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Sammanfattning    

De etiska principerna respekt för sårbarhet, autonomi och integritet vägleder 

sjuksköterskor i vårdarbetet. Respekt för integritet är viktigt för att undvika att patienter 

känner sig kränkta. Förståelse för innebörden av begreppet ger sjuksköterskor möjlighet 

att kommunicera kring och värna om patienters integritet. Syftet är att klargöra 

innebörden i begreppet personlig integritet för sjuksköterskor, relaterat till patienter i 

vårdsammanhang. En begreppsanalys användes för att identifiera och beskriva 

karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser för begreppet personlig integritet. Detta 

görs genom att söka efter begreppets innebörder i olika texter. Den modell som 

användes är utarbetad av Segesten (2006). De texter som valdes ut för analys hämtades 

från ordböcker och vårdvetenskapliga artiklar. Resultatet presenteras i två delar, först 

ordboksanalys därefter artikelanalys. Av ordboksanalysen framkommer fyra olika 

karaktäristika; integritet som okränkbarhet, integritet som en privat sfär, integritet som 

oberoende och integritet som förmåga att handla efter eget samvete. Detta tolkas som 

att integritet innebär rättigheter, men även skyldigheter, som bör efterföljas eller strävas 

för att upprätthålla. I artikelanalysen framkom fem liknande karaktäristika; integritet 

som identitet, integritet som oberoende, integritet som rätten till en privat sfär, 

integritet som okränkbarhet och integritet som moralisk hållning. Detta tolkas som att 

personlig integritet för patienter handlar om att bli bekräftad i sin identitet, att få 

medverka och ha inflytande över sitt liv samt att behandlas med respekt av personer 

som vårdar dem. Integritet har också en etisk dimension. Integritet som moralisk 

hållning tolkas som betydelsen i att respektera patienters värderingar. Integritet blir 

synlig då människor närmar sig varandra och framförallt när integritet riskerar att 

kränkas. Integritet som oberoende är intressant då en människa som på grund av 

sjukdom blir beroende av sjukvårdspersonal. Detta medför att patienter befinner sig i 

relationer där makten finns hos vårdpersonalen. Vårdpersonal riskerar att kränka 

integriteten hos patienter om de inte är medvetna om sin makt och reflekterar över dess 

betydelse. 

Nyckelord: Integritet, begreppsanalys, identitet, oberoende, makt, omvårdnad, 

vårdrelation , etik 
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INLEDNING 

Sjuksköterskor arbetar nära patienters personliga sfär och det innebär ett ansvar 

gentemot dessa patienter. Förhållningssättet hos sjuksköterskor måste vara öppet och 

följsamt och sjuksköterskor behöver vara mottagliga för patienters unika situation. 

Uttrycket att värna om patienters integritet, är en återkommande uppmaning och 

skyldighet för sjuksköterskor men vad innebär det i praktiken? För att kunna värna om 

integriteten krävs av sjuksköterskor en förståelse för innebörden i begreppet. Patienter 

befinner sig i en sårbar och utsatt situation där risken finns för kränkning. Denna 

utsatthet kan även påverka patienters förmåga till självbestämmande och känsla av 

värdighet. Detta i sin tur leder till onödigt lidande för patienter. I sjuksköterskors 

värdegrund ingår begreppen respekt för patienters integritet vilket kräver lyhördhet för 

olikheter och för det sårbara hos människor (Svensk sjuksköterskeförening (SSF) 2010, 

s. 9). 

BAKGRUND 

Begrepp är den mentala bild som vi har av innebörden av ett ord. Begreppsförståelse gör det 

möjligt för oss att kommunicera det vi upplever och erfar till andra och möjliggör på så vis 

reflektion och diskussion kring olika företeelser (Asp & Fagerberg 2012, s. 67). Begrepp 

påverkas av de antaganden som ligger till grund för den vetenskap där begreppet ingår i 

terminologin. I vårdvetenskapen finns ontologiska antaganden om vad människa, hälsa, 

vårdande och världen är, dessa kärnbegrepp utgör vårdvetenskapens paradigm. 

Kärnbegrepp är enligt Eriksson (2012, s. 43) ständigt närvarande i de begrepp som tillhör 

disciplinen. Utan dessa blir begreppsutvecklingen för ostyrig, det vill säga att betydelsen av 

begreppen inte går att avgränsa. All begreppsutveckling inom vårdvetenskapen bör därför 

vara förenlig med vårdvetenskapens paradigm (Asp & Fagerberg 2012, s.68). Genom att 

studera och belysa olika fenomen och begrepp som förekommer inom vården utvecklas 

vårdvetenskapens terminologi. Begrepp som används för att beskriva det patienter och 

vårdare upplever i vården kan genom innebördsanalyser och begreppsutveckling få djupare 

och rikare innebörd och därmed ge en ökad förståelse för fenomenet som är kopplat till 

begreppet (Asp & Fagerberg 2012, s. 71). Begrepp som presenteras nedan har stark 

koppling till integritetsbegreppet och är enligt författarna relevanta att förklara då det 

klargör betydelsen av integritet för vårdandet. 

Vårdrelation och makt 

Sjuksköterskor arbetar nära patienter och behöver skapa en relation för att kunna vårda 

dem. Det är i denna relation som möjligheter till personlig utveckling finns (Wiklund 

2003, s. 155) Vårdrelationer måste alltid utgå från patienter och kan inte påtvingas av 

vårdare. För att kunna arbeta nära människors personliga sfär krävs lyhördhet och 

flexibilitet. Lyhördhet skapar möjlighet att kunna utgå från patienters olika livsvärldar 

(Wiklund 2003, s. 158). I en vårdrelation växlar sjuksköterskor mellan närhet och 

distans för att kunna reflektera över sina handlingar och ändå bibehålla den närhet som 

krävs för att kunna ge god omvårdnad. (Wiklund 2003, s. 165) 

Patienter är i behov av vård och är därmed i en naturligt underordnad position gentemot 

sjuksköterskor som är överlägsna i situationen genom sin professionella kunskap och 
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erfarenhet (Shattell 2004, s. 716). Genom att stärka patienters autonomi, värdighet och 

integritet stärks patienters makt. Sjuksköterskors maktanvändning syftar då till att tillvarata 

patienters intressen då deras egna förmåga inte är tillräcklig (Wiklund 2003, s. 156). Med en 

tillitsfull vårdrelation skapas en positiv balans i maktförhållandet mellan patient och 

sjuksköterska. Genom att vara öppen och följsam mot en patients unikhet och visa sig 

pålitlig kan en sjuksköterska skapa ett förtroende hos en patient, vilket hjälper 

sjuksköterskor i arbetet med att stärka patienters makt (SSF 2010, s. 10). 

Kropp och kränkning 

Genom kroppen får människan tillgång till världen. Den levda kroppen består både av den 

objektiva materiella kroppen och av själen i en gemensam helhet som inte är separerbar 

(Lindwall 2012, ss. 131-132). Kroppen ger uttryck genom kroppsspråk, kroppskrafter, 

kroppsliga rädslor och kroppslig vanmakt i syfte att uppnå värdighet. Genom dessa element 

förmedlar sig vår kropp med omvärlden och därmed är den mer än det materiella (Lindwall, 

Dahlberg & Bergbom 2001, ss. 17-19). Människors okränkbarhet är en viktig del i den 

humanvetenskapliga människobilden som ingår i vårdvetenskapen. Helhetssynen inom 

vårdvetenskapen som Wiklund (2003, s. 41) beskriver innebär att de tre perspektiven av det 

kroppsliga, själsliga och andliga inte kan delas från varandra utan ska förstås som en helhet. 

Om dessa tre perspektiv inte respekteras riskeras okränkbarheten och därmed integriteten att 

gå förlorad. En kränkning beskrivs som en handling som förolämpar eller fysiskt skadar 

en individ (Svenska Akademiens ordlista 2013). Wiklund (2003, s. 63) beskriver en 

form av kränkning där patienters egna upplevelser ifrågasätts och rätten att vara sig 

själv inte tillåts. Denna form av kränkning kommer av att en person blir till den han/hon 

är i relation till andra människor. Relationer med andra hjälper människor att utveckla 

sin identitet, att bli sedd som ett objekt hindrar denna utveckling samt kränker 

människors värdighet (Wiklund 2003, ss. 157-159). En människa som blivit kränkt är 

utsatt för en form av lidande (Wiklund 2003, s. 96). Öhlén (2004, s. 371) beskriver 

kränkningar i vårdrelaterade situationer. Bristen på bekräftelse av lidande är en 

kränkning som leder till en ökad sårbarhet och minskar förmågan hos patienter att 

uppleva värdighet. När en människa blir fråntagen möjlighet att handla efter egna 

värderingar och normer och har en upplevelse av att inte kunna handla efter sin egen 

moral och samvete, kan detta ge upphov till en skamkänsla som kränker värdigheten 

(Wiklund 2003, s. 112). 

Etiska principer 

De traditionella etiska principerna beskrivna av Beauchamp och Childress är 

godhetsprincipen, icke-skada-principen, rättviseprincipen och autonomiprincipen (Stryhn 

2007, s. 74). Stryhn (2007, s. 74) menar dock att dessa principer har stora begränsningar när 

det gäller omvårdnad och presenterar därför fyra etiska principer som anses mer lämpade. 

Dessa är respekt för integritet, autonomi, värdighet och sårbarhet. De fyra begreppen 

förekommer ofta i texter eller olika sammanhang där etiska diskussioner förs kring 

vårdandet. Vi anser att integritetsbegreppet är starkt förknippat med de etiska principerna 

autonomi, värdighet och sårbarhet, därför är det relevant att presentera dessa begrepp och 

deras förhållande till varandra. 
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Sårbarhet, autonomi och värdighet 

I situationer då en människa är i behov av vård är han/hon utelämnad till andra, detta 

medför en ökad sårbarhet. Sårbarhet handlar dels om den kroppsliga sårbarheten med 

fysiska ingrepp men den handlar också om social och kulturell sårbarhet (SSF 2010, s. 

8). Spiers (2000, s. 716) beskriver sårbarhet utefter två olika perspektiv. Ett perspektiv 

är den upplevda sårbarheten, t.ex. en patient upplever utmaningar som kan komma att 

hota den personliga integriteten som leder till en känsla av utsatthet och sårbarhet. Det 

andra perspektivet som beskrivs är den etiska, det som ses av sjuksköterskor som risker 

för hälsan. 

Människor har en rättighet att själva fatta beslut som rör deras behandling och vård. 

Delaktighet eftersträvas i vården och innebär att patienter är engagerade i sin vård och 

själva har varit med och fattat de beslut som utformat deras vård (SSF 2010, s. 9). För 

att en människa ska kunna handla autonomt behöver vissa förutsättningar uppfyllas. 

Bland annat så behövs det en stabilitet i identiteten och en förmåga att förstå 

konsekvenser av de val och de alternativ som finns tillgängliga. Dessutom måste det 

finnas utrymme för att fatta beslut efter egna värderingar, fri från yttre eller inre 

påverkan (Stryhn 2007, s. 73). För sjuksköterskor innebär det enligt Badger, Ekman 

Ladd och Adler (2009, s. 122) en etisk konflikt då patienters val inte överensstämmer 

med det som sjuksköterskor i sin profession anser vara det bästa för patienter. Det är i 

dessa lägen som det är viktigt för sjuksköterskor att kunna bedöma patienters autonoma 

förmåga men också att kunna se skillnader mellan sina egna och patienters värderingar. 

Sjuksköterskors roll i att stärka patienters autonomi kan ses som vägledande. Detta 

innebär bland annat att ge patienter information och erbjuda möjlighet till diskussion för 

att ge patienter förutsättningar att fatta välinformerade beslut (Badger et al. 2009, s. 

122). 

Respekt för värdighet handlar om att alla människor har lika värde, ett absolut värde. 

Värdighet innefattar en rättighet att bli bekräftad som unik med rätt att utforma sitt liv 

efter sina villkor. Värdigheten förutsätter i likhet med autonomi, att andra ges samma 

respekt. Det vill säga att den enskilda människans värdighet eller autonomi inte 

påverkar andra människors rättigheter till detta. Respekten för patienters värdighet visar 

sig i sjuksköterskors samtal och möten med patienter. Dels genom att bekräfta de 

upplevelser som patienter beskriver men också genom att patienter visas omsorg och 

omtanke (SSF 2010, ss. 8-9). Patienter, som har en ökad sårbarhet, riskerar att få sin 

värdighet kränkt. Genom att inte bli bekräftad i sitt lidande eller genom att bli 

behandlad utan omsorg, kan en patients känsla av värdighet skadas (Öhlén 2004, s. 

381). Värdighet är sammankopplat med integritet och autonomi. Griffin-Heslin (2005, 

s. 254) beskriver bland annat respekt för privatliv och autonomi som attribut till 

värdighet. Detta innebär att sätt för sjuksköterskor att bevara patienters värdighet också 

hör ihop med att värna om integriteten samt att skapa förutsättningar för patienter att 

vara självständiga.   

PROBLEMFORMULERING 

Integritet är ett begrepp som används i många varierande sammanhang. Exempel på 

sådana sammanhang är: En nations integritet, genetisk integritet eller personlig 

integritet. Respekten för integritet är central i mötet med patienter. Enligt författarnas 
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uppfattning är förståelsen för begreppet begränsad hos sjuksköterskor. Det finns därmed 

en risk i kommunikationen mellan vårdpersonal att begreppet används utan eftertanke. 

Detta kan leda till en utarmad betydelse av begreppet. I situationer då hälso- och 

sjukvårdspersonal inte har samma definition och förståelse för begreppet integritet, är 

det också en risk att det kan påverka förhållningssättet mot patienten. Patienter som är i 

behov av vård, på grund av sjukdom, är i en sårbar situation. Det är då speciellt viktigt 

att omvårdnad genomförs med respekt för patienters integritet för att undvika att 

patienter känner sig kränkta. Om sjuksköterskor har en överensstämmande förståelse för 

innebörder i begreppet blir kommunikationen kring situationer som rör integritet 

tydligare, exempelvis vid den dagliga omvårdnaden då sjuksköterskor arbetar nära 

patienters kroppar och personliga sfär. En gemensam förståelse för innebörden i 

begreppet integritet skulle kunna bidra till bättre omvårdnad samt att minska risken för 

missförstånd i samband med omvårdnad.  

SYFTE 

Syftet är att klargöra innebörden i begreppet personlig integritet för sjuksköterskor, 

relaterat till patienter i vårdsammanhang. 

METOD 

I en begreppsanalys lyfts de karaktäristiska egenskaperna fram vilka utgör begreppets 

kärna (Segesten 2006, s. 90). Begrepp förändras över tid och ibland ändras innebörd, 

betydelse och användningsområde i snabb takt. Resultatet av en begreppsanalys ska av 

den anledningen inte ses som något beständigt, utan som ett riktmärke för vidare 

forskning (Walker & Avant 2005, ss. 63-64). Begreppsanalys används bland annat för 

att konstruera eller utveckla teorier och teoretiska modeller men kan även användas för 

att utvärdera instrument som används inom forskning. Det är också vanligt att göra 

begreppsanalyser när man vill klargöra begrepp som används ofta men som har en något 

otydligt definition. Detta syftar till att tydliggöra kommunikationen inom disciplinen där 

begreppet används (Walker & Avant 2005, s. 64). 

Det finns ett flertal olika modeller för begreppsanalys. Den modell som används i detta 

examensarbete är Segestens (2006, s. 89) beskrivning. Detta är en lämplig metod för att 

öka förståelsen om ett centralt begrepp inom vården. Genomförandet sker enligt 

Segesten (2006, ss. 94-95) i olika faser som bearbetas systematiskt. Det valda 

begreppets sätts först in i ett sammanhang för att begränsa analysdelen.  I nästa steg 

söks begreppet i olika källor för att få in underlag till analys. I analysfasen söks 

materialet igenom efter karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser för begreppet. I 

slutfasen konstrueras exempel för att testa resultatet (Segesten 2006, ss. 94-95). 

Datainsamling 

Inledningsvis söktes begreppet integritet i olika ordböcker. Detta för att identifiera olika 

synonymer, spåra ordets ursprung samt finna lämpliga översättningar till vidare sökning 

i engelskspråkig litteratur. Ordböckerna valdes ut från Högskolan i Borås biblioteks 

utbud av ordböcker samt de som vi fann tillgängliga elektroniskt. Vi använde oss av 

synonymordböcker, svensk-engelskt lexikon, etymologiska ordböcker, svenska 
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ordböcker och engelska ordböcker (Tabell 1). De senaste versionerna som fanns 

tillgängliga i biblioteket på Högskolan i Borås valdes och ordböcker söktes tills vi ansåg 

att materialet var mättat och ingen ny information tillkom. 

Tabell 1 Ordböcker som använts till datainsamlingen  

Svenska ordböcker Engelska ordböcker Etymologiska ordböcker 

Norstedts svenska synonymordbok The Oxford english dictionary Ordens ursprung 

Svenska akademiens ordlista The Lexicon Webster dictionary Nationalencyklopedin 

Lexin Oxford american dictionary Svenska akademiens ordbok 

Svenska ord The Oxford illustrated dictionary  

Ord och motsatsord Steadman's medical dictionary  

Bonniers synonymordbok Roget A-Z  

Norstedts svenska ordbok Merriam-Webster  

Bonniers svenska ordbok   

Nationalencyklopedins ordbok   

Svensk MeSH   

Natur och Kulturs svenska ordbok  

Svenska akademiens ordbok 
  

Antal ordböcker: 12 st Antal ordböcker: 7 st Antal ordböcker: 3 st 

 

Därefter söktes vårdvetenskapliga artiklar fram. Databaser som användes var Cinahl, 

PubMed och Scopus. Sökord som användes var integrity, nurs*, patient, patient 

relations och care. Artikelsökningen var begränsad till år 2009-2013. Efter första 

sökningen valdes de artiklar som inte fanns tillgängliga på Högskolan i Borås bort. 

Genom att läsa artiklarnas sammanfattningar uteslöts de artiklar som inte var 

vårdvetenskapliga och de artiklar som inte innehöll ordet integritet. I en andra 

urvalsomgång valdes de artiklar bort som inte berörde personlig integritet, detta genom 

att översiktligt granska artikeln och på så vis identifiera vilken typ av integritet artikeln 

syftade till. I en sista urvalsomgång valdes de artiklar bort som inte skildrade ett 

patientperspektiv (Bilaga 2).  Slutligen återstod 16 artiklar som analyserades. Syftet till 

att söka studier i vårdvetenskapliga tidsskrifter var för att få en bild av hur begreppet 

används inom vårdvetenskaplig forskning. 

Tabell 2. Beskrivning av antal kvarvarande artiklar efter 

urval och exkluderingsprocess.  

 

  Scopus PubMed Cinahl Totalt 

Antal träffar 59 15 33 107 

Första urvalet 22 10 16 48 

Andra urvalet 17 8 6 31 

Tredje urvalet 10 4 2 16 
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Analys 

Segestens modell har tillämpats på följande sätt, materialet arbetades igenom och i 

materialet eftersöktes integritetsbegreppets 1) karaktäristika, 2) förutsättningar samt 3) 

konsekvenser. Med karaktäristika menas det som utgör begreppets egenskaper, dvs. det 

som gör begreppet till vad det är (Segesten 2006, ss. 90-94). Förutsättningar beskriver 

de omständigheter som krävs för begreppets existens och konsekvenser beskriver 

resultatet som förekomsten av ett begrepp leder till (Walker & Avant 2005, ss. 73). 

Analys av begreppet beskrivs utefter 1-3 ovan beskrivna steg och presenteras i löpande 

text och i tabellform. 

Inledningsvis utfördes en analys av ordböcker där synonymer och betydelser söktes. 

Genom att ordna materialet i tabeller gavs en översikt av förekomsten av de olika 

synonymerna och betydelserna av integritet samt en överblick som gjorde det enklare att 

dela in dessa i olika karaktäristika. När de olika karaktäristika beskrivits söktes dessa i 

Nationalencyklopedin (NE) för att ge underlag för att identifiera förutsättningar och 

konsekvenser som begreppet innefattar. 

I nästa steg granskades och lästes de vårdvetenskapliga artiklarna för att få en 

helhetsbild av innehållet. Därefter söktes artiklarna igenom för att identifiera i vilka 

sammanhang integritet används och vilken innebörd dessa sammanhang gav 

integritetsbegreppet. Denna process gjordes enskilt av författarna var för sig för att 

försäkra att vi förstått texten på samma sätt. Ur dessa innebörder framkom betydelser 

som ordnades i tabell för att få en överblick och underlätta indelningen i karaktäristika. 

Det senare genomfördes gemensamt. Efter att de olika karaktäristika för begreppet 

integritet avtäckts och presenterats i tabell 5 granskades denna tabell återigen för att vi 

skulle kunna komma fram till vilka förutsättningar och konsekvenser som begreppet 

innefattar. För att visa på hur de olika karaktäristika framkommit, beskrivs de olika 

innebörder av integritet som framkommit i artiklarna i löpande text i resultatavsnittet 

nedan. För att illustrera resultatet konstruerades en fiktiv patientberättelse, där 

integritets karaktäristika framgår. Segesten (2006, s. 95) beskriver hur resultatet av 

begreppsanalysen testas genom att konstruera typexempel där karaktäristika, 

förutsättningar och konsekvenser ingår. På grund av integritetsbegreppets komplexitet 

valdes en patientberättelse som tydligt kunde visa integritet i ett vårdande sammanhang 

och på så vis illustrera resultatet av analysen i förhållande till syftet. 
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RESULTAT 

Först presenteras resultatet av ordboksanalysen för att ge en generell teoretisk 

uppfattning av begreppet integritets betydelse. Därefter presenteras resultatet av 

artikelanalysen där betydelsen av begreppet presenteras i en vårdvetenskaplig kontext.  

Resultat från ordboksanalys 

Etymologisk redovisning 

Integritet kommer från det latinska ordet inte´gritas, som härstammar från ordet 

i´nteger. I´nteger betyder orörd, hel, fullständig, oförvitlig, hederlig (NE 2013). I 

svenska språket har integritet använts i betydelsen som okränkbarhet och 

självständighet sedan början av 1800-talet (Bergman 2007, s. 153). Integritets betydelse 

från 1664 i svenska språket syftade främst till betydelsen av hederlighet och rättskaffens 

(Svenska Akademiens ordbok 2013).  
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Karaktäristika för begreppet Integritet 

Fyra karaktäristika av begreppet integritet framkom från de synonymer och betydelser 

som presenteras i ordboksanalysen (Tabell 3). Integritet som rätten till en privat sfär har 

exempelvis fått representera integritet som rätten till ett eget privat område, integritet 

som privatliv o.s.v. Med term menas i detta examensarbete de synonymer och 

betydelser som påträffades i ordböckerna. 

Tabell 3. Översikt av karaktäristika, termer som kategoriserat under dessa och de källor som termen hämtats 

från. 

Karaktäristika Term 
Källa 

Integritet som 

okränkbarhet 

oförkränkthet Norstedts svenska synonymordbok, Svenska 

Akademiens ordlista, Svenska ordboken, Lexin, 

Svenska ord; med uttal och förklaringar, Ord och 

motsatsord; svensk antonymordbok, Bonniers 

synonymordbok, Norstedts svenska ordbok och 

Bonniers svenska ordbok. 

okränkbarhet 

rätten till okränkbarhet 

rätten att inte bli kränkt 

Integritet som rätten 

till en privat sfär 

rätten att gå fri från otillbörlig 

påverkan 

Norstedts svenska synonymordbok, 

Nationalencyklopedins ordbok, Svenska ordboken, 

Svensk MeSH, Natur och kulturs svenska ordbok och 

Norstedts svenska ordbok. frihet från inblandning / 

obehörig påverkan 

privatliv 

rätten till en privat sfär 

rätten till ett eget privat 

område 

rätt att ha ett eget område 

som är skyddat mot intrång 

Integritet som 

oberoende 

oberoende Norstedts svenska synonymordbok, Svenska 

akademiens ordbok, Svenska ordboken och Bonniers 

synonymordbok. orubbat tillstånd 

självständighet 

Integritet som förmåga 

att handla efter eget 

samvete 

redbarhet Nationalencyklopedins ordbok, Lexin, Ord och 

motsatsord; svensk antonymordbok, Bonniers 

synonymordbok, Norstedts svenska ordbok och 

Bonniers svenska ordbok. 

hederlighet 

förmåga att handla helt efter 

eget samvete 

självkänsla 
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Integritet som okränkbarhet återfinns i tio av de analyserade ordböckerna. I Norstedts 

svenska ordbok (2004) beskrivs det som rätten till okränkbarhet och rätten till att inte 

bli kränkt. Egenskaperna av integritet i den här betydelsen är ett tillstånd av att inte vara 

kränkt och en rättighet att inte bli kränkt.  

Integritet som rätten till en privat sfär återfinns i fem av de analyserade ordböckerna. 

Liknande uttryck som framkommer är rätten till ett eget område (Svenska ordboken 

2003), privatliv (Svensk MeSH 2013), rätten att gå fri från otillbörlig påverkan 

(Norstedts svenska synonymordbok 2009) och rätten till eget område skyddat mot 

intrång (Norstedts svenska ordbok 2004). 

Integritet som oberoende eller orubbat tillstånd/självständighet återfinns i fyra av 

ordböckerna.  

Integritet som förmåga att handla efter eget samvete återfinns i sju av ordböckerna och 

representerar bland annat hederlighet och självkänsla. 

Integritet tolkas som ett mångdimensionellt begrepp. Det är därför otillräckligt och 

otydligt att försöka förstå integritet genom att bara använda sig av en enda av de 

karaktäristika som identifierats ovan. Integritet synliggörs när det finns ett hot mot de 

rättigheter/friheter som begreppet innebär eller när en människa upplever sig vara i 

konflikt med sina egna värderingar och moraliska principer. Att vara fri från 

kränkningar är inte i sig tillräckligt för att upprätthålla integritet. 

Karaktäristika för begreppet ”Integrity”  

I de engelska ordböckerna framstod vissa skillnader i karaktäristika jämfört med de 

karaktäristika som framkom i de svenska ordböckerna. Vi har därför valt att presentera 

karaktäristika av engelskans integrity eftersom det är den översättning som används i 

vidare analys av begreppet. Under analysen framkom tre olika karaktäristika; integritet 

som okränkbarhet, integritet som helhet och integritet som hederlig.  
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Tabell 4 Översikt av karaktäristika för engelskans integrity, term som kategoriserats under dessa och de källor 

som termerna hämtats från. 

Karaktäristika Term Källa 

integritet som okränkbarhet the condition of not being marred or violated The Oxford english dictionary 

Integritet som helhet condition of having no part or element taken 

away or wanted 

The Lexicon Webster 

dictonary, The Oxford english 

dictionary, Oxford American 

dictionary, The Oxford 

illustrated dictionary 

original perfect state 

undivided or unbroken state 

quality of being whole or undivided 

wholeness 

entireness 

completeness 

material wholeness 

entirety 

Integritet som hederlig soundness or completeness of structure The Lexicon Webster 

dictonary, The Oxford english 

dictionary, Oxford American 

dictionary, The Oxford 

illustrated dictionary, 

Stedman's medical dictonary 

for the health professions and 

nursing, Roget A-Z thesaurus,  

Merriam-Webster - Thesaurus 

a sound or unimpaired condition 

unimpaired or uncorrupted condition 

unimpaired moral principles 

soundness of moral principle 

unimpaired moral state 

soundness 

honesty 

honor 

decency 

chastity 

purity 

virtue 

probity 

righteousness 

goodness 

uprightness 

incorruptibility 

character 

rectitude 

rightness 

virtuousness 
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”Condition of not being marred or violated” återfinns i The Oxford English Dictionary 

(1970) och här avses ett tillstånd av att inte vara kränkt eller skämd. Detta stämmer 

överens med det svenska integritets karaktäristika okränkbarhet. Det var dock inte en 

återkommande betydelse och vi fann den bara i detta lexikon (1970). 

Integritet som helhet kan förstås både ur ett konkret men även ett abstrakt perspektiv. 

The Oxford English Dictionary (1970) beskriver integritet som “condition of having no 

part or element taken away or wanted”. Vi tolkar detta som antingen en materiell helhet 

exempelvis en fysisk kropp som hel eller som en abstrakt känsla av att ses som en hel 

människa. 

Att vara ren, ärlig och moralisk är en vanlig förekommande betydelse av engelskans 

integrity och syftar till att inneha integritet, det vill säga förmåga att kunna upprätthålla 

sin integritet utan att ge efter för yttre påverkan. 

Integritet och integrity 

Skillnaderna mellan betydelser i svenskans integritet och engelskans och amerikansk-

engelskans integrity som vi fann var att betydelsen helhet och att vara ärlig och hederlig 

är mer framträdande i engelskspråkiga ordböcker. I de svenska ordböckerna beskrivs 

integritet ofta som en rättighet/frihet medan det oftare beskrivs som ett tillstånd i de 

engelska. Det finns visserligen beskrivet som tillstånd i svenska ordböcker men är inte 

lika frekvent återkommande. Vad och om detta har någon betydelse för användning av 

begreppet går inte säga utifrån enbart denna ordboksanalys. Dock kan det ha betydelse i 

vidare analys av texter skrivna av författare med engelska som modersmål gentemot 

författare med annat modersmål.  

Förutsättningar och konsekvenser av integritet 

Följande avsnitt bygger på den information som framkom när de olika karaktäristika 

söktes i NE. Utefter detta gjordes en tolkning som beskrivs i slutet av avsnittet. Då 

förutsättningar är tydligare att urskilja än konsekvenser har detta redovisats mer 

ingående. 

Integritet som okränkbarhet: Att kränka innebär att nedvärdera och såra en person, detta 

kan ske både fysiskt och psykiskt. Brist på respekt för en person kan också vara 

kränkande (NE 2013). 

Integritet som rätten till en privat sfär: Privat innebär något som är enskilt och sfär 

något avgränsat, ett abstrakt område (NE 2013).  

Integritet som oberoende: Oberoende handlar om att kunna existera utan att vara 

bunden till någon eller något eller att kunna handla självständigt (NE 2013). 

Integritet som förmåga att handla efter eget samvete: Samvete handlar om en persons 

förmåga att uppfatta och skilja på gott och ont. Det utgår från det moraliska och är en 

viktig del av personligheten (NE 2013).  

De förutsättningar som vi tolkar utefter ovanstående karaktäristika är dels att det måste 

finnas frihet men också utrymme för att integriteten ska säkerställas. Genom makt finns 
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det risk att friheten inskränks därmed anser vi också att uppleva makt över sig själv är 

en förutsättning för integritet. Integritet som rätt till privat sfär tolkar vi som att den 

sårbara kroppen, själen och hemmet behöver skyddas. Konsekvensen av integritet 

säkerställer att en person inte riskerar att bli utelämnad och skyddar privatlivet. 

Integritet som okränkbarhet tyder på att det som är kränkande också är en motsättning 

till integritet och då skulle det att vara fri från kränkning kunna ses som en förutsättning 

för integritet. Respekt för en person är en förutsättning för att inte kränka denna, därmed 

är respekt en förutsättning för att inte skada integriteten hos andra. Vi tolkar det som att 

den personliga integriteten handlar om en människas rättigheter. Rättighet att leva fri 

från kränkningar och med tillräckligt utrymme att vara sig själv samt kunna fatta beslut 

efter sina egna moraliska principer och värderingar. En bibehållen integritet gör det 

möjligt för en människa att uppleva värdighet och ger förutsättningar för att vara 

oberoende och kapabel till självbestämmande.  
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Resultat från artikelanalysen 

Innebörderna som framkom av artikelanalysen grupperades ihop för att bilda 

karaktäristika. Fem karaktäristika av begreppet integritet framkom ur dessa innebörder. 

(Tabell 5). 

Tabell 5. Beskrivning av innebörder och karaktäristika som framkommit ur 

artikelanalys (artikel nr. 1-16, se Bilaga 1)       

Karaktäristika Innebörd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Integritet som 

identitet 

Integritet som rätt att vara 

den man är 
                    X           

Integritet som identitet        X X    X X X X 

Integritet som respekt för 

individen 
       X  X       

Integritet som rätten att bli 

sedd som individ 
                X     X         

Integritet som 

moral 

Integritet som respekt för 

moral 
  X   X     X X         X   X X 

Integritet som moral                   X             

Integritet som 

oberoende 

Integritet som 

oberoende/självständighet 
    X           X         X X X 

Integritet som rätt till 

självbestämmande 
          X X         X     X X 

Integritet som 

privat sfär 

Integritet som rätten till en 

privat sfär 
          X X               X X 

Integritet som respekt för 

individuella gränser 
X X               

Integritet som rätten till 

eget område 
               X 

Integritet som respekt för 

kroppen 
X X                             

Integritet som 

okränkbarhet 
Integritet som okränkbarhet   X      X                       
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Integritet som identitet  

Raunkiær (2013, s. 335) beskriver sociala konstruktioner som ett hinder för att vara den 

man är, i kontrast till sjuksköterskors skyldighet att respektera integriteten. Vi förstår 

det som att integritet är en rättighet för en person att vara den han/hon är.  Med respekt 

för integriteten bör sjuksköterskor vara medvetna om sociala konstruktioner, sina egna 

förväntningar på patienters beteende och hur detta påverkar synen på patienter. 

Människor som inte blir sedda eller bekräftade som den de är får sin integritet kränkt, 

detta återfinns i flera av de analyserade artiklarna (Tabell 5). Detta beskrivs ofta av 

patienter som blir intervjuade om sina upplevelser av sjukdom och vård. Det kan 

exempelvis handla om en rädsla att i samband med sjukdom få en ny roll eller ny 

identitet, som inte överensstämmer med den bilden en människa har av sig själv. 

Konsekvenserna av rädslan kan bli förödande med exempelvis försenad vård som 

resultat (Hjelmblink, Holmström & Kjeldmand 2010, ss. 308-309). Inom sjukvården 

behöver det finnas en medvetenhet om vad en förändrad självbild kan få för effekter för 

patienter och den kränkning av integriteten som det kan innebära.  

Nakrem, Guttormsen Vinsnes och Seim (2011, ss. 1357-1365) beskriver människors 

upplevelse av att flytta till särskilt boende. Genom att flytta till ett boende tvingades 

dessa människor att ingå i nya relationer och ändra sitt sätt att förhålla sig till det egna 

hemmet. Den ändrade roll som det innebar krävde anpassning och stöd från 

sjuksköterskor, patienterna uttryckte ett behov av att bli sedda som individer med 

individuella behov. 

Rutiner är vanligt förekommande på vårdavdelningar, detta på både gott och ont. 

Rutiner behövs för att underlätta vårdarbete och ge trygghet och säker vård. Däremot får 

det konsekvenser då meningslösa rutiner kommer i vägen för sjuksköterskors skyldighet 

att anpassa vården efter varje enskild individ och deras särskilda behov. Det kan också 

enligt Rytterström, Unosson & Arman (2010, ss. 3513-3519) bidra till patientens 

upplevelse av att vara identitetslös och således hota integriteten.  

Vi tolkar ett karaktäristika som beskriver integritet som identitet. Detta innefattar rätt att 

få vara den man är och ett behov av att bli bekräftad i sin identitet, det innefattar även 

respekt för identitet genom att olikheter tillåts. Genom att skapa en trygg och nära 

relation till sina patienter kan sjuksköterskan motverka att integriteten blir kränkt, detta 

genom att patienterna blir bekräftade och sedda som individer. Förutsättning för 

integritet som identitet är goda relationer. En konsekvens av upprätthållen integritet blir 

en bekräftelse av människans värdighet. 

Integritet som oberoende  

Hjelmblink et al. (2010 ss. 308-309) beskriver en rädsla hos intervjuade patienter i form 

av upplevd förlust av kontroll, exempelvis under inskrivning på sjukhus. Vilket skulle 

leda till ett hot mot patienters självständighet och förmåga att fatta beslut. Dessutom 

uttryckte deltagarna i studien en rädsla att inte få sin vilja respekterad av vårdpersonal. 

Vidare beskrivs det att den information de fått av sjukvården inte alltid är anpassad på 

ett sådant sätt att de kan ta den till sig, vilket också utgör ett hinder för patienter att 

verka självständigt och fatta beslut. Detta beskrivs som ett hot mot integriteten och 

också som ett hinder för dessa patienter att söka vård.  
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Johansson, Bachrach-Lindström, Struksnes och Hedelin (2009, ss. 61-69) beskriver 

integritet hos patienter med en demenssjukdom som möjlighet att själv röra sig fritt och 

välja vilka aktiviteter som de vill delta i. Vi menar att detta visar på betydelsen av 

självbestämmande för bibehållen integritet även i situationer då den autonoma förmågan 

är nedsatt. Nakrem et al. (2011, ss. 1357-1365) intervjuade äldre människor på ett 

särskilt boende. I dessa intervjuer framkom bland annat att deras beroende av 

vårdpersonal uppfattades som ett hot mot integriteten. 

Wadensten och Ahlström (2009A, ss. 759-773) har intervjuat människor som har ett 

behov av personlig assistent och beskriver deras sätt att bevara integritet trots en 

livssituation som i hög grad gör dem beroende av hjälp från andra. I studien framkom 

att det var betydelsefullt för upplevelsen av integritet att ha inflytande och kontroll. 

Wadensten och Ahlström (2009B, ss. 453-463) beskriver de strategier som patienter 

med personlig assistent använder för att bevara integritet. Bland annat satte vissa av 

dessa patienter upp strikta regler för vad assistenterna fick lov att hjälpa dem med. Detta 

syftade till att bevara självständighet i den mån det var möjligt.  

Vi tolkar ett karaktäristika till integritet som oberoende, detta innefattar även 

självständighet och självbestämmande. Förutsättningar för integritet som oberoende och 

självständighet är enligt vår tolkning av litteraturen medverkan till beslut, möjlighet till 

påverkan och kontroll över sitt liv. Konsekvenser blir förmåga att kunna planera och 

utforma sitt liv efter egna önskemål och värderingar. 

Integritet som rätten till en privat sfär  

I flera av artiklarna framkommer begreppet integritet som något som tillhör det privata 

hos en människa (Tabell 5). Det kan handla om kroppen, den personliga sfären eller ett 

eget område där människor får vara ifred. Personlig sfär berörs av Johansson, Bachrach-

Lindström, Struksnes och Hedelin (2009, s. 65) när de beskriver integritet i relation till 

patienter med demensdiagnos. Författarna belyser det etiska dilemmat som uppstår när 

vårdare i försök att bevara trygghet för dessa patienter övervakar och kontrollerar dem i 

den grad att det kränker deras integritet. Övervakningen påverkar deras rätt till ett 

privatliv, som att uppsöka toalett ifred och sköta sin hygien. 

Wadensten och Ahlström (2009B, ss. 456-457) belyser det privata området som viktigt 

för upprätthållandet av integriteten för personer med behov av personlig assistent. 

Genom att begränsa assistenternas tillgång till hemmet och kontrollera vad de låter 

assistenterna höra, genom att exempelvis be dem lämna rummet för att få kommunicera 

i enskildhet, upplevde dessa personer att de kunde bevara integriteten. I de fall patienten 

har anhöriga som arbetar som assistenter upplevdes integriteten vara mindre hotad 

(Wadensten & Ahlström 2009B, ss. 456-457). 

Respekt för kroppen och människans individuella gränser tas upp av Engström, Uusitalo 

och Engström (2010, ss. 1-5). Sjuksköterskorna som intervjuades i studien upplevde att 

integriteten var ett hinder för att involvera anhöriga i vården. De hade svårt för att 

avgöra vilken typ av relation som patienter hade till sina anhöriga. Sjuksköterskor 

upplevde därmed att gränsen var otydlig för hur mycket patienter önskade att anhöriga 

skulle vara involverade i omvårdnaden. Sjuksköterskor var noga med att inte oavsiktligt 
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blotta patienter och be anhöriga lämna rummet när de skulle utföra handlingar som 

riskerade patienters integritet (Engström et al. 2010, ss. 5-7).  

Vi tolkar rätten till en privat sfär som ett karaktäristika för integritet, detta innefattar 

respekt för kroppen som sårbar, respekt för hemmet och respekt för personliga gränser. 

En förutsättning för integritet som rätten till privat sfär som vi funnit är frihet. För att 

kunna sätta gränser, kunna röra sig fritt och ha ett privatliv måste det finnas frihet. 

Konsekvensen för integritet som rätten till privat sfär är att det sårbara hos människor 

skyddas när integriteten respekteras. 

Integritet som okränkbarhet  

Hägglunds (2009, s. 310) studie visar att urininkontinens kan minskas om vårdare vid 

upprepade tillfällen ser efter om patienter är våta eller inte. Vidare menar Hägglund 

(2009, s. 310) att detta handlande väcker etiska frågor då det riskerar att utsätta patienter 

för skamkänslor och kränka deras integritet. Hammarlund, Nyström och Jomeen (2012, 

s. 119) har gjort en studie om unga kvinnors upplevelse av självbehandling vid 

könssjukdom och beskriver deras upplevelse av utmaningar, i relation till deras 

integritet, som situationen medför. Bland annat uttrycks en önskan om att få hjälp av en 

kvinnlig läkare samt en önskan om att få träffa samma läkare vid varje besök. Denna 

önskan är starkt kopplad till den skamfyllda situation som dessa patienter upplever.  

Vi tolkar integritet i betydelsen okränkbar till att syfta till de etiska dilemman och 

konflikter som uppkommer i vårdsituationer när risken finns att en patient upplever sig 

kränkt. I de flesta av de analyserade artiklarna beskrivs upplevelse av integritet som 

kränkt då någon av de dimensioner som representerar integritet inte blivit respekterad. 

Vi uppfattar det som att integritet som okränkbar är grundläggande och en etisk 

utgångspunkt i vården. Okränkbarhet är ett karaktäristika för integritet. En förutsättning 

för integritet som okränkbar är att ha/få behandlas med respekt. Konsekvensen av att se 

integritet som okränkbar är att det skapar utrymme för etiska diskussioner i 

vårdsituationer som riskerar att kränka patienter.  

Integritet som moralisk hållning 

Värderingar och tankar om personliga värden är högst individuella och enligt Hylton 

Rushton och Adams (2009, s. 295) kan skillnad mellan familjers och vårdens 

värderingar skapa en konflikt som hämmar familjers förmåga att upprätthålla sin 

integritet. I relationen till patienter har sjuksköterskor ett moraliskt ansvar. Nortvedt, 

Hem och Skirbekk (2011, ss. 196-197) beskriver upplevelsen av integritet hos 

sjuksköterskor som direkt kopplad till integriteten hos deras patienter. Nortvedt et al. 

(2011, s. 194) förklarar vidare att i nära relationer uppstår ett moraliskt ansvar gentemot 

den andre vilket innebär att integriteten är beroende av andra människors välbefinnande. 

Således blir sjuksköterskors integritet kränkt när de känner ett misslyckande i att värna 

om patienters integritet.  

Moralisk hållning är ett karaktäristika för integritet, och innefattar dels förmåga och 

möjlighet att följa sitt eget samvete men också en respekt för olika människors moral. 

En förutsättning för integritet som moral är att kunna handla efter värderingar. En 

konsekvens av integritet som moral är upplevd enighet med sig själv. 
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Patientberättelse 

För att testa och belysa resultatet illustreras integritet i en fiktiv berättelse i 

nedanstående text. Berättelsen handlar om en man som genomgår en stor förändring i 

livet efter att ha drabbats av sjukdom.  

Han gillade inte att vistas på sjukhus. Han hade alltid varit noga med att hålla sitt 

privatliv för sig själv och tyckte att sjuksköterskorna frågade för mycket. De ville veta 

allt om vilka vanor han hade och hur han levde sitt liv. Dessutom kändes det besvärande 

att behöva dela rum med andra och att ha främmande människor så nära inpå. De hörde 

allt som sades när läkaren gjorde sina ronder och för den delen kunde han själv inte 

undgå att höra när läkaren pratade med de andra patienterna på rummet. Det kändes 

förödmjukande. Han hade alltid varit den starka punkten i familjen. Den som alla kom 

till med sina problem och bekymmer. Det var en roll som hade gett honom en känsla av 

att vara behövd och älskad. Han hade aldrig tvekat till att ställa upp när det behövdes. 

Det smärtade honom djupt att alla nu behandlade honom som om han vore skör och 

ömtålig. Andra ville inte längre delge sina bekymmer, det var som om de var rädda för 

att han skulle kollapsa om de gjorde det. Ibland önskar han att han aldrig överlevt 

hjärtinfarkten. Vad hade han att leva för nu? Skulle livet se ut så här? Han visste inte 

längre vem han själv var.  

Inte blev det bättre när han kom hem. Nu hade han helt plötsligt blivit degraderad till en 

hjälplös, ömtålig och oduglig människa. Hela tiden övervakade de honom, det var 

knappt han fick gå på toa utan att någon i familjen hjälpte honom. Det var dessutom ett 

konstant tjat om hur han borde ändra sitt liv. Han ville leva sitt liv efter sina regler. 

Vändpunkten kom när han hade sitt första möte med sjuksköterskan på vårdcentralen. 

Hon frågade honom helt öppet hur han hade det och han fick själv välja vad han ville 

prata om. Det var upp till honom att bestämma hur mycket han ville lämna ut. Hon 

berättade vilka risker som fanns med att fortsätta leva som han gjorde och även de 

fördelar som fanns med att ändra livsstil. Men i slutändan var det ändå vad han själv 

tänkte, ville och vad han kunde göra som hon ville lyfta fram. Hon försökte inte tala om 

för honom hur han skulle leva sitt liv utan erbjöd stöd. Sjuksköterskan gav honom 

möjlighet att utvecklas och anpassa sig till sin nya situation. Han lämnade mötet med en 

känsla av hopp och tilltro, inte till sjuksköterskan, men till sig själv. 

I patientberättelsen synliggörs de olika karaktäristika som presenterats i resultatet. 

Inledningsvis beskrivs det obehag som medföljer när en människa upplever att de 

personliga gränserna och de egna värderingarna inte respekteras. Där visas också 

betydelsen av att ha utrymme både kroppsligt och känslomässigt för att kunna skydda 

sin integritet. Berättelsen går sedan över till att handla om en ändrad roll/identitet som 

sjukdom har medfört och det lidande som detta innebär. Brist på bekräftelse har gett 

upphov till att existentiella frågor väcks hos patienten. Vidare beskrivs hur patienten 

upplever sin självständighet och självbestämmande hotat av den övervakning som han 

utsätts för av sina anhöriga. Avslutningsvis går berättelsen in på att illustrera hur 

integritet kan styrkas med hjälp av andra. Genom att sjuksköterskan i sin dialog skapar 

utrymme för patienten att utforska sig själv stärks hans självkänsla. Sjuksköterskan 

visar på respekt för patientens självbestämmande och försöker styrka honom i hans 

autonoma förmåga genom att ge anpassad information om risker med nuvarande livsstil 

och fördelar med vissa förändringar. I berättelsen framgår också att patienten i 
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situationen med läkarrond upplevde en skamkänsla. Detta är viktigt att uppmärksamma 

då det pekar på integritets etiska dimension och syftar till integritet som okränkbar.  

DISKUSSION 

Diskussionen har delats upp i två delar, i den första delen diskuteras metoden och 

genomförandet av examensarbetet. Där beskrivs och diskuteras de brister som finns i 

arbetet. I den andra delen diskuteras resultatet i förhållande till tidigare 

begreppsanalyser av integritet. 

METODDISKUSSION 

Integritet kan användas i flera olika sammanhang och har olika betydelser beroende på 

den aktuella kontexten. Då vi haft som syfte att belysa personlig integritet, är det den 

personliga integritetens betydelse som är relevant att analysera. Vi har därför valt att 

inte beskriva betydelser som rör exempelvis ett lands integritet. I Nationalencyklopedin 

beskrivs en nationell integritet som rätt att vara fri från intrång av andra länder, där 

beskrivs också en genetisk integritet som syftar till en lag om att använda genetiskt 

material. Vi anser inte att dessa betydelser är relevanta för vårt syfte. Segesten (2006, s. 

92) skriver om vikten att avgränsa sin analys till ett sammanhang då det blir för 

omständligt att analysera ett begrepp utifrån en allmän användning av begreppet. Då det 

var första gången vi utförde en begreppsanalys och tiden var begränsad valde vi att 

använda Segestens (2006, s. 89) modell. Det är en modell som är fördelaktig för en 

novis som genomför en kandidatuppsats. 

Vi valde att genomföra analys av ordböcker och innehåll i vårdvetenskapliga artiklar. 

Ordboksanalysen gav oss en bra språklig grund och en insikt i skillnader mellan den 

engelska termen integrity och svenskans integritet. Segesten (2006, s. 93) beskriver hur 

begreppet ska sökas i flera källor som exempelvis skönlitteratur, populärvetenskap, 

fack- och läroböcker. Vi valde att analysera vårdvetenskapliga artiklar. Då det var 

begränsat med tid hann vi inte analysera fler typer av texter även om detta skulle ha gett 

en bredare förståelse för begreppet. Artiklarna som söktes och valdes ut skulle behandla 

personlig integritet i ett patientperspektiv. Vi valde bort de artiklar som enbart handlade 

om sjuksköterskors integritet. I många icke-skandinaviska artiklar framkom integritet 

som en objektiv helhet, ofta beskrivs att integriteten är bruten när huden inte är hel. 

Dessa artiklar har också valts bort då detta inte handlar om den personliga integriteten. 

De artiklar som slutligen valdes ut var i stor utsträckning från skandinaviska länder 

vilket troligen beror på att begreppet integritet inte används i samma betydelse och 

sammanhang i artiklar av författare/forskare från andra länder. Det skulle kunna tyda på 

att begreppets översättning till det engelska språket inte är tillräcklig och att om vi hade 

haft en bättre översättning kunde vi fått mer material.  

Under analysfasen användes tabeller för att ordna datamaterialet. När tabellerna var 

konstruerade började tankeprocessen kring de olika betydelser och innebörder som vi 

kunde finna om hur begreppet användes. Därefter formulerades karaktäristika som 

ansågs representera dessa betydelser. Genom att vi analyserade enskilt var och en för 

sig, höjdes validiteten av examensarbetet. Det var problematiskt att dels dela in 

betydelserna i ett fack och dels hitta en benämning som var tillräckligt täckande för att 
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kunna betraktas som ett karaktäristika för begreppet. Vissa betydelser verkade ibland 

tillhöra flera fack/områden och var därför svårplacerade. Exempelvis kunde betydelsen 

av respekt för individen passa in i både integritet som identitet men även i integritet som 

privat sfär. Till sist beslutade vi att motiveringen för valda karaktäristika var tillräcklig. 

Genom att tillsammans diskutera våra tolkningar av datamaterialet kom vi fram till 

dessa motiveringar. I andra begreppsanalyser som handlar om integritet (se t.ex. Leidy 

och Haases begreppsanalys (1999)) visar det sig att de olika karaktäristika inte är 

samma i alla analyser. Då vi läser texterna framkommer dock att de beskrivna 

karaktäristika har samma innebörder som de karaktäristika beskrivna i detta 

examensarbete. Tyngdpunkten bör därför inte läggas på eller utläsas för de enskilda 

karaktäristika utan på hela innehållet. 

Tolkningen av resultatet är färgad av den litteratur och den undervisning som vi tagit 

del av genom sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Borås. Förförståelsen som vi 

besitter har givetvis påverkat resultatet då tolkning är en central del i analysen. Dahlberg 

(1997, ss. 74-75) beskriver dock att förförståelse är en förutsättning för att erhålla och 

utveckla ny kunskap. Vidare beskrivs tolkning som ett sätt att fördjupa förståelsen och 

ge betydelser till det som tolkas. Det går inte bortse från sin förförståelse i tolkning av 

texter, den är nödvändig. Däremot kan det ifrågasättas om analysen, på grund av 

förförståelse, inte lyckats fånga begreppets fulla innebörd. Dahlberg (1997, s. 68) 

beskriver en forskande öppenhet och menar att ett öppet förhållningssätt är viktigt för 

att kunna ta in nya intryck och tankar.  

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet från ordboksanalysen och artikelanalysen har både likheter och skillnader. 

Alla fyra karaktäristika som framkom i ordboksanalysen framkom även i 

artikelanalysen. I artikelanalysen tillkommer integritet som identitet och den visar även 

tydligare hur integritet används i vårdsammanhang.  Därmed är det mer naturligt att 

artikelanalysens resultat framgår tydligare i resultatdiskussionen. 

Personlig integritet utgår från subjektet och är individuellt, vad som anses vara 

kränkande eller innebär intrång på privatliv varierar mellan människor. Det kan därför 

inte finnas bestämda regler för var gränserna för den personliga sfären ska dras. 

Integritet blir synlig först då en människa närmar sig en annan och det är i relationer 

som integriteten riskerar att skadas. Vårdrelation är en sådan relation där patienters 

integritet är extra sårbar. Sjuksköterskor har en särskild förbindelse till patienter och ett 

särskilt moraliskt ansvar att värna om deras integritet.  

Integritet som identitet innefattar en människas upplevelse av sig själv, vilka roller som 

tillskrivs människan både av sig själv och av andra. Det är i relation med andra 

människor som människan skapar en uppfattning om sig själv. Sjukdom och ohälsa 

leder ofta till en förändrad förmåga att delta i det vardagliga livet och bibehålla den 

sociala och fysiska bilden av sig själv. Leidy och Haase (1999, s. 71) skriver om 

personer med obstruktiv lungsjukdom och känsla av personlig integritet. De benämner 

personlig integritet som en upplevelse av helhet och beskriver två delar, den ena 

samhörighet och den andra som effektivitet. Effektivitet beskrivs innefatta förändrad 

kropp, förändrade sociala roller och förändrad förmåga att utföra arbete samt uppgifter. 

Effektivitet beskrivs utefter dessa patienters förändrade syn på sig själva. Detta har, trots 
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att studien publicerades i slutet av 90-talet, likheter med vårt resultat integritet som 

identitet, och det hot som uppstår mot integritet vid sjukdom. 

Integritet som oberoende innebär att en persons förmåga att agera självständigt och ha 

medverkan i samt inflytande över sin tillvaro har inverkan på integritet. 

Självbestämmande beskrivs också som en komponent. Det finns många människor som 

på grund av sjukdom är beroende av hjälp från andra och som har en nedsatt autonom 

förmåga. Detta innebär att dessa människor är extra sårbara och i behov av att särskild 

hänsyn tas till deras personliga integritet. Det är stor risk för att dessa människor 

befinner sig i situationer där de upplever sig kränkta. Övergången från att vara 

självständig till att befinna sig i en situation där man helt eller delvis är beroende av 

andra förändrar tillgången till världen och tvingar fram nya förhållningssätt. Widäng, 

Fridlund och Mårtensson (2008, s. 545) beskriver kvinnors upplevelse av personlig 

integritet på sjukhus. Där framgår hur dessa kvinnor ansåg det vara viktigt att bli 

informerade, få möjligheter till medverkan och att ha inflytande på vården. Detta 

bekräftar det som vi fann att människor som drabbas av sjukdom fortfarande har behov 

av att bevara oberoende och självständiga för att inte kränka integriteten. Då en 

människa blir patient förskjuts delvis dennes makt över sig själv till vårdpersonal, detta 

kan upplevas som hotfullt av patienter. Respekt för patienters integritet i vårdsituationer 

innefattar att flytta makten till patienter genom att informera, be om lov och vara 

vaksam för patientens outtalade reaktioner. 

Personlig integritet som personlig sfär syftar främst till de gränser som en människa 

sätter för andra. Denna gräns kan variera beroende på det förhållande som finns mellan 

människor men skiljer sig också individuellt. Gränserna är dels reella som i hur nära en 

annan människa får befinna sig eller var de får röra sig i hemmet men också mer 

abstrakta som i vilken information, om sig själv, man vill att andra ska ha tillgång till. I 

vårdsituationer blir det mer problematiskt att hävda sina gränser och en person är 

utlämnad till andra människor. Det är en sårbar situation att vara utlämnad till andra. 

Dessutom om patienter upplever brist på tillit och förtroende till vårdpersonal, som 

arbetar nära de personliga gränserna, kan detta leda till att de motsätter sig vården. Detta 

i ett försök att bevara och skydda sin personliga integritet. Widäng et al. (2008, s. 544) 

beskriver hur kvinnor på sjukhus hävdar sina gränser genom diskussion, ifrågasättande 

och till och med lämnar sjukhuset utan att meddela. Detta med syfte att skydda sig 

själva. En respekt för patienters gränser är viktig för att kunna vårda och behandla. 

Flaming (2006, s. 221) beskriver Foucaults tankar om makt. För att kunna påverka de 

maktrelationer som en person ingår i måste denne inneha en förmåga att vara kritisk till 

de kulturella och sociala ramverk inom vilken personen skapar sig själv. Detta menar vi 

vara betydelsefullt för sjuksköterskor i deras relation till patienter. Genom att vara 

kritisk till den vårdkultur som råder på en vårdavdelning blir det möjligt att ifrågasätta 

den egna rollen och makten i relation till patienter. Medvetenhet och förmåga till 

reflektion över makten kan göra att sjuksköterskor undviker att skada patienters 

integritet. Blondeau (2008, ss. 34-41) beskriver hur samhället ur ett historiskt perspektiv 

har isolerat de människor som inte passar in i samhällets sociala normer. Dessa 

människor förvisades till institutioner av olika slag, exempelvis dåtidens sinnessjukhus 

och fängelser. Blondeau (2008, s. 34-41) anser att institutionernas uppgift är att 

upprätthålla social ordning. Dessutom kan de personer som inom institutionen inte är 

anpassade utefter de förväntningar som finns bli utsatta för bestraffning. Detta leder till 
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att människor på institutioner riskerar att förlora sin identitet. Vi menar att sjukhus på 

många vis är en institution med en egen kultur och historia som ger upphov till de 

normer och värderingar som en patient förväntas förhålla sig till. Detta anser vi är en 

fara för patientens integritet i och med den avidentifierande effekt som institutioner har 

på en människa. Sjuksköterskor bör därför förhålla sig kritiska till sjukhusmiljöns effekt 

på patienter för att skydda deras integritet.  

SLUTSATSER 

Respekt för integritet är en etisk princip för sjuksköterskor att följa i det dagliga arbetet. 

Begreppet integritet är komplext och det kan vara svårt att fullt ut förstå dess innebörd. 

Vårt resultat gör förhoppningsvis det enklare för sjuksköterskan att ta till sig begreppet 

och visar på vilka sätt patienters integritet blir respekterad. 

Kliniska implikationer 

Integritet som respekt för identitet kräver av sjuksköterskor att de reflekterar över sitt 

sätt att se på patienter, bekräftar patienter som unika individer och är öppen och 

följsamma mot deras individuella behov.  

Integritet som oberoende kräver av sjuksköterskor att de respekterar patienters 

självbestämmande genom att stärka deras autonoma förmåga, erbjuda patienter 

möjligheter till medverkan och inflytande över sin vård samt att stödja dem i att vara 

självständiga. 

Integritet som privat sfär kräver av sjuksköterskor att de känner av patienters personliga 

gränser. På så sätt förhåller de sig på ett respektfullt sätt mot det sårbara hos patienter 

som i vårdrelationer blir särskilt utsatta. 

Integritet som okränkbarhet kräver av sjuksköterskor uppmärksamhet för patienters 

upplevelse och känslor av skam. Genom att bemöta dessa känslor kan det lidande som 

dessa känslor medför lindras och patienters integritet bevaras. 

Integritet som moralisk hållning kräver av sjuksköterskor en medvetenhet om att deras 

värderingar kan komma i konflikt och inte alltid överensstämmer med patienters eller 

anhörigas värderingar. Sjuksköterskor bör åsidosätta sina egna värderingar och 

respektera patienters i den grad det är möjligt. 
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Bilaga 1 

 

Författare, årtal, titel, 

land och tidskrift 
Problem & syfte Metod Urval Resultat 

1 ) Engström, B. Uusitalo, 

A. & Engström, Å. 2010, 

Relatives’ involvement in 

nursing care: A qualitative 

study describing critical 

care nurses’ experiences, 

Sverige, Intensive and 

Critical Care Nursing. 

Syftet var att 

beskriva 

intensivvårds-

sjuksköterskans 

erfarenheter av 

närståendes 

deltagande i vården 

av patienter på en 

intensivvårds-

avdelning. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

(Polit & Beck 

2008). 

Intensivvårds-

utbildade 

sjuksköterskor 

med minst ett års 

erfarenhet av 

arbete på 

intensivvårds-

avdelning. 

De närståendes 

deltagande var 

uppskattat, det var en 

tillgång för både 

patient och 

sjuksköterska. 

Respekten för integritet 

begränsade dock 

möjligheterna till 

deltagande. 

2 ) Hammarlund, K., 

Nyström, M. & Jomeen, J. 

2012, Young women’s 

experiences of managing 

self-treatment for anogenital 

warts, Sverige, Sexual & 

Reproductive Healthcare. 

Syftet med studien är 

att utforska 

upplevelsen av 

självbehandling av 

anogenitala vårtor 

(kondylom), från 

perspektivet av unga 

kvinnor som 

genomgått 

behandlingen. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

(Graneheim & 

Lundman 2004). 

Tio kvinnor i 

åldrar 16-21 som 

genomgått 

självbehandling av 

genitala vårtor 

valdes ut för 

studien från tre 

olika ungdoms-

mottagningar, i tre 

olika städer. 

Tre teman 

framkommer i 

resultatet, utmaningar 

till det dagliga livet, 

Integriteten och 

mellanmänskliga 

relationer. Skamen och 

förödmjukelsen som 

förknippas med 

undersöknings-

situationen behöver 

bemötas. 

3 ) Hjelmblink, F., 

Holmström, I. & 

Kjeldmand, D., 2009, 

Stroke patients’ delay of 

emergency treatment., 

Sverige, Scandinavian 

Journal of Caring Sciences. 

Undersöka 

betydelsen av 

strokesymtom och 

försenad behandling 

för patienter med 

mer än 24 timmar 

försenad ankomst till 

sjukhus. 

Empirisk 

fenomenologisk 

psykologisk metod 

(Karlsson 1995). 

Personerna valdes 

ut fån ett 

strokeregister. 

Kriterier: 24 

timmar försenad 

ankomst, tydliga 

neurologiska 

symtom 

inledningsvis, 

möjlighet att söka 

vård inledningsvis 

och inga 

neglectsymtom. 

Fyra olika teman 

framkommer. Essensen 

av dessa teman bestod i 

en hotad förlust av 

kontroll av kroppsliga 

funktioner, autonomi 

och integritet. 

Patienterna uttryckte 

misstro till sjukvården 

och det bemötande 

som de skulle få ifall 

de sökte vård. 



  

 

Författare, årtal, titel, 

land och tidskrift 
Problem & syfte Metod Urval Resultat 

4 ) Hylton Rushton, C. 

Adams, M. 2009. Asking 

Ourselves and Others the 

RightQuestions: A Vehicle 

for 

Understanding,Resolving, 

and Preventing Conflicts 

BetweenClinicians and 

Patients and Families, USA, 

Advanced Critical Care. 

Syftet är att belysa 

hur skillnader mellan 

vårdare och patienter 

kan minskas när det 

gäller målet med 

vården, livet, 

prioriteringar m.m. 

av svårt sjuka. 

Teoretisk artikel. 
Framgår ej av 

artikeln. 

En metod beskrivs där 

man skiljer på två 

människotyper, den 

som är öppensinning 

och lärande eller den 

som dömer andra 

människor redan från 

början. För att minska 

på klyftan mellan 

vårdare och 

patient/familj bör 

vårdaren förhålla sig 

öppensinning och se 

problemen ur den 

andres synvinkel. 

5 ) Hägglund, D., 2009,  A 

systematic literature review 

of incontinence care for 

persons with 

dementia: the research 

evidence, Sverige, Journal 

of clinical nursing. 

Syftet med studien 

var att genomföra en 

systematisk 

litteraturöversikt av 

inkontinensvård för 

patienter med 

demensdiagnos, 

fokusering på 

bedömning, 

hantering och 

förebyggande. 

Systematisk 

litteraturstudie 

(Polit & Beck 

2008). 

Empiriska studier 

som behandlar 

inkontinens för 

patienter med 

demens, med 

fokus på 

förekomst, 

riskfaktorer, 

bedömning / 

behandling och 

förebyggande. 

Beskriver omvårdnads-

åtgärder vid 

urininkontinens. Den 

bästa 

omvårdnadsåtgärden 

som framkommer är att 

kontrollera blöjan vid 

bestämda tider. Detta 

väcker dock etiska 

dilemman som hotar 

integriteten. 

6 ) Johansson, I., Bachrach-

Lindström, M., Struksnes, 

S., & Hedelin, B. 2009, 

Balancing integrity vs. risk 

of falling - nurses' 

experiences of caring for 

elderly people with 

dementia in nursing homes., 

Sverige, Journal of 

Research in Nursing. 

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskors och 

sjuksköterske-

assistenters 

erfarenheter av att 

vårda äldre personer 

med demens och 

fallrisk. 

Fenomenografisk 

kvalitativ studie 

(Marton 1988). 

Tio sjuksköterskor 

och sjuksköterske-

assistenter med 

minst 3 års 

erfarenhet av 

demensvård valdes 

ut från norska och 

svenska vårdhem 

(för dementa). 

En balansgång mellan 

att hindra fall eller att 

respektera autonomin 

och integriteten, 

framkommer i studien. 

Två huvudkategorier 

för att föhindra fall tas 

upp, att anpassa 

vårdmiljön eller att 

anpassa till den äldre 

människans tillstånd. 

Integritet beskrivs 

bland annat som rätt 

till privatliv. 



  

 

Författare, årtal, titel, 

land och tidskrift 
Problem & syfte Metod Urval Resultat 

7 ) Karlsson, C. & 

Berggren, I. 2011, Dignified 

end-of-life care in the 

patients’ own homes, 

Sverige, Nursing Ethics. 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

viktiga faktorer som 

bidrar till god vård i 

livets slutskede i 

hemmet. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

analys (Lindseth & 

Norberd 2004). 

Två sjuksköterskor 

som hade 

erfarenhet av att 

arbeta med 

palliativa 

patienter. 

Sjuksköterskorna 

var från fem olika 

kommuner. 

Resultatet visade på att 

det var viktigt att 

sjuksköterskorna ingav 

säkerhet, stöttade 

autonomin och 

respekterade 

integriteten för både 

patient och närstående. 

8 ) Lally, R. M., 2010, 

Acclimating to breast 

cacner, USA, Cancer 

Nursing. 

Syftet med studien 

var att utveckla  en 

grounded theory av 

tankeprocesser och 

beteende hos 

patienten tiden 

mellan 

diagnostisering och 

påbörjad behandling. 

Grounded theory 

(Glaser & Strauss 

1967). 

37-87 år. 

Diagnostiserad 

med 0 till II i 

bröstcancer-skala 

inom de senaste 6 

- 21 dagarna och 

är i väntan på 

operation. 

Själv-integriteten var 

hotad och var det som 

oroade patienterna 

mest.  Tre steg 

framkom i processen 

under 

förbehandlingstiden, 

att kartlägga 

situationen, vidta 

åtgärder och finna sitt 

eget själv i rollen som 

cancerpatient. 

9 ) Nakrem, S., Guttormsen 

Vinsnes, A. & Seim, A. 

2011, Residents’ 

experiences of interpersonal 

factors in nursing home 

care: 

A qualitative study, Norge, 

International Journal of 

Nursing Studies. 

Syftet var att 

beskriva patienters 

erfarenhet av 

direktvård på ett 

vårdhem relaterat till 

de mellanmänskliga 

aspekterna av 

vårdkvalitet. 

Tematisk analys 

(Kvale & 

Brinkman 2009). 

65 år eller äldre, 

boende på ett 

vårdhem i minst 1 

månad, fysiskt och 

psykiskt kapabla 

att deltaga i 

intervjun och 

förmågan att 

kunna lämna 

samtycke till att 

delta i studien. 

Studien resulterade i 

tre kategorier: Vård för 

och lindring av 

medicinska, fysiska 

och psykiska behov, 

skyddande av 

patientens integritet 

och psykosocialt 

välmående. 

10 ) Nortvedt, P., Hem, 

M.H. & Skirbekk, H. 2011, 

The ethics of care: Role 

obligations and moderate 

partiality in health care, 

Norge, Nursing ethics. 

Syftet är att diskutera 

vårdandets etik. 
Teoretisk artikel 

Framgår ej av 

artikeln. 

I resultatat framgår 

vikten av att känna ett 

ansvar för andra. 

Sjuksköterskans 

integritet är genom sitt 

moraliska ansvar 

kopplad till patientens 

integritet. 



  

 

Författare, årtal, titel, 

land och tidskrift 
Problem & syfte Metod Urval Resultat 

11 ) Raunkiær, M., 2009 

Villains and victims: 

Normative settings 

in the home care of the 

terminally ill, Danmark, 

Mortality. 

Att undersöka hur 

konstruktioner av 

offer och bov roller 

bland patienter, deras 

familj och vårdare, 

som vårdas i livets 

slutskede i hemmet 

påverkar deras 

dagliga liv. 

Deltagande 

observation 

(Kristiansen & 

Krogstup 1999) 

och informella 

intervjuer (Kvale 

1998). 

Till den 

ursprungliga 

studien valdes ut 9 

patienter som lider 

av en obotlig 

sjukdom och 

vårdas i hemmet. 

De skulle ha olika 

sjukdom, kön, 

social status och 

skulle förstå 

språket. 

De döende och deras 

släktingar har 

förväntningar att bete 

sig på ett visst sätt. 

Författaren tar upp 

sjuksköterskans 

skyldighet att 

respektera integriteten 

gentemot det fokus 

som idag ligger på 

sjuksköterskors 

kunskap och 

professionalitet.  

12 ) Rytterström, P., 

Unosson, M. & Arman, M., 

2010, The significance of 

routines in nursing practice, 

2010, Sverige, Journal of 

Clinical Nursing. 

Syftet med studien är 

att belysa betydelsen 

av rutiner för 

praktisk omvårdnad. 

Hermenuetisk-

fenomenologisk 

ansats (Ricoeur 

1976). 

Sjuksköterskorna 

rekryterades från 

tre olika sjukhus, 

ålder mellan 26-64 

år. 7-9 deltagare i 

varje fokusgrupp. 

24 deltagare totalt. 

Tre teman beskrivs, 

dessa är den 

pragmatiska rutinen, 

den meningsfulla 

rutinen och den 

obstruktiva rutinen. 

Resultaten kan 

användas i praktiken 

för att utvärdera de 

rutiner som finns på en 

avdelning. 

13 ) Short Tomlinson, P., 

Peden-McAlpine, C. &  

Sherman, S., 2012, A family 

systems nursing 

intervention model for 

paediatric health crisis, 

USA, Journal of Advanced 

Nursing. 

Syftet var att 

diskutera 

utvecklingen av 

vetenskapliga 

familjeanpassade 

ovårdnadsåtgärder, 

designade för att 

minska stress och 

osäkerhet i familjer i 

en kristisk situation 

inom pediatrisk vård. 

Teoretisk artikel. 

Tillgänglig 

litteratur om ämnet 

mellan år 1980 

och 2009. 

Beskriver 

användnings-området 

för en intervention för 

att stärka familjens 

situation och minska 

stress. 

14 ) Turris, S.A. 2009, 

Women’s Decisions to Seek 

Treatment for the 

Symptoms 

of Potential Cardiac Illness, 

Kanada, Journal of Nursing 

Scholarship. 

Undersöka vad som 

försenar vården för 

kvinnor som drabbas 

av akut hjärtinfarkt. 

Deras process i 

beslutsfattande för att 

söka vård. 

Grounded theory 

(Glaser 1992). 

Kvinnor som hade 

sökt vård för akut 

hjärtinfarkt, fyllt 

18 år, pratade 

engelska och hade 

förmåga att lämna 

informerat 

samtycke. 

De anledningar till att 

inte söka vård som 

framkommer i 

resultatet är bl.a.  de 

vill inte belasta vården, 

det är inte en 

sjukdom/skada som är 

synlig utåt, symtomen 

nedvärderades, sociala 

roller prioriterades 

framför att söka vård. 



  

 

Författare, årtal, titel, 

land och tidskrift 
Problem & syfte Metod Urval Resultat 

15 ) Wadensten, B & 

Ahlström, G.  2009. Ethical 

Values in Personal 

Assistance: narratives of 

people 

with disabilities, Sverige,  

Nursing Etichs. 

Syftet är att 

undersöka 

funktionshindrades 

upplevelser av det 

dagliga livet när de 

har personlig 

assistent i hemmet. 

Latent 

innehållsanalys 

(Graneheim & 

Lundman 2004; 

Downe-Wamboldt 

1992). 

Personlig assistens 

i hemmet, obotligt 

handikapp orsakad 

av neurologisk 

skada eller 

sjukdom. Fick inte 

lida av afasi eller 

intellektuellt 

försämrad. 

Fyra dimensioner 

beskrivs vilka är, 

autonomi, integritet, 

inflytande och 

medverkan. Den 

personliga assistenten 

beskrivs viktig för 

upprätthållande av 

dessa dimensioner 

samtidigt som en 

rädsla finns för 

utomstående 

auktoriteter. 

16 ) Wadensten, B & 

Ahlström, G.  2009. The 

Struggle for Dignity 

by People with Severe 

Functional Disabilities, 

Sverige,  Nursing Etichs. 

Syftet att undersöka 

handikappdes, som 

har personlig 

assistent i hemmet, 

strategier för att 

uppnå; autonomi, 

integritet, inflytande 

och medverkan. 

Latent 

innehållsanalys 

(Graneheim & 

Lundman 2004; 

Downe-Wamboldt 

1992). 

Personlig assistens 

i hemmet, obotligt 

handikapp orsakad 

av neurologisk 

skada eller 

sjukdom. Fick inte 

lida av afasi eller 

vara intellektuellt 

försämrad. 

Resultatet visade på 6 

olika strategier som var 

att försöka bevara en 

privat sfär, sträva efter 

kommunikation, leta 

efter möjligheter, ta 

initiativ, sträva efter 

insikt och använda sitt 

temprament. 

Huvudtemat som 

framkom var att bevara 

värdighet i nära 

relationer. 
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