kempt mouth and good oral health 

promoted the well-being. The self-care of the mouth was experienced as significant for 

quality of life. Though it could be difficult to take care of the oral health unaided, due to old 

age or disease. An insufficient oral health could cause social constraints, lowered self-esteem, 

discomfort and inferior quality of life. 

Keywords: Literature study, elderly people, mouth care, oral health, quality of life, well-

being. 
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1 INLEDNING 

 
Munhälsans betydelse för den äldre människans upplevelse av välbefinnande är ett intressant 

ämne för oss som blivande sjuksköterskor då vi själva upptäckt brister hos äldre patienters 

munhälsa. Frågor som uppkommit hos oss sjuksköterskestudenter under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar är bland annat vad är en god munhälsa? Hur kan en god 

munhälsa uppnås? Vad är sjuksköterskans ansvar för patientens munvård och hur kan vi 

främja en god munhälsa för patienten? Det väcktes ett intresse hos oss att vidare undersöka 

hur munhälsan upplevs speciellt för den äldre patientgruppen då vi själva fått erfara att det 

var denna grupp som var extra utsatt för risk av försummelse av munvården. Vi upplevde 

även att munvården, att ombesörja för en god munhälsa, inte alltid blev en prioriterad 

omvårdnadsåtgärd av sjuksköterskor. De äldre patienterna kanske inte heller var kapabla till 

att uttrycka sina behov eller önskemål och det ökade riskerna att till exempel 

tandborstningen glömdes bort. Att inte ombesörja för en god munvård kan i sin tur leda till 

andra patologiska problem som har sin grund i att inte munhälsan prioriteras, till exempel en 

ökad mängd karies och bakterier i munhålan samt utvecklandet av svamp. Konsekvenserna 

som kan uppstå till följd av en bristande munvård kan därmed, eventuellt, påverka 

patientens upplevelse av välbefinnande då det finns risk för patologiska komplikationer i 

resten av kroppen. Den äldre patientgruppen blev en stor riskgrupp ansåg vi då de äldres 

fysik, immunsystem och generativa förmåga försämras desto äldre man blir. Därav fann vi 

intresset av att studera ämnet närmare för att se om munhälsan kan ha betydelse för den 

äldre patientens upplevelse av välbefinnande. Samt hur dessa i sådana fall samverkar eller 

eventuellt påverkar varandra. Intresseområdet som valdes kommer ifrån Köping sjukhus 

förslag på ämne till examensarbete. 
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2 BAKGRUND  

 
I bakgrunden kommer centrala begrepp som används i examensarbetet att förklaras, 

sjuksköterskans ansvar och riktlinjer för patienters omvårdnad, redogörelse för tidigare 

forskning om äldres munhälsa att presenteras. Det vårdvetenskapliga perspektiv som 

tillämpats är Katie Erikssons vårdteori om hälsa och välbefinnande som handlar om att se 

människan som en helhet och att välbefinnande är en individuell upplevelse. Slutligen 

kommer problemformuleringen att läggas fram. 

 Centrala begrepp i examensarbetet  

Några av de väsentligaste begreppen för detta examensarbete kommer nedan att förklaras 

hur de används i arbetet för att lättare förstå vad som menas och innefattas av dessa begrepp. 

2.1.1 Munhälsa 

Munhälsan beskrivs utgöras av de munrelaterade vävnader som gör det möjligt för 

människan att äta, prata och socialisera sig. Munhälsa syftar även på munnens status och hur 

den upplevs av människan. Att kunna äta utan att uppleva obehag och svårigheter räknas till 

att ha en god munhälsa. För att upprätthålla en god munhälsa så behövs daglig skötsel, 

tillsyn och omvårdnad av munnen, till exempel tandborstning. Munhåla och tänder behöver 

inspekteras samt att eventuellt användande av munskölj och tandtråd behöver ses till och 

ombesörjas (Clay, 2002). 

2.1.2 Välbefinnande 

Upplevelsen av välbefinnande samspelar med upplevelsen av hälsa och att vara frisk. Men 

också ett holistiskt sätt att se människan som en helhet. Välbefinnande kan uttryckas som en 

form av naturlig vård. Att en individ skapar förutsättningar för att ansa, leka och lära för att 

uppnå ett fysiskt och andligt välbefinnande. Den subjektiva upplevelsen av sin tro, sin 

situation, upplevelsen av sig själv och relationen till andra är att uppleva välbefinnande 

(Eriksson, 2015). 
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 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar enligt riktlinjer, lagar samt 

tidigare forskning 

Sjuksköterskans ansvar att ombesörja människans munhälsa är central då förutsättningar 

som kunskap, utbildning samt utrustning är grundläggande för att kunna motverka problem 

och sjukdomar orsakade av en bristande munvård. Det krävs riktlinjer baserade på 

evidensbaserad kunskap för att kunna upptäcka och identifiera hinder och hjälpmedel för att 

förbättra munhälsan. Många sjuksköterskor menar på att tid kan vara en bristvara för att 

kunna ge rätt stöd samt hjälp med att utföra en god munvård till patienter. Dock anser 

sjuksköterskor att tid inte ska vara ett hinder i munvårdens utförande utan att omvårdnaden 

av munnen ska prioriteras högre (Hilton, Sheppard & Hemsley, 2016; Kelly, Timmis & 

Twelvetree, 2010). Här ställs sjuksköterskan inför en utmaning samt ansvar att förse se sig 

med exempelvis övningar för att utföra, alternativt stödja äldre i utförandet av sin munvård 

för att skapa och upprätthålla en god munhälsa (Fitzpatrick, 2000). 

Enligt International Council of Nurses etiska kod (ICN, 2014) för sjuksköterskor så är 

sjuksköterskan ansvarig för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande, därmed blir munvården en del av sjuksköterskans ansvarsområde. Patientlagen 

(2014:821) skriver att personal inom sjukvården ska ge patienten omsorgsfull hälso- och 

sjukvård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Även att patienten själv få vara med och 

påverka sin egen omvårdnad. Enligt Florin (2009) ska patienten få vara delaktig i sin vård 

och ska visas omtanke och respekt. Sjuksköterskan ska göra en bedömning av patientens 

omvårdnadsbehov och sätta in omvårdnadsinsatser om det för patienten är en obalans 

mellan kraven i vardagen och patientens egna resurser. Omvårdnadsinsatser kan också 

användas för att undvika hinder eller främja patientens hälsa. Enligt Björvell och Thorell-

Ekstrand (2009) har sjuksköterskan möjlighet att se hela människan och därmed få en 

uppfattning om patientens livssituation om hon är eller kommer att påverkas av sin 

vårdsituation. Detta har betydelse när en omvårdnadsåtgärd bestäms och kan påverka hur 

patienten upplever kvalitén i vården. En del av omvårdnadsåtgärderna kan handla om skötsel 

av patientens kropp och de kroppsliga funktioner som kan påverkas av sjukdom eller skada. 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan påverka munvården hos äldre genom att assistera, 

hjälpa och därmed bidra till att patienten upprätthåller en god munhälsa. Äldre som har 

komplexa hälsotillstånd är extra utsatta för risk att utveckla orala sjukdomar som kan 

påverka näringsstatus, orsaka obehag och smärta samt påverka den äldres självbild och 

livskvalité. Därav är det viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på om den hon vårdar 

uppvisar grimaser, obehag eller vägran att äta för att identifiera om hon upplever obehag 

eller smärta i sin mun (Clay, 2002; Coker, Ploeg, Kaasalainen & Carter, 2017; Dickinson, 

2012). 
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 Tidigare forskning om hur åldrandet kan påverka munhälsan 

Att åldras kan innebära att människans kognitiva och fysiska förmågor försvagas. Att bli 

äldre kan också innebära att individen får svårigheter med att äta samt dricka och blir därför 

beroende av andra människors hjälp för att kunna tillgodogöra sig vätska och mat. Till följd 

av detta blir den äldres möjlighet att påverka valet av dryck och mat mindre än om hon själv 

fick välja fritt. Detta kan få konsekvenser som till exempel att näringsupptaget blir begränsat 

och den äldres individuella upplevelse av smak och konsistens förändras. Dessa faktorer kan 

påverka upplevelsen av måltiderna. Svårigheter med att kunna äta på grund av smärta eller 

avsaknad av tänder kan också påverka näringsintaget negativt (Clay, 2002; Hilton et al., 

2016). 

En äldre människa med kognitiva eller fysiska nedsättningar kan få svårt att utföra sina 

hygienrutiner på egen hand och speciellt munvården kan vara krävande att utföra själv. 

Fysiska nedsättningar hos äldre kan till exempel vara minskad motorisk kontroll på grund av 

smärta i lederna, muskelrelaterade sjukdomar samt försämrad syn. Munvården blir därför ett 

av de områden som bör prioriteras för att bibehålla och främja äldres munhälsa. En 

regelbunden kontroll av munhålan, kosten och en noggrant utförd munvård kan till exempel 

förhindra ett för stort och snabbt tandförfall (Fitzpatrick, 2000). 

På grund av att allt fler tänder lossnar desto äldre människan blir, så behövs oftast en 

mjukare föda för att inte påfresta tänderna. En annan process som kan ske i munnen, hos 

den äldre människan, är en minskning av musklernas vävnader vilket kan påverka tugg och 

sväljförmågan. Det gör i sin tur det svårare för äldre att tugga maten ordentligt vilket kan 

leda till kvarvarande matrester i munhålan så som sockerrika ämnen. Äldre som intar 

läkemedel kan ha biverkningar i form av nedsatt produktion av saliv i munnen vilket kan leda 

till muntorrhet. En minskning av muskelvävnader i kombination med muntorrhet kan leda 

till att det inte finns tillräckligt med saliv som bryter ned maten i munnen. Muntorrhet 

orsakas av att det bildas en för liten mängd saliv i munnen och salivens uppgift i munnen är 

att skölja bort matrester så att inte karies bildas. Äldre människor bär också ofta 

tandproteser och hänsyn måste tas till hur de ska skötas. Att sörja för en god munvård hos 

äldre människor innebär att deras läppar och munslemhinnor är fuktiga, mjuka, rena samt 

intakta. En regelbunden munvård innefattas också av att eventuella, kvarvarande matrester 

avlägsnas vilket kan förbättra och öka matintaget samt lindra och förebygga obehag hos 

människan. Därav kan äldre behöva stöd av vårdpersonal, till exempel från sjuksköterskan 

(Fitzpatrick, 2000; Haag, Peres & Brennan, 2017). 

Äldre människor drabbas också hårdare än yngre av eventuell bakterieansamling i munhålan 

som i värsta fall kan leda till andningssvårigheter, vilket bör tas i beaktning gällandes äldre 

munhälsa (Humphreys, 2017; Müller, Shimazaki, Kahabuka & Schimmel, 2017). 

Det är av yttersta vikt att sörja för en god munhälsa för att bibehålla de orala funktionerna. 

Vid en bristande munhälsa hos äldre finns risker och komplikationer som i värsta fall kan 

leda till lunginflammation och död på grund utav en ökad bakteriebildning i form av biofilm i 

munhålan (Humphreys, 2017; Kelly et al., 2010; Müller et al., 2017). 
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 Tidigare forskning om konsekvenserna vid bristande munhälsa 

hos äldre 

Studier som har gjorts internationellt rapporterar att det fanns oroväckande höga siffror av 

tandproblem som skulle kunnat ha förebyggts och/eller behandlats men som inte 

prioriterats. Kring omvårdnaden av patienter beskrivs munvården ha låg prioritet. En 

eftersatt munhygien kan leda till problem med tänderna samt tandlossning. De dentala 

problemen hos äldre kan leda till negativa konsekvenser hos en redan utsatt patientgrupp 

som måste förlita sig på att dem får stöd av vårdpersonal. Det kunde konstateras att de äldre 

som var beroende av daglig hjälp var en extra utsatt grupp med risk att utveckla orala 

hälsoproblem än de som var självgående (Hoben et al., 2017; Dickinson, 2012; Wårdh, 

Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2003). Om äldre inte får den hjälp de behöver för 

att upprätthålla munhälsan kan det leda till systematiska sjukdomar som kan påverka den 

allmänna hälsan och livskvalitén. Äldre som har komplexa hälsotillstånd är extra utsatta för 

risk att utveckla orala sjukdomar som kan påverka näringsstatus, orsaka obehag och smärta 

samt påverka den äldres självbild. Äldre med demens löper risk för svårigheter med att 

underhålla munhälsan och kan då vara i behov av hjälp och assistans. Äldre kan också bli 

drabbad av närings- och vätskebrist på grund av en eftersatt munhälsa. Det kan vara smärta i 

munnen eller avsaknad av tänder som gör det svårt att äta och dricka. Om äldre inte 

tillgodogör sig näring och vätska så kommer de eventuellt lida av nedsatta kognitiva 

funktioner, bli tröttare, svagare och ha längre återställningstid från sjukdom. En 

undersökning visade att flera äldre på ett äldreboende hade eftersatt munhälsa. Äldre som 

hade en eftersatt munhälsa och stor tandförlust åt få grönsaker och frukt, vilka är bidragande 

faktorer till en hälsosam diet. Bristen på en hälsosam diet kopplades samman med ökad risk 

att utveckla sjukdomar kopplade till munhålan med ytterligare risk för spridning till hjärta- 

och kärl (Coker et al., 2017; Humphreys, 2017; Raphael, 2017). 

Äldre som sköts om i någon form av vårdinrättning får inte alla sina behov tillgodosedda, 

varav munvården är en utav dem. Munvården som inte kunde utföras av de boende på egen 

hand utan som behövde assistans, led större risk för en eftersatt munhälsa (Borreani, Wright, 

Scambler & Gallagher, 2008; Haag et al., 2017; Fitzpatrick, 2000). 

En äldre människas vävnader i munhålan blir också skörare ju äldre hon blir vilket kan göra 

munnen känsligare för exempelvis en för hård tandborste (Borreani et al., 2008; Haag et al., 

2017; Fitzpatrick, 2000). 

 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Nedan presenteras det vårdvetenskapliga perspektiv som används för detta examensarbete. 

Katie Erikssons vårdteori om hälsa och välbefinnande är perspektiv som är applicerbart i 

detta examensarbete då upplevelsen av hälsa och välbefinnande är individuellt och kan 

beskrivas samt tolkas på olika sätt. Därav upplevdes perspektivet relevant för 

examensarbetets syfte. 
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2.5.1 Hälsa och välbefinnande 

Erikssons (2014) teori om de olika nyanserna av hälsa är att det är en helhet och rörelse, 

samt att hälsa är föränderlig då det inte går att mäta hälsan, den upplevs olika av alla. Varje 

människa har sin egen referens på hälsa och vad den innebär för just henne då det handlar 

om både en fysisk och psykisk helhet. Då alla är olika kan även upplevelserna av den psykiska 

och fysiska helheten te sig olika för varje individ. Att som sjuksköterska vara ödmjuk, lyhörd 

och respektera varje unik individs upplevelser för att kunna förstå och sätta sig in i den unika 

människans rörelse mot hälsa.  

Hälsa beskrivs som en process av friskhet, sundhet och välbefinnande, hälsa är mer än 

frånvaro av sjukdom. Hälsa är en helhet i kropp, ande och själ samt att det som betyder mest 

är den subjektiva dimensionen av välbefinnande. Att uppleva välbefinnande är att vara frisk 

men är också något som beskrivs ur ett holistiskt synsätt på människan om hennes helhet. 

Det holistiska synsättet på människan beskrivs handla om att människan är en helhet av 

olika delar men också att hon är delbar. Helheten handlar om relationen mellan de olika 

delarna så som kropp, själ och ande. Upplevelsen av hälsa och välbefinnande blir då helheten 

av de delar människan anser sig bestå av. Att inneha välbefinnande i livet är sedan den 

subjektiva upplevelsen av sig själv, sin situation och relationen till andra. De olika delarna 

ska inte enbart betraktas som åtskilda från varandra utan snarare beroende av varandra. Att 

uppleva friskhet, sundhet och välbefinnande är de övergripande dimensionerna som sedan 

kan brytas ned i de mindre beståndsdelarna, dem representerar en helhet av människans alla 

delar (Eriksson, 2015). Sjuksköterskan ska vara medveten i omvårdnaden av patienten, att ge 

ömhet, förståelse och kärlek. Det är kärnan i att vårda men också att sjuksköterskan sörjer 

för den andra individens välbefinnande i samspel med kropp, ande och själ. Att vårda en 

annan individ kan innebära ett helande vilket skapar välbefinnande. I mötet med den andra, 

patienten, läggs grunden för en relation vilket kan skapa möjlighet för patienten att 

utvecklas. En relation som kan verka helande för patienten genom att patienten känner sig 

sedd, hörd och förstådd. Genom att lyssna och ta i beaktande människans, patientens, 

historia kan sjuksköterskan se hela människan och därav samspelet mellan kropp, ande och 

själ (Eriksson, 2014). 

Hos en individ pågår hela tiden olika processer av hälsa och då är välbefinnandet en del av de 

processerna. Hälsa och välbefinnandet är individuellt och alla kan därav tolka samt uppleva 

detta olika. En grundläggande faktor för människans hälsa och välbefinnande är att hon själv 

lär sig utöva en form av egenvård som kan skapa ett fysiskt samt själsligt välbehag. Det 

beskrivs att alla individer har ett naturligt driv till att vilja utföra egenvård och omsorg av sig 

själv. Drivkraften till att människan själv vill kunna vårda för sig lägger grunden för hälsa då 

upplevelsen av välbefinnande skapar en positiv spiral för utveckling. Genom att stödja 

människans möjligheter till att utöva egenvård främjas både hälsan och välbefinnandet. Att 

sörja för sig själv skapar då en upplevelse av att vara självständig samt kapabel till förändring 

(Eriksson, 2015).  

Vårdteorien upplevs som relevant och applicerbar för examensarbetets syfte då upplevelsen 

av välbefinnande och hälsa är individuell samt unik. Eriksson (2014) skriver om att alla kan 

uppleva hälsa olika beroende på människans personliga referens på hälsa och välbefinnande. 
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Att se hela människan och därmed munhälsan inkluderad är av vikt för att kunna påverka 

upplevelsen av välbefinnande. Munnen är del av människans helhet vilket då ska tas i åtanke 

vid äldres beskrivningar av hur de upplever sin munhälsa kan påverka välbefinnandet. Enligt 

Eriksson (2015) samspelar kroppen med själen och anden, vilket då är av betydelse för 

examensarbetets syfte för att belysa hur de fysiska och psykiska delarna samspelar och 

påverkar varandra. 

 Problemformulering 

Den tidigare forskningen visar på att det finns brister när det gäller äldres munhälsa och 

munvård. Om äldre människor inte får sin munvård utförd så kan det leda till en försämrad 

munhälsa som i sin tur kan orsaka utveckling av ohälsa samt komplikationer så som 

sjukdomar. Forskningen visar även på att desto äldre människan blir, desto svårare kan det 

vara att själv underhålla munhälsan på grund av bristande fysiska- och/eller kognitiva 

funktioner. Då kan den äldre individen hamna i en beroendeställning gentemot en vårdare 

för att kunna underhålla sin munhälsa. Av det som har framkommit i den tidigare 

forskningen kopplas munhälsan ihop med den allmänna hälsan, dem påverkar och samspelar 

med varandra. Den fysiska hälsan var tydligt sammankopplad till munhälsan, om den 

allmänna hälsan var nedsatt kunde utförandet av munvården försvåras. 

Om äldre har en eftersatt munhälsa kan det påverka hur människan får i sig näring, hon kan 

uppleva smärta, muntorrhet samt tandlossning. Dessa faktorer kan ha en negativ effekt på 

människans hälsa samt välbefinnande och kan försvåra äldres möjligheter till att utföra 

egenvård. Eriksson (2015) menar på att människan har ett inneboende driv till att utföra 

egenvård då det främjar både hälsan och upplevelsen av välbefinnande. 

Kunskap om hur äldre upplever munhälsan har för betydelse för välbefinnandet kan leda till 

att äldres munhälsa blir högre prioriterat inom vården. Att i framtiden kunna åtgärda de 

utmaningar eller konsekvenser en bristande munhälsa hos äldre annars kan leda till. 

Det vårdvetenskapliga perspektiv som valts till examensarbetet upplevs relevant för 

beskrivningen av upplevelser då det är ett subjektivt fenomen. Som Eriksson (2015) skriver 

om att det är den subjektiva upplevelsen av sig själv och sin hälsa som kan påverka om och i 

sådana fall hur, människan kan uppleva välbefinnande. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva äldres upplevelse av munhälsans betydelse för välbefinnandet.  
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4 METOD 

Det här examensarbetet har en kvalitativ metod och är en systematisk litteraturstudie. 

Motivet med en kvalitativ studie att kunna se en ny helhet som sammanställs från tidigare 

forskning samt att förståelsen för det valda fenomenet ska öka. Den nya helheten ska också 

kunna överföras till användbar kunskap i praktisk benämning som vägledning för hur det 

studerade fenomenet kan appliceras inom vårdarbetet. En kvalitativ ansats appliceras då ett 

fenomen som ”upplevelser” ska studeras för att kunna få en djupare förståelse kring det 

studerade ämnet (Friberg, 2017). Analysen i det här examensarbetet kommer att utgå ifrån 

Evans (2002) beskrivande syntes för systematisk litteraturstudie. 

 Analysmetod 

Analysen utgår ifrån Evans (2002) beskrivande syntes för systematisk litteraturstudie, den 

beskrivande syntesen består av fyra olika steg. Det första steget handlar om valet av 

analysenhet, det vill säga insamlandet av artiklar och data till analysen. Datainsamlingen ska 

generera till ett underlag som är relevant för studien genom att applicera inklusionskriterier 

samt exklusionskriterier för val av insamlad data. I det andra steget ska valda artiklar läsas 

flera gånger om för att nå en djupare förståelse. Sedan ska nyckelfynd identifieras, vilket till 

exempel kan vara citat, enstaka meningar eller delar i resultaten som svarar på den egna 

studiens syfte. Nyckelfynden ska sedan sammanställas i ett separat dokument. I det tredje 

steget ska teman samt subteman skapas utefter de nyckelfynd som hittats i samtliga artiklar. 

Teman är mer generella beskrivningar och subteman är mer djupgående för att bättre 

förklara artiklarnas resultat och dess fenomen. I det fjärde och sista steget ska fenomenet 

beskrivas, vilket ska göras genom att stärka beskrivningen med att referera tillbaka till 

originalartiklarna (Evans, 2002). 

 Urval och datainsamling 

Materialet för studien är sökta i databaserna CINAHL plus och PubMed för att hitta 

kvalitativa, vårdvetenskapliga artiklar med så hög relevans som möjligt inom det valda 

området. Valda artiklarna för examensarbetet är så kallade peer reviewed, vilket innebär att 

de är granskade av andra forskare, samt att artiklarna är i full text. I databasen PubMed går 

det inte att göra avgränsningar i sökningen för artiklar att vara peer reviewed. Därför har 

artiklarna hämtade från PubMed blivit kontrollerade i Ulrichsweb för att se om dem var peer 

reviewed, vilket samtliga var. 

Målet var att försöka hålla artiklar med utgivningsår inom en tidsram på tio år och framåt 

från år 2007 för att hålla forskningen inom området så aktuell som möjligt. I brist på utbud 

av datamaterial för examensarbetet användes dock två artiklar från år 1999 samt 2003 då de 

upplevdes relevanta med hög tillämplighet för studiens syfte. Åldern på de äldre 

människorna i artiklarna är från 55 år och uppåt.  
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Detta beror på att i en artikel är den yngsta personen 55 år men genomsnittet på åldern av de 

äldre människorna i artiklarna är från 65 år och uppåt.  

Inklusionskriterier för denna studie var att inkludera artiklar vars undersökningar haft ett 

brett perspektiv gällande äldres syn på och upplevelse av munhälsa, förändringar av 

munnens funktioner samt skötseln av munvården. Detta upplevdes av skribenterna bredda 

studien samt fångade upp fler fenomen kring äldres upplevelser. 

Det sista inklusionskriteriet var att inkludera samtliga platser för vart de äldre befann sig 

eller bodde. De äldre människorna i artiklarna återfinns till exempel på äldreboenden, 

primärvården eller på sjukhus. 

Exklusionskriterier för sökandet var att artiklarna inte skulle vara kvantitativa då metoden 

för examensarbetet är kvalitativt. Även att utesluta vårdpersonals synsätt, anledningen till att 

det blev ett exklusionskriterie var att det under sökningen av datamaterial kom flera träffar 

gällande vårdpersonals perspektiv, trots att sökorden bara innefattade äldre människors 

upplevelser.  

Sökord som använts i databaserna CINAHL plus och PubMed är; oral, and, care, health, 

older, people, adults, importance, perception och perspectives. Sökorden har sedan 

kombinerats olika med ett plustecken (+) eller ”and” emellan dem. 

Sökorden, kombinationerna samt sökvägarna som användes finns beskrivna längre ned i 

arbetet i bilaga A (se bilaga A). 

Trots högt antal sökträffar i databaserna gick urvalet av materialet till genom att först läsa 

samtliga artiklars titlar på alla sökträffar. Av de artiklar som upplevdes relevanta lästes 

abstract och syfte samt att resultaten lästes för att säkerställa artiklarnas relevans för 

examensarbetets syfte. Även om vissa artiklarnas rubriker kan uppfattas inte alltid stämma 

överens med examensarbetets syfte, upplevdes resultaten i artiklarna svara an på det egna 

syftet. Därav lästes samtliga artiklars titlar för minimera risken att missa användbart 

material. Varför så få artiklar valdes ut från det höga antalet träffar berodde då på relevansen 

för examensarbetets syfte. Samtliga, använda artiklar till examensarbetet finns att se i bilaga 

B (se bilaga B). 

Tidskrifterna till använda artiklar i resultaten kan uppfattas inte komma ifrån tydligt, 

vårdvetenskapliga skrifter. Dock har tidskrifterna sökts upp och ansetts tillämpbara då 

artiklarna från skrifterna var vårdvetenskapliga. 

Valda artiklar granskades sedan genom att applicera Fribergs (2017) frågor för 

kvalitetsgranskning av kvalitativt datamaterial. Av Fribergs (2017) 14 frågor för granskning 

av insamlat kvalitativt material användes tio av de 14 frågorna i detta examensarbete. Ett 

medvetet val då de tio av 14 frågor som upplevdes mest relevanta, som kunde användas för 

att svara an på examensarbetets syfte och studie, applicerades.  

Varje fråga motsvarar ett poäng i granskningen, stämde en artikel in på exempelvis åtta av tio 

frågor fick artikeln åtta poäng. Bilaga på kvalitetsgranskningens frågor och poäng finns att se 
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i bilaga C (se bilaga C). Varje artikels poäng av kvalitetsgranskningen finns att se i kolumnen 

längst till höger i sökmatrisen, bilaga B (se bilaga B).  

 Dataanalys 

Analysen av datamaterialet utfördes genom Evans (2002) beskrivande syntes för systematisk 

litteraturstudie i fyra steg. I det första steget söktes materialet till examensarbetet vilket står 

beskrivet under punkt 4.2, urval och datainsamling. I det andra steget lästes de valda 

artiklarna flera gånger, både individuellt och sedan gemensamt för att bättre få en helhetsbild 

av artiklarnas innehåll samt relevans och syfte för det egna arbetets syfte. Sedan lästes 

artiklarnas resultat mer ingående för att plocka ut de nyckelfynd, de delar i artiklarnas 

resultat som svarar an på examensarbetets syfte, för att samla ihop artiklarnas viktigaste 

fynd. De nyckelfynd om plockades ut från artiklarnas resultat sorterades sedan mer noggrant 

i ett separat dokument för att finna de teman som genomsyrade resultaten. I det tredje steget 

jämfördes nyckelfynden med deras likheter samt skillnader för att se till vilket eller vilka 

teman de passade in på. Efter att nyckelfynden grupperats in i teman började utformningen 

av subteman. Nyckelfynden möjliggjorde då skapandet av de teman och subteman vilka utgör 

rubriker samt underrubriker i resultatet.  

Det fjärde och avslutande steget är beskrivningen av fenomenet från analysen, vilket 

framkommer i resultatet. Nedan följer en tabell vilket ger en bild över hur analysen gick till 

för den systematiska litteraturstudien. 

Tabell 1. Exempel på analysgången 

 

Nyckelfynd Tema Subtema 

 

 

 

“Two participants indicated that oral health 
was important for social reasons, because 
they believed it affected their ability to 
speak clearly.” 
 

 

”..and when asked what it might be like 
when she was no longer able to do this, she 
replied, ‘Don’t leave me around that long’ as 
she believed people would not visit her 
because ‘you don’t like to talk to somebody 
with yellow teeth and terrible breath.’” 

 
 
 
 
 

 
 

Samspelet mellan 
munhälsan och 
det sociala livet 

 
Förstärkt självkänsla med en 

välskött mun 
 
 
 
 

 
Sociala begränsningar med en 

ovårdad mun 
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4.4 Etiskt övervägande  
Detta examensarbete kommer att följa Codex (2016) för etiska koder gällande 

undersökningar och studier. Det innebär att forskaren ansvarar för att inte plagiat, 

fabricering eller förfalskning sker av resultat och data. Forskaren ansvarar också för att följa 

en god dokumentations- och forskningssed, värna om människors integritet och värdighet 

samt att forskningen är av god kvalitet och är korrekt. Artiklarna som används i denna studie 

är vårdvetenskapliga och är granskade av andra forskare. 

5 RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva äldres upplevelse av munhälsans betydelse för 

välbefinnandet. Resultatet i detta examensarbete grundar sig på två teman som visas i 

tabellen nedanför, samspelet mellan munhälsan och livskvalitén och samspelet mellan 

munhälsan och det sociala livet. Dessa teman åtföljs sedan av sammanlagt fyra subteman. 

Till det förstnämnda temat hör dessa subteman till; egenvårdens betydelse för 

välbefinnandet och nedsatt hälsa om munnens funktioner sviktade. Det andra temat åtföljs 

av; sociala begränsningar med en ovårdad mun samt förstärkt självkänsla med en välskött 

mun. Dessa teman samt subteman utgör sedan huvud- och underrubriker för resultatdelen. 

Tabell 2. Teman och subteman. 

Tema                                                         Subtema 

 

Samspelet mellan munhälsan och 

livskvalitén  

 

Egenvårdens betydelse för välbefinnandet 

 

 

 

Nedsatt hälsa om munnens funktioner 

sviktade 

 

Samspelet mellan munhälsan och det 

sociala livet 

 

Sociala begränsningar med en ovårdad mun 

 

 

Förstärkt självkänsla med en välskött mun 
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 Samspelet mellan munhälsan och livskvalitén 

Det här temat beskriver samspelet mellan munhälsan och livskvalitén. Att kunna utföra 

egenvård av munnen beskrevs som en positiv upplevelse av välbefinnandet om äldre fick vara 

självständiga. Munhälsan bidrog till en bättre allmän hälsa som i sin tur resulterade i en 

upplevelse av välbefinnande. Äldre beskrev att ombesörjningen av munnen på egen hand 

som viktig och betydelsefull för livskvalitén. När äldre upplevde nedsatt hälsa ledde det till 

negativa konsekvenser vilka i sin tur ytterligare försvårade ombesörjandet av munnen. Att 

sköta om sin mun på egen hand bidrog till en bättre livskvalité och ansågs utifrån detta 

perspektiv som en drivkraft till att vilja sköta om sin mun. 

Temat utgörs av två subteman. Egenvårdens betydelse för välbefinnandet där det beskrivs 

hur utförandet av egenvården bidrar till upplevelsen av välbefinnande. Nedsatt hälsa om 

munnens funktioner sviktade beskriver att munhälsan har en inverkan på den allmänna 

hälsan. Det kunde påverka hälsan negativt då bristen på en god munhälsa annars kunde leda 

till ohälsa.  

5.1.1  Egenvårdens betydelse för välbefinnandet 

Att kunna utföra sin egen munvård självständigt hade betydelse för upplevelsen av 

välbefinnande, att få vara oberoende var viktigt för de äldre. En strävan efter att få bibehålla 

en god munhälsa och samtidigt få utföra den självständigt innebar att de äldre önskade sig 

information om hur munhälsan kunde underhållas på bästa sätt. Äldre beskrev sig uppleva 

ett starkt samband mellan munhälsan och den allmänna hälsan. Äldre ville därför kunna 

påverka sin munhälsa och utföra den på egen hand i den mån det var möjligt (Borreani, 

Jones, Scambler, & Gallagher, 2010). Många äldre menade att åldrandet ledde till svårigheter 

med att utföra sin munvård på ett adekvat sätt och brist på tid gjorde det svårt för personalen 

att tillhandahålla det stöd äldre behövde. Upplevelsen av att munvården bidrog till en bättre 

munhälsa ökade upplevelsen av välbefinnande samt motiverade utförandet av egenvården 

(Andersson & Nordenram, 2004; Derblom, Hagman-Gustafsson & Gabre, 2017). 

Äldre människor beskrev hur viktigt det var att få sköta sin munvård på egen hand i största 

utsträckning, då känslan av att klara av dagliga uppgifter upplevdes som självstärkande. 

Detta var en betydande faktor för att uppleva välbefinnande. Om den generella hälsan 

möjliggjorde utförandet av egenvård så eftersträvades det trots eventuella nedsättningar på 

grund utav ålder eller funktion, då den självstärkande upplevelsen var viktig att 

vidmakthålla. Det var enligt de äldre de små sakerna i vardagen som höjde upplevelsen att 

vara tillfreds, att uppleva sig som duglig utan att behöva ta hjälp av andra beskrevs som 

betydelsefullt. Kunde äldre sköta sin egen munvård stärktes hälsan och upplevelsen av att få 

klara sig själv. Detta underlättade i sin tur underhållandet av egenvården av munnen och det 

beskrevs bidra till att vara tillfreds i livet. Att klara av att borsta tänderna själv stärkte 

upplevelsen av att vara självständig samt oberoende vilket bidrog till en upplevelse av 

välbefinnande (Donnelly, Clarke, Phinney & MacEntee, 2016; Niesten, van Mourik & Van der 

Sanden, 2013). 
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Även om många var svaga på grund utav sjukdom eller ålder så upplevdes till exempel 

tandborstningen som betydelsefull då äldre upplevde sig som friska. Förutsättningen för att 

sköta sin egen munvård var förknippat med oberoende och styrka, när de äldre inte själva 

längre kunde utföra munvården kändes det som en försummelse och påminnelse om svaghet 

(Donnelly, Clarke, Phinney & MacEntee, 2016; Niesten, van Mourik & Van der Sanden, 

2013). 

Att kunna behålla sina egna tänder så länge som möjligt var också en önskan och en 

motiverande faktor till att vilja sköta om sin mun för att uppleva ett gott allmäntillstånd och 

välbefinnande. Dock beskrevs det att oavsett om de äldre hade färre tänder kvar eller 

använde sig utav proteser så fanns det lösningar (Jian, Wong & Lo, 2017; Slack-Smith et al., 

2010). 

Vid exempelvis måltiden kunde de välja att tugga maten på den sidan de hade flest tänder 

kvar för att i största möjliga mån kunna äta på egen hand. Det ansågs stärka samt underhålla 

munnens funktioner och därmed upplevelsen av att fortfarande inneha en god hälsa överlag, 

också för att fortsätta sitt intag av näringsrik kost. Förutsättningar fanns för att skapa nya 

rutiner kring munvården utefter den upplevda, förändrade munnens förutsättningar (Jian et 

al., 2017; Slack-Smith et al., 2010). 

Att upprätthålla en hälsosam diet var något som ansågs viktigt och fungerande som en 

grundstomme i att själv kunna påverka både sitt välbefinnande samt munhälsa. Att inte äta 

så mycket mat innehållandes mycket socker och att använda sig utav en eltandborste ansågs 

vara till nytta. Även hjälpmedel så som tandtråd och munvatten bidrog till att bibehålla eller 

förbättra munhälsan och därmed främja välbefinnandet. En försummad munhälsa ledde till 

smärta och svårighet att äta vilket hade en påverkan på den allmänna hälsan och den 

medvetenheten användes som drivkraft till att underhålla sin egen munvård i största, 

möjligaste mån (Slack-Smith et al., 2010). 

Äldre beskrev en helhetssyn av kroppen och dess förmågor som att klara av egenvård av 

munnen trots sjukdom för att uppleva tillfredställelse och välbefinnande. Att eventuella 

sjukdomshinder till trots, ändå kunna klara av de dagliga sysslorna upplevdes som 

självstärkande och gav mening i livet (Niesten et al., 2013). ”I think it feels great to have 

managed independently for so long, after all I am 81 years old. I feel joyful at being alive.” 

(Anderson & Nordenram, 2004, s. 12). Trots eventuella sjukdomar eller svårigheter i 

vardagen som kunde påverka utförandet av sysslor, ville äldre få känna sig rena och kunna 

vara kapabla till att själva sköta om sin munhälsa (Andersson & Nordenram, 2004; McGrath 

& Bedi, 1999). 
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5.1.2 Nedsatt hälsa om munnens funktioner sviktade 

Problem som kunde uppstå i samband med fysisk svaghet och sjukdom var att inte kunna 

tugga ordentligt, och om finmotoriken i händerna var påverkad så ledde det till svårigheter 

med att föra bestick till munnen. Det gjorde i sin tur att måltidssituationen skapade en känsla 

av en sämre allmän hälsa samt bristande upplevelser av välbefinnande. De äldre beskrev att 

munnen var källan till allt, att munnen behövde fungera för att maten skulle kunna tuggas 

och passeras (Khabra, Compton & Keenan, 2017). ”The mouth is the source of everything for 

the body, every food goes through it, so it’s very important.” (Khabra et al., 2017, s. 300). Var 

det problematiskt att äta på egen hand så upplevdes det som en sorglig försvåring och en 

känsla av sjukdom, detta kunde leda till en upplevelse av ohälsa. Därmed skapades en 

medvetenhet hos de äldre om deras egna, eventuella svagheter. Munnen var en central del av 

kroppen. Upplevde äldre att munnen mådde bra så mådde också kroppen bra, de båda 

delarna hörde ihop och samspelade med varandra. För att inte få en försämrad allmän hälsa 

så behövdes det också intag av näringsrik mat samt möjligheten att kunna tugga och svälja. 

Om munnens hälsa sviktade så kunde det resultera i att intaget av mat blev begränsat och då 

blev den allmänna hälsan påverkad genom minskat näringsupptag (Khabra et al., 2017).  

Det visade sig att desto äldre människan blev, desto svårare kunde det vara att utföra den 

dagliga omvårdnaden av munnen. Det kunde försämra upplevelsen av att ha en god hälsa 

överlag och påverkade därför också upplevelsen av välbefinnandet negativt. Många äldre 

beskrev också att de var rädda för att förlora sina egna tänder. Då de växte upp så var det 

vanligt i den äldre generationen med tandlossning samt kunskapen om hur tänderna skulle 

skötas inte ännu fanns. Äldre led då av många sjukdomar i sin mun och blev mer sjuka på 

grund av eftersatt munhälsa. Detta påminde äldre om skräcken inför att förlora sina egna 

tänder och hur en eventuell tandlossning skulle kunna påverka dem (Derblom et al., 2017; 

Jian et al., 2017; McKenzie-Green, Giddings, Buttle & Tahana, 2009; Slack-Smith et al., 

2010). 

En försämrad allmän hälsa beskrevs av äldre ha en negativ påverkan för utförandet av 

munvården, samt att munhälsan kunde bli påverkad utav det. Till exempel beskrev äldre att 

smärta i munnen och svårigheter med tandborstningen kunde leda till en försämrad 

upplevelse av välbefinnande och en eftersatt munhälsa. De upplevde att en eftersatt 

munhälsa påverkade den allmänna hälsan negativt genom att de kände sig orena i munnen 

(Borreani et al., 2010; Donnelly et al., 2016).  

Det beskrevs också att om äldre blev svagare så minskade intresset för att utföra munvården 

då problematik som smärta, sjukdomar och försämrad fingerfärdighet ledde till att 

utförandet av munvården blev svår att göra. Nedsatta kroppsliga funktioner kopplade äldre 

samman med upplevelsen av att inte klara av alla utmaningar i vardagen vilket ledde till 

minskad glädje och sänkt självkänsla. Det försämrade hälsotillståndet blev då viktigare än 

munhälsan. Resultatet blev att inställningen till munhälsan upplevdes som betydelselös då 

munvården kändes som svår och ohjälplig. Att inte kunna sköta om sin egen mun så som 

man tidigare gjort och orkat med, beskrevs av äldre som mänskligt förfall, en förlust av 

värdighet samt upplevelsen av att vara självständig och oberoende (Niesten et al., 2013; 

Khabra et al., 2017). 
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 Samspelet mellan munhälsan och det sociala livet 

Det här temat åtföljs två subteman; sociala begränsningar med en ovårdad mun och 

förstärkt självkänsla med en välskött mun. Det beskrevs att umgänget med andra människor 

och att känna tillhörighet bidrog till glädje och kvalitet i livet. För att vilja och kunna umgås 

med andra människor så behövdes en stark självkänsla. Att känna att sig trygg och säker på 

sig själv gav en upplevelse av välbefinnande. En bra självkänsla skapade en upplevelse av att 

vara betydelsefull, om så bara munnen var välskött.  

5.2.1 Sociala begränsningar med en ovårdad mun 

Äldre beskrev att munnen var en avgörande del i om, och i så fall på vilket sätt de valde att 

möta och kommunicera med andra människor. Inte bara för den kommunikativa rollen 

munnen hade i samtal med andra utan också om hur ens mun uppfattas av andra. Tyckte de 

äldre att dem hade en dålig andedräkt så upplevdes det som pinsamt och jobbigt att behöva 

prata med andra (Slack-Smith et al., 2010). ”Theres nothing worse than bad breath.” 

(Andersson & Nordenram, 2004, s. 14). Mer koncentration lades då på hur mottagaren 

upplevde ens egen mun än vad samtalet egentligen handlade om. Det upplevdes som viktigt 

att kunna prata tydligt och obehindrat för att kunna fungera i det sociala livet och då kunde 

en dålig andedräkt minska de äldres vilja att föra samtal med andra. Äldre ville känna sig 

rena i munnen för att få modet till sig att vara mer sociala (Slack-Smith et al., 2010).  

Äldre beskrev att det fanns en rädsla för att bli ensamma och ha för få sociala kontakter på 

grund av en eftersatt munhälsa. Att det också kunde skapa begränsningar i kontakten med 

familj och vänner, att en försummad munhälsa ledde till dåligt humör samt sinnesstämning 

och då ville äldre inte umgås med andra människor. För att upprätthålla ett gott 

välbefinnande så var det viktig med sociala relationer för att få skratta och utbyta 

erfarenheter tillsammans med andra människor (Donnelly et al., 2016; Jian et al., 2017; 

McGrath & Bedi, 1999). De som tidigare var vana vid ett stort socialt nätverk och som 

spenderade mycket tid med att vara sociala, upplevde det svårare att umgås med andra desto 

äldre de blev på grund av oron för munnens utseende. Oron över hur munnen kunde 

uppfattas av andra var av större betydelse för de som var vana med sociala kontakter än för 

de som inte var lika intresserade av att umgås med andra (Jian et al., 2017; McKenzie-Green 

et al., 2009).  

Äldre beskrev det som att de helst ville undvika att bli fotograferade för risken att glipor 

mellan tänderna och eventuella matrester skulle synas för mycket. Äldre undvek de 

situationer som kunde innebära att munnen blottades, med risk för att behöva skämmas för 

sin mun. Tandlossning var en vanlig företeelse desto äldre människan blev och att använda 

proteser eller löständer var något som de flesta ville undvika för det gav en upplevelse av att 

inte känna igen sig själv till utseendet. Om äldre inte upplevde sig säkra på hur munnen 

kunde uppfattas i umgängeslivet, undvek de att ta kontakt med andra (McKenzie-Green et 

al., 2009). 
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Många äldre ville kunna le, skratta och umgås med andra då de beskrev det som bidragande 

faktorer för glädje i livet. Dock kunde en eftersatt munhälsa, rädsla för dålig andedräkt eller 

att tänderna var missfärgade begränsa deras vilja att umgås med andra. Äldre beskrev att 

munhälsan hade en inverkan på livets andra delar, sköttes inte munnen begränsade det äldre 

i deras vardag. Från att inte vilja äta i samma rum med andra för risken att inte kunna tugga 

ordentligt, till att inte vilja träffa släktingar eller bekanta. Många äldre menade att munnens 

utseende var viktigt. Det fanns en rädsla för att andra människor skulle kommentera deras 

munhälsa och tänder, det upplevdes skamligt med att ha missfärgade tänder. En upplevelse 

av att munnen påverkade det sociala livet negativt kunde leda till att de äldre drog sig tillbaka 

för att minska risken att skämma ut sig (Derblom et al., 2017; McGrath & Bedi, 1999). 

 ”She has such awful teeth, poor thing, but your teeth get more brown with age... they simply 

don’t brush their teeth...” (Derblom et al., 2017, s. 317). Tändernas funktion i munnen 

beskrevs av de äldre ha större betydelse än bara till att kunna äta, tänderna beskrevs påverka 

hur de äldre kunde prata, le och göra sig förstådda ordentligt (Borreani et al., 2010; Donnelly 

et al., 2016). 

5.2.2 Förstärkt självkänsla med en välskött mun 

Att uppleva välbefinnande i livet beskrevs av äldre som en blandning mellan de fysiologiska 

samt själsliga delarna i livet. Upplevelsen av munhälsan roll för att vara tillfreds i livet 

handlade om den roll munnen spelade i det sociala livet. Att uppleva sig säker och trygg i sitt 

utseende och då specifikt munnens mimik beskrevs vara den del som påverkade 

välbefinnandet. Uppfattningen av en själv beskrevs av de äldre som avgörande i hur de 

upplevde sig må i livet. Att uppleva en bra självkänsla bidrog till att vara nöjd med sig själv 

och kunna delta i möten med andra och därmed uppleva nöje i livet (Andersson & 

Nordenram, 2004; Jian et al., 2017; McGrath & Bedi, 1999; Niesten et al., 2013). 

Äldre beskrev då hur munhälsan upplevdes vara stommen i att vara tillfreds med sig själv. 

Var munnen välskött ökade självkänslan vilket stärkte äldres uppfattning av att de upplevde 

sig vara tillfreds. Upplevdes munhälsan vara god så sporrade det självförtroendet att våga 

vara mer social med andra och de positivt beskriva upplevelserna av umgänget ökade i sin tur 

drivkraften till att vilja sköta om sin mun. En ombesörjd munhälsa var utgångspunkten för 

välbefinnandet då äldre beskrev en ökad självkänsla och tillfredställelse i livet (Andersson & 

Nordenram, 2004; Jian et al., 2017; McGrath & Bedi, 1999; Niesten et al., 2013).  

Att våga le, skratta och samtala med andra upplevdes som bidragande faktorer för 

välbefinnandet då det sociala livet i högsta grad beskrevs påverka livsglädjen. De äldre 

beskrev samspelet mellan munhälsans inverkan på livets andra delar med att en ombesörjd 

mun kunde öka upplevelsen av välbefinnande. Även att känna sig ren och säker kring 

uppfattningen av ens egen mun, kunna tugga ordentligt vid måltider med andra för att 

uppleva måltiden som socialt bidragande till livet (Andersson & Nordenram, 2004; Borreani 

et al., 2010; Derblom et al., 2017; McGrath & Bedi, 1999; McKenzie-Green et al., 2009). ”Can 

chew everything, feel satisfied, can laugh and that is a good feeling.” (Andersson & 

Nordenram, 2004, s. 14). 
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Att känna sig ren, både i munnen och generellt ökade upplevelsen av att må bra. Renligheten 

i munnen beskrevs vara av stor vikt för upplevelsen av den allmänna hälsan och 

välbefinnandet. En välskött mun upplevdes då stärka modet i att våga ta kontakt med andra 

vilket var viktigt för att uppleva välbefinnande (Borreani et al., 2010; Donnelly et al., 2016). 

6 DISKUSSION 

Diskussioner om resultatet, metoden samt etiken kommer här nedan att presenteras. 

 Resultatdiskussion  

I resultatet kunde två teman identifieras; samspelet mellan munhälsan och livskvalitén och 

samspelet mellan munhälsan och det sociala livet. Syftet i examensarbetet var att beskriva 

äldres upplevelse av munhälsans betydelse för välbefinnandet. Resultatet visade att äldre 

upplevde munhälsan och livskvalitén hängde ihop samt att munhälsan kunde påverka deras 

sociala liv. Äldre beskrev att en eftersatt munhälsa kunde påverka välbefinnandet negativt 

om de inte själva kunde utföra egenvård av sin mun. Resultatet visade att äldre kunde 

uppleva sig socialt begränsade ifall de skämdes över sin mun och om munnen upplevdes som 

oren.  

I resultatet framkom det att munhälsan har ett samband med individens livskvalité då både 

den fysiska och psykiska helheten påverkades av en eftersatt munhälsa. Den fysiska aspekten 

av äldres helhet beskrevs påverkas om äldre upplevde en nedsatt hälsa för att munnens 

funktioner sviktade. Den psykiska aspekten påverkades också om hälsan upplevdes nedsatt 

då äldre blev medvetna om sina svårigheter och begränsningar i vardagen. Det framkom även 

i resultatet att umgängeslivet blev påverkat då medvetenheten kring munnens betydelse för 

att kunna socialisera sig, ökade med åldern.  

Vidare visade resultatet att en bidragande faktor till att uppleva välbefinnande hos de äldre 

var om dem kunde utföra sin egen munvård för att uppleva att de fortfarande var 

självständiga. Det framkom även i den tidigare forskningen vara betydelsefullt för äldre att få 

uppleva sig självständiga så långt som möjligt då självständighet är något som gör att 

människan upplever ett värde i livet (Dickinson, 2012; Hilton et al., 2016). Alla individer har 

en naturlig inställning till att vilja utföra sin egna naturliga vård och omsorg (Eriksson, 

2015). 

I resultatet framkom även att en del av individens människovärde gick förlorad om 

möjligheten till egenvård inte längre fanns. Enligt tidigare forskning är det vanligt att äldre 

människor så småningom drabbas av fysiska nedsättningar och därmed blir hindrade i att 

utföra sin munvård. Det förknippade äldre med sorg och en påminnelse om svaghet och 

sjukdom (Clay, 2002; Haag et al., 2017).  
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Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa och stödja patienten återställa hälsa om människans 

funktioner är nedsatta eller begränsade. Därav har sjuksköterskan möjlighet till att kunna 

upptäcka hinder och möjligheter till utveckling hos patienten (ICN, 2014). Den tidigare 

forskningen visade också att brukarna på ett äldreboende som inte längre kunde utföra sin 

munvård självständigt, löpte risk att utveckla orala hälsoproblem. När äldre inte längre 

kunde utföra sin egenvård fanns risk att utveckla en eftersatt munhälsa om inte vårdpersonal 

kunde bidra med assistans eller göra regelbundna kontroller av individens munhåla (Hoben 

et al., 2017; Kelly et al., 2010; Müller et al., 2017). 

Eriksson (2015) talar för att möjligheten att utföra egenvård också innebär möjlighet att 

påverka den egna situationen, det är en betydelsefull process för välbefinnandet. Resultatet 

visade just på att utförandet av egenvård var av betydelse för äldre att kunna uppleva 

välbefinnande i vardagen, egenvården stärkte välbefinnandet. Resultatet visade på samspelet 

mellan munhälsan och livskvalitén, vilken kunde upplevas stärkt eller nedsatt beroende på 

hur munnen sköttes. Att kunna utföra egenvård av munnen var en del av vad som beskrevs 

påverka upplevelsen av munhälsans betydelse för välbefinnandet.  

Det framkom i resultatet att äldre kunde uppleva svårigheter vid måltiderna med att tugga 

ordentligt på grund av till exempel tandlossning. Det ledde dock till att äldre fann lösningar 

för problemet vilket upplevdes stärka välbefinnandet genom att självkänslan ökade. Den 

tidigare forskningen visade däremot att vid eventuella fysiska nedsättningar, blev det svårare 

för äldre att föra mat till munnen, vilket skapade en upplevelse av försämrat välbefinnande. 

Äldre upplevde då att dem var sjukare än vad dem kanske egentligen var. Konsekvenserna av 

att inte tillgodogöra sig näring och vätska kunde i sin tur resultera i nedsatta fysiska 

funktioner, äldre blev då tröttare och svagare (Clay, 2002; Haag et al., 2017; Hilton et al., 

2016; Humphreys, 2017; Fitzpatrick, 2000; Raphael, 2015). Resultatet visade på att detta 

påverkade äldres upplevelse av välbefinnande negativt då uppfattningen av livskvalitén blev 

försämrad. 

I resultatet framkom det att det kunde vara avgörande med en välskött munhälsa, gällande 

munnens utseende för om äldre valde att ta kontakt med andra människor. En eftersatt 

munhälsa hade inverkan på en individs sociala liv och kunde innebära begränsningar. Om 

äldre var medvetna om att munhälsan var eftersatt så undvek de att ta kontakt med andra 

människor. Det skapade en rädsla om att förlora kontakt med familj och vänner. Det som 

framkom i resultatet kring äldres beskrivningar av hur betydelsefullt det sociala nätverket var 

för välbefinnandets, samspelade tydligt med munhälsan. Beroende på i vilket skick 

munhälsan upplevdes vara i kunde det skapa möjligheter eller svårigheter för att våga delta i 

umgängeslivet. Vidare visade resultatet att om äldre valde att avstå från relationer, för att de 

inte upplevde sig tillfreds med sitt utseende med munnen, blev de isolerade och avskärmade 

från umgängeslivet. Detta ledde till en sämre livskvalitet. Den tidigare forskningen visade på 

att en mun som till utseendet är missköt och där det fattas tänder, gjorde att äldre inte ville 

delta på fotografering eller visa sig bland andra människor. Det var av vikt att äldre var 

bekväma i sitt utseende och ha en fungerande kommunikation och munhälsa (Coker et al., 

2016; Fitzpatrick, 2000; Hilton et al., 2016; Humphreys, 2017; Wårdh et al., 2003).  
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Resultatet visade att en hälsosam mun bidrog till en stärkt självkänsla samt upplevelse av 

välbefinnande hos äldre människor. Det framkom också att äldre som upplevde en eftersatt 

munhälsa, bidrog till en sämre självkänsla och upplevelse av att inte känna igen sig själv.  

I resultatet beskrev äldre människor att de önskade slippa uppleva smärta eftersom att det 

var direkt förknippat med frånvaro av välbefinnande och försämrad livskvalité. Det 

upplevdes motiverande att värna om sin mun för att inte behöva riskera smärta och sämre 

allmäntillstånd.  

Enligt Eriksson (2014) ska människan ses i sin helhet, upplevelsen av vad som är 

välbefinnande är individuellt samt unikt och påverkas av de fysiska och psykiska aspekterna. 

Hälsa och välbefinnande upplevs olika och alla har olika förutsättningar till att eftersträva 

välbefinnande. Individen som sjuksköterskan vårdar ska i sin omvårdnad få stöd i utförandet 

av sin naturliga vård för att få behålla självständighet. Sjuksköterskan spelar en väsentlig roll 

för människan, genom att kunna erbjuda de förutsättningar som kan behövas för människan 

att uppleva välbefinnande i livet. Sjuksköterskan kan även hjälpa till i människan individuella 

utveckling och rörelse mot hälsa men måste alltid beakta människans egen vilja och mål i 

livet. 

Det framgår i resultatet att upplevelsen av vad som är munhälsa och välbefinnande 

uppfattades olika från person till person. Precis som Eriksson (2014) skriver om att 

upplevelsen av välbefinnande är subjektiv, så framkom det också i resultatet att 

välbefinnande kunde upplevas på olika sätt. Likheter och skillnader mellan hur äldre 

upplevde munhälsans betydelse för välbefinnandet kunde urskiljas genom de nyckelfynd, 

teman och subteman som lyftes fram. De flesta beskrivningarna gick in i varandra och då 

kunde vissa generella likheter dras vilka är de som presenteras mer ingående här i 

diskussionen. De generella drag som kunde urskiljas i resultatet upplevdes av skribenterna 

som överskridande. En konsensus kunde ses, övergripande hade munhälsan stor inverkan 

och betydelse för den äldre människans välbefinnande. Munnen var viktig utifrån flera 

perspektiv. Beskrivningar framkom om vad de äldre uttryckte vara betydande för deras 

personliga upplevelser av munhälsans betydelse för välbefinnandet. Äldre kunde uppleva 

välbefinnande genom frånvaron av sjukdom, smärta och obehag. Resultaten visade på att om 

äldre slapp dessa åkommor så infann sig en upplevelse av välbefinnande. Munhälsans 

betydelse för välbefinnandet handlade dock i ett större sammanhang om frånvaron av smärta 

och sjukdom. Att uppleva sig som oberoende och kapabel till att själv påverka sin munhälsa 

var en betydande aspekt. Det som framförallt synliggjordes i resultatet var upplevelsen av att 

ha välbefinnande i relation till att inte ha det. Äldre kunde jämföra hur det var mot när de var 

yngre eller friskare. Då hade utförandet av munvården inte haft en sådan uppmärksammad 

roll för deras upplevelse av välbefinnande. De äldre kunde då uppleva skillnaden och därav 

också beskriva den tydligt. Resultatet visade på hur de äldre upplevt en medvetenhet kring en 

eventuell, försämrad munhälsa och kopplade samman det med upplevelsen av 

välbefinnande. Munhälsan och skötseln av munnen fick en mer central och betydande roll i 

äldres vardag då munnens funktioner kunde svikta och påverka modet för att delta i 

umgängeslivet. 
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Det som framkommit i den här analysen skulle kunna användas för en ökad holistisk syn på 

människan, för att tydliggöra hur stor betydelse munhälsan har för välbefinnandet. Hur 

människan beskriver sig uppleva något, fysiskt eller själsligt, ska väga lika tungt som de fynd 

man kan göra kliniskt hos människan när hon befinner sig inom vården. Det är av vikt att 

vårdpersonal förstår att om inte munvården utförs så skulle det i förlängningen kunna leda 

till en stor påverkan på de fysiska delarna hos människan. Eventuella sjukdomar till följd av 

en bristande munvård skulle kunna uppstå, utan att det för den delen automatiskt skulle 

minska människans upplevelse av självkänsla och livskvalité. Människan kan uppleva 

livskvalité trots sjukdom, så vikten bör ligga på människans upplevelse av välbefinnande i 

livet. Framför allt ska alla människor som är i beroendeställning till att få omvårdnad, även få 

möjligheten till att själva bestämma vad som är viktigt för just dem. Enligt ICN (2014) är 

detta är något som sjuksköterskor bör ta i beaktande eftersom att det ligger i deras uppdrag 

att främja hälsa. Att söka svar på vad som kan hjälpa eller förbättra människans positiva och 

hälsofrämjande upplevelser av något och lägga lika mycket vikt på de faktorerna, såsom på de 

medicinska och patologiska. Människan kan uttrycka sig uppleva välbefinnande trots 

sjukdomar eller funktionsnedsättningar, därav bör människans upplevelser i större 

utsträckning bekräftas som hälsopåverkande inom vården 

 Metoddiskussion  

Till det här examensarbetet användes en kvalitativ metod som analyserades genom en 

beskrivande syntes i fyra steg enligt Evans (2002). En kvalitativ ansats applicerades då syftet 

var att beskriva upplevelser. Metoden upplevdes som relevant för examensarbetets syfte som 

var att beskriva äldres upplevelse av munhälsans betydelse för välbefinnandet. Det var också 

fördelaktigt då den metoden syftar till att hitta likheter och skillnader vilket de funna 

nyckelfynden visar på, vilket stärker tillförlitligheten. En nackdel med denna typ av metod för 

analys var dock att dem insamlade artiklarnas resultat redan var ett behandlat material, 

vilket då inte alltid blir en primärkälla till äldres beskrivningar av upplevelser.  

En kvalitativ metod syftar till att undersöka fenomen som inte annars går att beskriva med 

kvantitativa metoder då till exempel upplevelser är ett subjektivt fenomen. Att beskriva 

upplevelser av något innefattar ett större perspektiv än vad som kvantitativa metoder kan ge 

svar på. Därav valdes kvantitativa artiklar bort i sökningen av material. Enligt Friberg (2017) 

syftar kvantitativa metoder till att lyfta fram ett fenomen genom mätningar och statistik 

medan en kvalitativ metod beskriver fenomenet. Kvantitativ forskning har fördelar att med 

hjälp av statistik kunna presentera en överskådlig bild av olika fenomen. Däremot blir det 

svårare med kvantitativ forskning att beskriva hur ett fenomen kan te sig. Kvalitativa 

metoder syftar till söka mer djupgående där det finns utrymme för förståelse till hur 

fenomenet beter sig. 

Att det här examensarbetet var en litteraturstudie och till exempel inte en empirisk studie i 

form av fokusgrupper eller intervjuer handlade om tidsbrist. Det upplevdes vara för ont om 

tid för att en empirisk studie skulle ha genomförts. Ett mer omfattande resultat hade dock 

kunnat tydliggöras av en empirisk studie då beskrivningen av upplevelser hade kunnat bli 
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mer exakta. Det upplevs dock att resultatet som framkommit i litteraturstudien är 

användbart då olika inklusionskriterier samt exklusionskriterier användes. 

Datamaterialet till examensarbetet söktes i två databaser, Cinahl plus och PubMed för att 

hitta artiklar som svarade an på syftet. Fördelen med att använda dessa databaser var att 

underlätta sökningen av vårdvetenskapliga, kvalitativa, artiklar, vilka låg till grund för 

examensarbetet. Det gynnade sökningen av artiklar med rätt inriktning men kunde också 

smalna av utbudet av datamaterial. Hade andra databaser använts hade kanske fler artiklar 

hittats men det hade också kunnat försvåra sökningen efter vårdvetenskapliga artiklar. 

I jämförelse mot Cinahl plus så går det inte i PubMed att göra avgränsning på sökningarna 

för artiklarna att vara peer reviewed, därför har samtliga artiklar från PubMed genomgått 

sökning i Ulrichsweb. I Ulrichsweb söktes artiklarna efter tidskiften de är publicerade i för att 

se om artiklarna är peer reviewed.  

Sökningarna resulterade till ett högt antal träffar artiklar som upplevdes svara an på 

examensarbetets syfte. Titlarna på artiklarna svarade dock inte alltid an på examensarbetets 

syfte men efter att ha läst abstract, syfte samt resultat upptäcktes relevans för det egna 

arbetet. Det kan ge en missvisande bild över valda artiklar till examensarbetet och det kan 

ifrågasättas varför dessa artiklar inkluderades till analysen. Anledningen var att artiklarnas 

egna rubriker inte alltid heller speglade artiklarnas syfte samt innehåll. Därför användes 

artiklar vars rubriker skulle kunna ifrågasättas, för att resultaten svarade an på 

examensarbetets syfte.  

Sökningarna ledde till ett högt antal träffar på artiklar och bearbetades genom att samtliga 

rubriker lästes. Dels för att inte missa eventuellt, användbart material samt för att göra en 

noggrann bearbetning av sökningarna. Att tidskrifterna för de valda artiklarna kanske inte 

uppenbart är vårdvetenskapliga skulle ha kunnat påverka resultatet. Dock var de valda 

artiklarna vårdvetenskapliga vilket upplevdes som mest relevant för examensarbetets syfte. 

Detta skulle kunna tolkas som brist på forskning på kvalitativa studier kring äldres munhälsa 

då det under materialsökningen även framkom en bred bas av kvantitativt material. 

Samtliga, utvalda artiklar till examensarbetets resultat lästes flera gånger var för sig, av bägge 

skribenterna för att få en helhetsuppfattning av materialet. Sedan diskuterades innehållet 

sinsemellan för att tillsammans plocka ut nyckelfynd. Att ha läst artiklarna var för sig 

upplevdes som ett stöd till att skapa en sammanfattande överblick av innehållet vilket också 

lyfte fram olika aspekter som hittades. Det underlättade processen av analysen då utrymme 

fanns för reflektion kring artiklarnas resultat. Utsållningen av vad som blev nyckelfynd och 

inte avgjordes när artiklarnas resultat diskuterades för att finna det som svarade an på 

examensarbetets syfte. Nyckelfynden översattes sedan inte från engelska till svenska för att 

minimera risken för feltolkning av nyckelfyndens innebörd.  När resultatet skrevs översattes 

artiklarnas resultat så textnära som möjligt med hjälp av lexikon. Under arbetets gång har 

skribenterna hela tiden skrivit tillsammans för att underlätta arbetsprocessens gång samt för 

att upprätthålla en röd tråd genom skrivandet. Hade examensarbetet skrivits enskilt av bara 

en person, hade eventuellt uppbyggnaden samt resultatet sett annorlunda ut. 
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Enligt Polit och Beck (2012) ska trovärdigheten i en kvalitativ studie vara ett kriterium för att 

studien ska anses pålitlig. För att en studie ska anses vara pålitlig ska den uppfylla kriteriet 

för trovärdighet som bestäms genom hur datamaterialet upplevs vara sanningsenligt eller ej. 

Detta stärks bland annat genom att artiklarna är granskade av andra forskare, det vill säga att 

artiklarna är peer reviewed. Samtliga artiklar till examensarbetets analys är peer reviewed. 

En noggrann kvalitetsgranskning av artiklarna till analysen genomfördes, vilket ytterligare 

stärkte trovärdigheten i arbetet. Att göra en kvalitetsgranskning är enligt Friberg (2017) 

användbart för att se om det insamlade materialet till studien erhåller låg, medel eller hög 

kvalitet.   

Avsikten med tillämpningen av kvalitetsgranskning var att kunna säkerställa den insamlade 

datan och därmed användandet av materialet till den egna kvalitativa litteraturstudien. Av 

Fribergs (2017) 14 frågor användes tio av dem i kvalitetsgranskningen. Varför det blev just tio 

av 14 frågor berodde på frågornas karaktär och uppbyggnad. Vissa frågor gick in i varandra, 

vilket inte ledde till att något nytt tillfördes kvalitetsgranskningen, samt att alla de 14 

frågorna inte upplevdes relevanta för examensarbetet. Samtliga artiklar erhöll efter 

granskningen hög kvalité med minst åtta av tio maximala poäng. Varje fråga motsvarade 1 

poäng vardera. Nackdelen med att utesluta vissa frågor är risken att eventuellt, användbart 

material då missas. 

Ett annat kvalitetskriterie enligt Polit och Beck (2012) är studiens giltighet. Vilket innebär att 

studien ska kunna göras om, på liknande eller samma sätt och då leda till samma resultat. 

Samtliga artiklar i detta examensarbete har äldre som målgrupp, studierna har genomförts 

på likartade, metodologiska sätt vars resultat även är överensstämmande. Detta stärker 

giltigheten i litteraturstudien. Genom att artiklarna upplevdes trovärdiga och giltiga genom 

att applicera kvalitetskriterierna, upplevs även examensarbetet resultatet trovärdigt samt 

giltigt. Detta för att materialet till analysen går att återfinnas och därmed möjligt att göra om 

inom ramen för en kvalitativ metod. 

Enligt Polit och Beck (2012) är överförbarhet hur väl studien kan tillämpas på andra grupper 

eller platser, under andra omständigheter. Med överförbarhet menas även att resultaten ska 

kunna nyttjas inom ett större eller annat sammanhang. I examensarbetet stärks 

överförbarheten genom att materialet till analysen kom från olika delar av världen samt att 

de artiklar som var äldst upplevdes stämma överens med de senare artiklarna. Resultatet från 

artiklarna skulle kunna bidra till en mer global bild på det valda fenomenet. 

 Etikdiskussion  

Detta examensarbete följer CODEX (2016) riktlinjer för god forskningssed. Det innebär att 

skribenterna inte har plagierat eller förfalskat resultaten i artiklarna samt att risken för 

förståelse och egen tolkning minimerats. För att minska risken för att förvränga resultaten så 

har skribenterna haft syftet framför sig under arbetes gång för att hålla ett objektivt synsätt. 

Genom att förhålla sig neutrala till texten i artiklarna med det egna syftet framför sig har 

risken minimerats för egen tolkning samt förförståelse. Alla artiklar som valdes ut var skrivna 
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på engelska och för att säkerställa att artiklarna översattes korrekt användes lexikon vid 

läsningen av artiklarna. Allt material som plockats ut har dokumenterats i egna dokument för 

att kunna gå tillbaka till om osäkerhet kring texterna uppståt. Korrekt referering har gått 

tillväga enligt manualen American Psychological Association (APA) för att tydligt synliggöra 

varifrån informationen hämtats och att inga personliga värderingar, åsikter eller förutfattade 

meningar tillämpats i examensarbetet. 

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva äldres upplevelse av munhälsans betydelse för 

välbefinnandet. Resultatet visade att det fanns behov av att belysa hur äldre människor 

upplevde välbefinnande utifrån sin munhälsa, i syftet att kunna förstå samspelet mellan 

dessa två. Resultatet visade att äldre människor hade svårare att uppleva välbefinnande om 

deras munhälsa var eftersatt. En bristande munhälsa kunde orsaka smärta och obehag samt 

ledde till sociala begränsningar och nedsatt självkänsla. Äldre beskrev vikten av att kunna 

sörja för omvårdnaden av munnen på egen hand, då det upplevdes vara av betydelse för 

livskvalitén. Att kunna vidmakthålla dagliga rutiner beskrevs öka upplevelsen av 

välbefinnande i livet. 

Resultatet som framkommit i examensarbetets analys är relevant för att förstå på vilka sätt 

äldre människors välbefinnande kan påverkas av munhälsan. Sjuksköterskan har till uppgift 

att ombesörja patientens omvårdnad och se hela människan, därav blir munvården en del av 

omvårdnaden. Resultatet visade att munhälsan borde prioriteras högre i människans 

omvårdnad då en eftersatt munhälsa annars kan leda till upplevelsen av försämrad 

livskvalitet. Detta examensarbete kan med fördel användas till sjuksköterskor för att öka 

förståelsen av munhälsans betydelse för patientens välbefinnande. 

 Förslag på vidare forskning 

I genomförandet av detta examensarbete har det framkommit viktiga aspekter att ta hänsyn 

till i omvårdnadsarbetet med äldre människor. Vidare forskning inom området behövs då 

tillgången på information upplevdes vara begränsad under arbetets materialsökning. 

Skribenterna av examensarbetet upplevde även att vidare forskning inom området behövs då 

prioriteringen av munhälsan upplevs vara begränsad, vilket kan medföra stort lidande i flera 

dimensioner för den enskilda, äldre individen. Mer forskning om munhälsa, äldres 

upplevelser av välbefinnande, kopplat till munhälsa och munvård behövs för att sprida ljus 

över ämnet. Examensarbetets resultat skulle kunna vara gynnsamt för både patienter och 

vårdpersonal för att kunna förstå sambandet mellan äldre människors upplevelser av 

munhälsa och välbefinnande 
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BILAGA A 

Sökmatris 

 

Databas Sökord Urval Antal 
träffar 

Använda 
artiklar 

Cinahl  Oral and health and older and 
people 

Peer 
reviewed  

464 4 
 

Pubmed oral health and oral care and 
perception 

Full text 930 1 

Cinahl  older people +and oral health Peer 
reviewed  

408 1 

PubMed oral health+perception +older 
people  

Full text 
Abstract 

166 1 
 

Pubmed older adults+oral 
health+perspectives 

Full text 
Abstract 

26 1 
 

Pubmed oral health and older people and 
importance 
 

Full text 
Abstract 

265 2  
 

 

 

 

  



1 

 

BILAGA B 

Artikelmatris 

 

Författare, år, 
tidskrift 

Titel Syfte Metod Huvudresultat Poäng 

McKenzie‐Green, B., 

Giddings, L. S., Buttle, 

L., & Tahana, K. 

 

2009 

 

International  

Journal 

Of Dental Hygiene  

Older peoples  

Perception of 

Oral health: 

It’s just not 

that simple. 

Syftet var att  

utforska äldre 

människors 

syn på deras 

munhälsa ur 

en hälso- och  

sjukvårdspraxi

s. 

En kvalitativ 

tolkningsmetod. 

Intervjuer 

spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades enligt en 

induktiv 

tolkningsmetod. 

Mun och tänder 

representerar  

”jaget” hos en person 

och de påverkar de 

sociala 

dimensionerna. 

Tillståndet i sin  

munhälsa kunde leda 

till konsekvenser för 

människans  

självkänsla.  

8/10 

Slack‐Smith, L, Lange, 

A., Paley, G., O’grady, 

M., French, D., & Short, 

L. 

 

2010 

 

Gerondontology 

Oral health 

and access to 

dental Care: a 

qualitative 

investigation 

among older 

people in the 

community. 

Att utforska 

äldre 

människors 

övertygelser 

och attityder 

gentemot 

munhälsan 

och deras 

tillgång och 

användning av 

tandvårdstjäns

ter. 

Fokusgrupper och 

halvstrukturerade 

intervjuer 

 genomfördes.  

Intervjuer 

spelades in på 

ljudband. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades. 

De flesta ansåg att det 

fanns ett starkt 

samband mellan 

munhälsa och allmän 

hälsa. Det ansågs vara 

viktigt att 

upprätthålla en god 

munhälsa för att 

kunna äta. Även att ha 

en bra andedräkt och 

att vara nöjd med sitt 

utseende. Att kunna 

tala tydligt för att 

upprätthålla ett 

socialt liv. 

9/10 

Khabra, K. K., 

Compton, S. M., & 

Keenan, L. P. 

 

2017 

 

Internationel Journal 

of Dental Hygiene. 

Independent 

older adults 

perspectives 

on oral health 

Syftet med 

denna studie 

var att 

utforska 

erfarenheter 

med 

munhälsan 

utifrån äldres 

perspektiv. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

spelades in och 

transkriberades. 

Tolkningsbeskriv

ning. 

Att det var viktigt med 

en bra munhälsa för 

den allmänna hälsan. 

10/10 
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Niesten, D., van 

Mourik, K., & van der 

Sanden, W. 

 

 

2013 

 

Oral health. 

The impact of 

frailty on oral 

Care behavior 

of older 

people:a 

qualitative 

study  

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

vilken typ av 

svaghet som 

kunde påverka 

munhälsan 

och 

välbefinnandet 

hos svaga äldre 

människor. 

En kvalitativ 

studie genom 51 

öppna/stängda 

intervjuer, dem 

spelades in, 

transkriberades 

och analyserades 

enligt tematisk 

analys. 

Äldre föredrar 

återkommande 

munvårdsrutiner för 

att ha en känsla av 

självvärde. Vid 

sjukdom kunde 

rutinerna bli 

avbrutna. 

10/10 

Donnelly, L. R., Clarke, 

L. H., Phinney, A., & 

MacEntee, M. I. 

 

 

 

2016 

 

Gerondontology  

The impact of 

oral health on 

body image 

and social 

interactions 

among elders 

in long-term 

care. 

Att undersöka 

hur sociala 

interaktioner 

och kroppsbild 

påverkades av 

upplevd 

munhälsa 

bland äldre 

människor 

som lever i 

långtidsvård. 

Öppna intervjuer 

genomfördes. 

Grounded 

Theory. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades. 

De flesta äldre hade 

en önskan om att få 

uppleva en god 

munhälsa. I det 

räknades bra 

tandstatus in, 

avsaknad av 

sjukdomar samt bra 

andedräkt. Dock 

kunde deras allmänna 

hälsa upplevas som 

dålig och därför blev 

munhälsan 

nedprioriterad. 

10/10 

Jian, L. I. U., Wong, M. 

C. M., & Lo, E. C. M. 

 

2017 

 

The Chinese Journal of 

Dental Research. 

 

Development 

of Oral Health 

Impacts on 

Daily Living 

Questionnaire 

Items – a 

Qualitative 

Study. 

Syftet var att ta 

reda på vad 

som var viktigt 

att kunna mäta 

för att må bra i 

sin munhälsa. 

Ett instrument 

skulle 

utvecklas för 

att mäta oralt 

hälso-relaterad 

livskvalitet. 

En kvalitativ 

studie med 

halvstrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

delades in i 

huvudteman samt 

subteman. 

Deltagarna tyckte att 

det var viktigt med 

rengöring, att kunna 

äta och vara socialt 

obehindrade. 

Upplevelsen av ens 

eget utseende spelade 

roll för den 

psykologiska 

medvetenheten. 

9/10 

McGrath, C., & Bedi, R. 

 

1999 

 

Gerondontology  

The 

importance of 

oral health to 

older peoples 

quality of life. 

Att undersöka 

om personerna 

i studien 

upplevde att 

deras 

livskvalité 

Nationellt 

kvalitativa 

intervjuer med 

öppna/stängda 

frågor. 

Intervjuerna 

Den största gruppen 

människor tyckte att 

deras orala 

hälsostatus var viktig 

för livskvalitén. 

9/10 
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hängde ihop 

med deras 

munhälsa. 

kategoriserades, 

kodades och 

analyserades. 

Andersson, K., & 

Nordenram, G. 

 

 

2004 

 

International Journal 

of Dental Hygiene 

Attitudes to 

and perception 

of oral health 

and oral Care 

among 

community 

dwelling 

elderly 

residents of 

Stockholm, 

Sweden: an 

interview 

study. 

Att 

dokumentera 

upplevelser av 

munhälsa hos 

äldre 

människor och 

hur den 

påverkades 

genom livet. 

En intervjustudie 

som 

transkriberades 

och analyserades 

enligt en 

fenomenologisk 

samt 

hermeneutisk 

metod. 

Deltagarna ansåg att 

det var viktigt för den 

allmänna hälsan att 

sköta om sin 

munhälsa. De 

önskade att få förbli 

självständiga i 

utförandet av sin 

munvård. 

9/10 

Derblom, C., Hagman‐

Gustafsson, M. L., & 

Gabre, P. 

 

 

2017 

 

International Journal 

of Dental Hygiene. 

Older people’s 

description of 

factors that 

facilitate and 

impede regular 

dental Care-a 

qualitative 

interview 

study. 

Att uppnå en 

förståelse för 

äldre 

människors 

syn på 

regelbunden 

munvård och 

undersöka 

faktorer som 

underlättar 

och hindrar 

regelbunden 

munvård. 

En kvalitativ 

forskningsmetod 

användes. 

Intervjuer 

spelades in och 

transkriberades. 

Betydelsen av 

munhälsan ansågs 

viktig men kunde 

upplevas som svår på 

grund av kognitiv 

nedsättning och 

mindre viktig i 

förhållande till 

allmäntillståndet. 

10/10 

Borreani, E., Jones, K., 

Scambler, S., & 

Gallagher, J. E. 

 

2010 

 

Gerondontology 

Informing the 

debate on oral 

health care for 

people: a 

qualitative 

study of older 

views on oral 

health and oral 

health care. 

 

Att identifiera 

potentiella sätt 

att minimera 

hinder för oral 

hälso- och 

sjukvård hos 

äldre 

människor. 

 

Semi strukturerad
e intervjuer 
spelades in, 
transkriberas och 
analyserades. 
 

Deltagarna upplevde 

att det var viktigt att 

inte uppleva smärta i 

munnen samt att ha 

sina egna tänder kvar 

för att kunna äta, tala 

och kunna le. 
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BILAGA C 

Utifrån Fribergs (2017) kvalitetsgranskning av kvalitativt datamaterial så används 10 av de 14 

upplevda, mest relevanta frågorna som hjälp för att granska materialets kvalitet. 

1–5 poäng = låg kvalitet, 6–7 poäng = medel kvalitet, 8–10 = hög kvalitet 

1. Är metoden beskriven? 

2. Finns det ett syfte?  

3. Finns det ett problem formulerat?  

4. Är undersökningspersonerna beskrivna? 

5. Finns det en metoddiskussion? 

6. Har författarna tolkat resultatet av studien? 

7. Vad visar resultatet? 

8. Vilka argument förs? 

9. Finns det någon etisk prövning? 

10. Diskuterar författarna studiens resultat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


