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Sammanfattning 

Det vårdvetenskapliga begreppet försoning skapar möjligheter för människan att 
uppleva emotionell tillfredställelse i livet. Försoning sker inom människan och skapar 
en möjlighet att förenas med svåra livsöden. Syftet med litteraturstudien var att belysa 
vad begreppet försoning är och hur det gestaltas i omvårdnad. I resultatet redovisas 
försoningens olika dimensioner inom människan. Försoning kan gestaltas som ett 
mänskligt accepterande, som en mänsklig förmåga att återta kontrollen, som ett 
mänskligt hopp, som en mänsklig förändring och som en mänsklig process. En modell 
presenteras i resultatet för att visa försoningens olika dimensioner som tillsammans 
bildar den inre kärnan den oändliga försoningen. De olika dimensionerna av försoning 
inom människan är i ständig rörelse. Begreppet försoning är inte ett välbeforskat 
begrepp inom vårdvetenskapen, utan det råder kunskapsluckor kring försoning i 
omvårdnad. Om mer evidens tas fram om begreppet försoning i omvårdnad, kan 
sjuksköterskor få redskap att i vårdprocessen förstå och främja försoning hos 
patienter.  
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Abstract 

The nursing scientific concept of reconciliation creates an opportunity for people to 
experience an emotional satisfaction in life. Reconciliation takes place inside the 
human and creates an opportunity to unite with difficult life situations. The purpose of 
this study was to explain what reconciliation is and how it takes shape in nursing. The 
results explain reconciliations different proportions inside the human. Reconciliation 
can be represented as a human acceptance, as a human's ability to regain control, as a 
human hope, as a human change and as a human process. A model in the result 
presents the different proportions of reconciliations. Together the different 
proportions form the infinite of reconciliation that together creates the inner core of 
reconciliation. The different proportions of reconciliation are constantly in motion. 
There is missing evidence for reconciliation in nursing science. If more sciences 
performed, nurses can get implements for the care process to understand how 
reconciliation takes shape in human and how nurses can promote reconciliations for 
patients. 
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Inledning  
I vårdandet är det av betydelse att främja försoning till patienter med ohälsa, för att 
ersätta den osäkerhet som skapas vid sjukdom. Hoppet om en förbättrad livssituation 
vägleder människan mot försoning och upprättar en harmoni inom människan 
(Schaufel, Nordrehaug & Malterud, 2011). Alligood (2014) beskriver Erikssons teori 
som visar att försoning är en del av människans liv. Det sker ständigt förändringar i 
människans liv som gör att människan utsätts för olika livsprövningar. Människan 
måste anpassa sig och slutligen bli ett med sig själv och acceptera livsförändringarna 
(Alligood, 2014). När människan utsätts för livsprövningar är försoning ett sätt att 
bemästra utmaningarna genom att återta kontrollen över livet. Känslan av kontroll 
över livet gör att människan känner en självständighet i livet genom att bli ett med 
sina besvär (Gustafsson, 2008). Gustafsson (2012) förklarar att ett nytt perspektiv i 
livet kan uppstå vid försoning som kan skapa glädje till att fokusera till nya 
utmaningar och känna en tillfredställelse i livet. Försoning är ett sätt att komma i 
kontakt med sin kropp, själ och ande och inte vara beroende av sjukdom. Hälsa är 
något som finns och upplevs inom människan. Försoning skapar en förbindelse från 
människans inre till en god hälsa (Gustafsson, 2008). Forskning om begreppet 
försoning ur ett vårdvetenskapligt perspektiv saknar evidens, vilket gör att det är av 
stor betydelse att belysa begreppet försonings innebörd (Gustafsson, 2008). Begreppet 
evidens kan ha olika meningar. King´s evidens utgår från vad som är evident för den 
unika patienten (Eriksson & Nordman, 2004). Det finns inget som stödjer 
sjuksköterskor i vårdprocessen för att främja försoning hos patienter (Eriksson, 2014).  
Det finns inte något som stödjer sjuksköterskor i vårdprocessen gör att det i 
omvårdnadsstatus och omvårdnadsanamnes saknas evidens om hur försoning sker 
inom människan (Ehnfors & Ehrenberg, 2014). Nationellt och internationellt visar 
litteraturgenomgången att det inte heller finns några omvårdnadsdiagnoser, 
omvårdnadsmål eller omvårdnadsåtgärder om försoning (Heather Herdman, 2013; 
Heather Herdman, 2012; Moorhead, Johnson, Maas & Swanson, 2013; Carpentio, 
2013; Bulechek, Butcher, Dochterman & Wagner, 2013; Johnson, Moorhead, 
Bulechek, Maas & Swanson, 2012; Smith, Turkel & Robinson Wolf, 2012).  

Bakgrund 
Försoningens historiska rörelser inom olika vetenskapsområden  
Begreppet försoning har olika innebörder beroende på inom vilket vetenskapsområde 
försoning nämns. I religionsvetenskapen benämns försoning som att människan får en 
förlåtelse för sina synders skull. Vid oenighet mellan kamrater kan försoning skapas 
genom att en återuppbyggnad av en relation sker. Försoning kan även innebär att 
människan gör en kompensation för sina lagöverträdelser (SAOB, 1927). Begreppet 
försoning härrör från det svenska grundordet forsona som i sin tur skapats från det 
tyska ordet versonen, som står för att fredligt avsluta en strid. Kraftfulla synonymer 
till försoning är förlika, gottgöra och blidka. Andra synonymer som förknippas med 
försoning är acceptera, förlåta och medla (Gustafsson, 2008).  
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Försoning visar sig i varierande dimensioner inom olika vetenskapsområden. 
Begreppet försoning kan inom vetenskapen om religon skildras som att Gud och 
människan förenas med varandra. Inom freds- och konfliktsvetenskap kan försoning 
betyda att två motparter som fört en väpnad konflikt sluter fred. Försoning kan inom 
den sociologiska vetenskapen innebära att barn som blivit bortlämnade försonas med 
den nya adoptionsfamilj (Gustafsson, 2012).  

Vårdvetenskapen är en del av humanvetenskapen. I humanvetenskapen står 
människan i centrum och är ett redskap som underlättar för människan att bilda sig en 
förståelse och en uppfattning av livsvärlden (Gustafsson, 2008; Eriksson, 2012). 
Konsensusbegreppens perspektiv är grundläggande för att ta fram aktuell kunskap 
inom vårdvetenskapens olika delar. Konsensusbegreppens olika delar är 
person/människa, omgivning/miljö, hälsa och omvårdnad/vårdandet. Forskning inom 
nursing och caring traditionen har som mål att nå det goda vårdandet. 
Kunskapsutvecklingen mellan olika vårdvetenskapliga begrepp och verkligheten i 
vården sker parallellt för att kunskapen ska kunna överföras till vårdarbetet. De 
vårdvetenskapliga begreppen har utvecklats för att kunna bilda en förståelse om 
patienters utsatta situationer. Det är därmed möjligt att bilda en djupare uppfattning 
om de olika vårdvetenskapliga begreppen (Bergbom, 2012; Ekebergh, 2012). Efter 
utveckling av begreppet försoning har det mognat till ett grundbegrepp inom 
vårdvetenskapen (Gustafsson, 2012). Ett grundbegrepp har sin centrala del i ett 
kärnbegrepp som beskriver den ursprungliga meningen av begreppet (Eriksson, 
2012). Försoning tillhör kärnbegreppen hälsa och lidande och har även en anknytning 
till människan som upplever försoning (Gustafsson, 2012). Försoning som 
grundbegrepp är ett epistemologiskt- och ett ethosbegrepp. Epistemologiska begrepp 
används för att ta fram ny kunskap inom vårdvetenskapen och har en samhörighet 
med konsenusbegreppen. Ethosbegrepp har som ambition att uttrycka det goda och 
det sanningslika i vårdandet samt förmedla vårdvetenskapens värdegrund (Eriksson, 
2012).  En bredare inblick i den humantistiska kunskapsvärlden innehåller 
uppfattningar om  människan, omvårdnad och hälsa. Olika vårdvetenskapliga begrepp 
är inte direkt förknippat med olika teorier i humanvetenskapen. De vårdvetenskapliga 
begreppen har en övergripande mening inom alla teorier som utvecklats i 
humanvetenskapen. Det är en nödvändigheten att begrepp i den humanistiska 
traditionen har en betydelse och en meningsfullhet, annars går begreppets kraft 
förlorat i vårdarbetet (Austgard, 2012). Försoning har genom åren utvecklats och fått 
ett bredare innehåll till att förklara samspelet mellan människor. Begreppet försoning  
medför att människan kan nå sitt kroppsliga välbefinnande och övervinna lidandet. 
Försoning sker både inom människan och i samspel med andra människor 
(Gustafsson, 2012).  
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Försoning kan utspela sig i två olika former, en yttre och en inre form i förbindelse 
med människans hälsa och lidande. Den yttre formen av försoning utformas som en 
väg in i framtiden och är en process där människan når ett förenande med livet. 
Människan måste uppoffra saker i livet för att nå försoning och skapa nya möjligheter 
i livet. Den inre formen av begreppet försoning beskriver människans djupare 
emotionella relation till försoning.  Det gör att det mänskliga livet inbringar en 
mening. Den mänskliga passionen om ett fullständigt liv är en strävan som uppnås 
med hjälp av försoning och gör livet meningsfullt (Gustafsson 2012). Processen mot 
försoning kan i det människliga livet vara problematiskt. Problemet att nå försoning 
tar då all uppmärksamhet och människan tappar fokus mot sitt inre. När människan 
förlorat uppmärksamheten till sitt inre kan människan inte koncentrera sig på att 
försonas med livssituationen. När människan åstadkommer försoning sammanförs 
hälsan och lidandet som öppnar upp för nya möjligheter i livet (Gustafsson, 2012). 
Försoning är en betydelsefull del för människor som i en traumatisk händelse gått 
miste om närstående. För att acceptera det som inträffat  krävs det att ett hopp 
inbringas för att orka gå vidare i livet (Roxberg, Burman, Guldbrand, Fridlund  & 
Barbosa da Silva, 2010).        

Begreppet försonings position i vårdteorier och modell 
Alligood (2014) beskriver Erikssons definition om begreppet försoning som är starkt 
relaterat till lidande. Försoning innebär att människan förenas med en livssituation. 
Försoningen skapar en framtidstro trots det lidandet människan genomgått (Alligood, 
2014). Försoning är ett begrepp som skildras i Erikssons Caritativa vårdteori 
(Gustafsson, 2008) beskriver att lidandet handlar om att kunna utstå påfrestningar i 
livet. Människan har två alternativ, antingen försonas människan med livet eller blir 
kvar i lidandet. Försoning skapar en möjlighet för människan att förenas med lidandet 
och ger människan en chans till att se livet ur ett nytt perspektiv (Gustafsson, 2008). 
Försoning är en del av lidandets olika dimensioner. När människan utsätts för lidande 
övervinns motgångarna med hjälp av försoning. Lidandet medför svårigheter som 
kräver att människan försonas med livssituation för att bevara sin självständighet. Vid 
ett nära avslut med livet kan försoning hjälpa människan att bli ett med sitt öde och 
skapa ett nytt liv bortom döden (Eriksson, 1994). Eriksson (1994) beskriver 
försoningens dimensioner i kristendomen som att gudaväsendet utbringar försoning 
till sina efterföljare. Kärleken har en förbindelse med försoningen och människan kan 
först nå försoning med hjälp av Gud (Eriksson, 1994).   

Modellen T.R.U.S.T har utformats av Scott Barss (2012) och består av fem olika delar 
där bokstaven R i modellens titel står för det engelska ordet reconciliation, som på 
svenska betyder försoning. Modellen är utvecklad för att kunna förstå patienters 
andliga behov i vården samt vara holistiskt hälsofrämjande för vårdpersonal. Med 
tillämpning av modellen i vårdandet kan en trygghet råda i varje patients egenförmåga 
till att nå välbefinnande. Försoning kan innebära att människan förenas med 
ouppklarade frågor i livet eller når ett accepterande i en kritisk livssituation.  
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Modellen beskriver att försoning kan upprätta en förlåtelse och påverka människan 
positivt både kroppsligt och emotionellt. När människan befinner sig i en utsatt 
situation, kan försoning vara ett hjälpmedel för att övervinna lidandet. Försoningen 
upprätthålls genom att människan får handräckning med hjälp av stöd och tid. När 
sjukvårdpersonal använder en reflekterande dialog med patienter genererar det i att 
försoning lättare kan uppnås (Scott Barss, 2012). Andra teoretiker som nämner 
begreppet försoning är Cullberg som har sitt utgångsläge inom psykiatrisk forskning 
där försoning är en del av döendets olika faser. När en människa står inför döden 
genomgår människan olika psykologiska stadier. Försoningen upprättas via ett 
accepterande av livssituationen (Cullberg, 2006).   

Försoning i den vårdande relationen 
Människan har ett inre behov av att kunna skapa försoning. Behovet av att försonas 
finns som ett grundläggande beteende hos människan och är i ständig aktivitet 
(Gustafsson, 2012). Mänsklig försoning kan beskrivas som en känsla av att kunna ta 
ansvar över livet och hitta en väg tillbaka efter sjukdom. Patienter upplevde försoning 
som ett sätt att möta sig själv och acceptera den fysiologiska kroppen. När försoning 
uppnåddes skapades en känsla av meningsfullhet och patienter kunde känna en 
kroppslig tillfredställelse (Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003). Försoning är en 
process som kan liknas med att människan i livet genomgår utmaningar i strävan mot 
försoning (Asbring, 2000). Vid livets slutskede genomgår människan en process mot 
försoning för att förlikas med sitt öde. I väntan på döden i svåra sjukdomstillstånd 
upplevde patienter försoning när de blickade tillbaka på sina levda år. De svårt sjuka 
patienterna sammanfattade livets goda stunder tillsammans med nära och kära. Vid 
försoning med livets slutskede kunde de svårt sjuka patienterna våga prata öppet med 
närstående om efterlevnadsfrågor (Benzein, Norberg, Saveman, 2001). Människor 
som drabbats av kronisk hjärtsjukdom upplevde försoning som det ända sättet att 
kunna bemästra livets utmaningar. Människorna uppfattade försoning som ett 
förenande med sig själv och livssituationen (Johansson, Dahlberg, Ekebergh, 2003). 
Vid en kronisk diagnos har människor en lång erfarenhet av sjukdomens karaktär. Då 
människan fått en diagnos fastställd sent i sjukdomsförloppet förlängs 
försoningsprocessen (Asbring, 2000). När försoningen uppnåtts upplevde 
människorna en tillfredställelse och kunde se möjligheter i livet. De positiva 
känslorna som upplevdes vid försoning av människorna avspeglade försoningens kraft 
(Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003). När sjukvårdspersonal har försoning som 
bas i  vårdarbetet främjar det den vårdande relationen mellan patienter och 
sjukvårdspersonal. Med kunskap om försoningsprocessens olika dimensioner hos 
människan, kan en uppfattning om var patienten befinner sig i försoningsprocessen 
skapas hos sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonal som möter människor i olika kriser 
kan bistå patienterna i försoningsprocessen, men kan aldrig skapa försoning. 
Sjukvårdspersonal bör ha kännedom om försoningsprocessen för att kunna stödja 
patienter i vårdandet (Gustafsson, 2012).  
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Kunskap om försoningsprocessen ger en förståelse om det emotionella 
utvecklingslopp som pågår inom människan. När sjukvårdspersonal får vetskap om 
begreppet försoning inbringas möjligheter att på ett humanistiskt förhållningssätt 
vårda patienter (Gustafsson, 2012). Sjuksköterskor som begått misstag i arbetet kunde 
nå försoning vid lärdom av misstagen och därefter fortsätta sträva mot nya mål och 
utmaningar (Berggren & Severinsson, 2003).  I arbetet som nyanställd sjuksköterska 
genomgår människan en försoningsprocess till den nyblivna rollen i arbetslivet. En 
nyfikenhet skapas hos de nyanställda sjuksköterskorna när arbetskollegor uppmuntrar 
sjuksköterskorna i vårdarbetet. Vid uppmuntran i arbetslivet kan de nyanställda 
sjuksköterskorna lättare genomgå processen till försoning med livssituationen. 
Försoningen väckte en vilja hos de nyanställda sjuksköterskorna till att nå nya mål i 
arbetslivet (Reising, 2002). 

Problemformulering  
Det vårdvetenskapliga begreppet som valts ut att utforskas var vad försoning är och 
hur försoning gestaltas i omvårdnad. Försoning är betydelsefullt och sker i vårdandet 
där patient och sjukvårdspersonal står i fokus. Försoning är ett diffust begrepp som 
inte uppmärksammas tillräckligt i vården och är en del av den emotionella människan. 
Målet med litteraturstudien var att få en överblick om hur försoning visar sig i 
omvårdnad. Studien kan medvetanadegöra och visa den aktuella forskningen om det 
vårdvetenskapliga  begreppet försoning. Tidigare forskning är begränsat och 
litteraturstudien om begreppet försoning kan uppmärksamma och påvisa bristfällig 
evidens. Med större kunskap om begreppet försonings olika dimensioner i människan 
gör det lättare för sjuksköterskor att utgå från king´s evidens. Studien kan vara ett stöd 
för sjuksköterskor i  det goda vårdandet för den unika patienten i den unika 
omvårdnadssituationen.   

Syfte 
Syftet var att belysa vad begreppet försoning är och hur det gestaltas i omvårdnad. 

Metod  
Studien som genomförts var en empirisk litteraturstudie som följer forskningens 
utvecklingsgång enligt Forsbergs och Wengströms (2013) mall för litteraturöversikter. 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) är en litteraturstudie en sammanställning av 
det beforskade materialet som finns inom de valda forskningsområdet. Studien som 
utförts har utgångsläget i området omvårdnad. De kliniska riktlinjerna enligt 
Halmstad Högskola för examensarbete och skriftliga uppgifter inom omvårdnad 
(2014) har använts parallellt som ett stöd under arbetsprocessen.  
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Datainsamling 
Tidigare forskning kring begreppet försoning är begränsat. Det finns ingen enighet 
om begreppet försoning och dess betydelse bland forskare och vårdvetenskapliga 
teoretiker (Gustafsson, 2012). Utifrån det skapades enligt Forsberg & Wengström 
(2013) en problemformulering som mynnade ut i ett syfte. Inledningsvis gjordes en 
fritextsökning av ordet reconciliation för att identifiera den forskning som fanns kring 
begreppet försoning. De olika databaserna som användes var CINAHL, PubMed, 
Web of science: Medline, PsychInfo, Cochrane Libary (Karlsson, 2012; Forsberg & 
Wengström, 2013) och SwePub. Ett helikopterperspektiv utfördes enligt Friberg 
(2012) som gav en överblick av de vetenskapliga artiklarna som var publicerade om 
begreppet försoning. Sökorden grundade litteraturstudien (Forsberg och Wengström, 
2013; Henricson, 2012). Sökorden försoning, omvårdnad och omsorg valdes ut för att 
besvara syftet. Sökorden översattes från engelska till svenska  (Nordstedts engelska 
ordbok, u.å.). Följande fritextsökord användes i de olika sökningarna: reconciliation, 
nursing och caring, se tabell 1 bilaga A. 

Fortsättningsvis gjordes fritextsökningar i databaserna med sökorden. Karlsson (2012) 
beskriver booleska operatorer som verktyg för att specificera sökningarna. De 
booleska operatorer som användes var AND, OR och NOT i olika kombinationer för 
att få fram vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. Frassökning användes på 
samtliga sökord för att komma åt närliggande ord. När AND placeras mellan två ord 
tvingas de ingå i sökresultaten. När OR placeras mellan två ord innebär det att bara ett 
ord behöver vara med i sökresultatet. När NOT används blir sökningarna mer 
detaljerade och ordet som placerades efter NOT exkluderas i sökningarna (Karlsson, 
2012; Friberg, 2012). Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan hjälp fås av 
bibliotekarie för att strukturera sökningarna. Möte bokades med biblotekarien 
Elisabeth Frigell (personlig kommunikation, 3 mars 2015) för expert hjälp. Hon 
bidrog med ytterligare sökningskombinationer för att utöka sökområdet. Trunkering 
användes på nurs iform av en stjärna * genomgånde i sökningarna tillsammans med 
de övriga sökorden. En kombination med de booleska operatorerna, frassökning och 
begränsningsfunktioner användes i samtliga databaser, se tabell 2 bilaga B (Karlsson, 
2012; Friberg, 2012).  
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Tabell 1 Inklutions- och exlusionskriterier  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forsberg & Wengström, 2013) 

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen CINAHL  

Databasen visar enligt Karlsson (2012) ett vetenskapligt innehåll specificerat på 
omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi, där vetenskapliga artiklar går att finna 
(Forsberg & Wengström, 2013). Inledningsvis gjordes en fritextsökning på ordet 
reconciliation för att få en helikopteröversikt (Friberg, 2012) kring utbudet av 
vetenskapligt material. Därefter gjordes en sökning på ämnesord utifrån sökordet 
reconciliation. Karlsson (2012) beskriver att ämnesord i CINAHL kallas för CINAHL 
Headings. Resultatet på sökning av ämnesord matchade inte mot syftet med 
litteraturstudien och uteslöts ur sökningarna. Därefter genomfördes en fritextsökning 
med sökorden reconiliation, nursing och caring med hjälp av den booleska 
operatoren AND. Begränsningsfunktionen var att de vetenskapliga artiklarna skulle 
vara publicerade inom en tio års period och frassökning användes (Karlsson, 2012; 
Friberg, 2012). Sökningen resulterade i 12 träffar, där 12 abstrakt lästes. Två 
vetenskapliga artiklar kontrollerades där en vetenskaplig artikel tidigare påträffats ur 
tidigare sökningar. Slutligen behölls två vetenskapliga artiklar för vidare 
kvalitetsgranskning. Efter experthjälp i databasen CINAHL med bibliotekarien Frigell 
(personlig kommunikation, 3 mars 2015) breddades sökningarna med hjälp av 
trunkering på nurs* och med hjälp av de booleska operatorerna. De booleska 
operatorerna OR och NOT användes där medication reconciliation uteslöts (Friberg, 
2012; Karlsson, 2012). I sökningarna tillämpades frassökning samt en annorlunda 
kombination av sökorden, se tabell 2, bilaga B. Sökningen resulterade i 77 träffar där 
sex vetenskapliga artiklar tidigare hittats i andra databaser.  

Inklutionskriterier Exlusionskriterier 

Försoning skulle ha 
ett samband med 
omvårdnad 

Försoning som var 
associerat till den 
medicinska processen i 
människokroppen 
exkluderades 

Artiklarna skulle vara 
publicerade mellan 
åren 2005-2015 

 

Abstrakt finnas 
tillgängligt 

 

Försoning, 
omvårdnad och 
omsorg skulle finnas 
med i titel, syfte eller 
resultat.  
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Tjugosju abstrakt lästes igenom som slutligen resulterade i tre vetenskapliga artiklar 
för vidare kvalitetsgranskning.  

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen PubMed 

Databasen har en specialité i omvårdnad, tandvård och medicin och består till mesta 
dels av vetenskapliga artiklar. För att skapa förståelse om vilket material som fanns 
publicerat om försoning i databasen gjordes en fritextsökning på sökordet 
reconciliation  (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012). Därefter gjordes en 
sökning på ämnesord som i PubMed enligt Karlsson (2012) heter Medical Subject 
Headings (MeSH). Det resulterade inte i några relevanta ämnesord relaterat till syftet 
med litteraturstudien. Sökningen utvecklades med en fritextsökning av sökorden 
reconciliation, nursing och caring. De verktyg som användes var den booleska 
operatoren AND och frassökning. Begränsningsfunktionerna fastställdes till att de 
vetenskapliga artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år, innehålla ett abstrakt och vara 
på engelska (Karlsson, 2012; Friberg, 2012). Sökningarna resulterade i sju 
vetenskapliga artiklar varav sex kontrollerades och slutligen valdes tre vetenskapliga 
artiklar ut som sparades. För att bredda sökningen i databasen ytterligare togs hjälp av 
biblotekarien Frigell (personlig kommunikation, 3 mars 2015). Mötet skapade nya 
sökningar med hjälp av trunkering på nurs* i kombination av tillkommande booleska 
operatorerna NOT och OR, samt frassökning. Sökningen resulterade 226 träffar där 
10 vetenskapliga artiklar redan blivit sparade till en kvalitetsgranskning. Femtio 
abstrakt lästes igenom där 21 vetenskapliga artiklar kontrollerades som resulterade i 
två vetenskapliga artiklar som arkiverades för vidare kvalitetsgranskning.    

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen Web of Science: Medline 

Databasen är en form av PubMed men som kräver betalning för användning. Den är 
specialicerad liksom PubMed i områderna omvårdnad, medicin och tandvård 
(Karlsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2013). För att skapa en helhetsbild av 
begreppet försoning genomfördes inledningsvis ett helikopteröversikt (Friberg, 2012). 
En fritextsökning gjordes på ordet reconciliation. I Medline är ämnesorden 
strukturerat på liknande sätt som i PubMed där MeSH termer används (Karlsson, 
2012). Vid sökning på MeSH termer för ordet reconciliation framkom inga relevanta 
träffar som svara på syftet med litteraturstudien. Vidare fritextsökningar genomfördes 
med sökorden reconciliation, nursing och caring. Med hjälp av verktygen booleska 
operatoren AND och frassökning. Begränsningsfunktionen var att de vetenskapliga  
artiklarna skulle vara publicerade inom en 10 års period (Karlsson, 2012; Friberg, 
2012). Sökningen resulterade i 176 träffar där fyra vetenskapliga artiklar redan hade 
reserverats för kvalitetsgranskning i tidigare sökningar. Femtio abstrakt lästes igenom 
varav 12 vetenskapliga artiklar granskades och tre vetenskapliga artiklar ansågs vara 
av betydelse för syftet med litteraturstudien. Efter möte med Frigell (personlig 
kommunikation, 3 mars 2015) väcktes nya ideér om sökkombinationer samt 
användning av sökverktyg. Därefter genomfördes en sökning med trunkering på 
nurs*. 
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Ytterligare användning av de booleska operatorerna NOT och OR samt frassökning 
gjordes. Det resulterade inte i några ytterligare vetenskapliga artiklar som var av 
intresse för litteraturstudien. 

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen PsycINFO 

Databasen innehåller olika psykologiska vetenskapliga tidskrifter, böcker och 
forskningstexter i områderna omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013; 
Karlsson, 2012). Inledningsvis genomfördes en fritextsökning på ordet reconciliation 
för att få en inblick om begreppet och skapa en översikt av publicerat material om 
försoning (Friberg, 2012). Sökning på ämnesord om försoning genomfördes men gav 
inga träffar som var relaterat till omvårdnad och omsorg. Sökningen påbörjades därför 
direkt med en fritextsökning med sökorden reconciliation, nursing och caring.  Den 
booleska operatoren AND och frassökning användes som hjälp. 
Begränsningsfunktionen som användes faställdes till 10 år (Karlsson, 2012). 
Sökningen resulterade i 13 träffar varav fyra vetenskapliga artiklar påträffats i tidigare 
databaser. Nio abstrakt lästes och nio kontrollerades men inga vetenskapliga artiklar 
valdes att sparas för ytterligare granskning då de inte var av relevans. Efter mötet med 
bibliotekarien Frigell (personlig kommunikation, 3 mars 2015) utvecklades 
sökmetoderna. En tillämpning av de booleska operatorerna OR och NOT gjordes samt 
trunkering på nurs* och frassökning (Karlsson, 2012). De begränsningsfunktioner 
som användes var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade inom en 10 
års period, vara på engelska och bestå av vetenskapliga artiklar. Resultatet visade 137 
träffar varav 11 vetenskapliga artiklar hade påträffats i tidigare sökningar. Alla titlar 
lästes och 12 abstrakt lästes igenom men inga relevanta vetenskapliga artiklar av 
hittades.        

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen SwePub 

Databasen är utformad för att söka efter vetenskapliga tidskrifter och avhandlingar 
som blivit offentliggjorda av svenska myndigheter, universitet och högskolor 
(LIBRIS- Nationella Bibliotekssystem, u.å.). Inledningsvis genomfördes en 
fritextsökning på ordet reconciliation för att anlägga ett helikopterperspektiv över 
begreppet försoning (Friberg, 2012). I databasen fanns ingen sökfunktion på 
ämnesord, vilket gjorde att ingen sökning av ämnesord var aktuell. En fritextsökning 
genomfördes med hjälp av sökorden från tidigare sökningar i andra databaser. 
Sökorden reconciliation, nursing och caring användes i kombination med den 
booleska operatoren AND och frassökning (Karlsson, 2012; Friberg, 2012). Det 
framkom 20 träffar varav fyra träffar redan hittats i andra databaser. Tio abstrakt 
lästes igenom och en vetenskaplig artikel kontrollerades men uppfyllde inte kraven till 
att arkiveras för ytterligare kvalitetsgranskning. Efter expert hjälp av bibliotekarien  
Frigell (personlig kommunikation, 3 mars 2015) utvecklades sökorden ytterligare. 
Sökningen genomfördes med trunkering på nurs* och de booleska operatorerna OR 
och NOT användes samt frassökning.  
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Begränsningsfunktionen som användes var att träffarna skulle vara tidskriftartiklar 
(Karlsson, 2012; Friberg, 2012). Det resulterade i 28 träffar varav sju redan arkiverats 
för vidare kvalitetsgranskning. Tre abstrakt lästes men inga vetenskapliga artiklar 
hade material nog för att besvara syftet med litteraturstudien. 

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen Cohcrane Libary 

Databasen består av ett vetenskapligt system som lagrar vetenskaplig forskning av 
hög kvalite för att främja evidensanpassade behandlingsmetoder inom hälso och 
sjukvården. En samlad grupp forskare tar systematisk fram översikter inom olika 
områden som benämns vid namnet Cocrane-översikter (Karlsson, 2012; Forsberg och 
Wengström, 2013). Inledningsvis gjordes en fritextsökning på ordet reconciliation för 
att få ett helikopterperspektiv på begreppet försoning. Därefter gjordes en ämnesords 
sökning av MeSH termer för att identifiera eventuella ämnesord som svarade mot 
syftet med litteraturstudien. Det som framkom ur sökningen var endast medical 
reconciliation vilket var en exklusionskriterie (Friberg, 2012; Karlsson, 2012). 
Fortsättningsvis genomfördes en fritextsökning med de booleska operatoren AND och 
frassökning som resulterade i två träffar. De vetenskapliga artiklarna granskades men 
var inte av relevans för att besvara syftet med litteraturstudien. En mer detaljerad 
fritextsökning genomfördes för att kontrollera ämnesområdet ytterligare. Trunkering 
användes på nurs*, de booleska operatorerna OR och NOT samt frassökning. 
Sökningen resulterade i två träffar som granskades och ansåg inte vara av betydelsen 
för litteraturstudien (Karlsson, 2012; Friberg, 2012).   

Sammanfattning 

Efter sökning i de olika databaser hade totalt 889 träffar framkommit. I första 
granskningsprocessen kontrollerades att ordet reconciliation förekom i titel, syfte 
eller som ett bifynd i resultatet i samband med nursing och caring. Vetenskapliga 
artiklar som uppfyllde kraven i första urvalet arkiverades till ett andra urval och för 
vidare kvalitetsgranskning. I andra urvalet exkluderades vetenskapliga artiklar som 
påträffats i andra databaser och som inte hade tillräckligt med information som gick 
att använda i resultatet i litteraturstudien. I tredje urvalet återstod 14 vetenskapliga 
artiklar som svarade mot syftet med litteraturstudien. De vetenskapliga artiklarna 
valdes ut för att kvalitetsgranskas och besluta om de var av tillräcklig vetenskaplig 
kvalité (Friberg, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). Kvalitetssäkring är en 
utvecklingsgång för att identifiera den kvalité som de vetenskapliga artiklarna 
besitter. Sökningarna som genomfördes resulterat endast i vetenskapliga artiklar av 
kvalitativ metod. Den modell som användes för att granska de kvalitativa 
vetenskapliga artiklarna beskrevs av Wallgren och Henricson (2012). Begreppen 
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet användes för att 
säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalité och redovisas i artikelöversikterna, se 
tabell 3, bilaga C. Även Fribergs (2012) mall för granskning av kvalitativa studier var 
ett hjälpmedel för att stötta upp processen att bearbeta materialet.  
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Efter att kvalitetsgranskningarna hade genomförts i det tredje urvalet särskiljdes 
begreppet försonings position i de olika vetenskapliga artiklarna. Alla vetenskapliga 
artiklar återstod i urval tre och var av relevans för att kunna besvara syftet med 
litteraturstudien. Dock plockades en vetenskaplig artikel bort för att belysa den 
aktuella forskningen i inledningen. I resultatet presenteras tretton vetenskapliga 
artiklar (Forsberg och Wengström, 2013).  

Databearbetning 
De vetenskapliga artiklarna bearbetades systematiskt enligt Forsberg och Wengström 
(2013) och innebär att en analys av de vetenskapliga artiklarnas innehåll genomförs. 
En översikt av begreppet försonings position i de olika vetenskapliga artiklarna 
genomfördes, genom att samtliga vetenskapliga artiklar lästes igenom på datorn. De 
vetenskapliga artiklarna skrevs därefter ut i pappersformat i ett exemplar. 
Inledningsvis påbörjades databearbetningen genom att de vetenskapliga artiklarna 
lästes igenom enskilt för att sedan göra en avstämning tillsammans som 
rekommenderas av Friberg (2012). Frågor som inspirerats från hermeneutisk metod 
användes som ett stöd i databearbetningen av de utskrivna vetenskapliga artiklarna, 
för att nå fram till försoningens olika dimensioner hos människan (Forsberg & 
Wengström, 2013; Herrström, 2011). Den hermeneutiska metoden används för att 
skapa ett samband och en förståelse för människans handlande. Frågorna vad, var, hur 
och varför kan användas som ett stöd för att analysera vetenskapliga artiklars innehåll 
(Forsberg & Wengström, 2013). De sex betjänterna varför,vad, när,vem, var och hur 
är redskap för att ifrågasätta olika texters innebörd  (Herrström, 2011). Frågor som 
inspirerats av hermeneutisk metod och de sex betjänterna användes som ett stöd för 
att kunna analysera de vetenskapliga artiklarna. Vad är och vad kan försoning vara 
inom omvårdnad? (Forsberg & Wengström, 2013; Herrström, 2011). Hur är och hur 
kan försoning gestaltas eller vara i omvårdnad? (Forsberg & Wengström, 2013; 
Herrström, 2011). När kan försoning uppkomma i omvårdnad? (Herrström, 2011). 
Var kan försoning visa sig i omvårdnad? (Forsberg & Wengström, 2013; Herrström, 
2011). Vilken form är eller kan försoning vara i omvårdnad? (Eriksson, 2012). Varför 
kan försoning uppkomma i omvårdnad? (Forsberg & Wengström, 2013; Herrström, 
2011).   

Fribergs (2012) beskrivning av hur en analys av data bör genomföras användes som 
ett stöd i analysprocessen. Vid bearbetning av materialet användes enskilt 
markeringspennor för att markera begreppet försonings position i de olika utskrivna 
vetenskapliga artiklars resultat. Därefter gjordes en gemensam sammanställning av 
begreppet försonings olika dimensioner i ett eget dokument för att överblicka det 
material som framkommit ur de enskilda analyserna. Det väsentliga materialet 
översattes sedan från engelska till svenska. Det söktes tillsammans likheter och 
skillnader hos begreppet försoning i den framtagna datan och en diskussion fördes 
tills konsensus uppnåddes om försoningens olika dimensioner (Friberg, 2012).  
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Data delades därefter in i olika kategorier i form av återkommande likheter och 
skillnader i de olika vetenskapliga artiklarna. Så småningom bildades fem olika 
rubriker som presenteras i resultatet om hur försoning gestaltas i omvårdnad. 
Försoning identifierades som ett mänskligt accepterade, mänsklig förmåga att återta 
kontrollen, mänskligt hopp, mänsklig förändring och mänsklig process. De olika 
kategorierna sammanställdes i resultatet genom att delarna där försoning förkom 
bearbetades och placerades under tillhörande kategori (Friberg, 2012). En modell och 
ett nytt begrepp för hur försoningens dimensioner gestaltas i omvårdnad framtogs. 
Begreppet den oändliga försoningen presenteras som den inre kärnan av försoningens 
rörelser i människan.   

Forskningsetiska övervägande 
I vårdvetenskaplig forskning bedrivs vetenskapen för att främja människors hälsa och 
för civilisationens utveckling. För att kunna bedriva den vårdvetenskapliga 
forskningen används människan som en tillgång för att nå ett nytt vetande. När 
människan används som ett redskap för att nå ny kunskap kan det innebära ett 
risktagande för människan (Kjellström, 2012; Forsberg och Wengström, 2013). Etik 
är ett betydelsefullt perspektiv i all vetenskaplig forskning (Forsberg och Wengström, 
2013). Enligt Kjellström (2012) har forskningsetiken utformats för att skapa en 
säkerhet för de deltagande i olika forskningsstudier, för att inte människans frihet eller 
dignitet ska hotas. För att säkerställa att inte forskning bedrivs på ett sådant sätt att det 
skadar eller kränker människan har olika grundläggande principer och lagar tagits 
fram (Kjellström, 2012). Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003:460) innehåller bestämmelser om hur forskning på människor får bedrivas. 
Forskning får inte lov att utövas så att människans värdighet kränks.  Om fara finns 
för deltagarna i den vetenskapliga studien måste forskningen godkännas av en etisk 
kommiteé för att få lov att utövas. Personuppgiftslagen (SFS 1998: 204) reglerar så att 
deltagarnas personuppgifter i forskningsstudien behandlas på ett korrekt sätt. Av de 
vetenskapliga artiklar som använts i resultatet hade 10 av de 13 blivit godkända av en 
etisk kommiteé. Genomgående i de vetenskapliga artiklarna som blivit godkända av 
en etisk kommiteé diskuterade författarna hur etiken behandlades i studien och även 
hur deltagarnas rättigheter uppfylldes. De vetenskapliga artiklarna som inte fått ett 
godkännande från en etisk kommitte hade ingen redogörelse kring de etiska 
aspekterna. Efter kvalitetsgranskning av de tre vetenskapliga artiklar som inte hade 
blivit godkända av en etisk kommiteé bestämdes vikten av nytta och risker 
(Kjellström, 2012). De vetenskapliga artiklarna ansågs inte kränka deltagarnas 
mänskliga rättigheter eller att människorna utsattes för fara.   
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Egna etiska reflektioner  

För att förstå begreppet försoning betydelse i omvårdnad krävs att forskaren uppfattar 
människans subjektiva upplevelse på djupet. Majoriteten av det beforskade materialet 
om begreppet försoning är av kvalitativ metod. När en forskare vill undersöka en 
människas inre känslor och tankar är det känsligt och deltagaren väljer frivilligt  att 
berätta om upplevelserna. Det är ett risktagande som kan innebära att en skada eller 
sårbarhet hos människan uppstår om inte mötet utförs med försiktighet och respekt till 
människorna i studien. Det är av vikt att belysa begreppet försoning i omvårdnad. Det 
är av stor betydelse att sjuksköterskor kan se och möta patienter i utsatta situationer. 
Sjuksköterskan bör ha en förståelse för hur försoningen är verksam och vilka 
svårigheter som kan uppstå vid längtan efter att nå försoning.  

Resultat 
Mänsklig försoning som ett accepterande 
I  alla människors liv finns det framgångar och motgångar som på ett eller annat sätt 
påverkar människor. Vid sjukdom möts människan av ett lidande och en sorg kan 
bildas. När människa vågar möta lidandet är det en betydelsefull del för att nå 
försoning genom acceptans (Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & Rosenvinge, 2012). 
Människan kan först nå försoning efter att ha upplevt situationer som påverkat 
människans liv negativt. Människan inser vid svåra livssituationer att det som har 
utspelat sig inte kan ändras. En acceptans uppstår och människan blir ett med sig själv 
och livssituationen (Gustafsson, Wiklund-Gustin & Lindström. 2010). När människan 
väljer att acceptera tillvaron skapar det en chans att se världen med nya ögon. Genom 
att sträva mot det positiva som livet har att erbjuda kan försoning med livets 
oförutsägbara händelser uppnås (Gustafsson, Wiklund-Gustin & Lindström, 2010). 
Med hjälp av acceptans till ohälsa kan försoning uppnås men accepterandet ger ingen 
förlåtelse till det som varit, utan skänker en inre frid (Pettersen, Thune-Larsen, Wynn 
& Rosenvinge, 2012). För att uppnå den slutliga försoningen krävs det att människan 
accepterar livet som har varit. Människan bör inte nedvädera det tidigare livet utan 
fokusera mot framtiden (Gustavsson, Wiklund-Gustin & Lindström, 2010). I livet 
utsätts människan av förluster på olika sätt. För att uppnå försoning med 
livssituationen krävs ett accepterande. Förlust för människan kan upplevas i olika 
former, att förlora en närstående eller att uppleva en försvagad hälsa (Ness, Hellzen & 
Enmarker, 2014). I situationer där människan behöver medicinskt stöd för att klara av 
situationen måste först en acceptans ske. Acceptansen sker genom att människan 
känner en tillfredställelse till livet för att slutligen kunna försonas (Kjaergaard, 
Foldgast & Dykes, 2007).  
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Vid en diagnostiserad kronisk neurologisk sjukdom kan människan uppnå försoning 
genom ett accepterande av diagnosen. Det möjliggör hälsa trots att människan lever 
med en obotlig sjukdom (Haahr, Kirkevold, Hall & Østergaard, 2010). När människan 
utsätts för hårda fysiska och psykiska påfrestningar vid förlossning är det en 
nödvändighet att skapa acceptans till tillvaron. Vid uppnådd acceptans skapas en 
tillfredställelse och en chans att försonas med tillvaron möjliggörs (Kjaergaard, 
Foldgast & Dykes, 2007).  Kvinnor med psykisk instabilitet upplevde en längtan av 
försoning för att bli accepterad som människa. Vid ett accepterande av människor i 
omgivningen var det ett steg närmare för kvinnor med psykisk instabilitet att försonas 
med diagnosen. En acceptans till tidigare erfarenheter av den psykiska instabiliteten 
skapade en känsla av förlåtelse till sig själv (Holm, Berg & Serverinsson, 2009). När 
sjuksköterskor gjort ett felaktigt handlande i vårdarbetet är accepterandet till det som 
skett ett sätt att försonas med misstaget för att gå vidare i yrkeskarriären (Crigger & 
Meek, 2007). Genom att ha en positiv inställning till livet underlättar det till ett 
accepterandet mot försoning (Ness, Hellmarker & Enmarker, 2014). 

Försoning som mänskliga förmåga att återta kontroll  
Vid sjukdom kan människan försonas med livserfarenheter med hjälp av en fördjupad 
kunskap om sjukdomen. Erfarenhet om sjukdom kan hjälpa människan att känna 
trygghet och kontroll. Myrin- Westesson, Baghaei och Friberg (2012) visar att 
människor med självständighet i att kunna utföra handlingar som berör 
sjukdomstillståndet gav en känsla av kontroll och trygghet. Känslan av trygghet och 
kontroll underlättade för människan att hantera svåra livssituationer. De kände eget 
ansvar att självständigt kunna fatta kloka avgörande beslut för hälsan utan att rådfråga 
vårdpersonal. Koncentrationen var inte på sjukdomen utan på det positiva 
hälsoperspektivet där människan var stabil och förenad med livet (Myrin- Westesson, 
Baghaei, & Friberg, 2012). När människan drabbas av ohälsa vänds hela människans 
livsvärld upp och ner. Försoning handlar om att ta kontrollen över livssituationen och 
inte låta sjukdomen ta makten över livet (Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & 
Rosenving, 2012). När människan upplever kontroll över den egna kroppen tillåts inte 
diagnosen ha kontrollen över människan och försoning är möjlig (Cooper, Collier, 
James, & Hawkey, 2010). Människor med ätstörningsproblematik upplevde försoning 
som en väg tillbaka till det normala livet utan tvångstankar. Vid försoning med 
ätstörsningsproblematiken hade människan kontroll över kroppen och inte sjukdomen 
(Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & Rosenvinge, 2012). I Cooper et.al (2010) nämns 
ett citatet av en man som försonats med sin inflammatorisk tarmsjukdom  ”I have 
colitis, colitis dosen´t have me” (s.1505). Försoning kan uppnås när människan 
känner en självständighet i sjukdomstillståndet och upplever ett större eget ansvar för 
att utföra medicinering på egen hand, utan sjuksköterskors hjälp (Cooper, Collier, 
James, & Hawkey, 2010). I mötet med försoning uppnår människan ett tillstånd där 
sjukdom inte kontrollerar utan istället öppnar upp för nya möjligheter (Haahr, 
Kirkevold, Hall & Ostergaard, 2010).  

 14 



 

Vid ett förlorande av en nära vän kan människan uppleva en känsla av tomhet och ett 
utanförskap i livet till följd av bearbetningen av förlusten. För att uppnå försoning 
krävs att människan tar kontroll över livet och gör vardagen meningsfull, för att 
överleva även om känslan av sorg fortfarande finns kvar (Gustafsson, Wiklund-Gustin 
& Lindström, 2010). 

Försoning som ett mänskligt hopp 
När människan befinner sig i en utsatt situation vid sjukdom hjälper hoppet 
människan mot försoning. Försoningen gör att människan vågar möta och förenas 
med diagnosen. Hoppet stödjer människan att se en framtid och att inte enbart 
fokusera på svårigheter som kan uppkomma av ohälsan. Om hoppet finns reduceras 
många faktorer som exempelvis rädsla som kan påverka människan negativt i 
processen mot försoning. Människan kan med hjälp av försoning upprätta en 
förlåtelse till livet (Myrin-Westesson, Baghaei & Friberg, 2012). Människor som levt 
med neurologisk sjukdom en längre tidsperiod miste hoppet om att bli fysiskt 
återställd.  Behandlingsmetoderna hade inte visat sig göra några häpnadsväckande 
förbättringar för människorna. För att försonas med det svåra tillståndet fokuserade 
människorna istället på att leva i nuet och koncentrera sig på egna färdigheter. För att 
reducera besvikelsen om de kroppsliga förlusterna skapades en hoppfullhet genom att 
se dem positiva stunderna i nuet. Försoningen handlade om att inte ha höga 
förväntningar inför framtiden (Haahr, Kirkevold, Hall & Østergaard, 2010). När 
människan gått miste om en familjemedlem på en intensivvårdsavdelning är en 
positiv inställning ett sätt att bemästra sorgen och försonas. Familjemedlemmarna 
fokuserade på att den nära anhörige vilade i frid och inte längre led, det hjälpte 
familjemedlemmarna att nå försoning. För att förenas med det som inträffat riktades 
tankarna på att det var livets gång och att människor lämnar jorden med tiden (Fridh, 
Forsberg & Bergbom, 2009). Hoppfullhet skapades genom att patienter med hemofili 
kände en trygghet till den aktuella forskningen om hemofili för att enklare kunna 
försonas med sjukdomen. Hoppet om försoning växte när människan fick ett 
bekräftande att forskning pågår och att behandlingmetoderna ständigt utvecklas 
(Myrin-Westesson, Baghaei & Friberg, 2012). För att främja försoning krävs det att 
sjuksköterskor finns till som ett bekräftande stöd i mötet. Sjuksköterskorna upplevde 
att känslorna som kan råda i svåra situationer är vedertagna. Sjuksköterskan kan med 
hjälp av vägledning leda patienterna mot en inre hoppfullhet och slutligen nå 
försoning  (Wiklund, 2008).  

Försoning som mänsklig förändring 
När människan försonas med en förändring i livet kan det innebära att människan får 
en bredare kunskap och insikt i sjukdomen. Den fördjupade kunskapen kan få 
människor mer viljestarka och känna en förmåga att kunna påverka livet (Myrin-
Westesson, Baghaei & Friberg, 2012). Vid lidande sker en anpassning hos människan 
till situationen. Försoning gör att människor når sin inre kärna kan bli ett med lidandet 
(Gustafsson, Wiklund-Gustin & Lindström, 2010).  
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Försoning till ohälsa kan för människan vara ett nytt sätt att urskilja livet. Det gör att 
den oerfarna människan får kännedom om livet och lär känna sig själv och sin kropp 
(Haahr, Kirkevold, Hall & Østergaard, 2010). Människan skapar vid försoning en ny 
livssituation där upplevelser om att livet blir ljusare och klarare uppenbaras för 
människan. Vid känslan av försoning känner människan en tillfredställelse till livet 
genom att vara trygg i sitt inre och uppleva en känsla av att kunna handla självständigt 
(Gustafsson, Wiklund-Gustin & Lindström, 2010). Gustafsson et.al (2010) visar att 
försoning kan ha olika innebörder beroende på vilket perspektiv som väljs. Försoning 
kan ses som en öppning  till en förändring, genom att släppa taget om det som varit. 
En övergång mot försoning inträffar då människan först haft ett inre fyllt med lidande 
och sorg, till att öppnas mot en värld med kroppsligt välbefinnande och en känsla av 
fullständighet i livet. Människan kunde även få en ny positiv inblick i livet och ett 
annat perspektiv på livet skapats. Det finns olika nivåer av begreppet försoning. Ytligt 
sett kan det ses som att människan får en ny öppenhet från ett lidande till ett mer 
glädjefullt liv. En djupare nivå av försoning visar människan en ny livsvärld med en 
ny kännedom om livets möjligheter (Gustafsson, Wiklund-Gustin & Lindström 2010). 
Vid förlorandet av en närstående kunde försoning upprättas när människorna fick ett 
intygande från sjukvårdspersonalen att de anhörigas insatser i slutskedet var 
tillräckliga. Sjukvårdspersonalen bekräftade för de anhöriga att inget mer kunde göras 
för att motverka dödsfallet vilket skapade en möjlighet att försonas med det som 
inträffat. När de närståendes funderingar kring den fysiologiska bakomliggande 
orsaken till avlidandet besvarades av obduktions rapporten, kunde de närstående 
närma sig försoning (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009). 

Vägen från ett missbruk till att bli fri från skadligt bruk är en lång väg som innebär 
både förbättringar och försämringar. Människor som lyckas bli av med sitt 
drogberoende beskriver att de funnit försoning till lidandet. Det gav missbrukarna ett 
nytt livsperspektiv då de med försoning benådats med tidigare drogmissbruk 
(Wiklund 2008). Försoningen leder människan mot en ljusare framtid där en helt 
annan inställning till livet påbörjas. Försoning är något som skapar möjligheter för 
människan att bygga upp en ny tillvaro i livet. Människan kunde bekräfta det som 
varit med hjälp av försoning och vågade träda in i verkligheten (Gustafsson, Wiklund-
Gustin & Lindström, 2010).  

Efter att ha levt med en kronisk sjukdom en period och testat olika 
behandlingsmetoder, upplevde människorna en känsla av försoning trots att 
förväntningar om att bli återställda inte uppfylldes. Människorna fick genom 
försoning en förändrad insikt till livet och kände en belåtenhet till behandlingen som 
fanns. Människorna kunde försonas med livssituationen även om behandlingen inte 
gjorde dem fullständigt fysiskt funktionella jämfört med tidigare i livet (Haahr, 
Kirkevold, Hall & Østergaard, 2010). 
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 När människor försonas med ålderdom skapas en ny inblick till livet och den äldre 
människan kände en tillfredställelse till livet. Äldre människor fokuserade på det 
positiva i livet och hade en god inställning mot framtiden. Människorna upplevde en 
tacksamhet till livet genom att inte anstränga kroppen som tidigare i livet. Människan 
anpassade vardagen utefter kroppsförmåga och energi och försonades med 
ålderdomen (Ness, Hellzen & Enmarker, 2014). 

Försoning som en mänsklig process  
I livet kan människan drabbas av sjukdom, som gör att en stor del av livet går till att 
fokusera på fysiska symtom och psykiska besvär. När människan slutligen blir stabil i 
kroppen och försonas med tidigare erfarenheter är en process. Försoning är en process 
i olika steg,  försoningen måste ske inom människan och det är upp till människan 
själv att vilja uppnå försoning. Inledningsvis under försoningsprocessen kan 
människan uppleva att det är andra människor som ska genomföra försoningen åt 
människan (Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & Rosenvinge, 2012). Pettersen et. al 
(2012) påvisar att det är människan själv som måste genomföra försoningsprocessen, 
men ibland med hjälp från olika professioner inom hälso- och sjukvården. Under 
försoningsprocessen kan människor ibland stanna upp i processen och ha svårt att 
uppnå fullständig försoning. Känslor som kan väckas kring att aldrig nå försoning kan 
visa sig genom aggression, nedstämdhet, sorg eller lidande. Människor kan behöva 
professionell stöttning för att slutligen själv kunna uppnå fullständig försoning 
(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Frid et.al (2007) beskriver att anhöriga till 
hjärndöda patienter upplevde svårigheter med att starta försoningsprocessen till 
livssituationen. Många anhöriga upplevde att försoningsprocessen inte kunde startas 
förrän den nära familjemedlemmen avlidit. Avlidandet upplevdes som ett bekräftande 
att människan fysiskt hade avlidit och inte var närvarande längre. De anhöriga kunde 
slutligen försonas med det som inträffat (Frid, Haljamäe, Öhlén & Bergbom, 2007).    

I situationer där sjuksköterskan handlar felaktigt är det en process att uppnå försoning 
till handlandet utan att anklaga sig själv (Crigger & Meek, 2007). Crigger och Meek 
(2007) visar att vägen till att försonas med en situation består av olika faser. Första 
fasen för att nå försoning vid ett felaktigt handlande innebar att få en förståelse för 
situationen och dess innebörd. Känslor som rädsla och aggressivitet kunde vid ett 
felaktigt handlande väckas. Försoningsprocessen övergick till att sjuksköterskan förde 
en inre diskussion och analyserade situationen. Nästkommande fas fokuserade på 
handlandet efter händelserna och hur sjuksköterskorna hanterade konsekvenserna för 
det felaktiga handlandet. Den slutliga fasen för att sjuksköterskorna skulle uppnå 
försoning var att komma fram till en lösning för att problemet inte skulle återupprepas 
(Crigger & Meek 2007). I slutfasen mot försoning erfar människan att försoningen är 
någonting som ligger på människans eget ansvar och när försoningen väl är nådd 
känner människan en inre själslig frid (Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & 
Rosenvinge, 2012). 
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Modell för den oändliga försoningen 
Modellen den oändliga försoningen har tagits fram för att presentera de olika 
dimensionerna av försoning som ständigt är i rörelse. Försoningen kan gestaltas som 
ett mänskligt accepterande av livet och inbringa en känsla av inre frid samt en 
upplevelse av en fullständighet i livet (Gustafsson, Wiklund-Gustin & Lindström, 
2010).  Försoning kan gestaltas som ett mänskligt återtagande av kontroll i olika 
sjukdomstillstånd (Cooper, Collier, James, & Hawkey, 2010) eller som en mänsklig 
process där försoningen sker inom människan i olika stadier (Pettersen, Thune-
Larsen, Wynn & Rosenvinge, 2012). Försoningen kan uttryckas som en mänsklig 
förändring där ett förenande med livet skapades för att övervinna livssituationen 
(Myrin-Westesson, Baghaei & Friberg, 2012). Försoningen kan även gestaltas som ett 
mänskligt hopp som inbringar en mening med livet (Wiklund, 2008). Utifrån 
försoningens olika dimensioner har en ny form av begreppet försoning framträtt ur 
analysfasen och skapat den oändliga försoningen och beskriver försoningens inre 
kärna.   

Mänskligt accepterande 
- inre frid  

Mänsklig förmåga att återta 
kontroll 
-ett förenande med livet   

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbringar ett mänskligt hopp Mänsklig förändring 
- som att urskilja livet 

Mänsklig inre process  
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Diskussion  
Metoddiskussion  
Litteraturstudiens syfte var att belysa vad begreppet försoning är och hur det gestaltas 
i omvårdnad. För att besvara syftet med litteraturstudien utarbetades sökorden 
försoning (reconciliation), omvårdnad (nursing) och omsorg (caring).  Sökorden 
användes i sökningarna för att hitta vetenskapliga artiklar som besvarade syftet. 
Omvårdnad och omsorg är två begrepp som tillhör konsenusbegreppen 
omvårdnad/vårdandet. De tre framtagna sökorden har en förankring med omvårdnad 
och omsorg som genererade i en trovärdighet för litteraturstudien (Bergbom, 2012). 
Begreppet försoning är ett begrepp som är relativt obeforskat och saknar tillräckligt 
med evidens för att kunna användas i omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsmål och 
omvårdnadsåtgärder inom hälso- och sjukvården. Det var en utmaning att framta 
trovärdigt vetenskapligt material för litteraturstudien eftersom ett begränsat utbud 
fanns om begreppet försoning relaterat till omvårdnad. Det ansågs försvåra 
sökningsprocessen då samtliga vetenskapliga artiklar var tvungna att kontrolleras 
noggrant, för att hitta försoningens olika dimensioner i omvårdnad. Begreppet 
försoning i humanvetenskapen är ett begrepp som inte uppmärksammats i stor 
utsträckning. Mycket tid spenderades på att skapa en förståelse kring hur de olika 
databaserna var utformade och deras olika sökfunktioner. Det kan ha påverkat 
litteraturstudiens pålitlighet då mycket tid spenderades och gick förlorad i 
sökningsarbetet (Henricson, 2012).  

Inklusionskriterierna skapades tidigt i litteraturstudien som rekommenderas av 
Forsberg och Wengström (2013). Inklusionskriterierna inbringade en trovärdighet i 
litteraturstudien eftersom ett noggrant urval genomfördes i samtliga sökningar. I 
sökstrategin att finna vetenskapliga artiklar genomfördes olika sökningar inom en 
bred ram över olika databaser som förespråkas av Forsberg och Wengström (2013).  I 
de första sökningarna tog det mycket tid för att kontrollera de vetenskapliga artiklarna 
och söka efter begreppet försonings position i omvårdnad. De olika sökningarna 
utgick från syftet med litteraturstudien och inte utifrån frågeställningar, då 
frågeställningar inte ansågs behövas. Relevanta frågeställningar kunde redan utläsas i 
syftet med litteraturstudien. För att ge litteraturstudien en trovärdighet  redovisades 
samtliga sökningar i de olika databaserna för att påvisa att lite vetenskap tagits fram 
om begreppet försoning. Sökorden användes som hjälp för att klargöra begreppet 
försonings förekomst i aktuell forskning i omvårdnad. I sökningarna framkom det att 
försoning var starkt relaterat till medicinsk försoning.  De vetenskapliga artiklarna 
som förknippades med medicinsk försoning redovisade enbart hur olika medicinska 
substanser försonas i den mänskliga kroppen. Utifrån sökningarna utarbetades en 
exklusionskriterien som innebar att medicinsk försoning inte skulle ingå i sökningarna 
(Forsberg & Wengström, 2013). Ett bestämmande av exklusionskriterien gjordes 
medvetet. Vid exkluderandet föll många vetenskapliga artiklar bort, men det var ett 
medvetet val för att förenkla insamlingen av data.  
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Förförståelsen om begreppet försoning var begränsat då ämnet är bortglömt i 
humanvetenskapen och är inget som förespråkas i sjuksköterskeutbildningen. Ingen 
förförståelse fanns och det påverkade litteraturstudiens trovärdighet, pålitlighet och 
bekräftelsebarhet positivt. Det fanns inga förutfattade meningar om begreppet 
försoning och kunde därmed begränsa hur försoning uttrycktes i de olika 
dimensionerna som redovisas i resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Den 
booleska operatoren AND användes inledningsvis i sökningarna för att kombinera så 
att samtliga sökord identifierades. Olika avgränsningsfunktioner användes i 
sökningarna för att hitta adekvat publicerade vetenskapliga artiklar. Om inte 
avgränsningsfunktioner tillämpats hade antalet träffar varit betydligt fler. Det stärker 
trovärdigheten i  litteraturstudien att den booleska operatorern AND använts enligt 
vad Karlsson (2012) och Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar. Om den 
booleska operatorern OR hade använts inledningsvis istället för  AND hade antal 
träffar blivit mer omfattande från starten av datainsamlingen. Efter att många 
sökningar genomförts togs kontakt med bibliotekarien Frigell (personlig 
kommunikation 3 mars 2015) för att få handledning hur sökningarna kunde förbättras 
(Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2012). Efter experthjälp hittades ytterligare 
sex vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. I mötet med Frigell (personlig 
kommunikation 3 mars 2015) utvecklades sökningarna som stärker litteraturstudiens 
pålitlighet och bekräftelsebarhet. Pålitlighet och bekräftelsebarhet stärks då en 
utomstående människa med utbildning i olika databaser involverades i sökningarna. 
Bredare kunskap om de olika sökfunktionerna skapades vid experthjälpen och gav ett 
bekräftande om att en korrekt sökningsmetod användes. Data samlades istället in från 
ett smalt insamlingsfält till ett bredare efter experthjälp med biblotekarien. Då en 
omvänd datainsamlingsmetod använts anses det inte påverka litteraturstudiens 
trovärdighet. Databaserna som var av intresse att genomsökas kontrollerades noggrant 
efter vetenskapliga artiklar som hade en koppling till försoning relaterat till 
omvårdnad och omsorg. Vid mötet med bibliotekarien Frigell (personlig 
kommunikation 3 mars 2015) fastslogs att trunkering (*) kunde användas på vissa 
sökord, då sökningsresultatet utökades. Litteraturstudiens pålitlighet stärks av att den 
booleska operatoren OR användes för att få med olika böjningsformer av ordet 
omsorg. Den medicinska försoningen uteslöts i sökningarna med hjälp av 
användandet av den booleska operatoren NOT. Med utveckling av 
sökningsmetoderna inbringades en pålitlighet i insamlingen av datan (Henricson, 
2012). Litteraturstudien visar den nutida forskningen om begreppet försonings och 
dess överförbarhet till klinisk verksamhet. Sökningarna resulterade i 14 vetenskapliga 
artiklar varav 13 används i resultatet. Det stärker trovärdigheten att många 
vetenskapliga artiklar redovisas i resultatet och att de flesta vetenskapliga artiklar är 
publicerade som nursing tidskrifter. Valet av vetenskapliga artiklar genomfördes med 
hjälp av en kvalitetsgranskning som utformats av Wallengren och Henricson (2012). 
Alla de vetenskapliga artiklarna var av kvalitativ metod. Inga kvantitativa metoder 
hittades som kan bero på att begreppet försoning handlar om människors upplevelser 
och emotionella befinnande.   
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Kvantitativ metod för att beskriva begreppet försoningens dimensioner hos människan 
är inget som förespråkas, då kvantitativ metod används för att fastställa det mätbara. 
Trovärdigheten i litteraturstudien stärks av att endast kvalitativa vetenskapliga artiklar 
redovisats i resultatet. Olika forskningsmetoder blandas inte utan samtliga 
vetenskapliga artiklar har som gemensam utgångspunkt människors subjektiva 
upplevelser av försoning. Vid kvalitetsgranskningen av de kvalitativa vetenskapliga 
artiklarna användes termerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 
överförbarhet för att fastställa den vetenskapliga kvalitén (Wallengren & Henricson, 
2012). Av de 13 vetenskapliga artiklarna var 11 av nordisk härkomst och de övriga 
två härstammade från Storbritannien och USA. Litteraturstudiens överförbarhet 
påverkas inte av att de vetenskapliga artiklarna har olika ursprung. Begreppet 
försoning är ett generellt begrepp som upplevs lika av människor oberoende av 
härkomst. Eftersom de flesta vetenskapliga artiklarna härstammar från nordiska 
länder är resultaten lätt att överföra till svenska omständigheter. Många av de 
vetenskapliga artiklarna var av nordisk härkomst det kan bero på att begreppet 
försoning kanske har uppmärksammats mer i Norden än i övriga delar av världen.  

Det var 10 stycken vetenskapliga artiklar som var godkända av en etisk kommitté. En 
av de tre vetenskapliga artiklarna förklarade att regionens etiska kommitté avslog 
ansökningen om etiskt godkännande, eftersom studien inte berörde eller ansågs skada 
människans integritet. De två övriga vetenskapliga artiklarna hade ingen beskrivning 
av ett forskningsetiskt övervägande. Efter granskning av de tre vetenskapliga 
artiklarna som inte blivit etiskt godkända framkom det att ingen av de vetenskapliga 
artiklarna berörde människan illa. Det framkom heller inte att människan behövde 
svara på frågor som kunde upplevas smärtsamt. Människorna kunde när som helst 
under studien välja att dra sig ur. Efter övervägande ansågs de vetenskapliga 
artiklarna inte kränka människans integritet och de ansågs vara av stor betydelse för 
litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2013). Rekommendationer om etiskt 
övervägande användes från Forsberg och Wengström (2013) som skänker 
litteraturstudien en trovärdighet. Efter granskning av de vetenskapliga artiklarna 
(Wallengren & Henricson, 2012) som redovisas i resultatet framkom att alla 
vetenskapliga artiklarna svarade mot syftet. De var innehållsrika med djup och fyllig 
data som stärktes av att citat användes. De olika urvalen och datainsamlingarna var 
genomgående väl beskrivna. Dock redovisades dataanalyserna ofta kortfattat och hade 
ibland brister i form av informationsluckor men det var inget som avspeglades 
anmärkningsvärt i de vetenskapliga artiklarnas resultatdel. Dataanalyserna var inte 
alltid fullständiga och det kan ha påverkat litteraturstudiens trovärdighet negativt, men 
de vetenskapliga artiklarna ansågs redovisa betydelsefull information om begreppet 
försoning. Samtliga vetenskapliga artiklar var genomgående överförbara till liknande 
sammanhang och av betydelse för sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet med 
människor. Pålitligheten sänktes i de vetenskapliga artiklarna för att få 
deltagarkontroller genomfördes av de deltagande människorna i studien.  
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Ett informerat samtycke genomfördes sällan och medbedömare redovisades ytterst ett 
fåtal gånger i de vetenskapliga artiklarna som sänker studiernas pålitlighet. 
Författarnas förförståelse diskuterades endast ett fåtal gånger i de vetenskapliga 
artiklarna och påverkar trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet negativt. Dock 
anses det inte märkbart påverka försoningens olika dimensioner negativt. 
Triangulering var förekommande i vissa av de vetenskapliga artiklarna då de olika 
vetenskapliga artiklarna belystes ur olika synvinklar. Det visades genom en tydlig 
beskrivning om varför det använts och det stärker trovärdigheten i de vetenskapliga 
artiklarna. Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet var hos de flesta 
vetenskapliga artiklarna säkrade för att kunna överföras till likande sammanhang. 
Resultatet i de vetenskapliga artiklarna ger en fördjupad förförstålse kring begreppet 
försoning. Dock beskrevs inte alla de vetenskapliga artiklarna utifrån ett 
sjuksköterskeperspektiv, utan generellt utifrån sjukvårdspersonal. Det gör det svårare 
för sjuksköterskor att använda sig av den aktuella forskningen som finns om 
begreppet försoning. De vetenskapliga artiklarna förklarar inte hur sjuksköterskor ska 
förhålla sig till människor i, under eller efter försoningsprocessen. För att 
sjuksköterskor ska ha en möjlighet att hjälpa och stödja människor i utsatta situationer 
mot försoning, krävs det mer konkret forskning om begreppet försoning.           

Resultatdiskussion  
Begreppet försoning har genom tiderna vuxit och utvecklats som begrepp. Försoning 
kommer ursprungligen inte från vårdvetenskapen utan ifrån andra vetenskaper. 
Begreppet försoning har sitt ursprung i religionsvetenskapen och  freds- och 
konfliktvetenskapen. Genom tiderna har begreppet försoning mognat inom 
vårdvetenskapen (Gustafsson, 2012) och utgör en del av humanvetenskapen 
(Gustafsson, 2008). När människan hamnar i rollen som sjuk kan människan lätt 
hamna i ett underläge gentemot sin sjukdom (Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & 
Rosenvinge, 2012). Människan kan genom försoning återvinna styrningen av livet 
och uppleva en känsla av kontroll (Cooper, Collier, James, & Hawkey, 2010). När ett 
begrepp träder i kraft i den humanistiska traditionen sker en avspegling till det 
praktiska vårdarbetet (Austgard, 2012). Konsensusbegreppen omvårdnad/vårdandet 
binder samman utvecklingen i de vårdvetenskapliga begreppen med den verklighet 
som råder i hälso- och sjukvården (Bergbom, 2012; Ekebergh, 2012). Austgard 
(2012) beskriver vikten av att sjuksköterskor har professionell kunskap om 
humanvetenskapen och dess olika former. I det dagliga arbetet som professionell 
sjuksköterska krävs det att sjuksköterskor i vårdrelationen inbringar en god trohjärtad 
relation med patienter. Sjuksköterskor kan med hjälp av nursing och caring 
traditionen förstå patienternas tankar och behov samt möta patienterna i det vårdande 
rummet (Austgard, 2012). I det praktiska vårdarbetet är det av betydelse att 
sjuksköterskor låter patienter vara delaktiga i egenvården, för att främja möjligheter 
till försoning (Cooper, Collier, James, & Hawkey, 2010).  
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Människor med psykisk ohälsa upplever en större stimulans till försoning vid ett 
bekräftande av människor i deras närhet (Holm, Berg & Severinsson, 2009). När 
sjuksköterskor ser patienten som en unik människa med särskiljda behov och 
värderingar så frambringas automatiskt den humanistiska kunskapsgrunden och 
försoning kan uppnås. Den professionella sjuksköterskan har sin bas inom nursing 
och caring traditionen där begreppet försoning ingår. Begreppet försoning är inte ett 
väl beforskat begrepp i humanvetenskapen. Begreppet försonings betydelse behöver 
uppmärksammas i större utsträckning inom hälso- och sjukvården. Försoningens 
betydelse har med åren utvecklats i humanvetenskapen. I ett samhälle där människor 
dagligen drabbas av ohälsa behöver människor försonas med olika tillstånd som 
påverkar människan negativt. Sjuksköterskan agerar som ledsagare för den utsatta 
människan i processen mot försoning. 

Begreppet försoning saknar evidens i omvårdnad både globalt och inom Sveriges 
gränser. I vårdprocessen finns ingen angiven information om begreppet försoning  i 
omvårdnadsstatus eller omvårdnadsanamnes som kan stödja sjuksköterskor  i 
vårdarbetet (Eriksson, 2014; Ehnfors & Ehrenberg, 2014). Det tillkännages heller inga 
omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsmål eller omvårdnadsåtgärder som stödjer 
sjuksköterskor i vårdarbetet för att hjälpa patienter mot försoning (Heather Herdman, 
2012; Heather Herdman, 2013; Moorhead, Johnson, Maas & Swanson, 2013; 
Carpentio, 2013; Bulechek, Butcher, Dochterman & Wagner, 2013; Johnson, 
Moorhead, Bulechek, Maas & Swanson, 2012; Smith, Turkel & Robinson Wolf, 
2012). Wiklund (2008) visar att sjuksköterskan har ett stort ansvar till att stödja 
patienter att försonas med olika livssituationer som kan upplevas problematiska. I den 
vårdanade relationen krävs det att sjuksköterskan bekräftar patienternas inre känslor 
och visar människan att känslorna är tillåtna. Det är en naturlig del i människors liv 
att vid utsatthet uppleva starka negativa känslor (Wiklund, 2008). Sjukvårdspersonal 
bör ge patienter tid och handräckning i försoningsprocessen (Scott Barss, 2012). I 
vårdarbetet är det av betydelse att sjukvårdspersonal har kunskap om försoningens 
olika egenskaper för att skapa en god vårdrelation och vägleda patienterna i processen 
mot försoning (Gustafsson, 2012). King´s evidens förespråkar att det är patienten som 
har den avgörande makten för att avgöra vad som är evident eller inte. Beroende på 
patienters inställning i den vårdande relationen kan det caritativa vårdandet komma att 
påverkas (Eriksson & Nordman, 2004). När sjukvårdspersonal visar sin närvaro och 
intresse av att besvara eventuella frågor kan människan känna en tillit som underlättar 
för människan att försonas (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009). I den vårdande 
relationen kan sjukvårdspersonal ta hjälp av modellen T.R.U.S.T.  Modellen kan 
användas för att främja processen mot försoning hos patienter som befinner sig i 
försoningens utveckling (Scott Barss, 2012). En försoningsprocess sker i olika steg, 
vilket kan medföra olika svårigheter mot det slutliga målet försoning. Kompetent 
sjukvårdspersonal kan behövas för att förstärka patienternas egenförmåga till att 
försonas med svårigheter (Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & Rosenvinge, 2012; 
Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009).  
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Det krävs mer evidens för att ge sjuksköterskor mer kunskap om begreppet försoning 
och dess positioner hos människor. Sjuksköterskor måste visa hänsyn till patienterna 
och acceptera patienternas beslut då de har makten att avgöra vad som är evident eller 
inte. Den vårdanade relationen kan påverkas negativt när sjuksköterskor inte tillåts 
hjälpa patienter mot försoning. Om kunskapsutveckling om försoning i omvårdnad 
sker kan patienternas emotionella känslor förstås av sjuksköterskor på en djupare 
nivå. Det kan generera i att patienterna blir synliggjorda och känner en 
tillfredställelse. Inom den forskning som finns om begreppet försoning redovisas 
endast försoningens olika dimensioner. Det finns få beskrivningar om hur 
sjuksköterskor ska kunna stärka patienternas egenförmåga till försoning. Om 
försoning används som ett verktyg i vårdandet kan ohälsa bemästras och patienterna 
kan uppleva en god hälsa trots sjukdom. Modellen T.R.U.S.T är unik då den beskriver 
redskap som sjuksköterskor kan använda i vårdarbetet. Det behövs mer vetenskap till 
att ta fram omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder mot att 
främja försoning hos patienter. En positiv vinst med fördjupad kunskap om begreppet 
försoning kan bli att sjukvårdskostnader och patienternas sjukhusvistelser reduceras. 
Både tid och pengar kan sparas in för både patienter och hälsa- och sjukvården. Om 
patienter får hjälp att finna försoning kan de snabbare uppleva hälsa trots sjukdom och 
onödigt lidande förhindras.  

Inom människan kan försoning utspela sig i två olika former, en inre och en yttre 
form. Den yttre formen fokuserar på den process människan genomgår för att 
slutligen nå försoning. Den inre formen av försoning inriktar sig på människans inre 
emotionella rörelser, som ger livet en anda av välbehag (Gustafsson, 2012). När 
människan möter försoning påverkas både den inre och den yttre formen av försoning 
hos människan. Försoningsprocessen innefattar olika faser som människan måste 
genomgå för att slutligen skapa en möjlighet till en hanterbar situation (Crigger & 
Meek 2007). I livet kan människan möta ohälsa som gör sig tillkänna som ett lidande. 
När ett förenande till livet vunnits kan människan skapa en kontakt med den inre 
själen och frambringa en trygghet till livet (Gustafsson, Wiklund- Gustin & 
Lindström, 2010). I den caritativa vårdteori som framtagits av Eriksson (Gustafsson, 
2008) är försoning ett begrepp som skildras genom att människan i lidandet lyckas 
försonas med livets prövningar. Antingen försonas människan med livets svårigheter 
eller så blir människan ensam kvar i det emotionella lidandet (Gustafsson, 2008). 
Lidandet uppstår när människan drabbas av sjukdom och med försoning kan lidande 
övervinnas (Gustafsson, Wiklund-Gustin & Lindström, 2010). När människan lyckas 
bemästra lidandet kan en försoning hos människan upprättas (Pettersen, Thune-
Larsen, Wynn & Rosenvinge, 2012). Lidandet kan för människor ha olika former, 
lidandet behöver automatiskt inte förknippas med fysisk ohälsa.Vid missbruk kan 
människan iform av känsloladdade tankar lida i livet.Vid ett förenande med 
livserfarenheterna av missbruket kan människorna befrias från skuldkänslorna. De 
kan då inrikta tankarna mot framtiden (Wiklund, 2008).  
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Eriksson (1994) hävdar att människan måste våga möta lidandet för att bevara 
integriteten och känna en frihet som människa. Begrepp i humanvetenskapen tillhör 
inte någon specifik teori utan kan tillämpas inom alla områden inom den humanistiska 
vetenskapen. Hur begreppet används i situationer avgör hur begreppets innebörd 
kommer att tolkas i det vårdande mötet med patienterna (Austgard, 2012). Begreppet 
försoning är betydande för människan. Det finns ingen teori om enbart begreppet 
försoning. Försoningen består endast av små delar i olika teorier. Om en teori 
framtagits om begreppet försoning hade det funnits en stark vetenskaplig grund för 
sjuksköterskor att stå på. De vetenskapliga artiklarna som presenteras i resultatet kan 
liksom i teorin ses som bristfällig. I den aktuella forskningen som framtagits i 
litteraturstudien kan Erikssons Caritativa teori där begreppet försoning förklaras 
kopplas till lidandet.     

I människans natur finns en inre önskan av att uppnå försoning vid svårigheter i livet 
(Gustafsson, 2012) för att kunna gå vidare i tillvaron och våga möta nya utmaningar 
(Johansson, Dahlberg, & Ekebergh, 2003). Försoning främjar människans längtan av 
att få kontakt med den inre mänskliga kärnan. Vid erhållen försoning skapas en väg 
fram som är en förutsättning för att den goda hälsan ska kunna frambringas 
(Gustafsson, 2008).  I livet kan människan möta besvärliga motgångar. Försoningen 
har i litteraturstudien visat sig i olika former. Försoning kan innebära ett mänskligt 
accepterande av livet som kan inbringa en inre kraft hos människan (Gustafsson, 
Wiklund- Gustin & Lindström, 2010).  Försoningen kan vara en mänsklig förmåga att 
återta kontroll i livet och inte låta ohälsans kraft påverka människan negativt 
(Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & Rosenving, 2012). Försoning som ett mänskligt 
hopp kan visa människan vägen framåt in i det själsliga rummet och motverkar att 
emotionell negativitet når fram till människan. Försoning kan även yttra sig som en 
mänsklig förändring där människan försonas med den livssituation som ägt rum 
(Myrin-Westesson, Baghaei & Friberg, 2012). Försoning upplevs för människan som 
en belåtenhet till livet (Gustafsson, Wiklund-Gustin & Lindström, 2010). Den 
sistnämnda dimensionen av försoning som åskådliggjorts i resultatet är försoning som 
en mänsklig process. Människan når då en trygg och stadig själ där tidigare 
erfarenheter inte längre påverkar människan negativt (Pettersen, Thune-Larsen, Wynn 
& Rosenvinge, 2012). Tranvåg och Kristoffersen (2008) visar försoningens olika 
dimensioner hos människan. Försoningen påbörjas som en process som utmynnar i att 
människan infinner hopp i svåra livsöden. Det skapar en strävan att vilja möta nya 
utmaningar. Försoning som ett accepterande till livets förändringar möjliggör att 
människan kan uppleva en inre emotionell stabilitet (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). 
Försoningens olika dimensioner går att utläsa både av tidigare vetenskapliga 
forskningsresultat (Gustafsson, 2008) och i nutida vetenskapliga artiklar (Gustafsson, 
Wiklund- Gustin & Lindström, 2010; Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & Rosenving, 
2012; Myrin-Westesson, Baghaei & Friberg, 2012). I Tranvåg och Kristoffersens 
(2008) vetenskapliga artikel går försoningens olika dimensioner som presenterats i 
litteraturstudiens resultat tydligt att utläsa.  
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Försoningens olika dimensioner hos människan har genom tiderna funnits men inte 
alltid varit tydliga. I aktuella vetenskapliga artiklar beskrivs begreppets försonings 
olika positioner hos människan tydligare och mer detaljerat än i äldre vetenskaplig 
forskning. Med mer forskning om hur försoning gestaltas i människans inre kan 
kunskapsluckor i nursing och caring traditionen fyllas. Det kan skapa fler verktyg för 
sjuksköterskor att möta patienter i försoningsprocessen.            

Försoningens olika dimensioner bildar tillsammans det nya framtagna begreppet den 
oändliga försoningen. Den oändliga försoningens presenteras i en modell som utgör 
försoningens kärna inom människan. Modellen beskriver försoningens olika 
dimensioner som uttrycks på liknande sätt hos alla människor och är i ständig 
utveckling. Det är en naturlig del i människans liv att försonas för att kunna hantera 
besvärliga situationer och förmå en tillfredställelse till livet som människa. 
Försoningens olika dimensioner går omlott med varandra i modellen den oändliga 
försoningen och har ingen fast struktur. Den oändliga försoningen förklaras med hjälp 
av cirklar som är försonings olika skepnader och är i ständig rörelse. Den oändliga 
försoningen kan underlätta för oss människor att förstå vad försoning är och hur det 
gestaltas i människans inre.         

Konklusion  
Det vårdvetenskapliga begreppet försoning kan vid första anblick uppfattas som ett 
invecklat begrepp och är svårt att koppla till dess betydelse. Försoning sker i 
människans inre och är ett naturligt emotionellt element inom människan. Den 
oändliga försoningen utgör kärnan i försoningens olika dimensioner. Utifrån de 
vårdvetenskapliga begreppen nursing och caring har modellen och det nya begreppet 
den oändliga försoningen framtagits, för att utgöra ett stöd för sjuksköterskor i 
omvårdnad. Den mänskliga försoningen kan vara ett accepterande av olika 
sjukdomstillstånd eller livssituationer för att nå en inre trygghet med livet. Människan 
kan uppleva försoning som en mänsklig förmåga att återta kontrollen över ohälsa och 
känna en makt gentemot sjukdom. Försoning kan upplevas som ett mänskligt hopp 
och verka som ett stöd för människan att vilja och våga förenas med livet. Den 
mänskliga förändring kan för människor ses som ett förenande med livet och skapa ett 
nytt livsperspektiv. Försoning som en mänsklig process sker kontinuerligt inom 
människan och det är en viktig del för att slutligen försonas med en problematisk 
situation.           
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Implikation  
Inom sjuksköterskans verksamhetsområde möter sjuksköterskor dagligen människor 
som är i behov av att försonas med livsförändringar. I dagens vårdverksamhet finns 
ingen evidens om försoning i omvårdnadsanamnes, omvårdnadstatus, 
omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål eller omvårdnadsåtgärder som stödjer 
sjuksköterskor i vårdprocessen att hjälpa människor mot försoning. Kunskapen om 
vad försoningsprocessen är och hur det sker inom människan är i modern tid hos 
sjuksköterskor begränsat. Aktuell forskning om begreppet försoning är begränsad. Det 
krävs att det vårdvetenskapliga begreppet försoning uppmärksammas och utvecklas 
för att stödja sjuksköterskor i vårdarbetet. Om försoning beforskas ytterligare kan 
sjuksköterskor hjälpa människor att nå emotionellt välbefinnande till hälsa trots 
ohälsa.  
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Science: 
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Libary 
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Omvårdnad Nursing  
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Nursing 
Nurs* 

Nursing  
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Nursing 
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Nursing  
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Omsorg Caring 
Care 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

*Dubletter av lästa abstakt från tidigare sökningar 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrak
t 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-02-27 PubMed 

”Reconciliation” AND ”nursing” 
AND ”caring”  
Limits: 10 years, English and 
abstract.  

7 7 3 3 

2015-02-27 CINAHL 

”Reconciliation” AND ”nursing” 
AND ”caring”  
Limits: published year 2005-2015 

12(1*) 12 2 2 

2015-02-27 PsycInfo 

”Reconciliation” AND ”nursing” 
AND ”caring”  
Limits: published year 2005-2015 

13(4*) 9 0 0 

2015-03-02 

Web of 
Science: 
Medline 

”Reconciliation” AND ”nursing” 
AND ”caring”  
Limits: published year 2005-2015 

176(4*) 50 3 3 

2015-03-02 SwePub 
”Reconciliation” AND ”nursing” 
AND ”caring”  

20(4*) 10 0 0 

2015-03-03 CINAHL 

“Reconciliation” AND (nurs* OR 
(caring OR care)) NOT medication 
reconciliation  
Limits: published year 2005-2015, 
English and research article  

77(6*) 27 3 3 

2015-03-04 PubMed 

“Reconciliation” AND (nurs* OR 
(caring OR care)) NOT medication 
reconciliation  
Limits: 10 years, English and 
abstract  

226(10*) 50 3 3 

2015-03-04 PsycInfo 

“Reconciliation” AND (nurs* OR 
(caring OR care)) NOT medication 
reconciliation  
Limits: Published year 2005-2015, 
English and Scholary Journals 

137(11*) 21 0 0 

2015-03-04 

Web of 
Science: 
Medline 

“Reconciliation” AND (nurs* OR 
(caring OR care)) NOT medication 
reconciliation  
Limits: Published year 2005-2015 
and English 

189(11*) 22 0 0 

2015-03-19 SwePub 

“Reconciliation” AND (nurs* OR 
(caring OR care)) NOT medication 
reconciliation 
Limits: tidskriftsartikel  

28(7*) 9 0 0 

2015-03-19 
Cochrane 
Library 

“Reconciliation” AND (nurs* OR 
(caring OR care)) NOT medication 
reconciliation 

2 2 0 0 

2015-03-19 
Cochrane 
Library  

“Reconciliation” AND “nursing” 
AND “caring”  

2 2 0 0 

  Totalt 889 221 14 14 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 

 

Referens Cooper, J., Collier, J., James, V., & Hawkey, C-J. (2010). Beliefs about personal control and self-
management in 30-40 years old living with Inflammatory Bowel Disease: A qualitative study. 
International Journal of Nursing Studies, 47, 1500-1509. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2010.05.008 

Land  
Databas 

Storbritannien  
Web of science: Medline 

Syfte Syftet var att utforska deltagarnas tro angående rollen och  hanteringen av att leva med en 
inflammatorisk tarmsjukdom.. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Utforskande kvalitativ metod 

Urval Deltagarna som inkluderades i studien skulle haft en diagnostiserad inflammatorisk tarmsjukdom i minst 
12 månader som resulterade i 24 deltagare. Deltargarna var mellan 30-40 år, där 11 var kvinnor och 13 
var män. Deltagare som exluderades från studien var de som inte upplevt någon problematik med den 
inflammatoriska tarmsjukdom.. Problematiken skulle krävt slutenvårdsbehandling . Personer som inte 
var förmögna att kunna redogöra för sig själva exluderades från studien.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer geomfördes  mellan december 2006 till maj 2007. Samtliga intervjuerna 
bandinspelades. Tjugoen intervjuer genomfördes i deltagarnas hem och 3 stycken ägde rum på det 
universitet som forskarna tillhörde. Intervjuerna varade mellan 35min-1,5 timme. Innan intervjuerna 
startade gavs ett skriftligt samtycke kring deltagandet i studien. 

Dataanalys Datan analyserades med hjälp av en systematisk ramanalys som utvecklats utifrån tidigare studier med 
erfarenheter av  inflammatoriska tarmsjukdomar. QSR NVivo 7 var ett hjälpmedel för att förvara och 
behandla data. Vid analys av data identifierades 200 frågor som mynnade ut i 37 frågor. Frågorna 
redovisades i diagram i form av teman. Varje tema redovisade sammanfattningar  av deltagarnas 
upplevelser. 

Bortfall Inget bortfall redovisas 

Slutsats Huvudtemat som identifierades var upplevelsen av försoning i samband med  inflammatorisk 
tarmsjukdom. Tre underteman redovisades i studien. Att leva med en otrygghet och invändningar var 
något som var förekommande i samband med försoning och sjukdomen. Deltagarna upplevde ett 
minskat självförtroende vid självmedicinering. De uttryckte vikten av att  lyssna på kroppen. Deltagarna 
skapade egna coping stategier för att handskas med besväen som sjukdomen medförde. Andra temat 
beskiver att deltagarna upplevde kontroll över den inflammatoriska tarmsjukdomen och att de hade en 
inre kraft som gav styrka när det var som svårast. En känsla av ett accepterande att ta emot hjälp och 
stöd från andra för att kunna handskas med sin diagnos upplevdes. Sista temat beskriver granskningen 
av sig själv och sitt tillstånd och att se ett välmående i sjukdomstillståndet trots besvären. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Trovärdighet: Studiens resultat svarar mot syftet. Citat används som stärker resultatet. Innehållsrik och 
tydlig data. Urval  och datainsamling är väl utförd. Dataanalysen är oklar och det saknas viktig 
information. Genusfördelningen är lika vilket stärker trovärdigheten. Författarens förförståelse redovisas 
inte och ingen triangulering uppges. Studien är etisk godkänd.  
Pålitlighet: Författarns förförståelse redovisas inte. Bandinspelare användes. Vem som utfört samt 
transkiberat intervjuerna framkommer inte, vilket sänker pålitligheten.  
Bekräftelsebarhet: Medbedömmare finns angivet, författarnas förförståelse redovisas inte. Datum då 
data samlades in redovisas.  
Överförbarhet: Trovärdighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Pålitligheten brister då varken 
författarnas förförståelse eller vem som utfört eller transkiberat intervjuerna framkommer. 
Generaliserbarheten av studien är begärnsad men är överförbar till patienter i liknande situationer. 
Studien är av betydelse för sjukvårdspersonal för att kunna förstå patienternas emotionella upplevelser 
av att drabbats och leva med en inflammatorisk tarmsjukdom. 
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Artikel 2 

Referens Crigger, N-J., & Meek, V-L. (2007). Toward a Theory of Self- Reconciliation Following Mistakes in 
Nursing Practice. Journal of Nursing Scholarship, 39(2), 177-183. 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka den pyskosociala process som uppstår hos sjuksköterskor när de begått ett 
misstag och hur de är kapabla att att försonas med självkänslan och den profesionella rollen efteråt.    

Metod:  
Design 

Kvalitativ induktiv metod 
Grounded theory 

Urval Ett medvetet urval av tre deltagare genomfördes som hade valts ut av författarna.Efter granskning av 
deltagare valdes deltagare ut och inklusionskriterier blev att sjuksköterskor med varierad yrkeserfarenhet 
inkluderades. Sjuksköterskor som inte längre arbetade i sjukhusverksamhet inkluderas också. Det 
resulterade i 10 deltagare med en ålder mellan 25-57 åroch  en arbetslivserfarenhet mellan 1-35 år. En av 
deltagarna var manlig och en var Afroamerikan, resterande var kvinnor från USA som arbetade inom 
olika vårdspecialiteter. 

Datainsamling Deltagarna fick först svara på skriftliga frågor som användes som ett stöd för att skapa en diskussion i 
intervjuerna. Intervjuerna inleddes med frågan”har du personligen sett ett misstag som gjorts i 
verksamheten eller har du personligen varit involverad?”. Intervjuerna varade mellan 45- 60 minuter. 
Samtliga intervjuer förutom två stycken genomfördes muntligt och bandinspelades på en plats deltagaren 
valt medan de två andra intervjuerna gjordes via telefon. 

Dataanalys Författaren som genomförde intervjuerna transkiberade och granskade datan. All data kodades in i en 
trestegsprocess som bestod av delarna öppen kodning, selektiv kodning och axiell kodning. Det 
resulterade i en teori. Begrepp och kategorier identifierades mellan resultatet och tidigare forskning som 
genomförts inom ämnet. Kategorier skapades och presenterades. 

Bortfall Bortfall redovisas inte. 

Slutsats Resultatet redovisas iform av två huvudrubriker. Den första beskriver försoning med jaget och kulturen i 
samband med misstag i vårdarbetet. Sjuksköterskorna försonas med sitt misstag först när de gjort sig 
tillrätta med misstaget. Hög arbetsbelastning var ett av det bidragande problemet till att misstag begicks. 
Insikten av vad som är ett misstag visade sig vara inviduellt och vid misstag väcktes många negativa 
känslor. Andra huvudrubriken fokuserade på försoning till jaget efter misstag inom vårdarbetet. Det 
resulterade i en fyrstegsprocess mot försoning. De olika faserna identifierades som att inledningsvis fick 
sjuksköterskorna en verklighetsuppfattning.  Det resulterade i ett sammanbrott hos sjuksköterskan när en 
förståelse för misstaget klartgjorts. Det övergick till en övervägning för att fatta beslut om vidare 
handlingar. Vid ett blottat misstag måste sjuksköterskan välja ett sätt att agera för att kunna försonas med 
situationen. Sista steget var  att skapa en lösning till misstaget för att slutligen försonas med handlandet 
och gå vidare i yrkeslivet som sjuksköterska.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Djup och rik data presenteras i resultatet som stärks av citat. 
Urval, datainsamling beskrivs väl. Dataanlysen saknade struktur där de olika delarna presenterades. 
Författarnas förförståelse finns inte beskriven, vilket sänker trovärdigheten. Deltagarkontroll redovisas 
inte med däremot gavs ett skriftligt samtycke från deltagarna att delta i studien. Triangulering 
genomfördes då två utomstående författare medverkade som medbedömmare. I studien finns inga 
uppgifter om ett etiskt godkännande.  
Pålitlighet: Båda författarna genomförde intervjuerna och transkiberade intervjuer enskilt. Bandinspelare 
och telefon används för att samla in data som stäker pålitligheten. Författarnas förförståelse redovsas inte.  
Bekräftelsebarhet: Medbedömmare finns med. Urvalet kring deltagarna är väl beskrivet men 
författarnas förförståelsen saknas. Tiden då datainsamlingen samlats in redogörs inte som sänker 
bekräftelsebarheten.  
Overförbarhet:Trovärdighet är säkrad. Påligtligheten uppfylls inte då författarnas försförståelse inte är 
beskrivet.  Bekräftelsebarheten påverkas av att datum för datainsamling inte framkommer. Resultatet är 
användbart till liknande sammanhang och är överförbart till sjukvården men vidare forskning krävs. 
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Artikel 3 

 

 

Referens Frid, I., Haljamäe, H., Öhlén, J., & Bergbom, I. (2007). Brain death: close relatives´use of imagery as a 
descriptor of experience. Journal of Advanced Nursing, 58(1), 63-71. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04208.x 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska hur människan användander bildspråk för att beskriva upplevelsen av att vara anhörig 
till en hjärndöd människa. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenemonologisk  hermenutisk design 

Urval Ett ändamålsenligt urval genomfördes på ett universitetssjukhus i Sverige, där 16 hjärndöda patienter från 
början valdes ut. En skriftlig inbjudan skickandes till närmsta anhörig på posten därefter kontaktades de av 
författarna via telefon för en muntlig inbjudan. Elva stycken anhöriga valde  att delta i studien. För att 
ytterligare få deltagare användes ett snöbollsurval. Totalt ingick 17 personer i studien. 

Datainsamling Datainsamlingen pågick under året 1999. Intervjuerna ägde rum hemma hos de anhöriga. Infomation 
meddelades skriftligt och muntligt om studien innan genomförandet. Intervjuerna bandinspelades och 
transkriberades ordagrant. Fokus i intervjuerna låg på att ta reda på de anhörigas upplevelser av att vara en 
nära anhörig till en diagnostiserad hjärndöd människa. Efteråt fick deltagarna möjlighet att uttrycka åsikter 
och tankar om intervjuerna. 

Dataanalys Dataanalysen indelades i olika steg. Inledningsvislästes intervjuerna igenom för att skapa en förståelse för de 
anhörigas känslor i att möta hjärndödhet och organtransplantantions frågor. Under analysen hittades olika 
teman som påvisade ett varierat bildspråk. Slutliga steget innebar en redogörelse för hur fenomenet uttrycks. 

Bortfall Externt bortfall redovisas i form av fem deltagare som valde att inte delta i studien.  
Internt bortfall redovisas inte. 

Slutsats Att vara en nära anhörig till en hjärndöd människa innebar känslor som en förvirrad overklighet till det som 
inträffat. Att den hjärndödes kropp fortfarande var levande men hjärnans funktioner hade förlorats, var svårt 
att förstå. De intervjuade beskrev att de inte kunde nå försoning innan den anhörige var fysiskt avliden. Det 
bildspråk som skildrades hos de anhöriga var att en sten föll från bröstet när försoningen uppnåddes. De 
anhöriga kunde bli ett med den svåra situationen och gå vidare i livet. Bemötandet av sjukvårdspersonal 
upplevdes som betydelsefullt i den svåra situationen för att nå försoning.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Trovärdighet: Studiens resultat svarar mot syftet. Citat används i resultatet och.detaljerad och rik data fanns 
samt författarnas förförståelse som stärker trovärdigheten . Urval och datainsamling kunde vara mer utecklat 
och beskrivande. Dataanalysen redovisas däremot tydligt. Författarna använder sig inte av triangulering. 
Varken deltagarkontroll eller informerat samtycke redovisas som sänker trovärdigheten. Ett etiskt 
godkänande beviljades av den etiska komitten från Göteborgs Universitet.   
Pålitlighet:  Beskrivning av vilken författare som utfört intervjuerna och transkriberat dem nämns samt att 
intervjuerna bandinspelades och transkriberades ordagrannt stärker pålitligheten. Författarnas förförståelse är 
väl beskriven.  
Bekräftelsebarhet: Författarna genomförde dataanalysen tillsammans men någon övrig medbedömare 
medverkade inte.  Hur länge datainsamlingen genomförts redovisas vilket stärker bekräftelsebarheten.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Studien är av betydelse för 
sjukvårdspersonal vid möte med anhöriga i svåra situationer, men studien är endast generaliserbar till 
liknande situationer.  Begreppet försoning förekommer enbart som ett mindre bifynd i resultatet och det kan 
ses som bristfälligt,  men den information som anges är betydande för att förstå försoningens dimensioner av 
försoning inom människan.  

 



BILAGA C  

Artikel 4 

 

Referens Frid, I., Forsberg, A., & Bergbom, I. (2009). Close relatives` experiences of caring and of the physical 
environment when a loved one dies in an ICU. Intensive and Critical Care Nursing, 25, 111-119. doi: 
10.1016/j.iccn.2008.11.002   

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska anhörigas erfarenheter om vårdandet  och  miljön när en närstående avlidit på en 
intensivvårdsavdelning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk hermenutisk design 

Urval Det var 17 anhöriga till 15 patienter som avlidit på intensivvårdavdelningar i västra delen av Sverige som 
valdes ut att delta i studien. Inklusionskritererna krävde att deltagarna skulle vara anhöriga till patienter som 
avlidit på intensivvårdsavdelning på grund av sjukdom eller trauman. Exklusionskriterierna var att nära 
anhöriga till minderåriga barn och anhöriga till patienter med diagnostiserad hjärndödhet. Deltagarna var sex  
män och 11 kvinnor med en ålder mellan 32- 75 år.   

Datainsamling Deltagarna blev tillfrågade att delta i studien av intensivvårdspersonalen och fick ge ett bekräftande att 
ansvarig författare fick söka upp dem efteråt. Vid accepterande att delta i studien fick deltagrana hem ett brev 
på posten med vidare information om studien. Intervjuerna ägde rum mellan två och en halv månad till fem 
månader efter att anhörig hade gått bort på intensivvårdsavdelningen för respekt mot de anhöriga. 
Intervjuerna hölls på olika platser beroende på vad de anhöriga föredrog och ägde rum mellan 30-60 minuter. 
Intervjuerna inleddes med en öppen fråga och bandinspelades.     

Dataanalys Analysmetoden som användes har utvecklats av Lindseth och Norberg från Ricoeurs modell. Metoden är 
uppbyggd för att analysera data i olika steg. Inledningsvis läses all data igenom ett flertal gånger för att skapa 
en överblick. Nästkommande steg var att strukturera upp datan i olika grupper mot syftet där teman och 
underteman skapades. Avslutningsvis bearbetas all data igenom igen och en generell förståelse om fenomenet 
framkom.    

Bortfall Inget bortfall rapporteras. 

Slutsats För att nå försoning till att en nära anhörig avlidit på en intensivvårdsavdelning så försökte de anhöriga tänka 
positivt. De anhöriga fokuserade på att lidandet var över för den närstående och kunde vila i frid. De försökte 
att inte klandra sig själva, utan acceptera det som inträffat. De anhöriga upplevde en lättnad och en chans till 
försoning efter att obduktionen hade genomförts och de fick svar om dödsorsak. Försoningens väg 
möjliggjordes när de anhöriga kunde släppa skuldkänslorna till att de inte lyckats rädda den närstående. De 
kunde  acceptera vad som inträffat och försonas med livet.    

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Trovärdighet: Syftet besvaras med hjälp av resultatet. Citat används och datan som redovisas är innehållsrik 
och av fylligt material, det stärker trovärdigheten. Urval, datainsamling och dataanalysen beskrivs detaljerat 
och stärker även trovärdigeheten. Ingen deltagarkontroll eller godkännande av deltagarna till att vara med i 
studien redovisas som påverkar trovärdighetens negativt. Författarnas förförståelse framkommer i studien. 
Triangulering förekommer då en engelsk proffessionell översättare anlitas och det stärker trovärdigheten då 
en korrekt översättning från svenska till engselska genomförts. Studien är etiskt godkänd och följer 
Helsingforsdeklarationen.  
Pålitlighet: Förste författaren genomförde alla intervjuernan och transkiberade dem, det stärker 
pålitliligeheten. Bandinspelare användes och författarnas förförståelse redovisas som stärker studiens 
pålitlighet.  
Bekräftelsebarhet: Datum då datainsamling genomförts saknas. Medbedömmare redovisas inte  men en 
översättare användes som hjälp. Författarnas förförståelse redovisas.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och beräftelsebarhet är säkrade. Resultatet är generaliserbart i 
situationer där patienter avlider och anhöriga närvarar. Det är av stor vikt att sjuksköterskor har kunskap om 
bemötandet av anhöriga vid svåra dödsfall och har kunskap om försoningens betydelse för människan.   

 



BILAGA C  

Artikel 5 

Referens Gudmannsdottir, G-D., & Hallsdorsdottir, S. (2009). Primacy of existential pain and suffering in residents in 
chronic pain in nursing homes: a phenomenological study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23, 
317-327. doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00625.x 

Land  
Databas 

Island 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka de betydelsefulla upplevelser av kronisk smärta bland boende på äldreboende.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval Ett ändamålsenligt urval genomfördes där 12 boende valdes ut från tre olika äldreboende runt om på Island. 
Deltagarna var sju män och fem kvinnor i åldrarna  74-97 år. Medelåldern bland de boende var 86 år. 
Deltagarna hade haft äldreboendet som boplats mellan sex månader till sex år. De boende hade olika sorter av 
kronisk smärta exempelvis parkinsson eller artros. Inklusionskriterierna var att de boende skulle skatta ett 
högt värde på VRS skalan för smärta eller att deltagarnas dagliga aktiviteter kom att påverkas negativt på 
grund av fysisk smärta. Deltagare inkluderas om deras smärtan hade pågått i mer än tre månader. 

Datainsamling Inledningsvis tog författarna kontakt med ansvariga chefer på vårdehemmen, för att få ett bekräftande till att 
genomföra studien. Därefter tog de ansvariga sjuksköterskorna på vårdhemmen kontakt med de boende och 
frågade om intresse till att medverka. Ett informationsmöte hölls på de olika äldreboenderna senare. Dagen 
innan intervjutillfället fick deltagarna en öppen fråga att fundera på tills dagen efter. Den öppna frågan 
inledde även samtliga intervjuer. Intervjuerna delades upp i två eller tre olika tillfällen och inträffade mitt på 
dagen vid 14.00 tiden då de äldre hade som mest energi. Intervjuerna varade mellan 10-44 minuter. 
Vanconver School användes för att samla in data och är uppdelat i 12 olika steg därav steg ett till tre 
innefattade datainsamlingen. 

Dataanalys Vancover School användes för att samla in data och är uppdelad i 12 olika steg, från steg 4-12 består av  
dataanalysen. Inledningsvis i dataanalysen läste författarna igenom all data ett flertal gånger och skapade sig 
en uppfattning om fenomenet. Därefter gjordes en kodning och fokus var huvudinnehållet i datan. Processen 
fortsatte med att en konstruktion av fenomenet bildades. En forskare utifrån hjälpte till att skapa ett 
ändamålsenligt fall av vad som visats i datan, för att sedan se fenomenet i varje enskilt fall hos de boende. 
Vidare lästes all data igenom ytterligare en gång och författarna idetifierade olika teman som förklarar 
fenomenet. Slutligen diskuterades fenomenet med två av de boende och  resultatet fastslogs.   

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Många av de äldre upplevde smärta och lidande i deras liv och den kroniska smärtan ofta var förknippat med 
olika förluster i livet. Bearbetningen av förlusterna för att slutligen nå försoning var en process där 
människan ibland inte kunde slutföra försoningsprocessen. Vid svårigheter att fullborda försoningsprocessen  
kunde de äldre uppleva en stark negativitet som uttrycktes genom ilska eller ett lidande. För att de äldre 
skulle kunna nå försoningen behövde de handräckning. Det framkommer olika berättelser där de äldre 
förlorat nära och kära vilket är en process där det slutliga målet är att försonas med det som varit.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet, citat används och djup och innehållsrik data presenteras och 
stärker trovärdigheten. Urval och datainsamling är väl beskrivet, dock kunde dataanalysen kunde varit mer 
utförlig. Triangulering förekommer då en forskare hjälper till i datanaysen vilket ger trovärdigeheten en 
styrka. Deltagarkontroll sker delvis då två deltagare är med i analysen. Informerat samtycke redovisas inte 
vilket sänker trovärdigeheten. Studien har fått ett godkännande av den bioetiska kommitteen på Island.  
Pålitlighet: Vem som utfört intervjuerna och transkiberat dem beskrivs inte och inte om någon utrsutning 
använts för att samla in data vilket sänker pålitligeheten. Författarnas förfårståelse diskuteras.  
Bekräftelsebarhet: Det finns inte beskrivet under vilken tidsperiod datan samlats in och det påverkar 
bekräftelsebarheten negativt. Medbedömmar finns med då deltagare och andra forskare medverkar. Urvalet, 
datainsamlingoch deltagare är tydligt beskrivet och ger en styrka i bekräftelsebarheten. 
Överförbarhet:Trovärdighet och bekräftelsebarhet är säkrade, dock är pålitligheten försvagad då 
betydelsefull information saknas. Resultatet är generaliserbart till liknande sammanhang och styrks då det är 
olika kön och blandade åldrar hos deltagarna. Studien kan hjälpa sjuksköterskor att förstå försoningen.   

 



BILAGA C  

Artikel 6 

Referens Gustafsson, L-K., Wiklund-Gustin, L., & Lindström, U-Å. (2010). The meaning of reconciliation: womens´s 
stories about their experience of reconciliation with suffering from grief. Scandinavian Journal of Caring 
Sciences, 25(3), 525-532. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00859.x 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att belysa betydelsen av försoning hos kvinnor som lider av sorg. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Hermeneutisk design 

Urval Totalt ingick åtta kvinnor i studien, kvinnor som inkluerades i studien var de som medverkat i professionell 
sorggrupp och var över 18 år. En förfrågan om deltagande skickades ut till kvinnor som hade avslutat ett 
gruppstöd för 6-12 månader sedan. Endast åtta kvinnor svarade och hade en ålder mellan 30-72 år. Deras 
anledning till att få stöd i bearbetningen av sorgen var av olika karaktärer, det kunde vara abort eller 
upplevelse av svår barndom.  

Datainsamling Deltagarna valde plats för mötet och intervjuerna genomfördes på kvinnornas arbetsplatser, hem eller annan 
önskad plats. Få frågor ställdes för att inte påverka deltagarnas svar och intervjuerna inleddes med frågan 
”kan du ge berätta om dina erfarenheter av att försonas med din sorg?”. Intervjuerna varade mellan 40-80 
minuter och bandinspelades. Alla deltagare försäkrades konfidentialitet.   

Dataanalys En analysmetod skapad av Ricouer och beskrivande av Wiklund med flera användes under analysprocessen. 
Först gjordes en naiv tolkning av data av förste författaren som transkriberade texterna för att få en överblick 
kring processen mot försoning. Därefter genomfördes en analys uppdelat i två olika steg. Inledningsvis ville 
författaren ta reda på uppbyggnaden i kvinnornas berättelser och sedan fördjupa analysen till att hitta olika 
liknelser av försoning i de olika berättelserna. Slutligen identifierades olika innebörder av försoning.   

Bortfall Externt bortfall är 12 deltagre som valde inte delta i studien  
Internt bortfall redovisas inte 

Slutsats I berättelserna framkommer det att försoning är en aktiv handling där ett möte sker med människans inre och 
fokusering görs på det framtida livet. Försoning är en process som är individuell och där processen sker inom 
människan. Försoning var ett hjälpmedel för att överleva en svår situation och att återta kontrollen över livet. 
Om människan tidigare i livet utsatts för svårigheter men inte lyckats försonas, kunde det uppstå svårigheter 
senare i livet vid olika livssituationer. Försoning kan innebära att människan får en ny insikt i livet och kan 
förlåta det som tidigare inträffat. Olika liknelser uppdagades i studien som beskrev försoningens olika 
skepnader. Försoning kan innebära en känsla av att diset klarnar, som att ogräs som frodas på vallen, att 
blicka ut från hög klippa, att utvecklas från ett litet frö till något vackert eller att försoningen liknas med att 
varmare tider stundas. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet, citat samt metaforer används och  djup och rik data presenteras 
vilket stärker trovärdigheten. Urvalet, dataisamling och dataanalysen är väl beskriven vilket inbringar en 
styrka i trovärdigheten. Triangulering, deltagarkontroll och skriftligt samtycke redovisas inte vilket kan 
komma att påverka trovärdigheten negativt. Studien godkändes av en etiska kommitten vid Uppsala 
Universitet.  
Pålitlighet: Förste författaren utförde samtliga intervjuer och transkriberade dem ordagrant och 
bandinspelare användes vilket stärker pålitligheten. Författarnas förförståelse finns inte beskrivet vilket kan 
påverka pålitligheten negativt.  
Bekräftelsebarhet: Någon medbedömmare nämns inte i studien, datum då data samlades in nämns inte och 
påverkar bekräftelsebarheten negativt.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade då resultatet är väl genomfört och 
av stor betydelse. Försoning är inte väl beforskat, vilket gör att resultat är av stor vikt. Studien är svår att 
generalisera till en population, men sjuksköterskan kan med kunskapen som presenteras förstå kvinnors 
upplevlse av försoning och vilka svårigeheter som kan uppkomma på vägen mot försoning. 

 



BILAGA C  

Artikel 7 

Referens Haahr, A., Kirkevold, M., Hall, E., & Østergaard, K. (2010). From miracle to reconciliation: A hermeneutic 
phenomenological study exploring the experience of living with Parkinson´s disease following Deep Brain 
Stimulation. International Journal of Nursing Studies, 47, 1228-1236. doi: 10.1016/j.ijnursstu.2010.03.006 

Land  
Databas 

Danmnark  
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska och beskriva patienters livserfarenheter under de första åren med behandling av djup 
hjärnstimulering vid parkinsson sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Longitudinell hermenutisk fenomenlogisk design 

Urval Alla patienter med diagnostiserad parkinsson som skulle behandlas med en djup hjärnstimulation under 
januari till december år 2007 tillfrågades. Det var 10 patienter som tackade ja till deltagande i studien. 
Deltagarna var i åldern 47-67 år och hade haft en sjukdomsdiagnos i 7-29 år. De inkluderade i studien 
rekryterades från två sjukhus i Danmnark. 

Datainsamling Data samlades in med hjälp av intervjuer med deltagarna. Den första intervjun ägde rum sex till åtta veckor 
efter operation, den andra inervjun efter sex månader och slutligen den sista intervjun vid ett år efter 
operation. Deltagarna fick både skriftlig och muntlig infomation kring studien. Intervjuerna inleddes med den 
öppna frågan ”Kan du berätta om hur du upplever ditt liv just nu?” Följdfrågor ställdes för att få en mer 
detaljerad inblick i deltagarnas liv. Alla intervjuerna genomfördes av första författaren i deltagarnas hem och 
samtliga intervjuer bandinspelades.   

Dataanalys Alla intervjuer transkriberades och analyserades enligt Van Manens analysmetod som består av tre steg. Alla 
intervjuer lästes igenom och lyssnades till ett flertal gånger. Alla författare resonerade kring resultatet. Första 
steget i analysmetoden var att fånga strukturen i varje intervju utifrån ett holistiskt perspektiv. Andra steget 
innebar att identifiera det betydande klusteret i varje intervju och slutligen var det sista steget att identifiera 
fenomenet och dess innebörd. 

Bortfall Externt bortfall redovisades, en deltagare valde att hoppa av studien innan första intervjun ägt rum och den 
andra deltagaren lämnade av personliga skäl under sista intervjun. Den tredje och sista deltagaren föll bort på 
grund att elektroderna i hjärnan opererades bort. 

Slutsats Tiden efter behandlingarna bestod av att försonas genom en  acceptans till att livet går vidare trots sjukdom 
och besvär. Deltagarna fokuserade på att leva i nuet och tänka på det positiva som fanns livet. Försoning till 
tillståndet reducerade känslan av otrygghet och inbringade ett självstyre i livet. När deltagarna kunde sköta 
sin medicinering självständigt upplevde de en kontroll över sjukdomen skapade en möjlighet till försoning. 
Försoning gav deltagarna en ny uppfattning om livet och de kände ett ansvar till livet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syfte och trovärdigheten stärks av att citat används. Resultatet består av 
djup och rik data och ger en styrka till trovärdigheten. Triangulering förekommer inte och deltagarna har inte 
fått lov att läsa igenom materialet och godkänna i efterhand, det sänker trovärdigheten i studien . Författarnas 
förförståelse redovisas delvis. Urvalet av deltagare är smalt då få deltagare medverkar och gör att 
trovärdigheten kan komma att påverkas negativt. Studien var etisk godkänd av den lokala etiska komitteén.  
Pålitlighet: Författarnas förförståelse redovisas delvis. Förste författaren genomförde alla intervjuer och 
bandinspelare användes vilket stärker pålitligheten. Vem som genomförde transkiberingen redovisas inte och 
påverkar pålitligheten negativt. 
Bekräftelsebarhet: Dataanalysen genomförs av samtliga författarne tillsammans, dock finns ingen 
medbedömmare vilket gör att resultatet utgår från författarnas kompetens. Urvalet av deltagarna och 
datainsamlingen redovisas väl vilket stärker bekräftelsebarheten. Det framkommer inte en detaljerad 
beskrivning av deltagarna men anses inte påverkar försoningens diemensioner i resultatet. Datum då 
intervjuerna genomfördes finns beskrivet och författarnas förförståelse är delvis beskriven vilket stärker 
bekräftelsebarheten. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Resultatet är generaliserbart till 
liknande sammanhang och ger en värdefull information som tidigare inte belysts. Studien  kan vara 
användbart av sjuksköterskor för att förstå hur försoningen gestaltas hos människan i svåra sjukdomstillstånd.   

 



BILAGA C  

Artikel 8 

Referens Holm, A-L., Berg, A., & Serverinsson, E. (2009). Longing for Reconciliation: A Challenge for Women with 
Borderline Personality Disorder. Issues in Mental Health Nursing, 30, 560-568. doi: 
10.1080/01612840902838579 

Land  
Databas 

Norge 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka hur traumatiska barndomsupplevelser påverkat det dagliga livet för kvinnor med 
bordeline personlighetsstörningssjukdom.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Det var 13 kvinnliga deltagare från västra Norge som medverkade i studien, de värvades av terapeuter och 
psykologer. Inklusionkriterier för deltagande i studien var att kvinnorna skulle vara norsk medborgare, ha 
diagnosen bordeline personlighetsstörningsjukdom och tala flytande norska. Kvinnorna var mellan 25-53 år 
och medelåldern var 39 år. De olika kvinnorna hade varit med om olika psykiska påfrestningar under 
barndomen. 

Datainsamling Deltagarna fick skriftlig infomation och fick ge ett skriftiligt samtycke innan intervjuerna påbörjades. Alla 
deltagarna lovades konfidentialitet. Varje intervju varade mellan en till två timmar och utfördes av förste 
författaren. Intervjuerna bandinspelades och transkiberades ordagrannt. Intervjuerna ägde rum på plats som 
deltagarna önskade, kunde vara på ett hotellrum eller på en psykisk rehabiliteringsklinik. Intervjuerna 
inleddes med en öppen fråga och författaren observerade deltagarnas kroppsspåk för att avgöra om deltagaren 
klarade av att berätta om dem svåra traumatiska upplevelserna. 

Dataanalys Dataanalysen utfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans modell som bestod av olika steg. 
Inledningsvis lästes alla intervjuer igenom för att få en fullständig uppfattning av datan. Datan sorterades 
därefter in i två olika teman som identifierades under första läsningen. Utifrån de två teman som skapats 
bildades meningsbärande enheter som hade en djup beskrivning av kvinnornas upplevelse. Författarna 
diskuterade och analyserade datan därefter tillsammans och kom till konsensus om vad huvudinnehållet 
skulle innehålla. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Det övergripande som kvinnorna upplevde var en längtan efter försoning, att känna en acceptans till sin 
personlighet och hitta en väg att hantera den svåra bakgrunden. Kvinnor som hade ett ovetande om att det 
som hänt i barndomen varit av stor betydelse expanderade det emotionella lidandet. Kvinnornas vardag 
bestod av känslor som skuld och skam till barndomen som var svårt att kontrollera, att lyckas bemästra de 
negativa känslorna inbringade en möjlighet till försoning. Kvinnorna gjorde allt för att inte bli instängd i 
tankar och känslor utan strävade mot att uppleva frihet för att nå försoning. I mötet med profesionell hjälp 
som inte visade respekt eller trodde på deltagarnas berättelser om barndomen skapade en inre smärta. 
Kvinnorna upplevde en svårighet av att möta de människor som utsatt de för våld i barndomen, det 
försvårade möjligheten att kunna föronas med livet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet, citat används och god och innehållsrik data presenteras vilket 
stärker trovärdigheten. Triangulering, deltagarkontroll eller  informerat samtycke förekommer inte vilket 
påverkar trovärdigheten negativt. Urval, datainsamling och dataanalys beskrivs noggrannt och författarnas 
förförståelse beskrivs tydligt. Studien är etiskt godkänd vilket stärker trovärdigheten.  
Pålitlighet: Bandinspelare används, förste författaren utförde alla intervjuer och  transkiberade samtliga 
intervjuer vilket stärker pålitligheten.  
Bekräftelsebarhet: Medbedömmare anges inte och datum då data samlades in finns inte beskrivet vilket kan 
påverka bekräftelsebarheten negativt. Författarna beskriver sina tidigare kunskaper inom ämnet vilket i 
studien gör att de lättare för författarna att kunna förstå deltagarna, de stärker bekräftelsebarheten.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är alla säkrade. Resultatet kan generaliseras 
på liknande patient grupper. Viktigt att sjuksköterskan har kunskap om längtan efter försonong för att kunna 
möta patienter med bordeline i det sociala rummet. Försoningens olika dimesnioner inom människan är 
betydelsefulla att ha kunskap om som sjuksköterska för att kunna hjälpa pateienter till försoning.  

 



 

Artikel 9 

 
 

Referens Kjaergaard, H., Foldgast, A-M., & Dykes, A-K. (2007). Experiences of non-progressive and augmented 
labour among nulliparous women: a qualitative interview study in a Grounded Theory approach. BioMed 
Central, 7, (15), 1471-2393. doi: 10.1186/1471-2393/7/15 

Land  
Databas 

Danmark 
Web of Science: Medline 

Syfte Syftet var att få en djupare förståelse kring förstföderskors upplevelser och erfarenheter av en icke-progressiv 
förlossningen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded Theory 

Urval Antal deltagare var 10 stycken varav sju deltagare var mellan 25-31 år och tre deltagare var över 32 år. 
Inbjudan skickades ut till deltagarna om studien efter de fött sitt första barn. Inklusionkriterierna för studien 
var att kvinnorna skulle vara förstföderskor och haft en icke-progressiv förlossning. Ett ändamålsenligt urval 
genomfördes med hjälp av databasen DDS. Samtliga deltagare levde tillsammans med sin partner som också 
närvarande under förlossningen.   

Datainsamling Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt om studien. Om deltagarna valde att delta i studien 
skrevs ett samtycke. Intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem efter 4-15 veckor efter förlossning under 
perioden maj till november år 2005. Alla intervjuer bandinspelades och transkriberades ordagrant. Samtliga 
intervjuer varade i cirka 30 minuter. Samtliga intervjuer inleddes med samma öppna fråga som fokuserade på 
att utforska kvinnornas upplevelser av förlossningen och följdfrågor användes vid behov. NVivo QSR 
International användes för att bearbeta all data. Data samlades in tills att den ansågs vara komplett. Det 
resulterade i 10 deltagare och intervjuer. 

Dataanalys All data kodades och diskuterades av författarna och vid oenighet skapades ytterligare koder för att uppnå 
konsensus. Glaser och Strauss metod användes för att koda datan i fyra olika steg för att finna den centrala 
termen i sammanhanget. Tre huvudkategorier och sju underkategorier bildades. 

Bortfall Externt bortfall: En kvinna föll bort då hennes man inte ville att kvinnan skulle medverka i studien. 
Internt bortfall: Redovisas inte. 

Slutsats För kvinnorna var vägen mot att försonas med förlossningen en process som krävde att kvinnorna samtyckte 
och kände ett välbehag till situationen. Förlossningen var för kvinnorna en process som bestod av att mista 
och återerövra kontrollen för situationen. Försoning upplevdes hos kvinnorna efter förlossningen då 
kvinnorna fick utstå både kroppsliga och tankemässiga påfrestningar. Försoning var för kvinnorna det slutliga 
steget i den emotionella kamp som kvinnorna utstått. Genom försoning upplevde kvinnorna en belåtenhet och 
ett accepterade av att deras förlossning krävt extra assistans.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och har en djup och fyllig data som förstärks av citat. Urval och 
datainssamling är väl beskriven, vilket stärker trovärdigheten. Dataanalysen kunde varit mer utformad och 
detaljerad. Författarnas förförståelse beskrivs inte, vilket sänker trovärdigheten. Studien ansökte om ett etisk 
godkännande men ansågs av etikprövningsnämnden inte behöva ett etisk godkännande. Författarens 
förförståelse redovisas inte. Triangulering förekommer inte och någon deltagarkontroll redovisas inte vilket 
sänker trovärdigheten. 
Pålitlighet: Vem som genomfört intervjuerna och transkiberat dem ordagrant framkommer som stärker 
pålitligheten. Bandinspelare användes. Författarnas förförståelse förekommer inte i studien och sänker 
pålitligheten. 
Bekräftelsebarhet: Medbedömmare finns angivet i studien och datum då datainsamlingen pågått redovisas. 
Överförbarhet:Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade, då studiens kvalité inte anses 
påverkas av att författarens förförståelse inte redovisas. Dataanalysen är godtagbar men kunde varit mer 
detaljerad vilket hade förstärks studiens trovärdighet. Resultatet är generaliserbart i liknande sammanhang 
och är använbart av barnmorskor eller undersköterskor på en förlossningsavdelning. 

 



 

Artikel 10 

 

 

 

Referens Myrin-Westesson, L., Baghaei, F., & Friberg, F. (2012). The experience of being a female carrier of 
hemophilia and the mother of a hemophilic child. The Official Journal of the World Federation of 
Hemophilia, 19, 219-224. doi: 10.1111/hae.12026 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva människors levda erfarenheten av att ha en diagnostiserad svår eller måttlig hemofilli 
eller vara förälder till ett barn med hemofilli 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk hermeneutisk design 

Urval Ett strategiskt urval genomfördes i studien. Inklusionskriterierna för studien var att kvinnor med 
diagnostiserats måttlig eller svår hemofilli inkluderades eller om kvinnorna var förälder till ett barn med 
hemofilli. Rekryteringen av deltagare genomfördes från tre olika behandlingscentrum för hemofilli runt om i 
Sverige. Tretton kvinnor deltog i studien. Kvinnorna hade en ålder mellan 28-83 år där medelåldern var 44 
år. Elva kvinnor hade diagnosen svår hemofilli A, en kvinna hade måttlig hemofilli A och en kvinna hade 
måttlig hemofilli B. Sex kvinnor hade en ny mutation av hemofilli och tre kvinnor hade tidigare erfarenheter 
av hemofilli i släkten. 

Datainsamling Efter att 13 intervjuer genomförts ansåg författarna att materialet räckte för att besvara syftet med studien. De 
öppna intervjuerna varade ungefär i 52 minuter och genomfördes av förste författaren och bandinspelades. 
Intervjuerna ägde rum mellan mars till december år 2010. 

Dataanalys En modell skapad av Lindseth och Nordberg användes för att analysera datan. Inledningsvis lästes all data 
igenom för att skapa en övergripande förståelse av innehållet. Därefter genomfördes en strukturerad analys av 
datan där underteman och huvudteman identifierades. Analysering av innehållet fortlöpte då nya 
meningsbärande enheter identifierades. Författarnas förförståelse användes slutligen som ett komplement för 
att utveckla ytterligare kunskap om fenomnet. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Kvinnorna berättade att tiden efter att de fått diagnosen eller fått besked att deras barn fått en identisk 
sjukdom var en stor sorg. Känslor som att vilja försvinna ifrån verkligheten eller att avsluta livet då de inte 
såg någon framtid. De upplevde skuldkänslor överfört sjukdomen till ett nyfött barn och att det var 
emotionellt smärtsamt att ge sina spädbarn injektioner. Kvinnorna upplevde efter alla motgångar slutligen 
försoning av livet när kontroll av situationerna upplevdes.Vid ökad kunskap och ett återtagande av kontrollen 
kände kvinnorna i samband med försoningen en hoppfullhet inför framtiden. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och citat används. Datan är beskrivande och innehållsrik som 
stärker trovärdigheten. Författarnas förförståelse diskuteras vilket är bra men den beskrivs enbart ytligt. Urval 
och dataanalys redovisas noggrant. Datainsamlingen kunde varit mer detaljerad men är inget som anses 
påverka trovärdigheten märkbart. Triangulering och deltagarkontroll förekommer inte vilket kan ses som 
bristfälligt för trovärdigheten. Studien är etisk godkänd av en etsik kommitté.  
Pålitlighet: Förste författaren genomförde intervjuerna och transkiberade dem ordagrant och bandinspelare 
användes vilket förstärker pålitligheten. Förattarnas förförståelse beskrivs delvis. 
Bekräftelsebarhet: Datum då data samlats in redovisas vilket är bra. Medbedömmare anges inte. 
Författarnas förförståelse diskuteras delvis men framkommer inte tydligt.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Resultatet kan generaliseras till 
liknande situationer. Resultatet är använbart som källa för sjuksköterskor för att kunna förstå den emotionella 
process kvinnor genomgår för att kunna mötas i den vårdande relationen.    

 



 

Artikel 11 

 

 

 

 

Referens Ness, T-M., Hellzen, O., & Enmarker, I. (2014). ”Struggeling for independence”: The meaning of being an 
oldest man in a rural area. Interpretation of oldest men´s narrations. International Journal of Qualitative 
Studies on Health and Well-Being, 9, 1-8. doi: 10.3402/qhw.v9.23088   

Land  
Databas 

Sverige 
Web of Science: Medline 

Syfte Syftet var att belysa innebörden av att vara äldre man boende på landsbygden med hemsjukvård. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Det var 12 äldre män i åldrarna 82-94 år som ingick i studien. De levde ensamma ute på landsbygden i 
mellersta Norge. Deltagarna tillhörde åtta olika kommuner. Männen hade hjälp av hemsjukvård och deras 
omvårdnadsbehov varierade. Deltagarnas bakgrund och yrkeslivserfarenhet varierade. 

Datainsamling Hemsjukvården informerades om studien av förste författaren. Deltagare valdes ut och författarna 
informerade därefter de utvalda äldre männen både skriftligt och muntligt. Sekretesslagda personuppgifter 
behandlades konfidentiellt. Intervjuerna ägde rum mellan sommaren och hösten år 2012 och genomfördes i 
de äldres hem. Intervjuerna varade mellan 98- 150 minuter och bandinspelades. 

Dataanalys Intervjuerna transkiberades noggrant av förste författaren. Analysen genomfördes i tre olika steg.  
Inledningsvis lästes datan igenom ett flertal gånger och skapade en överblick och en naiv förståelse 
grundades. Fortsättningsvis genomfördes en strukturanalys där olika teman och underteman urskiljdes. 
Avslutningsvis sammanställdes den naiva förståelsen och strukturanalysen kring allt som omfattande 
männens upplevelse för att skapa en fördjupad förståelse.    

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Försoning med livet skapades genom acceptans av förluster rent kroppsligt och av nära vänner. Vardagen 
bestod både av positiva och negativa tankar. Männen försökte fokusera på det positiva i livet genom att fylla 
dagarna med aktiviteter som upplevdes meningsfulla. Försoningen skapade ett hopp för männen att utforska 
livet med andra ögon och hitta lösningar för att inte känna ensamhet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och citat används. Tydlig och konkret data redovisas som stärker 
trovärdigheten. Författarnas förförståelse beskrivs inte men tycks inte påverka trovärdigheten påtagligt. 
Urval, datainsamling och dataanalys beskrivs väl. Ingen deltagarkontroll eller informerat samtycke redovisas 
och triangulering används inte. Männen som ingick i studien hade olika erfarenheter vilket ökar 
trovärdigheten för studien. Att enbart män ingick i studien kan påverka resultatets generaliserbarhet då 
kvinnors erfarenheter inte lyfts. Studien är etisk godkänd av en etisk kommitté.  
Pålitlighet: Förste författaren transkiberade och utförde samtliga intervjuer i studien. Bandinspelare 
användes vilket ökar pålitligheten i studien. Författarnas förförståelse diskuteras inte. 
Bekräftelsebarhet: Medbedömmare skildras inte i studien. Datum då data samlades in framgår tydligt. 
Författarens förförståelse diskuteras inte. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Studien är generaliserbar till 
likande sammanhang och är av betydelse för sjuksköterskor som möter äldre ensamma män bosatta ute på 
landsbygden. 
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Referens Pettersen, G., Thune-Larsen, K-B., Wynn, R., & Rosenvinge, J-H. (2012). Eating disorders: challenges in the 
later phases of the recovery process. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27, 92-92. doi: 
10.1111/j.1471-6712.2012.01006.x 

Land  
Databas 

Norge 
CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva patienters erfarenheter och utmaningar av rehabilitering från en ätstörning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Det var 13 kvinnor i åldrarna 18-54 år anslutna till ätstörnings centrum i Norge som valdes ut för att delta i 
studien. Kvinnorna hade erfarenhet av ätstörningar mellan 4-40 år och medelåldern för 
ätstörningsproblematik var 29 år. Majoriteten av kvinnorna hade någon gång under sin ätstörning behandlats i 
slutenvården. Åtta kvinnor levde med en partner och fyra kvinnor hade barn. Inklusionskriterierna för studien 
var att deltagarna skulle vara myndiga, haft ätstörningar iform av anorexia eller bullemi i minst tre år, 
kommit underfund med att de har ätstörningsproblem och vara i en återhämtningsprocess.   

Datainsamling Deltagarna fick information skriftligt om studien och de kvinnor som valde att delta gav ett skriftligt 
samtycke. Intervjuerna genomfördes och varade mellan en till två timmmar, efter 13 intervjuer ansåg 
författarna att materialet var fullständigt för att besvara syftet. En intervjuguide användes som stöd i samtalen 
och samtliga intervjuer bandinspelades.   

Dataanalys Dataanlysen genomfördes med hjälp av Granheim och Lundmans modell. Inledningsvis lästes all data 
igenom ett flertal gånger för att få en överblick. Förste författaren markerade därefter viktiga ord som bildade 
olika teman. Olika sektioner fastställdes, kodades  och uttrycktes i olika former och utifrån det skapades 
kategorier. Därefter delades materialet upp i de aktuella kategorierna. Slutligen diskuterade alla författarna 
det som framkommit ur datan för att uppnå enighet.   

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Att påbörja ett nytt liv utan ätstörningar var för många av kvinnorna en svår uppgift då ätstörningen blivit en 
del av deras personligheter. Att nå försoning med livet och sjukdomen var för kvinnorna ett sätt att acceptera 
det som gått förlorat. Försoningen handlade först och främst om att kvinnorna behövde sänka kraven på sig 
själva och på andra i sin närhet. Försoningen avspeglades även genom att kvinnorna insåg att de besatt 
kontrollen och inte sjukdomen och de onda tankarna. Försoningen gestaltades som en inre frid och en 
samstämmighet med livet.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och citat används. Tydlig och detaljerat data beskrivs vilket 
stärker trovärdigheten i studien. Författarnas förförståelse diskuteras inte. Triangulering eller deltagarkontroll 
förekommer heller inte vilket kan dra ner studiens trovärdighet. Urval, datainsamling och dataanalys beskrivs 
väl. Att endast kvinnor deltar i studien kan påverka resultatet genom att mäns upplevelser inte belyses. Det 
gör att resultatet endast är överförbart till kvinnor. Sjukdomserfarenhet och åldersfördelning bland kvinnorna 
varierade vilket stärker trovärdigheten. Studien var godkänd av en etisk kommitté.  
Pålitlighet: Förste författaren utförde intervjuerna och transkiberade dem ordagrannt och bandinspelare 
användes vilket stärker studiens pålitlighet. Författarnas förförståelse framkommer inte, men bedöms inte 
vara en avgörande faktor vilket sänker studiens pålitlighet som helhet.  
Bekräftelsebarhet: Datum då data samlats in redovisas inte samt författarnas förförståelse framkommer inte 
vilket sänker studiens bekräftelsebarhet. Flera författare har analyserat materialet men ingen medmedömmare 
anges. 
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Resultatet är genarliserbart till 
liknande grupper med samma utgångspunkt. Studiens material är användbart för sjuksköterskor som möter 
kvinnor i en återhämtningsprocess från en ätstörning. 

 



 

Artikel 13 

 

Referens Wiklund, L. (2008). Patient perspevtives Existential aspects of living with addiction – Part II: caring needs. A 
hermeneutic expansion of qualitative findings. Journal of Clinical Nursing, 17, 2435-2443. doi: 
10.1111/j.1365-2702.2008.02357.x 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva omvårdnadsbehov associerat till andlighet vid missbruk 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Hermenutisk utvecklande design  

Urval Nio deltagare med erfarenhet av drogmissbruk ingick i studien som tidigare deltagit i en annan studie. 
Studien är en uppföljning av en tidigare påbörjad studie för vidare analys av den redan insamlade datan. 

Datainsamling De intervjuade deltagarna intervjuades med hjälp av en berättande intervjusteknik. Datan som framkom i den 
tidigare studien innehöll tre olika teman. Datan fokuserade på deltagarnas upplevelser av droger. Datan 
identifierade anledningar till varför droger missbrukades och fastslog den strukturella och existentiella 
förklaringen till drogmissbruket. 

Dataanalys En utvecklande hermenutisk analys genomfördes av den tidigare insamlade datan. Det identifierades olika 
meningar och enheter som beskrev deltagarnas erfarenheter och behov av vård. Sex olika teman påvisade 
olika sortes behov av vård. Analysen genomfördes med hjälp av olika teorier och tidigare kunskaper. I 
analysen testades varje deltagares behov mot varandra till konsenus uppnåddes.   

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Det som visade sig i resultatet var sex teman med olika vårdbehov som identifierades hos deltagarna. Femte 
temat visade att ansvar och skuld skapades iform av en strävan mot försoning och förlåtelse. När deltagarna 
förenades med lidandet kunde de gå vidare i livet och lägga tidigare erfarenheter bakom sig. Det framkom att 
det var av betydelse att sjuksköterskor fanns till som ett stöd för drogmissbrukare i processen mot försoning. 
Stödet kunde vara iform av att sjuksköterskor bekräftade missbrukarnas starka negativa känslor som helt 
naturliga i situationen. Bekräftandet hjälpte missbrukarna att acceptera livserfarenheterna och inbringade ett 
hopp för att lättare kunna gå vidare i processen mot försoning.  Det visade sig också vara av betydelse att 
sjuksköterskor inte bedömmer missbrukarna utifrån deras erfarenheter, utan ser den unika människan och 
dess potientialer.       

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studiens resultat svarar mot syftet och innerhåller djup och innehållsrik data, vilket stärker 
trovärdigheten i studien. Citat används i resultatet. Urval, datainsamling och dataanalys är inte fullständigt 
redovisat som drar ner studiens trovärdighet. Studien saknar viktig information kring deltagarna, hur analysen 
genomförts och hur datainsamlingen gått till väga. Triangulering förekommer inte och heller ingen 
deltagarkontroll. Författarnas förförståelse redovisas inte och inget etiskt godkännande nämns. 
Pålitlighet: Vem som utfört intervjuerna eller transkiberat datan redovisas inte. Författarnas förförståelse 
redovisas inte. Inget namngivet material som används i intervjuerna redovisas. Det anses märkbart påverka 
studiens pålitlighet negativt.   
Bekräftelsebarhet: Medbedömmare används inte och författarnas förförståelse redovisas inte. Studien skulle 
inte kunna repeteras.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är inte säkrade. Dock anses resultatet av stor 
betydelse för sjuksköterskor som handskas med missbrukare. Studiens resultat anses ha med viktiga delar för 
att kunna belysa försoningens olika dimensioner hos människan. Att lyfta fram missbrukares erfarenheter och 
vårdbehov är något som bör uppmärksammas mer i dagens forskning och eftersom den här studien anses 
bristfällig så går resultet inte att generaliseras.  
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