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SAMMANFATTNING    

Bakgrund: Sjuksköterskan har ansvar att tillämpa delaktighet i omvårdnad, både utifrån 

lagar men även utifrån ett etiskt perspektiv. Sjuksköterskans arbete på somatisk 

vårdavdelning påverkas av faktorer såsom hög arbetsbelastning och att bli avbruten. Detta 

påverkar sjuksköterskans tillämpning av delaktighet. Kunskap och förståelse om delaktighet 

kan underlätta främjandet av delaktighet i sjuksköterskans arbete. Orems omvårdnadsteori, 

som examensarbetet tagit förankring i, bygger på att sjuksköterskan ska stärka patientens 

förmåga till egenvård varvid delaktighet är en förutsättning. Syfte: Syftet är att belysa 

begreppet delaktighet för patienter på somatisk vårdavdelning i relation till sjuksköterskan. 

Metod: En begreppsanalytisk modell av Walker och Avant. Resultat: Delaktighet utgörs av 

orden del och akt och har ursprung i latinska pars. Delaktighet finns i olika former och är en 

aktiv handling där patientens inre resurser beaktas. Delning av information, en etablerad 

relation och tillit är viktigt vid ansvarsfördelning. Delaktighet som begrepp består av de sex 

attributen integration, informationsutbyte, partnerskap, interaktion, kapacitet och ansvar. 

Alla attributen är beroende av varandra för att fånga in begreppet, vilket demonstreras i olika 

fallbeskrivningar. Slutsats: De sex definierande attributen har tydliggjort hur delaktighet 

kan användas i praktiken. Med konkretisering av delaktighet finns ökad förståelse för hur 

sjuksköterskan kan främja patientens förmåga till egenvård. 

 

Nyckelord: begreppsanalys, delaktighet, omvårdnadssystem, patient, somatisk



ABSTRACT 

Background: A nurse has a responsibility to apply participation in nursing, both from laws 

but also from an ethical point of view. A nurse’s work in a somatic ward is affected by factors 

as high workload and being interrupted, which affects participation. Knowledge and 

understanding about participation may facilitate participation in the nurse’s work. Orem’s 

theory of nursing, on which this bachelor thesis has taken abutment in, is based on that the 

nurse should consolidate the patient’s ability to self-care wherein participation is a condition. 

Aim: To highlight the concept of participation of patients in a somatic ward in relation to the 

nurse. Method: A concept analysis model by Walker and Avant. Results: Participation 

constitute from the words part and act and has its origin in Latin pars. Participation comes in 

different forms and is an active action where the patient’s inner resources are taken in regard. 

Sharing of information, an established relationship and trust is important for division of 

responsibility. Participation as a concept consists of the six attributes integration, 

information exchange, partnership, interaction, capacity and responsibility. All these 

attributes depend on each other to capture the concept, which has been demonstrated in 

different case studies. Conclusion: The six defining attributes have clarified how 

participation can be used in practice. With the concretization of participation there is greater 

understanding of how the nurse can promote the patient's ability to self-care. 

 

Keywords: concept analysis, nursing system, participation, patient, somatic 
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1 INLEDNING 

Mälardalens högskola, akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) presenterade för oss inför 

examensarbetet olika intresseområden som kliniska adjunkter önskar utökad kunskap om. 

En punkt var ”Delaktighet i vården – möjligheter och hinder för patienten”. Delaktighet är 

ett begrepp som genast känns igen och faller väl in på den erfarenhet som 

sjuksköterskeutbildningen hittills gett, ty att läsa till sjuksköterska och inte stöta på 

begreppet delaktighet är en omöjlighet. Det syns ofta i vårdvetenskaplig litteratur, i 

dokumentationsarbete, vetenskapliga artiklar och även i författningar. Men trots att det är ett 

återkommande begrepp råder för oss en osäkerhet över begreppets betydelse, då delaktighet 

kan ha olika innebörder. För detta examensarbete har, med utgångspunkt i intresseområdet, 

fokus valts att lägga på delaktighet som begrepp. Att först studera vad delaktighet som 

begrepp innebär menar vi torde ge en stabilare grund innan nästa steg om att studera dess 

möjligheter och hinder görs. När innebörden av ett så vanligt begrepp som delaktighet är 

otydligt, hur ska sjuksköterskan kunna främja delaktighet i mötet med patienten? Många 

gånger kan delaktighet glömmas bort eller bortses på grund av exempelvis stress eller 

okunskap. Genom en begreppsanalys finns en önskan att ta reda på mer om begreppet och 

dess egentliga innebörd, så att vi som blivande sjuksköterskor kan få en större förståelse för 

innebörden av begreppet. En ökad förståelse kring betydelsen av delaktighet gör att det blir 

lättare att förhålla sig till begreppet och kan då underlätta för hur vården planeras och 

genomförs. För detta examensarbete undersöks delaktighet utifrån kontexten patienter på 

somatisk vårdavdelning i relation till sjuksköterskan samt med förankring i Orems 

omvårdnadsteori. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden framgår vilka centrala begrepp som ligger till grund för examensarbetet. Då 

examensarbetet utgår ifrån patienten på somatisk vårdavdelning i relation till sjuksköterskan 

ges en presentation av sjuksköterskans ansvar utifrån författningar, riktlinjer och 

ansvarsområden samt ett perspektiv från sjuksköterskans arbete på somatisk vårdavdelning. 

Somatisk vårdavdelning har valts för att avgränsa mot psykiatrisk vård. Utöver det har ett 

vårdteoretiskt perspektiv valts för att ha som röd tråd genomgående under examensarbetet, 

vilket kopplar samman bakgrund, resultat och diskussion. 
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2.1 Förklaring av centrala begrepp 

Centrala begrepp är ord som är återkommande under examensarbetet. Att förklara 

innebörden av dessa begrepp har som avsikt att göra det tydligare för läsaren. 

Då examensarbetet är en begreppsanalys är det rimligt att ha en översiktlig förklaring över 

vad ett begrepp är. Utöver det så har en generell beskrivning av vad somatisk vårdavdelning 

är. 

2.1.1 Begrepp 

Ordet begrepp kan delas in i olika typer och perspektiv (Eriksson, 2012). Ett begrepp är den 

mentala bild av vad en term betyder (Ogden & Richards, 1923). Denna bild kan relateras till 

det vi erfar (Asp & Fagerberg, 2012). I filosofisk mening kan ett begrepp förklaras som en 

abstrakt oföränderlig storhet som existerar oberoende av vårt språk och medvetande (Grøn, 

1997). En annan beskrivning är att innehållet av ett begrepp utgörs av summan av de 

kännetecken – de attribut – som begreppet faller under (Prawitz, 2015; Grøn, 1997). Polit och 

Beck (2012) målar i sin tur upp ett begrepp som en abstraktion som kan härledas från en 

observation av ett beteende, situation eller kännetecken. 

2.1.2 Somatisk vårdavdelning 

Enligt Lindskog (2014) har somatisk med kroppen att göra. Ordet kommer från grekiskans 

soma, som betyder kropp, vilket framför allt skiljer sig från psyke, från grekiskans psyche, 

betydande själ (Lindskog, 2014). Nationalencyklopedin (NE, 2016) beskriver en 

vårdavdelning som en avdelning på ett sjukhus för inneliggande patienter. På en 

vårdavdelning är sjuksköterskan tillgänglig för patienten över hela dygnet (Berg, 2010). 

2.2 Sjuksköterskans perspektiv 

Sjuksköterskans perspektiv har delats in under två rubriker. Det första avsnittet beskriver 

hur sjuksköterskans yrkesutövning bör och ska vara i enlighet med existerande författningar 

och riktlinjer. Författningar avser den samlade beteckningen för lagar, förordningar och 

föreskrifter (Lagrummet, 2014). Riktlinjer avser rekommendationer som bör följas, men som 

inte är juridiskt bindande (Socialstyrelsen, u. å.). Avsnittet beskriver även sjuksköterskans 

etiska förhållningssätt samt ansvarsområden gällande delegering och hälsofrämjande arbete. 

I det andra avsnittet konkretiseras kontexten patienten i relation till sjuksköterskan utifrån 

sjuksköterskans arbete på en somatisk vårdavdelning. Avsnittet presenterar 

situationer/faktorer som indirekt kan visa sig ha betydelse för patientens delaktighet, både 

vad som hindrar och möjliggör. Genom att få en inblick i sjuksköterskans arbete på somatisk 

vårdavdelning tillförs konkreta situationer som delaktighet kan knyta an till. 
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2.2.1 Författningar, riktlinjer och ansvarsområden 

En sjuksköterska har fått sin legitimation utfärdad av Socialstyrelsen och är ett bevis på att 

denne har, förutom kompetens, rätten att utföra yrket. Sjuksksköterskan ansvarar för 

planering, ledning, genomförande och utvärdering av omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans 

yrkestitel är skyddad och legitimationen är också ett en indikation på att yrket betraktas som 

viktigt för samhället. Med detta följer ansvar för patienters säkerhet (Finnström, 2010). 

Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod (SSF, 2012) ska sjuksköterskan ge 

förutsättningar för delaktighet i den dagliga omvårdnaden. Sjuksköterskan ska ge tillräcklig 

och lämplig information till patienter och i sitt förhållningssätt vara respektfull och lyhörd 

(SSF, 2012). Enligt Sasso, Stievano, González Jurado och Rocco (2008) har patienten rätt till 

information från sjuksköterskan, som ska ges på ett lämpligt och tydligt sätt. Patienten ska ha 

tagit del av behövlig information för att kunna välja eller avstå behandling (SSF, 2012). 

Patientjournal ska enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355. 3 kap. 1§) alltid föras vid vård av 

patienter, vilket sjuksköterskan är skyldig till att göra (3 kap. 3§). En patientjournal är en 

informationskälla, och all informationshantering inom hälso- och sjukvården ska tillgodose 

patientsäkerheten (SFS 2008:355, 1 kap. 2§). En sjuksköterska ska enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 6 kap. 1 §) utforma och genomföra vården så långt det 

är möjligt i samråd med patienten, samt enligt Patientlagen (SFS 2014:821, 5 kap. 2 §) utgå 

från patientens individuella förutsättningar. Patienter som av sjuksköterskan får hjälp bör 

förvänta sig att den håller hög kvalitet. Sjuksköterskan ska vara ärlig, uppriktig och 

förtroendefull (Sasso et al., 2008). Enligt ICN:s etiska kod (SSF, 2012) ska sjuksköterskan 

visa på gott omdöme när det gäller att bedöma andras kompetens i samband med delegering 

av ansvar. Enligt ICN:s etiska kod (SSF, 2012) har sjuksköterskan även ett moraliskt ansvar 

för de bedömningar och beslut som tas. Denna bedömning kan liknas vid författningen om 

bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 

2009:6) som handlar om egenvårdsbedömning av en patients kapacitet att utföra hälso- och 

sjukvårdsåtgärder själva. Bedömningen ska göras med patientens integritet, trygghet och 

säkerhet i centrum och i samråd med patienten. Den grundar sig i patientens fysiska och 

psykiska hälsa samt dennes livssituation tillsammans med en riskanalys som undersöker ifall 

patientens egenvård kan resultera i eventuell skada. Bedömningen av patientens kapacitet till 

egenvård ska också följas upp och omprövas (SOSFS 2009:6). Enligt föreskriften om 

delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård är det också viktigt att beslut om 

delegering eller egenvårdsbedömning inte görs slentrianmässigt och med risk för 

patientsäkerheten (SOSFS 1997:14). 

2.2.2 Sjuksköterskans arbete på somatisk vårdavdelning 

Sjuksköterskan har, som ovan nämnt, en rad författningar, riktlinjer och ansvarsområden att 

följa men som inte påvisar hur sjuksköterskans arbete faktiskt ser ut på somatisk 

vårdavdelning. Här presenteras utdrag om hur detta arbete kan se ut och faktorer som 

påverkar sjuksköterskans arbete, därmed även indirekt sjuksköterskans tillämpning av 

delaktighet med patienten. Detta avsnitt är tänkt att fungera som motsvarigheten till tidigare 

forskning. 



4 

En sjuksköterska tillbringar ungefär 95 % av sin tid på vårdavdelningen. Den resterande 

tiden avser raster, transport av patienter till och från operationer och röntgen samt hämtning 

och lämning av prover och remisser. I sjuksköterskans allmänna omvårdnad ingår aktiviteter 

som att möta och hälsa på patienter, ta hand om ankomstintervjuer, föra kontinuerliga 

samtal, värna om patientens hygien och matdistribution (Furåker, 2009). På en 

vårdavdelning ingår även vårdronden, en fundamental del där sjuksköterskan möter de 

inneliggande patienterna och stämmer av läget för att vidare planera och organisera arbetet. 

Vårdronden karaktäriseras av en interaktion mellan vårdpersonal och patient och är ett 

viktigt inslag för informationsutbyte. Trots att vårdronden är betydelsefull framgår det att de 

tidsmässigt är för korta vilket går ut över patienterna, som önskar att det gavs mer tid till att 

uttrycka tankar och frågor (Leo Swenne & Skytt, 2014). Om patienten är i enkelsal eller 

flersal visar sig också ha betydelse för hur lång rondtid patienten ges av vårdpersonalen, där 

en i enkelsal ges mer tid (van de Glind et al., i Leo Swenne & Skytt, 2014). I det dagliga 

arbetet presenteras avbrytande telefonsamtal, nya patienter som anländer, dörrar som 

öppnas och stängs, läkemedel som ska ges vid behov och spontana samtal med anhöriga och 

personal som faktorer sjuksköterskorna själva anser försvårar planeringen och 

organiseringen (Furåker, 2009). Avbrytande är en betydande miljömässig faktor som 

påverkar sjuksköterskans beslutsprocess. Det vanligaste sättet att avbryta på beskrivs vara 

när patienter eller personal ställer frågor eller ber om hjälp. Anledningar för patient och 

anhörig att avbryta sjuksköterskan nämns vara när behov av information behövs rörande 

deras behandling och planering (Hedberg & Sätterlund Larsson, 2004). Sjuksköterskor är 

inte den enda yrkesgrupp som arbetar på vårdavdelningen. I Skei (2007) beskrivs vikten av 

interprofessionellt samarbete för att höja kvalitet inom organisation och planering, men att 

fokus ska ligga på patienten. Trots att fokus ska ligga på patienten, har statistik från 

rapporter över patienters klagomål ändå visat på ofungerande samarbete på somatiska 

sjukhus, särskilt gällande kommunikation, information och holistiskt vårdande. Eftersom 

interprofessionellt samarbete handlar om samarbete mellan yrkesutövare från olika 

discipliner med olika funktioner, som alla värnar om patientens bästa, måste ett interaktivt 

bidragande från alla involverade parter vara målsättningen (Skei, 2007). Men samarbete är 

komplext och svårt, särskilt på somatiska sjukhus (Lauvås & Lauvås, 2004). I Boumans, 

Berkhout, Vijgen, Nijhuis och Vasse (2008) nämns att många äldre i dag har komplexa 

sjukdomsbilder och behov, som leder till ökad individcentrerad vård, varför vård och omsorg 

från olika professioner är behövligt. På grund av detta har det blivit en skiftning från 

traditionell storskalig omvårdnad till en mer integrerad vård som är i mindre, mer 

samarbetande skala. 

Berkhout, Boumans, Mur och Nijhuis (2009) skriver att sjuksköterskans jobb kan vara 

krävande och svårkontrollerat, som gör att denne kan må dåligt över detta. Schreuder, Plat, 

Magerøy, Moen, van der Klink, Groothoff och Roelen (2011) nämner att sjuksköterskan är 

sårbar för tung arbetsbörda, jobbskift, rollkonflikter och rolltvetydighet. Enligt Berkhout et 

al. (2009) är en viktig aspekt för att förbättra sjuksköterskans villkor att uppmärksamma 

sjuksköterskepersonalens behov av utbildning. Ett annat stort problem som kan uppstå i 

sjuksköterskans arbete är frånvaro av personal. Det är ett problem i många länder där 

personalbristen leder till ökad arbetsbörda och kolliderar med effektiviteten och kvaliteten i 

omvårdnaden (Schreuder et al., 2011). Enligt Gallant, Beaulieu och Carnevale (2002) är 
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arbetsbörda och jobbskift faktorer vilka kan påverka partnerskapet mellan sjuksköterska och 

patient. Partnerskapet mellan sjuksköterska och patient på vårdavdelning är betydelsefull, 

men Henderson (2003) nämner att det inte sällan finns en ojämn balans mellan 

sjuksköterska och patient, som vanligen grundar sig i att patienter är sjuka och sårbara. Om 

sjuksköterskan inte är medveten om denna balans och ser till att främja empowerment hos 

patienten finns risken att patienten heller inte tar beslut om sin vård (Henderson, 2003). 

Balansen i partnerskapet mellan sjuksköterska och patient är därför viktig, som enligt 

Salvage (Salvage, i Henderson, 2003) bland annat ska innehålla att ge information, öka 

patientens autonomi, respektera och ge patienter valmöjligheter samt att förstå patientens 

individuella behov. Detta förutsätter samarbete mellan sjuksköterska och patient där 

sjuksköterskan ska se till att dela av sin kunskap och därmed beslutandemakt (Henderson, 

2003). Att som sjuksköterska dela med sig av kunskap främjar dessutom empowerment hos 

patienten, eftersom kunskap är makt (Pyne, 1994). Davis, Jacklin, Sevdalis och Vincent 

(2007) skriver gällande att stärka patienten att det är betydelsefullt att som patient ta en 

aktiv roll i sin egen vård för att förbättra både vård och säkerhet. Sjuksköterskans försök till 

att engagera patienter i den dagliga vården betyder inte att patienterna ska bära det yttersta 

ansvaret för säkerheten av sin vård. Patienter ska vidare inte om de inte vill eller kan bidra 

med detta känna att de får undermålig vård, utan ansvaret ligger fortfarande hos 

professionella yrkesutövarna. I Fegran, Hall, Uhrenfeldt, Aagaard och Spliid Ludvigsen 

(2013) står att barn liksom föräldrar som övergår från pediatrisk till vuxen vårdavdelning 

finner det svårt med miljöombytet. Det visar sig vara en utmaning för sjuksköterskan då 

personal på vuxenavdelningar inte alltid är redo att möta och ta emot unga patienter. Ett 

problem som sjuksköterskan måste förhålla sig till är att lyckas involvera dessa unga 

patienter i planeringen av vården och samtidigt stärka deras autonomi.  

2.3 Vårdteoretiskt perspektiv 

Vid behandling av begreppet delaktighet har vårdvetenskaplig förankring tagits i Orems 

omvårdnadsteori med fokus på egenvård och omvårdnadssystem. 

2.3.1 Egenvård 

Hälsa menar Orem (2001) är beroende av människans egenvårdskapacitet. 

Egenvårdskapaciteten kan påverkas av exempelvis sjukdom, men kan också handla om 

kunskap eller medvetenhet om brister. Ålder, livsstil och socialt nätverk är andra styrande 

faktorer, liksom är motivation av stor betydelse. Dessa faktorer påverkar också kvaliten på 

patientdelaktigheten, varför Orem menar att det för alla sjuksköterskor i alla situationer är 

viktigt att känna till vilken påverkan dessa faktorer har. På så sätt kan sjuksköterskan finna 

åtgärder och anpassningar för att hjälpa (Orem, 2001). När egenvårdskapaciteten sviktar 

uppstår egenvårdsbrist. Patientens hälsosituation förändras och ett behov av omvårdnad 

infinner sig. Människan blir patient (Orem, 1959). Som sjuksköterska ska det finnas en 

förmåga att kunna identifiera dessa egenvårdsbrister för att kunna kompensera dem (Orem, 

2001). Människor i ständigt behov av självunderhåll genom olika aktiviteter av egenvård, 

vilka utförs i syfte att upprätthålla hälsa. En förutsättning för egenvård är 
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egenvårdskapacitet, som nås efter ett visst stadie av mognad. För små barn och gravt sjuka 

kan det på grund av deras egenvårdskapacitet bli svårt att möta detta kriterium. Men alla kan 

av olika anledningar behöva hjälp med att utföra egenvård, vilket är det som är grunden i 

omvårdnadsteorin. Människan är kapabel och anpassningsbar utifrån aktuell situation. 

Sjuksköterskans fokus ska riktas mot att stödja människor att på bästa sätt ta hand om sig 

själva. Människan kan göra förnuftiga bedömningar för att uppnå mål trots känslomässig 

motsträvighet (Orem, 2001). 

2.3.2 Omvårdnadssystem 

Omvårdnadssystem tar stor plats i Orems teori. Det är system utformade för konkreta 

handlingar som sjuksköterska, patient och närstående gemensamt utför (Orem, 2001). 

Omvårdnadssystem är en medveten samverkansprocess med målsättning att patienten ska 

bibehålla sin egenvårdsbalans. Redan i planeringen av omvårdnadssystemen ska 

ansvarsfördelning framgå och vilka roller alla involverade parter har. Vidare ska de 

handlingar som planeras och utförs göras i samråd med patienten och närstående och 

anpassas efter patiens krav, behov och egenvårdskapacitet. Men för att sjuksköterskan ska 

veta på vilket sätt patienten behöver hjälp måste sjuksköterskan ansikte mot ansikte 

interagera med patienten och samla information gällande patientens erfarenheter och hur 

denne uppfattar sin egen vård och hälsosituation. Denna interaktion kan se olika ut beroende 

på involverade parters personlighet (Orem, 2001). När ett omvårdnadssystem planeras ska 

patientens medverkan och autonomi stödjas. Alla sjuksköterskor behöver ha kunskap om att 

utforma och göra justeringar i omvårdnadssystem. Omvårdnadssystem beskrivs i tre 

variationer: den första berör patienter vars egenvårdskapacitet inte fungerar alls och då 

måste sjuksköterskan stå för alla åtgärder; den andra är då patient kan utföra egenvård men 

inte fullständigt; den tredje har en stödjande och undervisande karaktär där inga fysiska 

egenvårdsbrister hos patienten finns (Orem, 2001). När sjuksköterskan behöver stå för alla 

åtgärder är sjuksköterskan också den som gör bedömningar och tar beslut. Sjuksköterskan 

måste i dessa lägen vara i nära kontakt med anhöriga och veta vem som är ansvarig för vad. 

När en patient delvis kan utföra sin egenvård behöver sjuksköterskan ge assistans när det 

behövs, som patienten accepterar (Orem, 2001). 

2.4 Val av begrepp (problemformulering) 

Begreppet delaktighet är vanligt förekommande, både i vårdvetenskaplig litteratur och i 

vårdvetenskapliga artiklar. Författningar och riktlinjer syftar till att patienten ska vara 

delaktig i beslutsprocesser gällande den egna vården. Detta ska sjuksköterskan se till så långt 

det går, vars ansvar följer med legitimationen. Men för en sjuksköterska som arbetar på 

somatisk vårdavdelning skiljer sig verkligheten åt från idealet, där många faktorer i 

sjuksköterskans vardagliga arbete försvårar tillämpningen av det som antas vara delaktighet. 

För att veta hur delaktighet påverkas, måste begreppet och vad det innebär studeras. Då 

innebörden av begreppet är oklart och komplext upplever vi det som ett problem för oss som 

blivande sjuksköterskor som ska möta patienter. Om delaktighet inte förstås kan det heller 

inte tillämpas konkret i praktiken, vilket äventyrar sjuksköterskans möjlighet att utföra 



7 

patientsäker vård i enlighet med författningar och riktlinjer. Om delaktighet inte förstås kan 

inte de faktorer som hindrar och möjliggör delaktighet belysas. Detta innebär att 

förbättringsarbete rörande delaktighet inte kan ske. Sjuksköterskan ska utifrån Orems 

omvårdnadssystem utföra konkreta handlingar i gemenskap med patient och närstående. För 

att kunna utföra något i gemenskap med andra är delaktighet relevant för att kunna använda 

det konkret i praktiken och främja patientens egenvårdskapacitet. Vi anser att det är av vikt 

för oss som blivande sjuksköterskor att veta vad delaktighet innebär och hur det kan 

tillämpas praktiskt i vårdsammanhang vid arbete på somatisk vårdavdelning. Genom att 

belysa begreppet delaktighet är förhoppningen att delaktighet blir något konkret som går att 

förhålla sig till. I och med det kan författningar och riktlinjer som berör delaktighet bättre 

följas och förstås. 

3 SYFTE 

Syftet är att belysa begreppet delaktighet för patienter på somatisk vårdavdelning i relation 

till sjuksköterskan. 

4 METOD 

För att uppnå syftet för detta examensarbete är den metod som valts en begreppsanalys. 

Enligt Segesten (2012) syftar en begreppsanalys till att fördjupa sig i och analysera ett 

begrepp sammankopplat med en kontext som resulterar i att begreppets attribut 

framkommer. En begreppsanalys kan enligt Walker och Avant (2011) motiveras genom att 

den hjälper till att klargöra överanvända eller vaga begrepp som är vanligt förekommande 

inom vårdvetenskapen, så att en gemensam innebörd för begreppet tas fram. I Polit och Beck 

(2012) framgår att begreppsanalysen blivit en viktig företagsamhet bland 

sjuksköterskestudenter, då arbetet med att analysera för vårdvetenskapen relevanta begrepp 

kan leda till en större konceptuell förståelse. En begreppsanalys anses således vara den mest 

relevanta metoden för att tydliggöra betydelsen av ett begrepp och därmed uppnå syftet för 

examensarbetet. För detta examensarbete kommer data att samlas in på elektronisk och 

manuell väg och sedan indelas lexikalt och litterärt. Den begreppsanalytiska modell som 

undersökts och valts att använda är framställd av Walker och Avant (2011), vars modell enligt 

de själva ska vara lätt att förstå och bemästra. 
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4.1 Walker och Avants begreppsanalytiska modell 

Begreppsanalysens steg presenteras nedan för att tydliggöra processen. Enligt Walker och 

Avant (2011) fungerar deras modell för begreppsanalys inte som en linjär aktivitet där varje 

steg avverkas en och en, utan ska ses som en process där de olika stegen återvänds till. För 

tydlighetens skull beskrivs stegen endast teoretiskt utan att nämna dess resultat. 

Walker och Avants (2011) modell består av följande åtta steg: 

Steg 1 är kopplad till bakgrunden och innebär att välja ett begrepp som ska analyseras. För 

detta examensarbete har begreppet delaktighet valts där dess innebörd och praktiska 

tillämpning inom yrkesområdet varit viktigast att ta reda på. Detta begrepp ska väljas med 

omsorg. Begreppet ska ha relevans till verksamt yrkesområde och en fördel är om det finns 

ett personligt intresse för begreppet. Begreppet ska även vara väl avgränsat och hanterbart 

(Walker & Avant, 2011). Sivonen (2012) nämner att Walker och Avants modell inte avtäcker 

kunskap om begreppets betydelse i sig, utan handlar i stället om hur begreppet korrekt 

används och vilken praktisk betydelse begreppet har i de olika kontexter vården bringar. 

Steg 2 har anknytning till syftet och innebär att bestämma begreppsanalysens syfte eller 

ändamål. Walker och Avant (2011) skriver att det behövs en tydlig definition av syftet, både 

för de som skriver som behöver ha syftet i åtanke under hela arbetsprocessen, men också för 

läsarna så att det finns ett tydligt fokus för analysen. Utöver ett tydligt syfte behövs en tydligt 

definierad kontext till vilken analysen ska anknyta till. Utan detta kan nya 

användningsområden uppkomma under arbetets gång och syftet förloras på vägen. En 

begreppsanalys är en icke-linjär process där ett initialt arbetssyfte sedan kan ändras till ett 

slutgiltigt syfte efter utförd datainsamling (Walker & Avant, 2011). 

Steg 3 är en del av resultatet och handlar om identifiera så många användningsområden av 

begreppet som går att finna. För att åstadkomma detta nämner Walker och Avant (2011) 

bland annat ordböcker, tesaurer och tillgänglig litteratur som informationskällor, men 

betonar samtidigt att inte begränsa sig. Att inte begränsa sig till endast vårdvetenskaplig 

litteratur breddar förståelsen för begreppet. Vidare nämns att ju mer data från olika källor 

som granskas, desto mer stöd finns för de attribut som bestäms för begreppet i steg 4. Det är 

fördelaktigt att kunna identifiera både positiva och negativa användningsområden för 

begreppet. I slutändan gäller det dock att fatta egna val om vilka aspekter av begreppet som 

bör lyftas fram, men då ska syftet för begreppsanalysen fungera som vägledning. I steg 3 är 

det också av betydelse att beakta synonymer och begrepp som är liknande det som 

undersöks, som kan komma till användning i steg 6 (Walker & Avant, 2011). 

Steg 4 är en del av resultatet och handlar om att bestämma begreppets definierande attribut. 

Steg 4 beskriver Walker och Avant (2011) som begreppsanalysens hjärta. De definierande 

attributen för begreppet ska bestämmas och görs genom en undersökning av resultaten för 

att se vilka beskrivningar, betydelser och egenskaper som mest frekvent associeras med 

begreppet. Dessa återkommande attribut noteras i en lista. Funktionen med denna lista av 

attribut jämförs med funktionen som kriterier eller symtom har för att fastställa en diagnos. 

Många attribut för begreppet behöver inte nödvändigtvis vara bättre, utan tvärtom är det 

bättre med så få attribut som möjligt men som ändå fångar in begreppet. De bestämda 
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attributen är inte oföränderliga, utan kan förändras under arbetets gång och kan dessutom 

ändras beroende på vilken kontext de används in i. Författarna måste därför själva göra urval 

av de definierande attributen för att kunna knyta an till syftet (Walker & Avant, 2011). 

Steg 5 är en del av resultatet och innebär att konstruera ett modellfall. Ett modellfall är enligt 

Walker och Avant (2011) ett tydligt och konsekvent exempel på hur begreppet och dess 

attribut används. Modellfallet görs med fördel inom det område som analysen knyter an till. I 

modellfallet ska alla definierande attribut för begreppet finnas representerade. På så sätt kan 

modellfallet hjälpa att försäkra om att rätt attribut av begreppet är valda (Walker & Avant, 

2011). Wilson uttrycker om ett modellfall: ”Well, if that isn’t an example of it, then nothing 

is.” (Wilson, i Walker & Avant, 2011, s. 163). Modellfallet kan beskriva en företeelse från 

litteratur, vara en fiktiv konstruktion eller vara ett exempel från verkligheten (Walker & 

Avant, 2011). 

Steg 6 är en del av resultatet och innebär att konstruera ett gränsfall och ett motsatsfall. Ett 

gränsfall ska enligt Walker och Avant (2011) beskriva en företeelse där merparten av de 

definierande attributen finns representerade, men inte alla. Det innebär att den beskrivna 

företeelsen, som ligger på gränsen av vad som tydligt definierar begreppet, är inkonsekvent 

för begreppet och stärker således modellfallet i steg 5 om vad som är avgörande för 

begreppet. Ett motsatsfall ska genom ett exempel eller beskrivning tydliggöra vad som inte 

definierar och är avgörande för begreppet, vilket ytterligare ökar förståelsen för begreppet 

och om vad det är och inte är (Walker & Avant, 2011). 

Steg 7 är en del av resultatet och innebär att identifiera förutsättningar och konsekvenser för 

begreppet. Enligt Walker och Avant (2011) kan förutsättningar och konsekvenser hjälpa att 

förfina attributen, som inte kan vara varken en förutsättning eller en konsekvens. 

Förutsättningar är sådant som måste föreligga innan förekomsten av begreppet (Walker & 

Avant, 2011). Segesten (2012) ger ett exempel på en förutsättning som att befruktning måste 

föreligga förekomsten av begreppet graviditet. Konsekvenser är sådant som inträffar som ett 

resultat av förekomsten av begreppet (Walker & Avant, 2011). För att använda Segestens 

(2012) exempel, så inträffar barnafödande som ett resultat av förekomsten av begreppet 

graviditet. Steg 7 har för detta examensarbete valts att inte genomföras. 

Steg 8 är en del av resultatet och det sista steget i begreppsanalysen. Enligt Walker och Avant 

(2011) innebär att klarlägga empiriska kännetecken som att beskriva hur begreppet 

framträder som fenomen i verkligheten, eller hur begreppet företer sig i vardagen. Ett 

exempel som ges är att kyssas som ett empiriskt kännetecken för tillgivenhet. När fenomenet 

kyssas framträder i verkligheten åskådliggörs förekomsten av själva begreppet tillgivenhet 

(Walker & Avant, 2011). Steg 8 har för detta examensarbete valts att inte genomföras. 

4.2 Datainsamling och urval 

Segesten (2012) föreslår att ta kontroll över översättningsfrågan från början, då mycket av 

den litteratur som har tagits del av är engelskspråkig, särskilt vetenskapliga artiklar. En 

engelsk översättning av begreppet delaktighet har därför inledningsvis tagits reda på genom 
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en elektronisk sökning på Norstedts ordböcker (u. å). För att säkerställa att det engelska 

ordet överensstämde med svenskans så har en översättning från engelska till svenska 

därefter tagits reda på genom en koll i Norstedts stora engelsk-svenska ordbok (Petti, 2000). 

Enligt Segesten (2012) kan ett begrepp bestå av flera led, varför det gäller att titta på varje led 

för sig för att fånga begreppet. Begreppet delaktighet har genom Nationalencyklopedins 

ordbok (1995) undersökts på detta sätt för att ta fram begreppets ordled. Synonymer till 

svenskans respektive engelskans begrepp togs reda på för att inte begränsas till endast en 

aspekt av begreppet, något som Walker och Avant (2011) rekommenderar. Efter kontroll av 

översättningen och begreppets ordled samt synonymer har data sedan samlats in på 

elektronisk och manuell väg. En manuell datainsamling utförs genom att leta igenom 

litteratur och informationskällor utanför webben (Östlundh, 2012). I den manuella 

datainsamlingen har ordböcker, lexikon, uppslagsverk, tesaurer och läroböcker utgjort 

informationskällor, som letats upp på olika bibliotek. Inhämtad data har sedan manuellt 

skrivits ned på bärbar dator. Denna typ av lexikal litteratur har utöver manuell datainsamling 

även undersökts på webben. Den manuella datainsamlingen utgjordes även av läroböcker. De 

läroböcker som granskats är av vårdteoretisk typ och har använts som kurslitteratur under 

utbildningens gång, varför vetskap om att begreppet delaktighet på olika sätt berörts i dem. 

Läroböcker är pedagogiskt utformade men är enligt Erikson (2009) av naturliga skäl mer 

ytliga än exempelvis vetenskapliga artiklar. Fyra läroböcker bedömes lämpliga att ingå i 

datainsamlingen för analys. 

På webben har den elektroniska datainsamlingen utförts. Genom databaser har vetenskapliga 

artiklar i fulltext tagits fram. Databaser som använts för sökning av vetenskapliga artiklar är 

CINAHL Plus, PubMed och SwePub. Dessa är lämpliga inom omvårdnadsforskning 

(Axelsson, 2012). Med utgång i begreppet delaktighet har den engelska översättningen 

”participation” använts vid sökning. För att avgränsa att artiklarna ska ha handlat om 

delaktighet i relationen sjuksköterska och patient har ordet ”patient” lagts till. Den första 

sökningen i CINAHL Plus med sökorden ”patient participation” resulterade i 194 träffar. Vi 

ansåg att det var för många träffar som gjorde det svårhanterligt. För att ytterligare avgränsa 

sökningen lades trunkeringen nurs* till. Antalet träffar minskade då till 62 stycken. Detta 

kände vi var lagom många artiklar att hantera. Följaktligen bekantade vi oss med artiklarnas 

abstract och de som ansågs relevanta för att besvara syftet valdes ut, vilket blev nio stycken. 

För att vidare finna fler artiklar gjordes en kombination med ward* tillagt i sökningen men 

träffantalet var begränsad. Sökningsförsök prövades i databaserna PubMed och SwePub och 

engelskans ord "concept" lades till för att ytterligare avgränsa till begreppets värld. Ingen 

artikel upplevdes som lämplig. Vi återgick till CINAHL Plus och använde engelska synonymet 

”involvement” i stället för ”participation” i sökningen. Med 34 träffar kunde en relevant 

artikel av dessa väljas ut. Totalt valdes tio vårdvetenskapliga artiklar ut (se bilaga B). Urvalet 

av artiklarna var med anledning att de berör begreppet delaktighet i någon 

vårdsammanhängande kontext, ofta i samband med patientdelaktighet och med 

beskrivningar och kännetecken om begreppet. De valda artiklarna har publicerats mellan 

åren 2005-2015, som ansetts vara en rimlig gräns för att täcka in forskningsområdet om 

delaktighet. Samtliga artiklar har varit peer reviewed. 
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4.3 Dataanalys 

För att underlätta analysen av data har all insamlad data delats in en lexikal respektive 

litterär del, som analyserats separat. Dessa delar utgör dock tillsammans en helhet och utgör 

basen för steg 4. Tillvägagångssättet för den lexikala analysen handlar om att göra en 

etymologisk samt semantisk kartläggning över begreppet. En etymologisk utredning innebär 

enligt Sivonen (2012) att inhämta uppgifter om begreppets tillkomst och ursprungliga 

betydelse. Denna ursprungsbetydelse kan kasta nytt ljus över begreppets djupa innebörd. En 

semantisk utredning innebär att inhämta uppgifter om begreppets betydelseomfång och 

innebördsrikedom (Sivonen, 2012). Med hjälp av ordböcker, lexikon, uppslagsverk och 

tesaurer har begreppets ursprung och semantiska betydelse tagits reda på och 

dokumenterats. 

Tillvägagångssättet för den litterära analysen handlar om att identifiera 

användningsområden för begreppet genom att granska vetenskapliga artiklar och läroböcker. 

Momentet innefattar att utröna i vilka kontext och sammanhang som begreppet används i. 

De vårdvetenskapliga artiklarna har noggrant granskats och i respektive artikels PDF-

dokument har användningsområden för begreppet gulmarkerats. Dessa 

användningsområden har utgjorts av kluster där begreppet delaktighet på något sätt 

förekommer eller relateras till. Alla gulmarkerade kluster har sedan skrivits ned i ett separat 

dokument. Efter att alla artiklar granskats och väsentliga kluster förts ned i ett dokument har 

klustrena i sig granskats för att identifiera utmärkande faktorer. Utmärkande faktorer har 

valts som beteckning och utgörs av ofta förekommande ord eller begrepp med koppling till 

delaktighet. Dessa utmärkande faktorer har markerats med olika färger där närliggande eller 

relaterade utmärkande faktorer har fått samma färg. När alla utmärkande faktorer 

identifierats och fått en färg har de sorterats i en kolumn. Vidare har alla sammankopplade 

utmärkande faktorer fått en gemensam benämning som var och en utgör rubrik i 

presentationen av litterära analysen i resultatdelen. I de läroböcker som granskats har 

användningsområden för begreppet delaktighet identifierats. Dessa användningsområden 

har utgjorts av att delaktighet förekommit i olika sammanhang, med antingen förklaringar 

och beskrivningar av begreppet, eller förekommande i en viss kontext. För varje granskad 

lärobok har en sammanfattande text för hur begreppet framställs och används formulerats, 

som avses fånga in kärnan av delaktighet för just den läroboken. Efter att en sammanfattande 

text från varje lärobok tagits fram, har sedan en gemensam text formulerats som väver in alla 

läroböckers respektive delar, vilken presenteras i resultatet. 

Inför steg 4 har en grundlig genomgång av resultatet för både den lexikala och litterära 

analysen gjorts och återkommande ordbetydelser som associeras med delaktighet har skrivits 

ned som en lista i ett dokument. Utifrån listan med alla ord har sedan de definierande 

attributen formulerats med målsättning att täcka så många ord som möjligt från listan. Varje 

definierande attribut innehåller således många av de ord som utifrån resultatet associeras 

med delaktighet. Efter ett fåtal omformuleringar och omprövningar blev till slut sex stycken 

definierande attribut bestämda som anses fånga in begreppet delaktighet från alla håll. Syftet 

har hela tiden funnits i åtanke vid bestämning av definierande attribut. Efter att de 

definierande attributen bestämts har tre fallbeskrivningar formulerats: modell-, gräns- och 

motsatsfall. Modellfallet som konstruerats är fiktivt. Modellfallet har konstruerats genom att 
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olika situationer utformats som de definierande attributen kan knytas an till, vilka är tydliga 

exempel på hur innebörden av attributen framgår. De definierande attributen har inte 

ordagrant skrivits ut utan dess innebörd är implicit. Detta grundar sig i tanken om att de 

beskrivna situationerna tillsammans beskriver ett flertal av attributen och på så sätt utformas 

en sammanhängande berättelse med en tydlig innebörd. Ett fiktivt modellfall möjliggör att 

erfarenheter från verkligheten kan vävas samman till en konkret berättelse som har 

verklighetsanknytning men samtidigt är anpassad för att på ett tydligt visa vad delaktighet är 

utifrån de definierande attributen. Gränsfallet är precis som modellfallet en fiktiv 

konstruktion med verklighetsanknytning. Gränsfallet har utformats som en vårdsituation där 

alla definierande attribut finns representerade förutom ett. Att endast exkludera ett attribut 

har varit ett medvetet val då det verkligen tydliggör att delaktighet är ett begrepp beroende av 

alla attribut tillsammans. Motsatsfallet är precis som de andra en fiktiv konstruktion. Här 

finns inga av attributen representerade och konstruerades genom att tydligt synliggöra 

avsaknaden av de definierande attributen. Detta gjordes genom att berättelsen fick 

exemplifiera attribut som står i direkt motsats till de valda attributen som ska påvisa 

delaktighet. 

4.4 Etiska överväganden 

Examensarbetet har följt Vetenskapsrådet forskningsetiska principer för god sed i  

forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2011b). Detta har åtföljts genom att se till att inte 

förvränga, plagiera eller fabricera data. Det yttersta ansvaret ligger hos forskarna för arbetet 

(Vetenskapsrådet, 2011b), varför eget etiskt ansvar på fullt allvar har tagits för att se till att 

dessa principer efterlevs på bästa sätt. Förvrängning av forskningsprocessen har även 

undvikits genom att se till att samtliga artiklar som ligger till grund för examensarbetet är 

Peer Reviewed, vilket innebär att de ska vara granskade av forskare och forskningsetiska 

nämnder och därmed erhållit erkännande om hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2016). Vidare 

har valda artiklar följt CODEX fyra forskningsetiska principer gällande information om 

studien, rätten till medverkan, att uppgifter hanteras konfidentiellt och att uppgifter endast 

används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011a). CODEX är en webbsida som drivs 

av Vetenskapsrådet och har som ambition att ställa krav på forskningsprocessen 

(Vetenskapsrådet, 2016). Dessutom har alla artiklar och andra informationskällor på 

originalspråk noggrant granskats för att inte på något sätt förvränga resultatet när tolkning 

och översättning till svenska skett. För att vidare säkerställa att inget plagiat förekommit har 

allt material för examensarbetet refererats enligt APA-systemet, som bygger på en manual av 

American Psychological Association (2010). Samtliga informationskällor finns listade i 

referenslistan (American Psychological Association, 2010). 
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5 RESULTAT 

Resultatet utgår ifrån en lexikal och litterär analys (steg 3) som i sin tur resulterat i 

bestämning av definierande attribut (steg 4). Tre olika fallbeskrivningar har därefter 

konstruerats som framhäver attributen beroende på falltyp (steg 5-6). 

5.1 Steg 3 – Lexikal analys 

Resultatet visar att den engelska översättningen av delaktighet är participation. Resultatet 

visar också att engelskans participation översätts till svenskans delaktighet. Utöver 

delaktighet som svensk översättning fanns även deltagande, medverkan, 

medbestämmande[rätt], [när]demokrati och engagemang med (Norstedts stora engelsk-

svenska ordbok, 2000). Resultatet visar att delaktighet enligt Svenska Akademiens ordlista 

[SAOL] (2006b) tillhör ordklassen substantiv, vilka är namn på ting. Begreppet delaktighet 

kommer från ordleden del-akt-ig-het (Nationalencyklopedins ordbok, 1995). Begreppet 

delaktighet utgörs således ursprungligen av orden del och akt, varvid dessa tillsammans med 

delaktig och delaktighet används som kommande rubriker där fynden från den lexikala 

analysen vidare presenteras. 

Tabell 1: Semantiska betydelser av både svenskans delaktighet respektive engelskans participation. 

DELAKTIGHET PARTICIPATION 

Nationalencyklopedins 
ordbok (1995) 

aktiv medverkan, 
ofta med tonvikt 
på känslan av att 
vara till nytta 
  
ha medinflytande 

Encyclopedic World 
Dictionary (Hanks, 
1971) 

1. the act or fact of participating 
2. taking part, as in some action or 
attempt 
3. sharing, as in benefits or profits 

Norstedts svenska 
ordbok (1990) 

aktiv medverkan Dictionary.com (2016) 1. an act or instance of participating 
2. the fact of taking part, as in some 
action or attempt: 
participation in a celebration 
3. a sharing, as in benefits or profits 

Ordbok öfver svenska 
språket (Svenska 
Akademien, 1925) 

förhållandet eller 
egenskapen att 
vara delaktig 
  
delaktighet i en 
handling 
  
ha gemenskap 
eller förbindelse 
eller 
kommunikation 
med 

The Oxford English 
Dictionary (Simpson & 
Weiner, 1989) 

1. the action or fact of partaking, 
having or forming part of 
2. a) the condition of sharing in 
common (with others or with each 
other); 
association as partners, partnership, 
fellowship; profit-sharing 
b) the active involvement of members 
of a community or organization in 
decisions which affect their lives and 
work 
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Tabell 2: Synonymer för både svenskans delaktighet respektive engelskans participation. 

DELAKTIGHET PARTICIPATION 

Bonniers synonymordbok 
(Walter, 1995) 

medverkan, andel, 
participation; 
medansvar 

Oxford 
Dictionaries 
(2016) 

involvement, taking part, part, 
engagement, contribution; 
sharing, association, partaking, joining in 

Svensk synonymordbok 
(1992) 

deltagande (i en 
handling), andel, 
meddelaktighet 

Collins English 
Thesaurus (2016) 

taking part, contribution, partnership, 
involvement, assistance, sharing in, 
joining in, partaking 

  The New 
Penguin 
Thesaurus (2000) 

involvement, sharing, taking part, 
partaking, partnership, cooperation, 
contribution, assistance, association 

 

5.1.1 Del 

Resultatet visar att del härrör från det latinska ordet pars (Cavallin, 1902). Det latinska pars 

betyder på engelska a part, portion, division; a party, faction; a part or character in a play 

(Valpy, 1828). Del beskrivs i Nationalencyklopedins ordbok (1995) som en mindre företeelse 

som fullständigt ingår i större företeelse vilken utgör en helhet. Det beskrivs också som att 

ha sin del i det skedda; ta del i aktiviteterna. I SAOL (2006a) beskrivs del som att skaffa sig 

kännedom om. Nusvensk ordbok (Östergren, 1919) ger del betydelsen som enheter av ett 

helt, en beståndsdel eller ett parti, vilket överrensstämmer med Svenska Akademiens (1925) 

beskrivning om del som en underordnad enhet som tillsammans bildar ett helt. Vidare 

beskrivs del från samma källa som parti och beståndsdel men också som en detalj och 

enskildhet av ett helt. 

5.1.2 Akt 

Resultatet visar att akt, som är ett substantiv, är historiskt beskrivet sedan år 1618 och härrör 

från det latinska ordet actus (handling; till agera) (Nationalencyklopedins ordbok, 1995). Akt 

beskrivs som en avgränsad huvuddel av skådespel och en del av ett händelseförlopp. I Valpy 

(1828) har actus betydelsen som a part of the action or performance of a play eller som an 

act. SAOL (2006a) ger akt en liknande betydelse i form av en handling; huvudavdelning av 

skådespel. I svensk-latinsk ordbok (Cavallin, 1902) beskrivs akt som ofta förekommande 

tillsammans med prepositioner, exempelvis att taga tillfället i akt och att giva akt. 

5.1.3 Delaktig 

Resultatet visar att delaktig, till skillnad från substantivet delaktighet, är ett adjektiv, vilket är 

något som anger en egenskap (SAOL, 2006b). Delaktig kommer från det fornsvenska ordet 

delaktogher och finns beskrivet från cirka år 1520 (Nationalencyklopedins ordbok, 1995). 

Enligt samma källa kan delaktig beskrivas som känslan att vara nyttig, ha medinflytande 

och att medverka i något. I Norstedts svenska ordbok (1990) beskrivs delaktig som att någon 

medverkar i eller har vetskap om något. I SAOL (2006a) beskrivs delaktig som något som 
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har del (i eller av något). Synonymer till delaktig beskrivs i Svensk synonymordbok (1992) 

som att vara inblandad i, engagerad i eller involverad i något, vidare även att få vara med 

om, ha del i, bidraga till samt ha (med)ansvar för något. Resultatet visar att även delaktig 

ofta används i juridisk kontext, däribland beskrivs i SAOL (2006a) delaktig i juridisk mening 

som inblandad (i brott). 

5.1.4 Delaktighet 

Enligt Online Etymology Dictionary (2016) har engelska participation ursprung från gamla 

franskans participacion från 1300-talet, som direkt härrör från senlatinska participationem 

(grundform participatio). Det utgör i sin tur stammen av latinska participare (med engelsk 

betydelse: participate in, share in, partake of; to make partaker, to share), som i sin tur är 

från latinska particeps (engelsk betydelse: partaker, comrade, fellow soldier; och som 

adjektiv: sharing, partaking). Grundstammen utgörs av pars (engelsk betydelse: part). 

Boethius, en romersk filosof från cirka 480 e. Kr., skrev ett verk på latin efter sin 

fängelseupplevelse som år 1374 översattes till engelska. Det visar sig att participation redan 

går att finna i meningen: But alle thing dat is good quod she grauntisthow dat it be good by 

the participacioun of good or no? (Simpson & Weiner, 1989). I skolpedagogiska termer 

beskrivs delaktighet av Egidius (2006) som medverkan, medinflytande, medbestämmande; 

egenmakt, men också som funktionshindrade personers aktiva deltagande i samhällslivet; 

integration. Resultatet visar också att delaktighet ofta beskrivs utifrån juridiska termer. I 

Norstedts svenska ordbok (1990) nämns delaktighet som medansvar (i mordet). Även 

Nationalencyklopedins ordbok (1995) skriver om delaktighet i juridisk mening som 

medansvar. Svensk uppslagsbok (1955) skriver om delaktighet i kontexten brott som 

uppsåtlig medverkan vid förövande av ett brott och vidare att detta förutsätter ett 

huvudbrott vartill den anknyter. Svensk synonymordbok (1992) listar medbrottslighet som 

en synonym till delaktighet. Även i Bonniers synonymordbok (Walter, 1995) inkluderas 

medbrottslighet som en synonym till delaktighet. 

5.2 Steg 3 – Litterär analys av vårdvetenskapliga artiklar 

Identifierade användningsområden för begreppet delaktighet har utifrån examensarbetets 

syfte utrönats i flera utmärkande faktorer. Dessa utmärkande faktorer har sedermera delats 

in i olika gemensamma benämningar som var och en utgör kommande rubriker. 

5.2.1 Information 

För den ofta förekommande utmärkande faktorn information har det enkelt valts att ingå i 

benämningen »information«. Resultatet visar att information är en betydande del för 

delaktighet. Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos (2005) skriver att information utgör 

basen för patientdelaktighet. Sjuksköterskan har behov av information och patienten har 

rätt till information. Tobiano, Marshall, Bucknall och Chaboyer (2015) skriver att 

informationsutbyte är ett verktyg för delaktighet och att genom att patienter erhåller 
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information från sjuksköterskor får det dem att känna sig inkluderade. Sahlsten, Larsson, 

Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) skriver att en sjuksköterska måste delge information 

för att patienten ska förstå situationen och således kunna bli delaktig. Att ha bristande 

information är något som tas upp av Soleimani, Rafii och Seyedfatemi (2010), vilka nämner 

att vissa patienters anhöriga varit omedvetna om patientens diagnos och föreslagit att 

patienten endast ska följa de professionella råd som ges utan att ställa frågor. Vidare nämner 

Soleimani et al. (2010) att när patient och anhöriga ändå har velat ta reda på mer 

information så har delaktighet uppstått. Om en sjuksköterska ser till att en patient är 

underrättad och införstådd om viss information, exempelvis inför en operation, menar 

Sahlsten et al. (2005) att denne tar ansvar för sin situation och upplever en ömsesidig 

delaktighet. Tobiano et al. (2015) listar informationsutbyte och ronder gällande patienters 

behandling och sjukdom som aktiviteter för verbal delaktighet. 

5.2.2 Relation 

Den valda benämningen »relation« har utgjorts av utmärkande faktorerna partnerskap, 

relation, lära känna varandra, interaktion, öppna upp för, möjliggöra och bjuda in. 

Resultatet visar att relationen påverkar graden av delaktighet. För att som sjuksköterska få 

patient och anhörig att uppleva delaktighet genom information behövs det etableras en 

relation (Soleimani et al., 2010). Tobiano et al. (2015) skriver att det är när sjuksköterskan är 

inbjudande som patienten känner sig villig att vara delaktig. Att inte känna patienten är 

samtidigt ett hinder för delaktighet, eftersom bedömningen av patientens villighet att vilja 

vara delaktig eller inte blir felaktig (Tobiano et al., 2015). Sahlsten, Larsson, Sjöström och 

Plos (2009) nämner just att lära känna personen som ett sätt för sjuksköterskor att 

optimera patientdelaktighet, men förutom det även att skapa engagemang. Även Tutton 

(2005) nämner att lära känna personen och att veta hur personen vill leva sitt dagliga liv 

att det förser basen för delaktighet i den dagliga vården. Tutton (2005) skriver också att 

basen för patienters delaktighet utgörs av ett partnerskap, som fås genom att utveckla en 

relation med patienten. Vidare nämns olika sätt att möjliggöra för delaktighet, där det som 

sjuksköterska kan handla om att ta ett steg tillbaka och låta patienten föra interaktionen samt 

att förse patienten med valmöjligheter. Samtidigt nämns att i relationen mellan vårdpersonal 

och patient kan hinder för delaktighet uppstå, däribland om starka känslor om liv och död 

inte handskas med på ett effektivt sätt (Tutton, 2005).  

5.2.3 Ansvarsförmåga 

Ansvar, medansvar och valmöjligheter har fått benämningen »ansvarsförmåga«. Resultatet 

visar att ansvar har en stor roll för delaktighet. I Aasen, Kvangarsnes och Heggen (2012) 

uttrycker en intervjuad sjuksköterska att de har ansvaret och därmed tar besluten. Samtidigt 

återfinns i Sahlsten et al. (2007) att många patienter vill bestämma för sig själva, och att om 

patienter får rätten att bestämma från början, blir de mer delaktiga i sin egen vård än andra 

patienter. Resultatet visar att för att kunna ge ansvar till patienter krävs förutsättningar för 

det. Enligt Soleimani et al. (2010) kunde sjuksköterskorna när deras arbetsbörda inte var för 

tung förse patienterna med mer möjligheter för sina patienter att bli delaktiga. Vidare 

nämns att de mer erfarna sjuksköterskorna var bättre på att överlämna ansvar till 
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patienterna eftersom de hade en större tilltro till patienternas förmåga än de mindre erfarna 

sjuksköterskorna (Soleimani et al., 2010). Sahlsten et al. (2005) skriver att för att 

sjuksköterskan ska kunna dela ansvar med patienten måste patienten ges stöd. Därefter 

kommer patientens ansvarsförmåga gradvis stärkas. Tutton (2005) nämner hinder för 

delaktighet gällande att överlämna patienten ansvar, däribland att det kan bli svårt att 

balansera patienters önskningar mot vad som i verksamheten är möjligt. 

5.2.4 Tillit  

För benämningen »tillit« har utmärkande faktorerna respekt, tillit, förtroende, tro på 

patientens förmåga, stötta, motivera och jämlikhet inkluderats. Resultatet visar att tillit till 

patienten är ovärderligt för att skapa delaktighet. Genom att uppmuntra patienter att dela 

med sig av kunskap och känslor får det sjuksköterskor att känna tilltro till patienten (Aasen 

et al., 2012). I Tobiano et al. (2015) nämns att patienter uppskattar när kunskapen de delar 

med sig respekteras av sjuksköterskor. Om sjuksköterskor i stället uppvisar en dålig attityd 

och ett bemötande som inte är stöttande gentemot sina patienter sänks patientens tillit till att 

vilja vara delaktig (Tobiano et al., 2015). Sahlsten et al. (2009) har därför inte oväntat listat 

att visa respekt, uppmuntra och att skapa förtroende som sätt att stimulera till delaktighet. I 

Eldh, Ekman och Ehnfors (2010) nämns aspekter för patientdelaktighet som att vara 

respekterad som en människa och att vara jämlik gentemot andra parter av vårdteamet. En 

sjuksköterska uppnår patientdelaktighet genom att förmedla jämlikhet och respekt för vad 

patienten vet, känner och tänker om sina symtom, sin situation och planer för behandling 

(Eldh et al., 2010). Tutton (2005) skriver om partnerskap, vilket delaktighet anses bygga på, 

att det i sig bygger på respekt och förtroende. Soleimani et al. (2010) skriver att förtroende 

är en förutsättning för varje nivå av delaktighet och att en hög nivå av delaktighet också 

innebär en hög nivå av förtroende. 

5.2.5 Inre resurser 

Utmärkande faktorerna kapacitet, förmåga, sjukdomsgrad och ålder har fått ingå i den 

gemensamma benämningen »inre resurser«. Resultatet visar att en tillit till patientens inre 

resurser kan främja delaktighet samt att patientens kapacitet och förmåga påverkar graden 

av delaktighet. Nivån av delaktighet som initieras beror på varje parts unika kapacitet och 

bedömning av varandra (Soleimani et al., 2010). Tobiano et al. (2015) nämner patienters 

kapacitet som en faktor som utgör ett hinder för att sjuksköterskan tillsammans med 

patienten ska uppnå patientdelaktighet. Det påstås att ju sämre patientens kapacitet eller 

tillstånd var, desto mindre fysisk delaktighet uppstod. I Happ, Swigart, Tate, Hoffman och 

Arnold (2007) återfinns en liknande beskrivning, där det generellt sett var de kritiskt sjuka 

som också hade mindre delaktighet i vårdrelaterat beslutstagande. I Soleimani et al. (2010) 

visade det sig att mindre erfarna sjuksköterskor hade en negativ tilltro till patienters 

förmågor och kapacitet. Att som sjuksköterska inte känna till patientens kapacitet utgör 

också ett hinder för delaktighet (Tobiano et al., 2015). Sahlsten et al. (2009) har listat att 

stärka egenvårdskapaciteten som ett sätt att optimera patientdelaktighet. I Soleimani et al. 

(2010) uppstod delaktighet mellan parter när alla använde sin förmåga att arbeta 

tillsammans. I Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2005) visade det sig att yngre patienter (< 61 
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år) föredrog att vara mer aktiva än äldre vid kliniska beslut om fysiska behov. I Happ et al. 

(2007) visade det sig att yngre patienter (< 60 år) var mer delaktiga i beslut om dagliga 

behandlingar och interventioner. Patientens vårderfarenhet visade sig också vara en faktor 

för delaktighet (Happ et al., 2007). I Soleimani et al. (2010) beskrivs att patienter med liten 

erfarenhet av vården inte var benägna att engagera sig i omvårdnaden utan litade på 

vårdpersonalen, som de trodde gjorde det bästa för dem. 

5.2.6 Kontakt 

Utmärkande faktorerna kommunikation, lyhördhet, aktivt lyssnande, förståelse och 

medvetenhet har ansetts falla in under benämningen »kontakt«. Resultatet visar att kontakt 

och förståelse är viktiga ingredienser för att uppnå delaktighet. Eldh et al. (2010) listar att 

vårdpersonalen lyssnar på mig som den vanligaste beskrivningen av patientdelaktighet. 

Andra vanliga beskrivningar som listas är att vårdpersonalen förklarar procedurer, att få en 

förklaring över symtom och vad som ska göras för att må bättre (Eldh et al., 2010). I Florin 

et al. (2005) har sjuksköterskor en annan uppfattning än patienterna om patientens vilja till 

delaktighet. Sahlsten et al. (2009) listar fokus på lyssnande som ett sätt att stimulera till 

delaktighet. Sahlsten et al. (2005) menar att aktivt lyssnande behövs för att tolka och förstå 

vad en patient faktiskt förmedlar och uttrycker. Det är därför behövligt att skapa 

kommunikation med hjälp av kontakt, då kontakt är en förutsättning för aktiv delaktighet 

och på så sätt kan sjuksköterskan lära känna patienten (Sahlsten et al., 2005). Sahlsten et al. 

(2007) har också med kontakt, men även förståelse och intimitet, som karaktärsdrag för 

ömsesidighet. Ömsesidighet i förhandling framträdde för dem som kärnan för att förklara 

sjuksköterskors perspektiv på patientdelaktighet. Ömsesidighet omfattar utbyte och 

samarbete mellan två jämbördiga parter som delar ett mål (Sahlsten et al., 2007). Enligt 

Sahlsten et al. (2007) formas en förhandling – som är en dynamisk interaktion mellan aktiva 

parter – mycket efter sjuksköterskans kunskap om delaktighet. Enligt Tutton (2005) är det 

svårt för sjuksköterskan att främja delaktighet för patienter som har svårt att kommunicera 

verbalt, speciellt om det är begränsat med tid och om lagarbetet är halvdant. Samtidigt 

nämns möjligheter för delaktighet, som att öka medvetenhen om delaktighet, som hos 

vårdpersonalen visade sig ha förändrat synen de hade på interaktionen med patienter. En 

annan utmaning för delaktighet är enligt Tobiano et al. (2015) ifall sjuksköterskor inte 

verbalt engagerar sig, som får patienterna att känna sig oinformerade och ignorerade. 

Detsamma gäller om sjuksköterskor inte har en respektfull kommunikation mot patienterna. 

Positiv inställning i kommunikationen är därför viktig. I Aasen et al. (2012) exemplifieras 

med uttrycket ’vi måste lyssna på henne’ att makten på ett enkelt sätt skiftar från 

sjuksköterskan till patienten. 

5.2.7 Aktiv handling 

Utmärkande faktorerna aktivt val, handling och passiv, aktiv, neutral har fått benämningen 

»aktiv handling«. Resultatet visar att delaktighet är en aktiv handling. Delaktighet som ett 

aktivt val finns beskrivet i Tobiano et al. (2015) som menar att patienter väljer att vara 

aktiva, samarbetande eller passiva. Det nämns att i det stora hela uppskattade patienter 

roller där de mestadels var passiva eller samarbetande med sjuksköterskorna i stället för att 
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ha en mer aktiv roll där val bestämdes genom patienten. I Aasen et al. (2012) ansåg flera 

sjuksköterskor om patienter som genomgick hemodialys att det var en passiv grupp. Däremot 

ville flera av patienterna inte passivt acceptera den behandling som var vald för dem. Vidare 

beskrivs en aktivt delaktig patient i positiva termer som att vara extremt intresserad och 

väldigt determinerad (Aasen et al., 2012). 

5.2.8 Gestaltning 

Utmärkande faktorerna verbal och fysisk delaktighet, former av delaktighet och delaktighet 

i nivåer resulterat i benämningen »gestaltning«. Resultatet visar att delaktighet gestaltas på 

olika sätt. I Tobiano et al. (2015) återfinns delaktighet i variationer av verbal och fysisk form. 

I Soleimani (2010) nämns i ett sammanhang att det finns olika nivåer av delaktighet, där 

hög nivå innebär hög delaktighet. I Tobiani et al. (2015) uttrycker sjuksköterskor en önskan 

för en mer patientinkluderande inställning för alla former av patientdelaktighet. I Eldh et al. 

(2010) beskrivs att utföra egenvård som en form av patientdelaktighet. 

Tabell 3: Översikt av de utmärkande faktorer som identifierats och vilken passande gemensam 

benämning de fått ingå i. 

 

5.3 Steg 3 – Litterär analys av läroböcker 

Resultatet visar att flera användningsområden för delaktighet har identifierats i de granskade 

läroböckerna. I Eldh (2009) återfinns delaktighet som ett begrepp med många innebörder 

UTMÄRKANDE FAKTORER GEMENSAM 
BENÄMNING 

Information Information 

Relation, partnerskap, lära känna varandra, bjuda in, öppna upp för, möjliggöra Relation 

Ansvar, medansvar, valmöjligheter 
 

Ansvarsförmåga 
 

Respekt, tillit, förtroende, tro på patientens förmåga, stötta, motivera, jämlikhet Tillit 

Kapacitet, förmåga, sjukdomsgrad, ålder Inre resurser 
 

Kommunikation, lyhördhet, aktivt lyssnande, förståelse, medvetenhet Kontakt 

Aktivt val, handling, passiv, aktiv, neutral Aktiv handling 

Verbal och fysisk delaktighet, former av delaktighet och delaktighet i nivåer Gestaltning 
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och definitioner med olika betydelser i olika sammanhang. Autonomi nämns som en 

koppling till delaktighet, som härrör från historiska diskussioner gällande patientens 

rättigheter och att stärka individens självbestämmande, samt från tankar om en vändning att 

stärka samhällsgrupper som tidigare betraktades som svaga (Eldh, 2009). En beskrivning 

som delaktighet får är i Jonsson (2009) utifrån perspektivet sjukskötskan har som ledare, där 

det menas att faktorer som blir hinder för att vara delaktiga ofta är samma faktorer som 

förhindrar möjlighet till att förändra och lära oss. I de fall där möjlighet till förändring inte 

ges, ges heller inte möjlighet till delaktighet. Att få vara delaktig och därmed kunna påverka 

sitt eget liv, tvingar oss, som Jonsson (2009) uttrycker det, till lärande. Vidare menas att en 

individs strävan efter delaktighet är helt beroende av tidigare erfarenhet av det och vilka 

möjligheter som finns. Jonsson (2009) delar utifrån ovan nämnda perspektiv även in 

delaktighet i tre olika dimensioner: horisontell och vertikal delaktighet, konkret och abstrakt 

delaktighet och görande och varande delaktighet.  Horisontell delaktighet innebär att vara 

med och planera, att utföra och vara delaktig i arbetsuppgifter med sina arbetskollegor med 

samma nivå, till exempel sjuksköterskorna på en avdelning. Vertikal delaktighet är som 

horisontell delaktighet med skillnaden att vara delaktig i arbetsuppgifter på en högre och 

lägre nivå inom organisationen. Konkret delaktighet innebär delaktighet i arbetsuppgifter, 

medan abstrakt delaktighet innebär att ha samma synsätt och delaktighet gällande 

verksamhetens mål. Görande delaktighet innebär att vara aktiv i sin delaktighet till 

handlingar som går utanför de dagliga arbetsuppgifterna, utan även engagerar sig till andra 

aktiviteter såsom exempelvis utbildningar och kurser. Varande delaktighet syftar till att aktivt 

vara med i samtal, diskussioner och att ställa sig frågande till sina arbetsuppgifter, både 

genom att ha ett kritiskt förhållningssätt samtidigt som att vara öppen i förhållande till sitt 

arbete (Jonsson, 2009). 

Även i Eldh (2009) beskrivs delaktighet i olika former, mer specifikt patientdelaktighet. 

Dessa delas in i fyra grupper, vilka är preferenser, grad av delaktighet, aspekter som 

påverkar grad av delaktighet och åtgärder för att öka delaktighet. Den första avser vilken 

roll patienten själv föredrar att vilja ha, med antingen passiv, samverkande eller aktiv som 

alternativ. Den andra avser att ta reda på patientens upplevelse av delaktighet och om 

patienten fått nödvänding information för att kunna vara delaktig. Den tredje avser faktorer 

som påverkar rollen patienten önskar sig ha i sin delaktighet, där ålder, kön och sjukdomstyp 

är några. Den fjärde avser förutsättningar för att patienten ska kunna vara delaktig, där 

kontakt och informationsutbyte är exempel på sådant som möjliggör för delaktighet. 

Delaktighet beskrivs i Sandman och Kjellström (2013) som att i olika grad få vara med och 

besluta om eller utföra den för patienten behövliga vården. Delaktighet beskrivs även som en 

känsla av att vara en del av det vårdande sammanhanget, varvid patientens perspektiv och 

kapacitet ska matchas mot vårdarens kunskap för att komma fram till ett beslut (Sandman & 

Kjellström, 2013). Även i Eldh (2009) nämns patientens delaktighet, efter svenska MeSH, 

som att handla om att patienten ska vara delaktig i beslutsprocesser som rör vården, det vill 

säga patientinflytande och patientmedverkan. Även olika förutsättningar tas upp för 

patientdelaktighet, där information visar sig vara en viktig förutsättning, både muntlig och 

skriftlig, men det belyses att den ska vara anpassad för den unika patienten. Vidare nämns att 

ett lyckat, ömsesidigt, informationsutbyte är det som leder till kunskap, som i sig är en 

förutsättning för delaktighet (Eldh, 2009). För att som patient göras delaktig i sin vård måste 
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det samtidigt finnas en tro på att patienten kan ta ett visst ansvar för utförandet. Delaktighet 

innebär egentligen att ge utrymme till patienten och blir samtidigt en viktig aspekt för 

uppbyggande av en god relation (Sandman & Kjellström, 2013). I Eldh (2009) nämns respekt 

för patientens kunskap och erfarenhet som en resurs för att främja delaktighet. Även 

kommunikation är viktigt för delaktighet. I Bülow, Persson Thunqvist och Sandén (2012) 

beskrivs delaktighet som att minst två personer samverkar och att var och en bidrar med sin 

del, vilken kommer till liv genom samtal och kommunikation. I Lennéer Axelson och 

Thylefors (2005) nämns att konstruktiv kommunikation är det som förverkligar delaktighet i 

praktiken, vilket innefattar att gruppdeltagare talar själva, låter andra komma till tals och att 

synpunkter och förslag respekteras. Att komma till tals och tas hänsyn till är en nödvändig 

förutsättning för delaktighet i grupp vid gemensam problemlösning (Lennéer Axelson & 

Thylefors, 2005). Delaktighet är förenad med jämlikhet och ansvar, där ett exempel kan vara 

en sjuksköterska som tilldelar egenvårdsuppgifter. Vårdpersonal måste möjliggöra för 

patienterna genom uppmuntran och stöd. Delaktighet beskrivs vidare som att information 

och kunskap delas mellan parter, och vidare som att den påverkas av en patients kapacitet, 

som i sin tur kan påverka graden av ansvar för delaktighet (Sandman & Kjellström, 2013). 

5.4 Steg 4 – Definierande attribut 

Utifrån resultatet av den lexikala respektive litterära analysen i steg 3 och med syftet i åtanke 

har följande sex definierande attribut tilldelats och fångat in begreppet delaktighet: 

informationsutbyte, integration, partnerskap, interaktion, kapacitet och ansvar. 

5.4.1 Informationsutbyte 

Att genom kommunikation dela med sig av information till varandra är nödvändigt för att 

varje part ska få kunskap om varandra och vara införstådda i situationen (Tobiano et al., 

2015; Sahlsten et al., 2005; Eldh, 2009; Sandman & Kjellström, 2013). Sjuksköterskan ska 

dela med sig av för patienten lämplig information om vårdsituationen medan patienten ska 

dela med sig av information som ökar förståelsen hos sjuksköterskan gällande vilka 

preferenser patienten har för delaktighet i vården och annat som kan vara användbart för 

sjuksköterskan (Tobiano et al., 2015; Eldh, 2009; Sahlsten et al., 2007; Florin et al., 2005; 

Aasen et al., 2012). Informationsutbyte möjliggör att involverade parter har kännedom och 

vetskap om situationen de är en del av (Eldh et al., 2010; SAOL, 2006a; Norstedts svenska 

ordbok, 1990). 

5.4.2 Integration 

Delaktighet är att vara en del av något (Online Etymology Dictionary, 2016). Eftersom vården 

berör patienten måste patienten lika mycket som sjuksköterskan vara integrerad i 

vårdsituationen (Egidius, 2006). Både sjuksköterskan och patienten har en aktiv medverkan 

och bidrar med sin del (Sandman & Kjellström, 2013; Walter, 1995; Norstedts svenska 

ordbok, 1990; Nationalencyklopedins ordbok, 1995). Att bidra med sin del och ha inflytande 
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gör att känslan av att vara till nytta uppstår (Eldh, 2009; Sandman & Kjellström, 2013; 

Nationalencyklopedins ordbok, 1995). 

5.4.3 Partnerskap 

För att främja patientens vilja att dela med sig av information och därmed närma sig 

delaktighet behövs det etableras ett partnerskap mellan sjuksköterska och patient (Tutton, 

2005; Simpson & Weiner, 1989; Collins English Thesaurus, 2016; The New Penguin 

Thesaurus, 2000). Partnerskapet är en ömsesidig gemenskap som förbinder delarna 

sjuksköterskan och patienten till en helhet (Svenska Akademien, 1925). En sjuksköterska 

behöver engagera sig och kan behöva öppna upp för och bjuda in patienten till ett 

partnerskap genom att respektera patienten som en unik individ, visa hänsyn till patientens 

tankar och känslor, aktivt lyssna, visa på förståelse för patientens situation samt förmedla 

tillit (Tobiano et al., 2015; Eldh et al., 2010; Sahlsten et al., 2005; Sahlsten et al., 2009; 

Tutton, 2005; Soleimani et al., 2010; Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). För 

sjuksköterskan ingår i partnerskapet även att stötta och motivera patienten, vilket stärker 

förbindelsen mellan delarna (Sahlsten et al., 2005; Tobiano et al., 2015). 

5.4.4 Interaktion 

Interaktion är en väsentlig del för informationsutbyte och partnerskap, där berörda parter 

kommer i kontakt med och lär känna varandra (Sahlsten et al., 2005; Sahlsten et al., 2009; 

Tutton, 2005). Interaktionen mellan sjuksköterska och patient kan ske i olika former, 

exempelvis genom kroppsspråk och verbal kommunikation, vilka är beroende av faktorer 

som ålder, sjukdomstyp och kapacitet (Tobiano et al., 2015; Eldh, 2009). Interaktionen 

mellan sjuksköterska och patient är dynamisk och förutsätter ömsesidighet (Sahlsten et al., 

2007). Sjuksköterskan kan i interaktionen behöva ta ett steg tillbaka och låta patienten föra 

processen (Tutton, 2005). 

5.4.5 Kapacitet 

Patientens kapacitet avgör hur formen och graden av delaktighet blir och hur stort ansvar 

som kan tas (Happ et al., 2007; Soleimani et al., 2010; Tobiano et al., 2015; Sandman & 

Kjellström, 2013). Det behövs för sjuksköterskan en förståelse för vilken kapacitet, 

erfarenhet, engagemang och kunskap patienten har (Tutton, 2005; Sahlsten et al., 2007). 

Med kännedom om patientens kapacitet kan sjuksköterskan möjliggöra delaktighet (Tutton, 

2005; SAOL, 2006a). Det behövs alltid visas respekt för och tillit till patientens kapacitet 

(Soleimani et al., 2010). Sjuksköterskans egna kapacitet i form av erfarenhet, kunskap och 

attityd påverkar också utgången av delaktighet (Jonsson, 2009; Soleimani et al., 2010; 

Tobiano et al., 2015) 
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5.4.6 Ansvar 

Både sjuksköterska och patient måste ta ansvar för sin del av helheten (Walter, 1995). Att ta 

ansvar är en aktiv handling (Tobiano et al., 2015). Att som patient aktivt välja att vara endast 

passiv eller samverkande är också en form av ansvar (Eldh, 2009), men då måste 

informationen förmedlas till sjuksköterskan så att en förståelse för situationen finns (Eldh et 

al., 2010). Sjuksköterskan behöver samtidigt ha förmågan att vara lyhörd för patientens 

önskningar och vilja att ta ansvar (Tobiano et al., 2015). 

5.5 Steg 5-6 – Fallbeskrivningar 

Dessa fallbeskrivningar är uppdelade i modell-, gräns- och motsatsfall. 

5.5.1 Modellfall 

På en medicinsk vårdavdelning sedan en veckas tid vårdas Emma av sjuksköterskan Karin. 

Emma är inlagd då hon fått diagnosen diabetes typ 1. Under vistelsen får hon en speciellt god 

relation till Karin. Emma upplever att Karin bekräftar henne genom att lyssna och vara 

närvarande i stunden. När Emma berättar för Karin att hon inte har någon tidigare kunskap 

om diabetes men att hon är motiverad att lära sig, anpassar Karin informationen efter 

Emmas förmåga. Karin visar Emma hur hon tar blodsocker och hur hon ska administrera 

sina insulinsprutor. Efter två dagar känner Emma att hon har kunskap nog att ta sina 

insulinsprutor själv och tar upp detta med Karin. Karin känner tillit till Emmas förmåga att 

göra detta själv och instämmer. I slutet av veckan känner Emma att hon, med stöttning från 

Karin, varit aktivt medverkande och därmed en viktig del i hennes omvårdnad. 

5.5.2 Gränsfall 

Cecilia är inlagd på en kirurgisk vårdavdelning efter att ha utfört en mastektomi. Hennes 

omvårdnadsansvariga sjuksköterska Karin är noga med att ge relevant information och 

lägger vikt vid Cecilias beskrivningar av hennes mående. Hon ges utrymme att uttrycka sina 

åsikter och funderingar och känner att hon får ta del i beslut gällande hennes omvårdnad. 

Två dagar efter operationen kommer Karin in och säger att hon ska hjälpa Cecilia att duscha. 

Cecilia uttrycker att hon inte behöver hjälp med det vilket Karin respekterar och Cecilia 

känner sig nöjd över att hon fick det ansvaret. Dock upplever Cecilia att hon, i Karins ögon, 

bara är en patient med en diagnos. De samtal Karin har med Cecilia är direkt kopplade till 

hennes ingrepp och hon talar ofta över hennes huvud med annan personal på avdelningen. 

5.5.3 Motsatsfall 

Mikael blir inlagd på en vårdavdelning på grund utav stark buksmärta. Vid ankomst möts 

han av en sjuksköterska som ställer frågor och han upplever att sjuksköterskan knappt tittar 

upp på honom. Sjuksköterskan hänvisar Mikael till ett rum där han får lägga sig på en säng 

och vänta. Efter en längre stund kommer en ny sjuksköterska in tillsammans med en läkare. 
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De ställer några frågor, undersöker och sedan pratar de ovanför hans huvud och nämner 

ordet appendicit. Mikael som har väldigt ont frågar vad det betyder men får inget svar. När 

han sedan får värdera sin smärta från 1-10 och säger 8 ger sjuksköterskan honom morfin och 

går sedan iväg. När smärtlindringen gett viss effekt säger han att han behöver gå på toaletten. 

De hänvisar honom till en toalett långt bort i korridoren även fast Mikael har så ont att han 

knappt kan gå. 

 

Figur 1: Schematisk framställning av fallbeskrivningarna som visar på hur attributen för delaktighet är 

beroende av varandra. 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras metod, resultat och etiska överväganden utefter ett reflekterande 

och kritiskt förhållningssätt. För att tydliggöra strukturen i diskussionen är den uppdelad i 

underrubriker. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att belysa begreppet delaktighet för patienter på somatisk 

vårdavdelning i relation till sjuksköterskan. Syftet har bakgrund i att delaktighet för oss varit 

ett vanligt förekommande men samtidigt otydligt begrepp under utbildningens gång. 

Resultatet har önskat kunna bidra till ökad medvetenhet och förståelse kring begreppet och 

därmed veta hur det ska tillämpas i praxis. Eftersom det undersökta begreppet är komplext 

och har många innebörder har syftets vårdvetenskapliga kontext underlättat med 

avgränsning under begreppsanalysens gång. Enligt Walker och Avant (2011) gör en tydligt 

definierad kontext att syftet inte förloras under processen och erbjuder en tydlig förankring 

varvid begreppet kan knyta an till. Ett sätt att bidra till överförbarhet är enligt Polit och Beck 
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(2012) att på ett tydligt sätt beskriva beståndsdelarna av vald kontext, som i detta 

examensarbete utgörs av relationen mellan patient och sjuksköterska på somatisk 

vårdavdelning samt beskrivning av sjuksköterskans ansvarsområden. Det ligger däremot hos 

läsaren att bedöma huruvida resultatet går att överföra till andra kontexter (Polit & Beck, 

2012). Vi hoppas att dessa beståndsdelar i bakgrunden är tillräckligt beskrivande att de, 

tillsammans med resultatet, går att generalisera. Exempelvis skulle en potentiell kontext att 

överföra resultatet till vara delaktighet inom skolomsorgen där pedagoger tillämpar 

delaktighet med barn. Resultatet visar också att i skolpedagogiska termer betyder delaktighet 

medinflytande och medbestämmande (Egidius, 2006). 

Resultatet har utgjorts av en lexikal respektive litterär analys. Den lexikala analysen har fått 

vara inledande där framtagning av ursprung, betydelser och synonymer över begreppet 

gjorts. I datainsamlingen för den lexikala analysen är det viktigt att nämna att vi medvetet 

valde bort både juridiska och pedagogiska betydelser av begreppet för att avgränsa oss till det 

vårdvetenskapliga området som examensarbetet utgår ifrån. Resultatet visade att delaktighet 

är uppbyggt av orden del och akt (Nationalencyklopedins ordbok, 1995) samt att det 

härstammar från latin (Online Etymology Dictionary, 2016). Att göra den lexikala analysen 

först och förstå begreppets separata delar samt ursprung har varit givande då vi tidigt fått en 

insikt kring begreppet. Det har varit till stor nytta när den litterära analysen senare gjorts, då 

vi med större förståelse kring begreppet kunnat identifiera och sortera lämpliga 

användningsområden för begreppet. Den litterära analysen har bestått av vårdvetenskapliga 

artiklar och läroböcker. De vårdvetenskapliga artiklarna har huvudsakligen fått sin 

resultatdel granskad, vilket kan ha gjort att förståelse för artikelns helhet försvunnit, men 

samtidigt har många av de fynd som artiklarna gett varit sammanhängande med varandra 

och för oss relevanta till både syftet men också till den lexikala delen. Läroböckerna har 

bestått av vårdvetenskaplig kurslitteratur som använts under utbildningens gång. Resultatet 

från läroböckerna har underlättat för oss genom att det tydligt varit i en vårdvetenskaplig 

kontext och samtidigt varit likartat med fynden för de vårdvetenskapliga artiklarna, vilket 

stärkt känslan om att vi befunnit oss inom begreppets sfär. Utöver detta har läroböckerna 

varit pedagogiskt utformade och beskrivande som breddat vår förståelse för begreppet 

ytterligare. 

6.1.1 Diskussion utifrån definierande attribut 

Precis som resultatet visar, att delaktighet är att vara en del av något (Online Etymology 

Dictionary, 2016), är den lexikala respektive litterära analysen delar av en helhet. Dessa delar 

har därför vävts samman för att för begreppet delaktighet ta fram så heltäckande 

definierande attribut som möjligt. De valda attributen som fångar in delaktighet blev 

informationsutbyte, integration, partnerskap, interaktion, kapacitet och ansvar. De valda 

attributen utgörs vid första anblick av ord som går att använda i många andra sammanhang: 

exempelvis integration går att koppla till invandringspolitik, interaktion kan handla om 

interaktiva spel och partnerskap kan vara äktenskapsrelaterat. Men återigen har syftets 

kontext varit till stor hjälp för att se på dessa storskaliga attribut på en mindre skala, vilken 

är den att ingå som en aspekt av delaktighet. Med hjälp av dessa attribut anser vi kunna ge en 

tydlig förklaring av begreppet delaktighet och att attributen på ett tydligt sätt karaktäriserar 
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begreppet utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Detta grundas i tankegången om att ifall 

ett attribut tas bort, är det inte längre delaktighet det handlar om. Enligt Segesten (2012) är 

attributens relation till varandra det som utgör begreppet. Ett resultat anses giltigt om det 

framhäver karaktäristika för det som avses att beskrivas (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Genom att utifrån resultatet av den lexikala och litterära analysen ha bestämt 

definierande attribut, vilka belyser det som karaktäriserar begreppet och således svarar på 

syftet, anser vi att det bidrar till giltighet. 

Att som patient vara på en vårdavdelning betyder automatiskt att denne är integrerad i en 

vårdsituation (Egidius, 2006). Vårdsituationen utgörs av flera delar, däribland är 

sjuksköterskan en del. Sjuksköterskan och patienten möts således i vårdsituationen och 

bildar, med sin respektive del, en helhet (Svenska Akademien, 1925; Östergren, 1919; 

Nationalencyklopedins ordbok, 1995). Detta anser vi möjliggöra att delaktighet och dess 

komponenter kan förverkligas. Men det räcker inte med att patienten bara är en del av 

vårdsituationen, patienten måste till att börja med aktivt integreras i vårdsituationen. Minst 

två personer måste bidra med sin del för att delaktighet ska vara möjligt (Bülow et al., 2012). 

Detta behöver göras med sjuksköterskans hjälp, som med en god attityd bekräftar patienten 

och därmed integrerar denne. Detta ökar patientens engagemang att vilja vara delaktig 

(Tobiano et al., 2015). Integration är ett första steg till att etablera ett partnerskap. Ett 

partnerskap etableras i sin tur genom interaktion (Sahlsten et al., 2005), där sjuksköterskan 

och patienten kommer i kontakt med varandra och utbyter information. Utan interaktion 

förekommer ingen form av kontakt och det går inte att lära känna varandra (Sahlsten et al., 

2005), än mindre att etablera ett partnerskap då delarna i stället för att vara i förbindelse är 

splittrade. Partnerskapet är det som förbinder sjuksköterska och patient. Interaktionen kan 

ske på olika sätt utifrån patientens förutsättningar och kapacitet (Tobiano et al., 2015; Eldh, 

2009), varför kunskap och kännedom om dessa är av yttersta vikt. Det är genom 

informationsutbytet i interaktionen och partnerskapet som kunskapen om varandra växer 

fram (Sahlsten et al., 2005). Att ha och skaffa kunskap om varandra och ha vetskap om 

varandras del i situationen innebär också ett ansvarstagande gentemot varandra. Att ta 

ansvar för sin del är att ta ansvar för helheten (Walter, 1995). Om en del av helheten inte tar 

ansvar eller om sjuksköterskan överlämnar för stort ansvar till patienten, vilket kan ske i de 

fall sjuksköterskan inte har tillräckligt med kunskap om patienten, påverkas förbindelsen 

mellan delarna och delaktighet uteblir (Tutton, 2005). Sjuksköterskan behöver vara lyhörd 

för vad patienten vill och har kapacitet att ta ansvar för (Tobiano et al., 2015), varför vi anser 

att informationsutbyte och interaktion är en nödvändighet för delaktighet. 

6.1.2 Diskussion utifrån fallbeskrivningar 

Att attributens relation till varandra är essentiell för att utgöra delaktighet bekräftas i de olika 

fallbeskrivningarna (se även figur 2), som inte nödvändigtvis beskrivs utifrån patientens eller 

sjuksköterskans perspektiv, utan snarare som fall som exemplifierar delaktighetens varande 

och icke-varande. 

Modellfallet som utformats utifrån de definierande attributen är en fiktiv berättelse och 

handlar om en kvinna som drabbats av diabetes typ 1 och är därför inneliggande på en 
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vårdavdelning. Fallet genomsyras av kvinnans och sjuksköterskans partnerskap. Enligt 

Tobiano et al. (2015) behöver sjuksköterskan bland annat bjuda in patienten till en 

gemenskap genom integration. Vi bedömer att detta främjar möjligheten till delaktighet som 

vidare genom interaktion och informationsutbyte gör att kvinnans egenvårdskapacitet kan 

förstås och därmed kan ansvar överföras till henne. Vi anser att modellfallet på ett tydligt 

sätt representerar de valda attributen trots att dessa inte är ordagrant utskrivna. 

Förhoppningen har varit att läsaren själv ska kunna se den underförstådda meningen. 

Gränsfallet som utformats utifrån de definierande attributen innehåller de flesta attributen 

förutom partnerskap. Kvinnan får möjlighet att vara integrerad i sin omvårdnad, det sker ett 

tydligt informationsutbyte mellan sjuksköterskan och kvinnan. Hon får även ansvar att 

duscha själv då sjuksköterskan anser att hon har kapaciteten att utföra detta själv. Dock så 

finns det inget etablerat partnerskap, utan kvinnan upplever att hon blott ses som en patient 

med en diagnos och inte som en unik individ. Detta utgör ett hinder för delaktighet som 

utgörs av bland annat partnerskap, vilket kräver att patienten ses som unik individ och 

respekteras som människa (Sahlsten et al., 2009; Eldh et al., 2010). Genom att utelämna ett 

av de definierande attributen, i detta fall partnerskap, finns inte möjlighet för delaktighet. En 

jämförelse mellan modell- och gränsfallet anses ytterligare tydliggöra vad delaktighet är och 

vilka faktorer som delaktighet är beroende av. Gränsfallet stärker modellfallet och visar vad 

som är avgörande för begreppet (Walker & Avant, 2011). I motsatsfallet finns inget av de 

definierande attributen representerade. Mannen som i fallet kommer in för starka 

buksmärtor blir endast bemött som ett objekt för vård, som hamnar i konflikt med ICN:n 

riktlinje om att behandla patienter respektfullt och med lyhördhet (SSF, 2012). Det sker inget 

informationsutbyte, utan endast ensidig information då mannen får informera 

sjukvårdspersonalen om sin aktuella status medan de inte ger honom någon information i 

utbyte. Han blir därmed inte integrerad i situationen. Det finns varken något partnerskap 

eller interaktion då de talar över hans huvud och med medicinska termer som överstiger 

hans kunskapsnivå och därmed hans kapacitet, som de heller inte har kännedom om. 

Patienten har rätt till tydlig information som är anpassad efter individens förmåga (Sasso et 

al., 2008; SFS 2014:821, 5 kap. 2 §). Trots svåra smärtor skickar de honom ensam till 

toaletten och förbiser i situationen mannens kapacitet och ger honom dessutom ett ansvar 

han inte klarar av att hantera. Detta strider mot det ansvar sjuksköterskan har att bedöma 

patientens kapacitet med dennes trygghet i centrum så att patienten inte utsätts för eventuell 

skada (SOSFS 2009:6). Vi tycker att motsatsfallet tydligt representerar en vårdsituation där 

ingen delaktighet finns. Vi är medvetna om att fallet kan uppfattas orealistiskt eller extremt 

men är enligt oss ändå ett inte helt orimligt exempel på hur en faktiskt vårdsituation kan te 

sig där ingen delaktighet finns. 

6.1.3 Diskussion utifrån sjuksköterskans perspektiv 

Det framgår i bakgrunden om hur en sjuksköterskas arbete kan se ut och indirekt varför ett 

tydliggörande av delaktighet är relevant. Eftersom sjuksköterskan är tillgänglig för patienten 

dygnet runt på en somatisk vårdavdelning (Berg, 2010), innebär det också att sjuksköterskan 

har ansvar för patientens säkerhet dygnet runt, så länge patienten är på plats. Att göra 

patienten delaktig blir därför oerhört angeläget, men också mer patientsäkert för båda 

parterna (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, 6 kap. 1 §). Delaktighet blir då som resultatet 
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visar att vara till nytta – för båda parterna (Eldh, 2009; Sandman & Kjellström, 2013; 

Nationalencyklopedins ordbok, 1995). I bakgrunden går att läsa att samarbete mellan 

professioner är särskilt svårt på somatiska sjukhus (Lauvås & Lauvås, i Skei, 2007). Om 

samarbetet mellan vårdens yrkesgrupper är bristande går det ut över patienten. Med 

kunskap om delaktighet gör det kanske att vi förutom för patienter också kan få det 

interprofessionella arbetet att fungera bättre. Särskilt gällande äldre och deras komplexa 

sjukdomsbild behövs god kunskap om patientens kapacitet samt ett välfungerande 

interprofessionellt samarbete där varje part bidrar med sin kunskap (Boumans et al., 2008). 

Kunskapen om delaktighet fungerar även väl in på bilden som Boumans et al. (2008) vidare 

beskriver om att vården för äldre gått till en mer samarbetande skala. Patienters klagomål 

över ofungerande samarbete som nämns i Skei (2007) kan förhoppningsvis även reduceras i 

och med ett tydliggörande av vad delaktighet innebär, där sjuksköterskan särskilt kan lägga 

fokus på informationsutbyte och interaktion. Sjuksköterskans ansvar visar också på vikten av 

information, både hur den hanteras i journaler och hur den utbytes (Patientdatalagen, SFS 

2008:355, 1 kap. 2§), vilket går att koppla till resultatet om informationsutbyte som ett 

attribut för delaktighet. Genom utökad informationsutbyte och interaktion är vi övertygade 

om att sjuksköterskans kommunikation med patienten förbättras, sjuksköterskan lär känna 

patienten och får en mer holistisk bild av patienten som därmed främjar det holistiska 

vårdandet.  

I Fegran et al. (2013) uppmärksammas de svårigheter personalen upplever med att involvera 

patienter som förflyttas från pediatrisk till vuxen vårdavdelning gällande deras planering 

samt att tidigt stärka deras autonomi. Genom kunskap om delaktighet och dess attribut är 

förhoppningen att det nu finns något konkret att efterleva som lättare kan hjälpa 

vårdpersonalen att möta och ta emot denna patientgrupp. Genom tillit till patientens 

kapacitet kan patientens autonomi främjas. Dock har det visat sig att oerfarna sjuksköterskor 

överlag har en negativ inställning till patienters kapacitet, vilket Soleimani et al. (2010) 

beskriver som ett hinder för delaktighet. Vi tror att bidragande av kunskap om delaktighet är 

en riktning att gå mot, speciellt då det nämns i Berkhout et al. (2009) att utbildning av 

sjuksköterskepersonal behöver uppmärksammas. Det framgår även i Tutton (2005) att ökad 

medvetenhet om delaktighet förändrade synen vårdpersonalen hade på interaktionen med 

patienter. Vi menar därför att det är nödvändigt att fler sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal blir medvetna om delaktighet, då det kan utmana deras syn på vårdandet och 

förhoppningsvis generera till ett förhållningssätt där delaktighet tillämpas. Eftersom en 

sjuksköterska med sin legitimation har rätten att utföra yrket (Finnström, 2010), och 

delaktighet ska ses som en del i sjuksköterskans profession (SSF, 2012), kan det sägas att en 

viss skyldighet finns att tillämpa delaktighet i praktiken med patienter. Resultatet har 

bidragit till att kunna lokalisera förutsättningar för delaktighet. 

Det framgår i bakgrunden att sjuksköterskan har ett krävande arbete med tung arbetsbörda 

(Gallant et al., 2002; Berkhout et al., 2009; Schreuder et al., 2011). Tung arbetsbörda 

påverkar partnerskapet mellan sjuksköterska och patient (Gallant et al., 2002). Det påverkar 

även sjuksköterskans möjlighet till att förse patienter med möjligheter att bli delaktiga 

(Soleimani et al., 2010). Resultatet visar att partnerskap är ett attribut för delaktighet. Om 

partnerskapet påverkas gör även delaktighet det. Därför är det viktigt att sjuksköterskor får 

bättre förutsättningar i sitt arbete till att etablera goda partnerskap och följaktligen 
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möjliggöra delaktighet. Att sjuksköterskor ofta blir avbrutna av patienter med anledning att 

patienten vill erhålla information (Hedberg & Sätterlund Larsson, 2004) visar på vikten av 

informationsutbyte och ett gott partnerskap. När sjuksköterskor blir avbrutna påverkas deras 

beslutsprocess (Hedberg & Sätterlund Larsson, 2004), men samtidigt visar resultatet att 

delaktighet kan uppstå när patienter har velat ta reda på information (Soleimani et al., 2010). 

Därmed behöver inte avbrytande endast ses som negativt då det möjliggör att sjuksköterskan 

kan tillgodose ett behov. När patientens behov av information tillgodoses av sjuksköterskan 

främjas möjlighet till delaktighet (Eldh et al., 2010). Vårdronden är ett naturligt tillfälle för 

sjuksköterskan och patienten att interagera och byta information med varandra samt att för 

sjuksköterskan bedöma patientens kapacitet (Leo Swenne & Skytt, 2014). Resultatet visar att 

informationsutbyte, interaktion och kapacitet alla ingår i delaktighet. Med kännedom om 

detta vore det lämpligt att mer tid ägnades åt vårdronden. I Henderson (2003) nämns det att 

balansen i partnerskapet mellan sjuksköterska och patient är viktig. Det är genom 

informationsutbytet och delning av kunskap som den ojämna balansen mellan sjuksköterska 

och patient kan balanseras, då kännedom om varandra framkommer. Tobiano et al. (2015) 

skriver att utan kännedom om varandra hindras delaktighet. Resultatet och bakgrunden visar 

att kännedom om varandra är ett steg mot delaktighet då patientens önskan framträder om 

huruvida denne vill eller kan bidra med sin del av vården (Tutton, 2005). Vidare menar 

Tutton (2005) att kännedom om patienten är basen för delaktighet. Genom utökad 

kännedom och acceptans för varandra kan ett partnerskap etableras och därmed kan en 

ansvarsfördelning ske som gynnar och accepteras av de berörda parterna (Sahlsten et al., 

2005). 

6.1.4 Diskussion utifrån vårdteoretiskt perspektiv 

Utifrån resultatet kan det göras många kopplingar till det valda vårdteoretiska perspektivet. 

Resultatet visar att stärka patientens egenvårdskapacitet är ett sätt att bidra till delaktighet 

samt att utförande av egenvård är en form av delaktighet (Sahlsten et al., 2009; Eldh et al., 

2010), vilka båda kan relateras till Orems egenvårdsteori. Särskilt viktigt är möjligen det 

Orem skriver om att alla sjuksköterskor bör ha information om faktorer som påverkar 

patientdelaktigheten (Orem, 2001), vilket styrker resultatet och hela syftet om varför ett 

tydliggörande av begreppet behövs. En sjuksköterska ska kunna identifiera egenvårdsbrister 

(Orem, 2001), vilket går att koppla till att sjuksköterskan ska lära känna patienten och ha 

kännedom om patientens kapacitet (Tobiano et al., 2015). I sjuksköterskans yrke ingår det att 

göra egenvårdsbedömningar (SOSFS 2009:6). Här blir behovet av delaktighet sjuksköterska 

och patient emellan extra tydligt då planeringen och genomförandet av egenvården alltid ska 

ske i samråd med patienten (SFS 2010:659, 6 kap. 1 §). En bedömning av patientens 

kapacitet är dessutom nödvändig då patientlagen föreskriver att vården ska utformas efter 

patientens förutsättningar (SFS 2014:821, 5 kap. 2 §). Interaktionen och att lära känna 

patienten är dessutom essentiell för utformandet av omvårdnadssystem (Orem, 2001). Enligt 

Tobiano et al. (2015) kan en patients låga fysiska kapacitet utgöra hinder för att uppnå 

delaktighet. Att en patient har låg egenvårdskapacitet betyder nödvändigtvis inte att 

delaktigheten blir lägre, utan här menar vi att det handlar om att sätta den fysiska och 

psykiska aspekten i relation till varandra. En patient med låg fysisk egenvårdskapacitet kan 

på samma gång känna stor lust och vilja att vara delaktig i sin vård, medan en annan med hög 
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egenvårdskapacitet kan uppleva olust och må dåligt som gör att denne inte vill vara delaktig i 

sin vård. Orem (2001) menar att som sjuksköterska känna till patientens fysiska och psykiska 

kapacitet samt inställning och motivation spelar en huvudroll för delaktighet. 

Orems teori innehåller omvårdnadssystem som delas in i tre delar, vilka påverkar graden av 

delaktighet. Den första nivån berör patienter med väldigt låg egenvårdskapacitet där 

sjuksköterskan står för alla åtgärder (Orem, 2001). Detta blir en utmaning för delaktighet. 

Samtidigt framhäver Orems teori att varje människa är kapabel och anpassningsbar (Orem, 

2001). Denne tanke går att knyta an till resultatet som visar på vikten av att ha tillit till 

patientens kapacitet (Sahlsten et al., 2009), oavsett hur låg eller hög den är. Då människan 

enligt teorin är anpassningsbar tror vi följaktligen att för de med låg egenvårdskapacitet går 

det alltid att anpassa vårdsituationen för att främja till delaktighet, varför information och 

kunskap om patienten är betydelsefull. Enligt teorin finns en tro på den kapabla människan 

och därför borde sjuksköterska och patient vara kapabla att genom delaktighet ta beslut om 

vägar för att främja egenvårdsbalansen. Av den anledningen utformas dessa 

omvårdnadssystem alltid i samråd med patienten och närstående, vilket gör att alla delar blir 

underrättade om situationen och tar även ansvar för den (Sahlsten et al., 2005). Särskilt 

tydligt blir det vid vård av patienter som har låg egenvårdskapacitet att ansvarsbiten ökar för 

sjuksköterskan som måste ta fler viktiga beslut (Orem, 2001). Här anser vi att stöd från 

anhöriga är speciellt betydelsefullt. Detta förutsätter ett givande informationsutbyte mellan 

alla parter, vilket framgår i Orems teori att nära kontakt med anhöriga behövs i dessa lägen 

(Orem, 2001). Vidare nämns också i Orem (2001) att ingen part, som enligt resultatet visar 

kommer från latinska pars och betyder del (Cavallin, 1902), ska ta över. En patient som 

utifrån bedömning delvis kan utföra egenvård måste – när sjuksköterskan erbjuder assistans 

– först acceptera denna (Orem, 2001). Interaktion och ett gott partnerskap tror vi underlättar 

i dessa situationer. Att som sjuksköterska integrera och göra patienter delaktiga i sin vård 

följer också teorin om att sjuksköterskan ska stödja patienten till att utföra egenvård (Orem, 

2001). Detta bekräftas i resultatet där det framgår att delaktighet bland annat är beroende av 

att patienten får ta ansvar och blir tilldelad ansvar (Sahlsten et al., 2007). Att tilldela 

egenvårdsuppgifter är dessutom förenat med delaktighet (Sandman & Kjellström, 2013). 

6.2 Metoddiskussion 

Kvalitetskriterier såsom trovärdighet (credibility) och överförbarhet (transferability) används 

för att kunna påvisa att examensarbetet uppnår en viss standard och är något att ha i åtanke 

under arbetets gång (Polit & Beck, 2012). Syftet var att belysa begreppet delaktighet utifrån 

kontexten patienter på somatisk vårdavdelning i relation till sjuksköterskan. Kontexten har 

tagits i beaktning under hela processen, vilket Polit och Beck (2012) menar stärker 

trovärdigheten då fokus på syftet bibehålls. Detta har underlättat arbetet eftersom det varit 

lättare att få fram betydelsen av begreppet delaktighet för just den kontexten, och inte 

exempelvis delaktighet i juridisk mening. 

Walker och Avants modell för begreppsanalys har underlättat arbetet med att undersöka det 

som skulle undersökas. Eftersom den valda modellen är utformad för vårdvetenskapen, som 
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Segesten (2012) skriver, blev valet enkelt då den lätt kunde appliceras på det som skulle 

undersökas. Förutom Walker och Avants (2011) begreppsanalytiska modell undersöktes även 

en svensk variant av just Segesten (2012). Det tillvägagångssätt som vardera modell 

presenterar  hade olika styrkor, men till slut valdes Walker och Avants modell som vi vet är 

erkänd som en lämplig modell efter att ha studerat många andra begreppsanalyser. En styrka 

med modellen är att den enligt Walker och Avant (2011) inte riktar fokus på begreppet som 

sådant i sig – som i detta fall skulle göra analysen alldeles för omfångsrik – utan begreppet 

studeras utifrån ett visst sammanhang – en kontext. Sivonen (2012) instämmer med detta 

om att Walker och Avants modell inte avtäcker kunskap om begreppets betydelse i sig, utan 

handlar i stället om hur begreppet korrekt används och vilken praktisk betydelse begreppet 

har i de olika kontexter vården bringar. Walker och Avants modell innebär att arbetet följer 

en icke-linjär process. Detta har krävt att vi behövt anskaffa oss kunskap om modellen innan 

arbetet påbörjats, samtidigt som att ny kunskap successivt tillkommit under arbetets gång. 

Det har inneburit att vi fått alternera mellan de olika stegen och ibland gå tillbaka när ny 

information uppkommit under processen. Detta har varit utmanande men samtidigt en 

styrka i modellen då det erbjuder möjlighet att gå tillbaka och ändra i texten utan att 

processen störs. Dessutom tillför denna alternering mellan stegen en stor möjlighet till att 

hålla en röd tråd i arbetet då alla steg alltid tas i beaktning. Eftersom en begreppsanalys 

vanligtvis inte innehåller tidigare forskning ansåg vi trots detta att examensarbetet behövde 

en stadig bakgrund att knyta an till. Att verifiera sina ställningstaganden ökar 

tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ett sådant ställningstagande togs 

genom att förklara och ge exempel på hur sjuksköterskans arbete kan se ut på en somatisk 

vårdavdelning och där presentera situationer där delaktighet påverkas. 

I modellens steg 3 där data inhämtas och analyseras utgörs grunden för resterande steg. 

Datan valdes att delas in lexikalt och litterärt, men detta är inget som nämns i modellens 

beskrivning. I modellen beskrivs endast översiktligt att så många användningsområden som 

möjligt för begreppet ska identifieras. En svaghet är att det inte beskrivs hur dessa 

identifierade användningsområden vidare ska bearbetas för att ta fram kärnan av begreppet 

inför steg 4. Det saknas generellt en tydlig beskrivning över hur data bör hanteras. Genom 

diskussion och reflektion kring detta kom vi fram till en för oss lämplig lösning för hur 

hantering av data skulle ske. Genom att utförligt beskriva både genomförande och dataanalys 

har förhoppningen varit att processen ändå ska kunna följas och bidra till inspiration för 

andra begreppsanalyser. Polit och Beck (2012) nämner att kunna följa och förstå en 

arbetsprocess främjar överförbarheten. Ett självständigt val gjordes därför att bryta ned 

klustrena av användningsområden till utmärkande faktorer, som de beslutats att betecknas. 

Walker och Avant (2011) skriver att egna val görs om vilka aspekter av begreppet som bör 

lyftas fram. Steg 4, där de definierande attributen bestäms, är begreppsanalysens hjärta. Det 

ges i modellen en ansenlig beskrivning om varför så är fallet, men även för detta steg lämnas 

utrymme för hur attributen bestäms, huvudsaken är att syftet besvaras. När attributen 

bestämdes försökte vi att hålla oss till så få attribut som möjligt, vilket Walker och Avant 

(2011) rekommenderar, men ändå tillräckligt många som täcker alla aspekter av det 

komplexa begreppet delaktighet. Det som underlättade steg 4 var den jämförelse som Walker 

och Avant (2011) beskriver i steget om att dessa attribut som ska bestämmas kan liknas vid 

symtom för en diagnos. Det bidrog med ett tankesätt att ha vid framställningen. Modellens 
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beskrivning av hur fallbeskrivningarna kunde konstrueras var tydlig och konkret. Detta 

underlättade arbetet med att framställa modell-, gräns- och motsatsfallen. 

Fallbeskrivningarna har varit en styrka i modellen. Exempelvis går motsatsfallet, som inte 

innehåller något av attributen, att ställas mot bakgrunden om sjuksköterskans författningar, 

riktlinjer och ansvarsområden, som bekräftar att alla attribut i delaktighet behövs för att följa 

dessa. I sin tur gör modellfallet tvärtom genom att bekräfta att det, innehållande samtliga 

attribut, återfinns i bakgrunden om sjuksköterskans författningar, riktlinjer och 

ansvarsområden. 

Alla åtta steg i modellen genomfördes ej, utan de sista två stegen blev problematiska att 

besvara i ett examensarbete då begreppet i dessa steg är bäst lämpade genom empirisk 

prövning i kliniskt arbete och den tid och möjlighet har vi ej haft till förfogande. Den 

begränsade tiden har även gjort att datainsamlingen behövt avgränsas vilket kan ha gjort att 

vissa aspekter av delaktighet uteblivit och därmed kan delar av resultatet ha påverkats. 

Däribland har betydelser av delaktighet på andra språk samt vissa synonymer inte valts att ta 

med som annars kunde ha berikat förståelsen för begreppet. Samtidigt har vi känt att 

tillräckligt med data inhämtats som kunnat besvara syftet. Segesten (2012) nämner dessutom 

en bedömning av vad som är rimligt att hinna med måste göras. Överlag ger modellen stort 

utrymme för tolkning och i de olika stegen ges stundvis fria händer att fatta egna val 

beroende på arbetets natur. Detta har förutsatt struktur och ordning från vår sida. Trots en 

utmanande icke-linjär process har vi upplevt att den autonomi som modellen erbjuder som 

övervägande positiv än negativ på grund av de beslut som kunnat fattats utefter syftets 

kontext. 

Den lexikala datainsamlingen som manuellt skett på olika bibliotek har varit givande. Det har 

känts spännande att bläddra i äldre verk med mål att ta fram data för begreppet. Att läsa i 

äldre verk som är manuellt daterade har ingett känslan av att komma närmare ’ursprunget’ 

av det som undersöks och därmed trovärdigheten i datan. Vi ställer oss samtidigt frågande 

till om resultatet hade blivit annorlunda om vi endast tagit del av nyaste lexikala upplagor. 

Trots nyfikenhet kring denna fråga finns ändå en förvissning om att resultatet hade blivit 

näst intill samma, då de flesta av lexikala informationskällorna bidragit med snarlik data. 

Nya upplagor baseras också på gamla upplagor. För vissa äldre verk skrivna på 

gammelsvenska kunde det stundvis vara svårt att tolka samt att gräva fram begreppets 

latinska ursprung som går ända tillbaka till medeltiden. Enligt Polit och Beck (2012) är 

trovärdigheten av datan beroende av använd metod. Eftersom datan för den lexikala delen är 

ordagrant presenterad i en begreppsanalys bör den således vara sanningsenlig och därmed 

trovärdig. Den lexikala datan är ej heller färgad av någon förförståelse, utan den förblir 

objektiv, vilket främjar bekräftelsebarheten (confirmability) (Polit & Beck, 2012). Den 

litterära datainsamlingen har utgjorts av vårdvetenskapliga artiklar och läroböcker. Samtliga 

artiklar har inhämtats från CINAHL Plus. CINAHL Plus har varit en databas som är lätt att 

navigera genom. PubMed och SwePub är andra databaser som sökts igenom. En större 

variation på databaser kunde ha gjorts, men samtidigt har urvalet av artiklarna från CINAHL 

Plus hållit hög kvalitet. I tre av artiklarna återfinns däremot samma författare i olika 

konstillationer. Dessa tre artiklar berör alla patientdelaktighet, men är publicerade under 

olika år. Att samma författare finns inblandade i tre av artiklarna kan medföra en viss 

vinkling eftersom de antagligen har förförståelse om ämnet. Förförståelse är forskarens 
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tidigare kunskap och erfarenhet om ämnet som kan påverka data och orsaka bias, som enligt 

Polit och Beck (2012) innebär ”Any influence that distorts the results of a study and 

undermines validity” (s. 785). Dock anser vi att dessa artiklar utgör en pålitlig källa då 

artikelförfattarnas kunskap om delaktighet högst sannolikt är omfattande. 

Artiklarna som analyserats har varit som som äldst från 2005. Övervägning har gjorts om hur 

pass långt tillbaka artiklarna skulle sträcka sig, då det handlar om att ta sig an aktuell 

forskning men samtidigt inte begränsa sig allt för mycket att intressanta artiklar som kan 

besvara syftet gås miste om. Det hade samtidigt varit intressant att gå ännu längre tillbaka i 

tiden för att få en bild av hur delaktighet då beskrevs, särskilt i samband med en 

begreppsanalys där ursprunget av delaktighet berörs. Eftersom majoriteten av alla 

vårdvetenskapliga artiklar som publiceras är skrivna på engelska har det varit givet att 

använda engelska sökord. Även om delaktighet direkt översätts till engelskans participation 

går det inte att undgå att svenska och engelska är två olika språk, vilket har gjort att när 

begreppet i sitt sammanhang tolkats från engelskspråkig text till svenska kan det på grund av 

språklig och mänsklig faktor medfört felaktigheter. De utvalda läroböckerna har däremot 

varit skrivna på svenska och på ett pedagogiskt sätt, vilket har gjort tolkningen av innehållet 

lättsam. Innehålllet i läroböcker är enligt Erikson (2009) grundare än vetenskapliga artiklar, 

men i en begreppsanalys handlar det om att inte begränsa sig till en viss typ av 

informationskällor för att inbegripa så många användningsområden som möjligt för 

begreppet (Walker & Avant, 2011). Efter en övervägning bedömdes fyra stycken läroböcker 

vara ett rimligt antal att inkludera i analysen. Erikson (2009) skriver samtidigt att även om 

läroböcker kan vara både inaktuella och mindre detaljerade, kan de säga något intressant om 

vad som är viktigt inom ett ämne. 

6.3 Etikdiskussion 

Inga etiska problem har uppstått för detta examensarbete. Examensarbetet har följt god sed i 

forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2011) med utfallet  att inget plagiat, fabricering eller 

förvrängning förekommit. Samtliga artiklar har följt CODEX forskningsetiska principer 

genom att ha inkluderat information om deltagarnas samtycke och frivillighet att delta samt 

det har framgått att data hanterats konfidentiellt och ingen utomstående har haft tillgång till 

datan. Sex av de tio granskade vårdvetenskapliga artiklarna har blivit godkända av någon 

etisk kommitté. En av de fyra resterande artiklarna har blivit CrossMark-märkt, vilket är ett 

tecken på en kvalitetssäkrad publikation (CrossRef, 2015). De resterande tre artiklarna har 

inte behövt en etisk kommittés godkännande. 
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7 SLUTSATS 

Detta examensarbete har resulterat i de för delaktighet definierande attributen 

informationsutbyte, integration, partnerskap, interaktion, kapacitet och ansvar, vilka 

tillsammans belyst begreppet och därmed besvarat syftet. Likaså har detta bidragit till det 

aktuella kunskapsläget om delaktighet. Detta har uppnåtts genom en grundlig lexikal och 

litterär analys utifrån en begreppsanalytisk modell av Walker och Avant (2011). Genom ökad 

kunskap om delaktighet och dess attribut påvisas hur delaktighet på ett konkret sätt kan 

användas i praktiken i relationen patient och sjuksköterska samt i enlighet med författningar 

och riktlinjer. Eftersom delaktighet delas in i mindre delar konkretiseras och förenklas vad 

som behövs för att uppnå delaktighet. De definierande attributen testades på ett sådant sätt 

genom att ingå i konstruerade fallbeskrivningar. Det framgår av resultatet att delaktighet är 

en vital del för att stödja patientens egenvårdskapacitet. Kunskap om delaktighet bidrar 

ävenså till det holistiska perspektivet på människan och vårdandet, som i sin tur främjar 

hälsan. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Examensarbetet baseras på förslaget ”Delaktighet i vården – möjligheter och hinder för 

patienten”, vilken var en punkt som kliniska adjunkter på Mälardalens högskola, akademin 

för hälsa, vård och välförd önskade ökad kunskap om. Då en begreppsanalys gjordes går det 

endast att härleda examensarbetet till denna punkt, varför det vore relevant att vidare forska 

om delaktighet enligt punkten som den beskrivs. Eftersom de två sista stegen i den 

begreppsanalytiska modellen inte genomfördes i detta examensarbete, skulle det för det 

vårdvetenskapliga området vara relevant om dessa steg framöver utfördes empiriskt för att 

på så sätt bekräfta i vilken utsträckning begreppets bestämda attribut är passande. Walker 

och Avant (2011) skriver att begrepp inte är skrivna i sten och att begrepp kan förändras över 

tid. En begreppsanalys ska enligt dem inte ses som en färdig produkt. Inte bara begrepp är 

oföränderliga, utan lika väl förändras samhället och därmed vården. Delaktighet kan således 

för en ny innebörd med tiden. Det är därför alltid relevant att forska om begreppet, som i sig 

är en viktig del av vården. Dessutom påverkas detta komplexa begrepp av vald kontext. Då 

somatisk vårdavdelning användes för att avgränsa syftet i detta examensarbete, skulle ett 

vidare förslag vara att studera delaktighet med psykiatrisk vårdavdelning som kontext. 



35 

REFERENSLISTA 

Aasen, E M., Kvangarsnes, M., & Heggen, K. (2012). Nurses’ perceptions of patient 

participation in hemodialysis treatment. Nursing Ethics, 19(3), 419-430. doi: 

10.1177/0969733011429015 

American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American 

Psychological Association.Washington, DC: American Psychological Association. 

Asp, M., & Fagerberg, I. (2012). Begreppsutveckling på livsvärldsfenomenologisk grund. I L. 

Wiklund Gustin, & I. Bergbom (red:er), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och 

praktik (s. 65-75). Lund: Studentlitteratur. 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär, & B. Höglund-Nielsen (red:er), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 203-218). Lund: 

Studentlitteratur. 

Berg, L. (2010). Sjuksköterskans ansvar för vårdrelationen med patienten. I E. Dahlborg-

Lyckhage (red.), Att bli sjuksköterska - en introduktion till yrke och ämne (s. 149-

164). Lund: Studentlitteraur. 

Berkhout, A., Boumans, N., Mur, I., & Nijhuis, F. (2009). Conditions for successfully 

implementing resident-oriented care in nursing homes. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 23(2), 298-308. doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00623.x 

Boumans, N., Berkhout, A., Vijgen, S., Nijhuis, F., & Vasse, R. (2008). The effects of 

integrated care on quality of work in nursing homes: A quasi-experiment. 

International Journal of Nursing Studies, 45(8), 1122-1136. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2007.09.001 

Bülow, P., Persson Thunqvist, D., & Sandén, I. (2012). Delaktighetens praktik: det 

professionella samtalets villkor och möjligheter. Malmö: Gleerups. 

Cavallin, C. (1902). Svensk-latinsk ordbok. A-J. Stockholm: F. & G. Beijers förlag. 

Collins English Thesaurus (elektronisk). (2016). Tillgänglig från 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/participation 

CrossRef. (2015). The International DOI Foundation. Oxford: Publishers International 

Linking Association. Tillgänglig från http://www.crossref.org/crossmark/index.html 

Davis, R., Jacklin, R., Sevdalis, N., & Vincent, C. (2007). Patient involvement in patient 

safety: what factors influence patient participation and engagement?. Health 

Expectations, 10(3), 259-267. doi: 10.1111/j.1369-7625.2007.00450.x 

Nationalencyklopedins ordbok. (1995). Uppsala: Bokförlaget Bra Böcker. 

Dictionary.com (elektronisk). (2016). Participation. Tillgänglig från 

http://www.dictionary.com/browse/participation?s=t 



36 

Egidius, H. (2006). Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning. Lund: Studentlitteratur. 

Eldh, A-C. (2009). Delaktighet och gemenskap. I A-K. Edberg, & H. Wijk (red:er), 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s. 45-62). Lund: Studentlitteratur. 

Eldh, A-C., Ekman, I., & Ehnfors, M. (2010). A Comparison of the Concept of Patient 

Participation and Patients' Descriptions as Related to Healthcare Definitions. 

International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 21(1), 21-23. 

doi: 10.1111/j.1744-618X.2009.01141.x 

Erikson, M.G. (2009). Referera reflekterande – Konsten att referera och citera i 

beteendevetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, K. (2012). Att identifiera och bestämma begrepp inom vårdvetenskap som 

disciplin. I L. Wiklund Gustin, & I. Bergbom (red:er), Vårdvetenskapliga begrepp i 

teori och praktik (s. 31-44). Lund: Studentlitteratur. 

Fegran, L., Hall, E., Uhrenfeldt, L., Aagaard, H., & Spliid Ludvigsen, M. (2013). Adolescents’ 

and young adults’ transition experiences when transferring from paediatric to adult 

care: A qualitative metasynthesis. International Journal of Nursing Studies, 51(1), 

123-135. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2013.02.001 

Finnström, B. (2010). Den professionella sjuksköterskan i dagens vård. I E. Dahlborg-

Lyckhage (red.), Att bli sjuksköterska - en introduktion till yrke och ämne (s. 59-82). 

Lund: Studentlitteraur. 

Florin, J., Ehrenberg, A., & Ehnfors, M. (2005). Patient participation in clinical decision-

making in nursing: a comparative study of nurses’ and patients’ perceptions. Journal 

of Clinical Nursing, 15(12), 1498-1508. doi: 10.1111/j.1365-2702.2005.01464.x 

Furåker, C. (2009). Nurses' everyday activities in hospital care. Journal of Nursing 

Management, 17, 269-277. doi: 10.1111/j.1365-2834.2007.00832.x 

Gallant, M., Beaulieu, M., & Carnevale, F. (2002). Partnership: an analysis of the concept 

within the nurse–client relationship. Journal of Advanced Nursing, 40(2), 149-157. 

doi: 10.1046/j.1365-2648.2002.02357.x 

Grøn, A. (1997). Begrepp. I P. Lübcke (red.), Filosofilexikonet – filosofer och filosofiska 

begrepp från A till Ö (s. 59-61). Stockholm: Bokförlaget Forum. 

Hanks, P. (1971). Encyclopedic World Dictionary. London: Hamlyn Publishing Group. 

Happ, M. B., Swigart, V., Tate, J., Hoffman, L., & Arnold, R. (2007). Patient involvement in 

health-related decisions during prolonged critical illness. Research in Nursing & 

Health, 30(4), 361-372. doi: 10.1002/nur.20197 

Hedberg, B., & Sätterlund Larsson, U. (2004). Environmental elements affecting the 

decision-making process in nursing practice. Journal of Clinical Nursing, 13(3), 316-

324. doi: 10.1046/j.1365-2702.2003.00879.x 



37 

Henderson, S. (2003). Power imbalance between nurses and patients: a potential inhibitor of 

partnership in care. Journal of Clinical Nursing, 12(4), 501-508. doi: 10.1046/j.1365-

2702.2003.00757.x 

Jonsson, B. (2009). Delaktighet och lärande i vård och omsorg. I S. Bentling, & B. Jonsson 

(red:er), Vårdpedagogiska utmaningar (s. 228-248). Stockholm: Liber. 

Lagrummet. (2014). Ordlista A–Ö. Tillgänglig från https://www.lagrummet.se/lar-dig-

mer/ordlistan-a-o#forfattning 

Lauvås, K., & Lauvås, P. (2004). Tverrfaglig samarbeid: perspektiv og strategi. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Lennéer Axelson, B., & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Leo Swenne, C., & Skytt, B. (2014). The ward round – patient experiences and barriers to 

participation. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(2), 297-304. doi: 

10.1111/scs.12059 

Lindskog, B. (2014). Medicinsk miniordbok. Lund: Studentlitteratur. 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär, & 

B. Höglund-Nielsen (red:er), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård (s. 187-202). Lund: Studentlitteratur. 

Nationalencyklopedin [NE]. (2016). Vårdavdelning. Tillgänglig från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vårdavdelning 

Norstedts ordböcker (elektronisk) (u. å.). Delaktighet. Tillgänglig från 

http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=delaktighet&l=SVEENG 

Norstedts svenska ordbok. (1990). Stockholm: Norstedts. 

Ogden, C.K., & Richards, I.A. (1923). The meaning of meaning: A study of the influence of 

language upon thought and of the science of symbolism. London: Kegan Paul. 

Tillgänglig från 

http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%20Richards%201923.pdf 

Online Etymology Dictionary (elektronisk). (2016). Participation. Tillgänglig från 

http://www.etymonline.com/index.php?term=participation 

Orem, D. E. (1959). Guides for Developing Curricula for the Education of Practical Nurses. 

Washington, DC: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of 

Education. 

Orem, D. E. (2001). Nursing: Concepts of Practice (6th edition). St. Louis: Mosby. 

Oxford Dictionaries (elektronisk). (2016). Participation. Tillgänglig från 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/participation 



38 

Petti, V. (2000). Norstedts stora engelsk-svenska ordbok (upplaga 3). Stockholm: Norstedts. 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice (9 th edition). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. 

Prawitz, D. (2015). Begrepp. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2015-11-26 från: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/begrepp 

Pyne, R. (1994). Empowerment through use of the Code of Professional Conduct. British 

Journal of Nursing, 3(12), 631–634. 

Sahlsten, M., Larsson, I., Lindencrona, C., & Plos, K. (2005). Patient participation in nursing 

care: an interpretation by Swedish Registered Nurses. Journal of Clinical Nursing, 

14(1), 35-42. doi: 10.1111/j.1365-2702.2004.00957.x 

Sahlsten, M., Larsson, I., Sjöström, B., Lindencrona, C., & Plos, K. (2007). Patient 

participation in nursing care: towards a concept clarification from a nurse 

perspective. Journal of Clinical Nursing, 16(4), 630-637. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2006.01660.x 

Sahlsten, M., Larsson, I., Sjöström, B., & Plos, K. (2009). Nurse strategies for optimising 

patient participation in nursing care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

23(3), 490-497. doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00649.x 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken – Etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur. 

Sasso, L., Stievano, A., González Jurado, M., & Rocco, G. (2008). Code of Ethics and Conduct 

for European Nursing. Nursing Ethics, 15(6), 821-836. doi: 

10.1177/0969733008095390 

Schreuder, J.A.H., Plat, N., Magerøy, N., Moen, B.E., van der Klink, J.J.L., Groothoff, J.W., & 

Roelen, C.A.M. (2011). Self-rated coping styles and registered sickness absence among 

nurses working in hospital care: A prospective 1-year cohort study. International 

Journal of Nursing Studies, 48(7), 838-846. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2010.12.008 

Segesten, K. (2012). Att göra en begreppsanalys. I F. Friberg (red.), Dags för uppsats – 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 101-110). Lund: 

Studentlitteratur. 

SFS 2008:355. Patientdatalag. Hämtad 2016-05-04 från Sveriges Riksdag, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientdatalag-2008355_sfs-2008-355/ 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Hämtad 2016-05-02 från Sveriges Riksdag, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument 

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-

659/?bet=2010:659 



39 

SFS 2014:821. Patientlag. Hämtad 2016-05-02 från Sveriges Riksdag, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/ 

Skei, K. (2007). Collaboration at risk: registered nurses’ experiences on orthopaedic wards. 

Journal of Clinical Nursing, 17(14), 1907-1914. doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02213.x 

SOSFS 1997:14. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtad 2016-05-09 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/12727/1997-10-

14.pdf 

SOSFS 2009:6. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som 

egenvård. Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig från 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-6 

Simpson, J.A., & Weiner, E.S.C. (1989). The Oxford English Dictionary. Ow-Poisant. New 

York: Oxford University. 

Sivonen, K. (2012). Begreppsanalys och begreppsbestämning. I L. Wiklund Gustin, & I. 

Bergbom (red:er), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 79-95). Lund: 

Studentlitteratur. 

Socialstyrelsen. (u. å.). Riktlinjer. Tillgänglig från http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer 

Soleimani, M., Rafii, F., & Seyedfatemi, N. (2010). Participation of patients with chronic 

illness in nursing care: An Iranian perspective. Nursing & Health Sciences, 12(3), 

345-351. doi: 10.1111/j.1442-2018.2010.00536.x 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2012).  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 2016-05-04 från 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

Svensk synonymordbok. (1992). Stockholm: Norstedts. 

Svensk uppslagsbok. (1955). Debut-Egge. Malmö: Förlagshuset Norden. 

Svenska Akademien (red.). (1925). Ordbok öfver svenska språket. D-Distingera. Lund: 

C.W.K. Gleerups förlag. 

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL). (2006a). Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag. 

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) (elektronisk). (2006b). 

Tillgänglig från http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-

akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan 



40 

The New Penguin Thesaurus. (2000). London: Penguin Books Ltd. 

Tobiano, G., Marshall A., Bucknall, T., & Chaboyer, W. (2015). Patient participation in 

nursing care on medical wards: An integrative review. International Journal of 

Nursing Studies, 52(6), 1107-1120. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.02.010 

Tutton, E. (2005). Patient participation on a ward for frail older people. Journal of Advanced 

Nursing, 50(2), 143-152. doi: 10.1111/j.1365-2648.2005.03373.x 

Valpy, F.E.J. (1828). An Etymological Dictionary of the Latin Language. London: Baldwin 

and Co. 

Vetenskapsrådet. (2011a). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vetenskapsrådet. (2011b). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Vetenskapsrådet. (2016). Oredlighet i forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig 

från http://www.codex.vr.se/etik6.shtml 

Walker, L. O. & Avant, K. C. (2011). Strategies for theory construction in nursing (5th 

edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. 

Walter, G. (1995). Bonniers synonymordbok. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Östergren, O. (1919). Nusvensk ordbok. A-E. Stockholm. Wahlström & Widstrand. 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (red.), Dags för uppsats – vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (s. 57-80). Lund: Studentlitteratur.



   

BILAGA A – SÖKMATRIS 

Sökmatris  

 

Begränsningar (limits) som använts vid databassökningen för CINAHL Plus är: 

Full Text, Peer Reviewed, Publication Type: Journal Article, artiklar mellan år 2005-2015

DATABAS SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

URVAL ARTIKELNAMN 

CINAHL Plus ”Patient 

participation” 

194 0  

CINAHL Plus ”Patient 

participation” 

AND nurs* 

62 9 # 1: Nurses’ perceptions of patient participation 

in hemodialysis treatment 

# 2: A Comparison of the Concept of Patient 

Participation and Patients’ Descriptions as 

Related to Healthcare Definitions 

# 3: Patient participation in clinical decision-

making in nursing: a comparative study of nurses’ 

and patients’ perceptions 

# 5: Patient participation in nursing care: an 

interpretation by Swedish Registered Nurses 

# 6: Patient participation in nursing care: towards 

a concept clarification from a nurse perspective 

# 7: Nurse strategies for optimising patient 

participation in nursing care 

# 8: Participation of patients with chronic illness 

in nursing care An Iranian perspective 

# 9: Patient participation in nursing care on 

medical wards: An integrative review 

# 10: Patient participation on a ward for frail 

older people 

CINAHL Plus ”Patient 

participation” 

AND nurs* AND 

ward* 

9 0  

CINAHL Plus ”Patient 

involvement” 

AND nurs* 

35 1 # 4: Patient Involvement in 

Health-Related Decisions During 

Prolonged Critical Illness 



   

Sökmatris 

 

Begränsningar (limits) som använts vid databassökningen för PubMed är: 

Free Full Text, Journal Article, 5 years, English 

 

Begränsningar (limits) som använts vid databassökningen för SwePub är: 

Fritt online, 2010-2013 

DATABAS SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

URVAL ARTIKELNAMN 

PubMed "Patient 

participation" 

1325 0  

PubMed "Patient 

involvement" AND 

nurs* 

132 0  

SwePub Delaktighet 118 0  



   

BILAGA B – ARTIKELMATRIS 

Artikelmatris 

ARTIKEL # ARTIKEL SYFTE METOD RESULTAT 

# 1 Titel: 

Nurses’ 

perceptions of 

patient 

participation in 

hemodialysis 

treatment 

 

Författare: 

Aasen, E M., 

Kvangarsnes, M. 

& Heggen, K. 

 

Tidskrift: 

Nursing Ethics 

 

Årtal: 

2012 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

patientdelaktighet 

för patienter över 

75 år som 

genomgår 

hemodialysbehandl

ing på 

dialysavdelning. 

Kritisk diskursanalys 

efter Faircloughs 

trestegsmodell 

användes som 

metod. 

 

Tio sjuksköterskor 

intervjuades och 

deras berättelser 

analyserades. 

Resultatet visade på tre 

diskursiva metoder: 

(1) Sjuksköterskans makt och 

kontroll, som kan förklaras 

som en förmyndarmentalitet 

(paternalism), där 

sjuksköterskor använde 

biomedicinska förklaringar 

och välgörenhetsprincipen 

för att rättfärdiga sina 

handlingar. 

 

(2) Att dela makten med 

patienten, som kan förklaras 

med en ideologi om 

delaktighet, där 

sjuksköterskor använde 

etiska berättelser som ett 

sätt att låta patienter delta i 

behandling. 

 

(3) Överföring av makt till 

anhöriga, som kan förklaras 

att sjuksköterskan utefter 

autonomiprincipen ger 

närmast anhörig till en 

patient rätten att bestämma 

över svåra beslut gällande 

vård i livets slutskede. 

# 2 Titel: 

A Comparison of 

the Concept of 

Patient 

Participation and 

Patients’ 

Descriptions as 

Related 

to Healthcare 

Definitions 

 

Författare: 

Att skildra vad 

patienter beskriver 

som 

patientdelaktighet 

och om dessa 

beskrivningar av 

patientdelaktighet 

påverkas av kön, 

ålder, vårdkontakt 

och sjukdomens 

varaktighet. 

Ett särskilt utformat 

frågeformulär med 

både öppna och 

stängda 

svarsalternativ 

framställdes. Av 900 

personer valde 362 

personer att delta. 

För att analysera 

datan användes både 

kvantitativa och 

kvalitativa metoder. 

Patienternas beskrivningar 

fokuserade på att ha 

kunskap snarare än att  bli 

informerade, och att få 

samarbeta med 

vårdpersonal snarare än att 

endast medverka i 

beslutsprocesser. 



   

Eldh, AC., Ekman, 

I. & Ehnfors, M. 

 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Nursing 

Terminologies 

and 

Classifications 

 

Årtal: 

2010 

# 3 Titel: 

Patient 

participation in 

clinical decision-

making in 

nursing: 

a comparative 

study of nurses’ 

and patients’ 

perceptions 

 

Författare: 

Florin, J., 

Ehrenberg, A. & 

Ehnfors, M. 

 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Årtal: 

2005 

Att jämföra i vilken 

grad och huruvida 

patienters och 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

vilka preferenser 

patienter har till 

delaktighet i 

beslutsfattande om 

vården 

överensstämmer.  

 

Ett ytterligare syfte 

var att jämföra 

patienters 

upplevda 

delaktighet med 

deras önskade 

deltaganderoll. 

En jämförande 

metod antogs, där 80 

par av sjuksköterska-

patient medverkade.  

 

Ett frågeformulär 

framställdes för att få 

fram upplevelsen av 

patientdelaktighet. 

Resultatet visade att 

majoriteten av 

sjuksköterskorna upplevde 

att deras patienter föredrog 

en högre grad av delaktighet 

i beslutsprocesser än vad 

patienterna själva gjorde.  

 

Skillnader i patienternas 

preferenser gällande 

delaktighet var korrelerade 

till ålder och social status 

men inte till kön.  

 

Patienterna uppfattade ofta 

att de hade en annan roll än 

vad de initialt hade 

föredragit. 

# 4 Titel: 

Patient 

Involvement in 

Health-Related 

Decisions During 

Prolonged Critical 

Illness 

 

Författare: 

Happ, M.B., 

Swigart, V., Tate, 

Att beskriva 

mönster i 

kommunikationen 

hos patienter som 

är involverade i 

hälsorelaterade 

beslutsprocesser. 

En kvalitativ ansats 

med mikro-etnografi 

som metod 

användes. Data 

samlades in genom 

observationer, 

intervjuer och 

protokoll. 

Resultatet visade att yngre 

patienter (< 60 år) var oftare 

involverad i ekonomiska eller 

juridiska beslut och 

beslut om dagliga 

behandlingar medan äldre 

patienter (> 60 år) 

var oftare inblandade i 

beslut om att upphäva eller 

behålla livsuppehållande 

behandlingar. 



   

J., Hoffman, L. & 

Arnold, R. 

 

Tidskrift: 

Research in 

Nursing & Health 

 

Årtal: 

2007 

 

Där ingen involvering i 

hälsorelaterad 

beslutsfattande 

observerades så var det i 

allmänhet gällande patienter 

som var mer akut sjuka. 

# 5 Titel: 

Patient 

participation in 

nursing care: an 

interpretation by 

Swedish 

Registered Nurses 

 

Författare: 

Sahlsten, M., 

Larsson, I., 

Lindencrona, C. & 

Plos, K. 

 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Årtal: 

2005 

Att tydliggöra 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

patientdelaktighet i 

omvårdnad.  

 

Även att undersöka 

hur sjuksköterskor 

på vårdavdelning 

tolkar 

patientdelaktighete

ns delar och dess 

genomförande. 

Kvalitativ ansats med 

grounded theory som 

metod användes. 

Resultatet påvisade att fyra 

egenskaper, som beskriver 

sjuksköterskors metoder och 

förfaranden, utgör 

patientdelaktighet: 

medmänsklig procedur, 

terapeutiskt närmande, 

fokus på resurser och 

möjligheter för inflytande. 

 

Dessa kategorier ansågs vara 

avgörande för 

patientdelaktighet i 

vårdsammanhang. 

# 6 Titel: 

Patient 

participation in 

nursing care: 

towards a 

concept 

clarification 

from a nurse 

perspective 

 

Författare: 

Sahlsten, M., 

Larsson, I., 

Sjöström, B., 

Lindencrona, C. & 

Plos, K. 

 

Att undersöka 

betydelsen av 

begreppet 

patientdelaktighet 

inom omvårdnad 

från ett 

sjuksköterskepersp

ektiv. 

Sju fokusgrupper 

bestående av 31 

sjuksköterskor 

intervjuades och 

beskrev sin 

uppfattning av 

innebörden i 

patientdelaktighet 

och hur det 

genomförs. 

 

En jämförande 

kvalitativ metod var 

initialt tänkt att 

användas, men 

grounded theory  var 

den metod som 

Ömsesidighet vid 

förhandling visade sig som 

kärnan för att förklara 

sjuksköterskors perspektiv 

på patientdelaktighet. Det 

karaktäriseras av fyra 

subkategorier: medmänsklig 

procedur, terapeutiskt 

närmande, fokus på resurser 

och möjligheter för 

inflytande. 

 

Studien tydliggör att 

patientdelaktighet kan 

förklaras som en 

interaktionell process med 

ömsesidig förhandling. 



   

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Årtal: 

2007 

användes. 

# 7 Titel: 

Nurse strategies 

for optimising 

patient 

participation in 

nursing 

Care 

 

Författare: 

Sahlsten, M., 

Larsson, I., 

Sjöström, B. & 

Plos, K. 

 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

 

Årtal: 

2009 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

strategier för att 

stimulera och 

optimera 

patientdelaktighet i 

omvårdnaden. 

Kvalitativ 

forskningsmetod 

användes, där tre 

fokusgrupper 

bestående av 16 

erfarna 

sjuksköterskor från 

tre olika sjukhus 

deltog. 

Den insamlade datan 

analyserades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade på tre 

kategorier: att bygga upp ett 

nära samarbete, att lära 

känna personen och att 

stärka patientens 

egenvårdskapacitet. 

# 8 Titel: 

Participation of 

patients with 

chronic illness in 

nursing 

care: An Iranian 

perspective 

 

Författare: 

Soleimani, M., 

Rafii, F. & 

Seyedfatemi, N. 

 

Tidskrift: 

Nursing & Health 

Sciences 

 

Årtal: 

2010 

Att identifiera 

faktorer som är 

relevanta för 

patientdelaktighet 

och vilken typ av 

delaktighet som 

upplevs 

sjuksköterskor och 

kroniskt sjuka 

patienter i Iran. 

 Grounded theory 

användes som 

metod. 

I studien deltog 22 

personer från en 

vårdavdelning, varav 

dessa var 8 

sjuksköterskor, 9 

patienter och 5 

anhöriga.  

 

Datainsamlingen 

skedde genom 

semistrukturerade 

intervjuer och 

deltagande 

observationer. 

Resultatet visade att 

delaktighet är en interaktiv 

process mellan 

sjuksköterskor, patienter 

och anhöriga.  

 

Delaktighet uppstod när 

dessa tre komponenter 

arbetade tillsammans. 



   

# 9 Titel: 

Patient 

participation in 

nursing care on 

medical wards: 

An integrative 

review 

 

Författare: 

Tobiano, G., 

Marshall A., 

Bucknall, T. & 

Chaboyer, W. 

 

Tidskrift: 

International 

Journal of Nursing 

Studies 

 

Årtal: 

2015 

Att undersöka 

sjuksköterskors och 

patienters 

upplevelse av och 

inställning till 

patientdelaktighet 

vid omvårdnad på 

medicinsk 

vårdavdelning. 

Litteraturstudie 

användes som metod 

efter Whittemore och 

Knafls mall. 

Datainsamlingen 

skedde via medicinska 

databaser och 

litteratur. 

I resultatet identifierades fyra 

teman: införande av 

delaktighet, utmaningar för 

delaktighet, främjande av 

delaktighet och typer av 

delaktighet. 

På medicinska 

vårdavdelningar upplever 

patienter och sjuksköterskor 

delaktighet som passivt. 

 

Utmanande faktorer för 

patientdelaktighet inkluderar 

patientens vilja, 

sjuksköterskors 

förhållningssätt och förvirring 

gällande förväntningar och 

roller.  

 

Information identifierades 

som en aktivitet som stärker 

möjligheterna för 

patientdelaktighet, så även 

aktiv kommunikation och 

involvering av patienten i 

bedömningar och planering. 

# 10 Titel: 

Patient 

participation on a 

ward for frail older 

people 

 

Författare: 

Tutton, E. 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced Nursing 

 

Årtal: 

2005 

Att utforska 

meningen av 

delaktighet för äldre 

människor på 

sjukhus och deras 

vårdpersonal och på 

vilka sätt personalen 

kan öka 

patientdelaktighete

n i deras 

omvårdnad. 

Aktionsforskning 

användes som metod 

och data samlades in 

från fokusgrupper och 

djupgående 

intervjuer. 

 

Tre fokusgrupper och 

24 intervjuer utfördes 

med personal och 19 

intervjuer med 

patienter. 

Resultatet visade att 

delaktighet är en dynamisk 

process som är väsentlig för 

sjuksköterskors och 

vårdpersonals arbete.  

 

Processen utförs genom 

förenklande, partnerskap, 

förståelse för personen och 

känslomässigt arbete. 
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