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Abstract 
Med stigande ålder och i kombination med sjukdomar följer 
kroppsliga förändringar som kan påverka ätandet och medföra stora 
konsekvenser i det dagliga livet. Studiens syfte var att beskriva äldre 
personers upplevelse av att leva med sväljsvårigheter. Fem äldre 
personer med sväljsvårigheter under minst tre månader intervjuades. 
Intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys som 
resulterade i ett tema; Att ätandet inte längre kan tas förgivet och tre 
kategorier; Att känna rädsla att svälja fel, Att känna skam och rädsla 
att störa andra; Att vara tvungen att lära sig leva med sina 
sväljsvårigheter. På grund av obehag och rädsla valde de mat med 
konsistens som var tryggare att svälja. De upplevde skam och rädsla 
att äta bland andra för att de inte kunde inordna sig till omgivningen. 
De var tvungna att lära sig att anpassa sig till den nya situationen. 
Studier visar att mer kunskaper hos sjuksköterskor skulle kunna öka 
förståelsen och därmed underlätta det dagliga livet för personer med 
sväljsvårigheter. 
 
Nyckelord: Äldre personer, sväljsvårigheter, tematisk innehållsanalys, 
rädsla, skam, lära sig leva med.    
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Gerontologi är tvärvetenskapliga studier om åldringsprocessen och egenskaper hos äldre och 

deras livssituation (Karoliussen & Smebye, 1997). Gerontologi innebär kunskap om den 

normala åldringsprocessen och inkluderar biologiska, psykologiska och sociala perspektiv 

(Wadensten, 2006). Med stigande ålder följer olika kroppsliga förändringar och i kombination 

med sjukdom kan kroppsfunktionerna påverkas ytterligare.  Det kan medföra risk att drabbas 

av förluster av olika slag, bland annat kan problem med sväljning uppstå (Wikby, 2006; 

Steele, Greenwood, Ens, Robertson & Seidman-Carlson, 1997). Definitionen av dysfagi eller 

sväljsvårigheter är svårighet i någon del av sväljningsprocessen. Det finns flera orsaker till 

sväljningssvårigheter till exempel inre hinder på grund av cancer, sjukdomar som påverkar 

neurologiska systemet som amyotrofisk lateralskleros (ALS), parkinson, demens, hjärnskador 

bland annat på grund av stroke, negativa effekter av behandlingar med cellgift, kirurgi, 

strålbehandling eller läkemedel. Det finns många tecken och symtom som bör observeras hos 

äldre personer med risk för dysfagi. Information från den äldre personen eller dennes 

närstående om att det finns svårigheter att svälja mat eller mediciner bör tas på allvar av 

sjukvårdspersonal. Om den äldre personen undviker eller vägrar att äta i närvaro av andra kan 

detta vara ett tecken på sväljsvårigheter. Andra tecken på sväljsvårigheter kan vara om en 

person har svårigheter att kontrollera mat eller saliv i munnen på grund av nedsatt 

munmotorik, har fascialispares, kvävningssymtom, hosta eller om en person håller kvar mat i 

munnen. Ökad sekretion från mun eller näsa efter måltiden, svag röst, sluddrigt tal, förändring 

i rösten under måltiden (våt, gurglig eller hes) kan också vara tecken på sväljsvårigheter. 

Likaså om det tar onormalt lång tid att äta eller om en person är tvungen att svälja upprepade 

gånger även små bitar, har återkommande lunginflammationer eller infektion i övre 

luftvägarna, har konfusion eller sänkt medvetande. Observation av sväljning bör utföras om 

en person har oförmåga att sitta i en upprättställning eller bibehålla en bra kroppsposition 

under en rimlig tid eller har en oförklarlig viktminskning. Tidig upptäckt av sväljsvårigheter 

är viktigt för att undvika livshotande komplikationer (Dahlin, 2004). 

 

Att äta är grundläggande för att kroppen ska få näringsämnen som behövs för att bibehålla 

funktionerna. Det är nödvändigt att ha ett gott näringstillstånd för att upprätthålla hälsa och 

undvika sjukdom. För den som har sväljsvårigheter kan det vara svårt att få i sig tillräckligt 

med näring genom kosten (Perry & McLaren, 2004). Äldre personer som har drabbats av 

stroke har ofta svårigheter att svälja och har därmed hög risk att drabbas av undernäring på 

grund av otillräckligt näringsintag (Wikby, 2006). Enligt Paterson (1996) är sväljsvårigheter 

hos äldre en väsentlig orsak till sjuklighet och död. Westergren, Ohlsson och Hallberg (2001) 
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påstår att personer som drabbas av sväljsvårigheter efter stroke löper större risk att dö i förtid, 

inte bara på grund av aspiration och undernäring utan även på grund av social isolering som 

sväljsvårigheter medför. 

 

Sväljsvårigheter hos äldre kan upplevas som ett handikapp och leda till fysiska och 

psykosociala problem, vilket innebär reducerad livskvalitet (Tibbling & Gustafsson, 1991; 

Paterson, 1996). Svårigheterna påverkar också den sociala och mentala hälsan och kan leda 

till måltidsrelaterad ångest. Måltiden är lika mycket ett socialt tillfälle som ett tillfälle att stilla 

hunger och aptit enligt Paterson (1996). Studier av Perry och McLaren (2003a) och Saletti 

(2007) har visat att en måltid är något som äts tillsammans med andra människor. Det är inte 

enbart antal personer som är av vikt utan också vilken relation personerna har till varandra. 

Att äta ensam kan ses som något oönskat och onormalt. Perry och McLaren (2003a) betonar 

betydelsen att äta tillsammans. De menar att det är viktigt för personer med sväljsvårigheter 

att uppträda så normalt som möjligt, för att dölja sin oförmåga för allmänheten. Watt och 

Whyle (2003) påvisar att ätsvårigheter har effekt på livskvaliteten och kan orsaka stora 

problem att äta tillsammans med andra och därmed leda till en känsla av isolering och förlust 

av den sociala måltidsmiljön. 

 

Litteraturgenomgången visar att det har gjorts många studier om hur strokedrabbade personer 

med sväljsvårigheter upplever sin situation (Carlsson, Ehrenberg, Ehnfors, 2004; Perry, 

McLaren, 2003a; Jacobsson, Axelsson, Wenngren, Norberg, 1996). I studien av Carlsson, 

Ehrenberg och Ehnfors (2004) framkom att ätandet i sig upplevs självklar före stroke men 

efter stroke uppstår många problem i samband med måltid i form av hosta, dregling eller spill. 

Jacobsson, Axelsson, Österlind och Norberg (2000) beskriver i sin studie om ätprocessen, 

upplevelser av ätandet och oralfunktionen hos personer med stroke och friska äldre personer. 

Personer med stroke som har svårigheter att äta uttrycker rädsla och skam kring ätande främst 

på grund av svårigheter med att förbereda och transportera maten till munnen samt på grund 

av sväljsvårigheter. De upplever även att det är lidande för dem att ha frekventa hostningar i 

samband med sväljning. Upprepade hostattacker skapar panikkänslor och rädsla att kvävas. 

Denna rädsla är förknippad med att inte ha kontroll över mat och dryck när de kommer ner i 

svalget. Tibbling och Gustafsson (1991) påvisar att äldre personer med sväljsvårigheter har 

ångest vid måltiderna och ångest för att äta ensam. 
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Perry och McLaren (2003a) visar i sin studie att känselbortfall i mun och läppar hos personer 

med sväljsvårigheter kan leda till oförmåga att känna mattemperatur. Det kan även leda till att 

mat blir kvar i munnen och hamnar i kinden eller fastnar på tänderna och orsakar läckage av 

föda ur munnen. Enligt Jacobsson et al. (2000) upplever personer med sväljsvårigheter 

obehagskänslor från mun och hals, i form av torrhet, trånghet, smärta eller tjockhet. Matens 

lukt, smak och utseende kan skapa illamående med nedsatt aptit som följd. Perry och 

McLaren (2003a) påstår att försämrad aptit under vårdtiden på sjukhus leder till viktnedgång. 

Personen som är tvungna att dricka förtjockad dryck lider av begränsat vätskeintag på grund 

av att de känner avsmak för konsistensen. Watt och Whyle (2003) menar att valmöjligheten 

av kost blir mycket begränsad när personer är tvungna att ändra sin kost på grund av 

sväljsvårigheter. Dessa personer upplever även att det tar längre tid än normalt att äta.  

 

Perry och McLaren (2003b) menar att det är av stor betydelse om personer med 

sväljsvårigheter kan anpassa sig till sitt handikapp. Men enligt Jacobsson et al. (2000) är det 

svårt att anpassa sig till att inte kunna äta som tidigare. Äldre personer med stroke upplever att 

deras hopp om tillfrisknandet försvinner när de inte kan äta, men om ätandet förbättras 

kommer hoppet tillbaka. Genom noggranna observationer av ätproblem och anpassade 

individuella åtgärder kan äldre med ätsvårigheter få hopp om förbättring.   

 

I gerontologisk omvårdnad ligger fokus på att stödja funktionen, inte på sjukvård, men det 

saknas klara riktlinjer hur den äldre människan kan stöttas i åldersprocessen. Det innebär att 

vården av äldre människor bör ha fokus på att främja för det högsta möjliga livskvalitet och 

välbefinnande (Wadensten, 2006). Det saknas studier om äldre personers upplevelser av att 

leva med sväljsvårigheter och hur de upplever sin situation oavsett orsak till sväljsvårigheter. 

Sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden av personer med sväljsvårigheter och de har 

därmed även ansvar att deras näringsbehov tillgodoses (Perry & McLaren, 2004). Enligt 

Jacobsson et al. (1996) kan sjuksköterskor uppleva sig ha bristfälliga kunskaper om 

sväljsvårigheter och om hur livssituationen kan utforma sig vid dessa besvär. Genom att få 

kunskap och förståelse för upplevelser att leva med sväljsvårigheter kan vi som 

sjuksköterskor hjälpa dessa personer på bästa möjliga sätt genom att tidigt upptäcka och 

anpassa måltiderna efter behov. Med detta som bakgrund var syftet med denna studie att 

beskriva äldre personers upplevelser av att leva med sväljsvårigheter.  
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De frågor vi ville ha svar på genom denna studie var:  

• Hur upplever personer med sväljsvårigheter sin måltidssituation? 

• Hur påverkas personer med sväljsvårigheter av sina svårigheter? 

• Hur anser personer med sväljsvårigheter att omgivningen reagerar?  

 

Metod 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativ ansats för att få svar på intervjupersonernas 

upplevelser av sväljsvårigheter. Vi har samlat in data med semistrukturerade intervjuer med 

äldre personer som har sväljsvårigheter för att vi ville vara säkra på att få svar på detta 

specifika ämne (jfr Polit & Beck, 2004, s.342).  

 

Urvalsmetod 

Vi planerade att intervjua sex äldre personer med sväljsvårigheter, eftersom vi ansåg att det 

antalet intervjuade skulle räcka för att erhålla ett material som var tillräckligt djupt och 

informationsrikt för att uppnå studiens syfte och besvara eller belysa de uppställda 

frågeställningarna (jfr Kvale, 1997, s.97).  Endast fem personer intervjuades på grund av att 

en deltagare hastigt insjuknade och flera tillfrågade avböjde. De inklusionskriterier som vi 

valde för deltagandet i studien var; personer över 70 år med diagnostiserad och långvariga 

sväljsvårigheter, under minst tre månader. Orsaken till sväljsvårigheter hos de intervjuade 

personerna var; stroke, parkinson och cancer i matstrupe. Exklusionskriterier var personer 

som hade kognitiv nedsättning, svår afasi eller hade svårigheter att tala eller förstå det svenska 

språket.  

 

Procedur 

Efter att vi hade fått godkännande från etiska gruppen vid Luleå tekniska universitet tog vi 

kontakt med verksamhetschefen på logopedmottagningen på ett större sjukhus och en 

enhetschef för kommunalt äldreboende, för förfrågan om godkännande av forskningsstudie. 

Vi gav både muntlig och skriftlig information om syftet med studien (Bilaga 1). Därefter togs 

kontakt med en logoped på sjukhus och en sjuksköterska på kommunalt äldreboende, som 

hjälpte oss att välja ut personer som överensstämde med kriterierna för deltagandet. Efter att 

de hade valt ut lämpliga deltagare till studien, kontaktade de dessa personer för godkännandet 

av att få uppge deras namn som lämpliga deltagare. Efter att vi hade fått deras godkännande 

skickades informationsbrev med svarstalong samt frågeguide till dessa personer. Ett frankerat 
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kuvert bifogades i brevet. Deltagarna gavs både skriftlig och muntlig information om syftet 

med studien.  I informationsbrevet framkom det tydligt att deltagandet var frivilligt, att de 

hade rätt att dra sig ur när som helst utan att ange orsak och att anonymitet tillämpades 

(Bilaga 2). Anonymiteten tillämpades genom att ingen identitet registrerades vare sig vid 

analysen eller i den färdiga rapporten. Det insamlade materialet förvarades på sådant sätt att 

endast vi och vår handledare hade tillgång till det. Efter studiens godkännande raderas banden 

och den utskrivna texten från intervjun förstördes.  

 

När de tillfrågade personerna hade svarat delades de upp mellan författarna, som var för sig 

tog kontakt med dem för att boka tid och plats för intervju med respektive person. Vi använde 

oss utav en semistrukturerad intervjumodell. Den semistrukturerade intervjumodellen är den 

mest använda och innehåller en intervjuguide med fokus på de ämnen som vi ville få svar på 

under intervjun (Bilaga 3). Fördelen med dessa guider är att forskaren blir säker på att få svar 

på alla frågorna av intervjupersonerna (jfr Holloway & Wheeler, 2002, s.81-82). Under 

intervjuerna ställdes följande inledningsfråga utifrån frågeguiden: Berätta hur det är att leva 

med svårigheter att äta. Frågeguiden innehöll även uppföljande frågor för att få en mer 

detaljerad information; Kan du berätta mer?, Vad gör att du känner så?, Kan du ge exempel?, 

Kan du förklara? Enligt Kvale (1997, s.124) så använder sig intervjuaren av uppföljande 

frågor för att få en större förståelse och en större bredd på intervjun. Intervjuarens uppgift var 

att uppmuntra deltagaren att prata fritt om ämnet och berätta sina upplevelser med egna ord. 

Deltagarna intervjuades under 30-45 minuter och dessa spelades in på MP3 spelare eller 

kassettbandspelare och skrevs sedan ut ordagrant.. 

 

Analysmetod 

Vi använde oss av en kvalitativ tematisk innehållsanalys för att bearbeta datamaterialet. 

Denna analysmetod ger möjlighet att använda både det manifesta och det latenta av det som 

framkommer i intervjuerna, vilket ger en bättre förståelse för textens helhet (Graneheim & 

Lundman, 2004).   

 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som innebär ett systematiskt och objektivt sätt att 

analysera intervjumaterial med (Downe-Wamboldt, 1992). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är analysarbetet en process där forskaren går fram och tillbaka i texten mellan helheten 

och delarna. Manifest innehållsanalys innebär att forskaren håller sig textnära till innehållet 

för att undvika tolkningar. Forskaren fokuserar på det som texten säger och beskriver det 
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synliga och självklara delarna. Det narrativa innehållet analyseras för att hitta gemensamma 

teman och likheter i materialet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2004, s.263). 

Med latent innehållsanalys menas att forskaren försöker få en djupare förståelse för det som 

sägs i texten, genom att tolka det underliggande innehållet. Att skapa teman är ett sätt att 

sammanbinda det underliggande innehållet i kategorierna. Ett tema svarar på frågan ”Hur?” 

och utgör en tråd av underliggande betydelse genom kategorier, på en tolkande nivå. Ett tema 

kan ses som ett uttryck för det latenta innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Vi har analyserat texterna i denna studie utifrån Downe- Wamboldts (1992) och Graneheim 

och Lundmans (2004) steg för analys. Hela analysen har gjorts i små steg för att inte tappa 

någon viktig del av texterna. Första steget i analysen var att läsa intervjuerna upprepade 

gånger och markera textenheter som överensstämde med syftet och forskningsfrågorna. Varje 

intervju markerades med en bokstav och den text som motsvarade syftet numrerades. Detta 

gjorde vi för att lättare hitta tillbaka till ursprungsintervjun. Därefter kondenserades 

textenheterna vilket innebar att texterna förkortades utan att själva kärnan gick förlorad. 

Textenheter som beskrev likartade upplevelser grupperades ihop inför kategorisering. Efter att 

data sorterats i olika grupper bildades kategorier som vi sedan reducerade genom att dessa 

slogs ihop till kategorier som beskrev liknande upplevelser till nya bredare kategorier. 

Analysprocessen upprepades tills det inte gick att sammanföra kategorier ytterligare. Efter 

detta formulerades ett tema utifrån det gemensamma latenta innehållet i kategorierna. Genom 

att kontinuerligt gå tillbaka till ursprungsmaterialet säkerställdes trovärdigheten.  

 

Etiska övervägande 

Efter granskning och godkännande av etiska gruppen vid Luleå tekniska universitet startades 

studien. Vi valde att inte intervjua personer som var inneliggande eller hade vårdats av 

författarna eftersom personerna var i beroendeställning. Deltagarna fick skriftlig och muntlig 

information om syftet med studien, om att studien var frivillig och om att deltagarna hade rätt 

att avbryta utan att ge någon förklaring varför och utan att det skulle påverka deras vård. De 

fick även information om hur deras identitet skulle skyddas. Information om detta gavs i 

informationsbrevet samt i samband med intervjuerna. Deltagarna gavs möjlighet att kontakta 

oss om frågor uppstod. Data från intervjuerna har behandlats och presenterats så att det inte 

kommer att finnas möjlighet att koppla resultatet till deltagarna. Inga personer, orter eller 

vårdinrättningar har namngetts någonstans. Deltagarnas identitet har skyddats genom att de 

inspelade och utskrivna intervjuerna kodades samt förvarades inlåst så att endast författarna 
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och handledare hade tillgång till materialet. Efter att materialet har använts färdigt, har den 

förstörts (jfr Forsman, 1997, s.44; Kvale, 1997, s.109). Så snart som deltagarna hade 

rekryterats till studien försäkrade vi dem att ingen vidare kommunikation rörande deras 

identitet skulle förekomma. Vi anser att nyttan med studien har övervägt riskerna eftersom  

deltagarnas erfarenheter har tagits tillvara och använts för att ge kunskap som syftar till att 

förbättra kvaliten i omvårdnaden av personer med långvariga sväljsvårigheter. Intervjuerna 

kan förutom nytta för forskningsområdet även ge deltagarna en positiv upplevelse när de får 

möjlighet att berätta och reflektera över sina egna upplevelser. Deltagarna kan även uppleva 

tillfredsställelse att deras deltagande kan hjälpa andra personer i liknande situationer. Vi ansåg 

att en av riskerna som kunde medföra deltagarna obehag var att intervjun kunde orsaka en 

känsla av utlämnande. Vi har erbjudit deltagarna möjlighet till samtal efter intervjun om de 

känslor och tankar som eventuellt skulle ha uppstått under intervjun.   

 

Resultat 

Analysen resulterade i ett tema med tre kategorier (tabell 1) som beskrivs i bröd text och 

illustreras med citat.  

 

Tabell 1. Översikt över tema (n=1) och kategorier (=3) 

Tema Kategorier 

Att ätande inte längre kan tas för givet Att känna rädsla att svälja fel 

Att känna skam och rädsla att störa andra 

Att vara tvungen att lära sig leva med sina 

sväljsvårigheter 

 

Att känna rädsla att svälja fel 

Intervjupersonerna berättade att maten ofta stannade kvar i munnen och kunde orsaka 

felsväljning. Personer uttryckte att det inte gick en dag utan att de led av att svälja fel. De 

intervjuade upplevde besvär av hosta i samband med måltiderna. De ansåg att det var 

obehaglig att hosta på grund av att de tappade andan. Deltagare berättade även att det inte var 

lönsamt att fortsätta äta om de hade börjat hosta, utan de fick fortsätta äta när de hade hostat 

klart. Det upplevdes besvärligt att hosta så fort något sattes mot munnen. Felsväljning och 

hosta kunde även ske vid tandborstning eller när de försökte blöta munnen. 
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Nej….inte…ja…rädd och rädd. Man hostade ibland så man tappa andan och då 
är det obehagligt. Att man kippar efter andan.  

 
Det framkom i intervjuerna att dessa personer valde mat som var lättare att äta och mat som 

kändes tryggare att svälja. Deltagare upplevde att viss mat var besvärligt och riskabelt att 

svälja, det framkom bland annat att tunnflytande och kolsyrad dryck var svårt att svälja. De 

ansåg även att kött kunde vara svår hanterligt. Det berättades att de hellre tog bort en seg 

köttbit än tog risken att svälja fel och när de besökte restaurang tordes de bara äta lite grann 

om det inte fanns buffé. De ansåg att det var en fördel att dricka det som var tjockflytande och 

att äta det som var passerat, för det var mat som var lättare och tryggare att svälja. När de åt 

passerad mat hade de känslan att ingenting farligt skulle kunna hända. En annan orsak att 

föredra passerad mat kunde vara att de inte orkade tugga. De föredrog potatismos eller 

makaroner för då behövde de inte ta mindre tuggor.   

 
..det finns riskablare, riskabel mat att äta. Svår hanterligt och att det blir kvar i 
halsen det räknar man inte med fastän man tagit sönder maten så att det skulle gå 
ner… 
 
…passerad mat, när det är man tar sönder grönsakerna som potatismos – mosade 
morötter och sånt där det är alla tiders…Man har den känslan att idag händer det 
i alla fall ingenting tänker man… Tänker man tyst. Jo, det är bra…Det går bra 
om man vet att idag kan jag i alla fall äta utan problem. Så är det… 

 
Deltagare uttryckte en längtan efter viss mat, bland annat framkom det en längtan efter kaffe 

och wienerbröd. De tyckte även att det var enformigt att äta samma mat varje dag och att det 

var mentalt jobbigt att inte kunna äta det som de önskade och tyckte var gott.  

 
Åh, herre gud vad jag längta….Jag längtade så efter kaffe och wienerbröd något 
så otroligt…men till sist fick jag ett wienerbröd… 

 

Att känna skam och rädsla att störa andra 

Det hände att deltagare kände skam och rädsla över att äta bland andra. Skam över att inte 

kunna äta som andra och över att vara tvungen att lämna mat. De ville även undvika frågor 

kring vad de tyckte om maten. Deltagare upplevde att många tittade på dem och att det kändes 

obehagligt. Intervjupersonerna berättade även att det hände att de lät bli att äta när de var i 

sällskap, utan de gick ut på restaurang för att umgås och inte för att äta.  Deltagare berättade 

att de till exempel inte ville beställa tjockflytande dryck på restaurang, för de ville inordna sig 

till omgivningen. De ville inte heller störa andra med sina hostattacker. Men det hände även 

att omgivningens reaktion inte påverkade dem. 
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Det är det att man ska inordna sig till omgivningen så man inte stör dem allt för 
mycket. Så att jag inte stör med min hosta allt för mycket. Det är det som är 
besvärligaste egentligen, man vill ju inte vara något störande moment. Men de 
flesta … de förstår det ju. 

 
…jag kanske har nästan all mat kvar som jag täcker mer en servett så att jag inte 
visar hur mycket mat jag har kvar. Då upplever jag situation då de kommer och 
dukar av bordet, då kan de fråga om maten inte var bra, då tycker man nog är 
maten bra men, tyvärr så går jag ut på restauranger för att umgås, inte gå ut för 
att äta. Det bli att man gör det då (servett över maten), man skäms lite grann och 
då täcker man över för att inte visar. Man är rädd att man ska få frågor, ”tyckte 
du inte om maten” 

 
Deltagare berättade att anhöriga och andra var oroliga för att de skulle svälja fel. De ansåg att 

omgivningen inte behövde bry sig eller oroa sig. Det var bra när ingen sa något eftersom det 

inte fanns någon förklaring och för att det inte gick att göra något åt det. Deltagare berättade 

att personer i omgivningen kunde ta illa upp när de hostade eller svalde fel. Det var sällan 

någon restaurangbesökare kommenterade deras hostande, men det hände ibland.  

 
De (anhöriga) var rädd att jag skulle svälja för stora bitar…..att man skulle inte 
kunna svälja, att man inte skulle behärska och svälja…utan att det skulle fastna. 

 
…Nä… bara en som sa nånting här om dan. Men måste du verkligt sitta här i 
bordet och hosta…nä, sa jag, jag måste inte det och då ska jag inte göra det 
heller…du ska inte behöva se mig sitta…jag tänkte själv du är inte klok du. Jag 
tänkte du inbillar väl inte att jag sitter och hostar för att jag tycker det är roligt.  

 
Deltagare berättade även att de fick förståelse för sina problem från omgivningen. Det 

upplevdes som att vänner förstod, för de hade alltid mat som passade dem. Det hände att de 

till och med hade skurit upp maten färdigt innan den serverades. De flesta i omgivningen 

förstod när deltagare berättade om sina sväljsvårigheter.   

 
Mina vänner förstår mig det är bra de till och med skär min mat innan de 
serverar … 
 
…jag har en förlamning i halsen så det vill fara fel, reflexerna funkar inte 100 %. 
De flesta begriper ju det.   

 

Att vara tvungen att lära sig leva med sina sväljsvårigheter 

De intervjuade berättade att de var tvungna att lära sig att leva med sina sväljsvårigheter. De 

upplevde även att det var tvungna att acceptera att inte kunde äta maten precis som den var. 

Deltagarna berättade att de var tvungna att vara anpassningsbara och att de visste vad de hade 



 12 

att rätta sig efter. De ansåg att det var ganska bra på att anpassa sig till allt möjligt elände, som 

en av deltagarna uttryckte det. Det berättades om upplevelser av att det i början var svårt att 

förstå att de inte kunde äta, för det kan ju alla. Att inte ens kunna äta och svälja en sked med 

gröt, då var det dåligt ställt. Det var också svårt att acceptera att personalen på sjukhuset 

serverade passerad mat eller skar sönder maten, när de hade velat tugga.  

 
… jag är egentligen ganska bra på att anpassa mig till allt möjligt elände och det 
har jag haft väldigt mycket nytta av.  Jag försöker att glömma mig bort så mycket 
som helst själv och så måste man ju ha lite själv ironi och lite själv…..man kan 
försöka skratta åt det själv även om det inte är så lätt. Får jag säga själv så har 
jag alltid varit så att jag anpassat mig… efter de förhållande som hjälpt. Men 
vissa förhållande går ju inte att anpassa sig till. 

 
…när jag fick blodpudding som var passerad. Då var jag inte glad. Jag fråga om 
jag inte kunde få en halv skiva, i helsicke heller jag fick inte en halv skiva. Jag sa 
nu kan jag väl ändå inte svälja ihjäl mig på en lite sån där bit. Nä då jag skulle 
äta den där passerade. Då var jag ond, jag tyckte hon var svamlare och det var 
svamligt…  

 
Deltagare hade fått lära sig vad och hur de skulle äta. Det var svårt i början att veta hur 

ätandet skulle gå till. Intervjupersonerna uttryckte att de hade fått lära sig saker som de aldrig 

trott de skulle ha behövt lära sig igen och tyckte det var konstigt vad en människa måste lära 

sig. Deltagare berättade att de hostade så förskräckligt innan de hade kommit på hur man 

skulle göra. De ansåg att det gick bra om instruktionerna som fåtts av logopeden följdes. Till 

exempel for drycken rätt om de la huvudet åt vänster och svalde när de rätade på huvudet.  

Deltagare beskrev att de var tvungna att planera måltiden genom att dela maten i små bitar, ta 

små tuggor och dricka till. Detta innebar att det tog lång tid att äta och maten kallnade. De 

upplevde att det var tråkigt när ätandet tog lång tid, så maten alltid hann bli kall. 

Intervjupersonerna berättade att de alltid var färdiga sist när de åt i sällskap. De var hela tiden 

tvungna att vara på sin vakt för att inte svälja fel. Om de pratade eller distraherades i samband 

med måltiden fanns där risk för felsväljning. Deltagarna berättade att de inte fick köra på som 

vanligt utan var tvungna att ta lite åt gången och stanna upp. 

 
 Jag tycker inte det är så besvärligt med de besvären bara man gör som man ska 
skär maten ordentligt och tuggar ordentligt. 

 
I intervjuerna framkom att personer hade en önskan om att det skulle bli bra. Deltagarna hade 

en önskan att slippa tänka på att de kanske skulle hamna på sjukhus på grund av att fel 

sväljning. Det framkom även att de trodde att allt skulle ordna sig, för i regel gjorde det. Men 
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de förstod även att det inte gick att göra något åt sväljsvårigheterna, att det aldrig skulle bli 

bra.  

 
Jag önskar, man önskar att det skulle komma en dag när man liksom skulle släppa 
alla tankar åt det hållet. Slippa tänka att man kanske hamnar på lasarettet…hade 
man det så skulle man vara säker varje gång man skulle äta… 
 
Nej, man är ju anpassningsbar. Man måste ju vara det, det är ju inte annat än att 
hänga med. Det blir ju inge bättre, inte det. Det blir inte bra, nej. 

 
Deltagare beskrev att det med tiden inte behövde vara något större problem att ha 

sväljsvårigheter och var belåtna för att de inte hade andra större krämpor. Sväljsvårigheterna 

kunde upplevas som en bagatell och skulle inte behöva överdrivas. De ansåg bland annat att 

de kunde äta vad de ville och att inget saknades.  Det uttrycktes tankar om att de inte behövde 

vara arga eller irriterade då de svalde fel, för alla sväljer fel någon gång. Det framkom även 

att det var en fördel att sväljsvårigheter inte syntes så länge de fick den mat de klarade av att 

äta utan att behöva hosta. Att resa utomlands behövde heller inte vara ett problem eftersom 

det fanns olika sorters mat att välja på. De berättade också att det gick bra att de inte fick äta 

julbord, för det räckte för dem att själva få laga all julmat. De upplevde även att de blivit vana 

att ha sväljsvårigheter och att de inte tänkte på det så förfärligt mycket för att det hade haft 

problemet länge. Vanan gjorde att de inte heller kände någon rädsla att svälja fel. 

 
Får man inga större krämpor så får man vara jätte belåten. Det är bara en bagatell.  
 
Ja du förstår, att jag har hållit på så länge nu så jag tänker inte på det så 
förfärligt mycket. Jag går och äter och så får bli det som det blir och det blir i 
regel så bra som möjligt. Som sagt det beror väldigt mycket på vad det är för mat. 

 

Tema; Att ätande inte längre kan tas för givet 

Temat förenade de tre tidigare beskrivna kategorierna till en helhet att ätandet inte längre kan 

tas för givet. Det som tidigare varit så självklart var det inte längre. Sväljsvårigheterna innebar  

att de inte hade kontroll över måltidssituationen. Nu var måltiderna inte som förut, allt var 

tvunget att planeras. Matens konsistens var behövde anpassas till den nya situationen och de 

kunde inte längre välja mat som tidigare. Under måltiden var de tvungna att planera varje 

tugga så den inte fastnar i halsen. Måltiden som för många är en social situation måste nu 

förändras på grund av att stor koncentration krävs för inte svälja fel. Den sociala 

måltidssituationen förändras även på grund av att de undviker att äta i sällskap eller på 

restaurang.     
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva äldre personers upplevelser av att leva med 

sväljsvårigheter. Analysen resulterade i följande tre kategorier: Att känna rädsla att svälja fel, 

Att känna skam och rädsla att störa andra; Att vara tvungen att lära sig leva med sina 

sväljsvårigheter. Ett tema formulerades utifrån kategoriers underliggande mening: Att ätandet 

inte längre kan tas för givet.  

 

Vår studie visade att personer med sväljsvårigheter kände sig rädda för att svälja fel. De var 

tvungna att välja kost med anpassad konsistens och de var även tvungna att välja bort viss 

konsistens på grund av sin rädsla för att svälja fel och börja hosta. Detta kan styrkas av 

tidigare forskning om sväljsvårigheter vid stroke. Jacobsson et al. (2000) kom fram till att 

många personer med sväljsvårigheter vid stroke upplever en rädsla för att svälja fel och rädsla 

för att kvävas. Denna rädsla är förknippad med att inte ha kontroll över mat och dryck när de 

kommer ner i svalget. Enligt Kumlien och Axelsson (2002) är personer med sväljsvårigheter 

ofta rädda i samband med sväljningen på grund av att de har erfarenhet av att svälja fel. 

Författarna menar att konsistensen har stor betydelse för att minska risken för att svälja fel 

och hosta under måltiden.  Eckert och Jones (2002) beskriver upplevelser av rädsla om hur 

implanterbar defibrillator (ICD) påverkar personens och familjens liv. Att inte ha kontroll 

över sin situation och att något oförutsett skulle hända skapar känslor av rädsla.  

 

Vår studie visade också att personer upplevde att de var tvungna att vara på sin vakt för att 

inte svälja fel. Deltagarna upplevde att det fanns risk för att de skulle svälja fel om de pratade 

eller blev distraherade i samband med måltiden. Det framkom även att de var tvungna att ta 

god tid på sig i samband med måltider. Flera andra studier (Westergren, Ohlsson & Hallberg, 

2001; Wikby & Fägerskiöld, 2004; Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2007) visade att det är 

betydelsefullt att skapa en lugn miljö kring måltiden. I största möjligaste mån ska störande 

ljud minskas, så att lugn och behaglig måltidsmiljö uppnås. Det är även viktigt att få äta utan 

stress och i mindre grupper, eftersom stress förvärrar måltidssituationen (Morris, 2006; 

Odencrants, Ehnfors och Grobe, 2007; Wikby och Fägerskiöld, 2004) 

 
Det framkom i vår studie att personer med sväljsvårigheter kände skam för sitt ätande och var 

även rädda att omgivningen skulle bli störda och kunde ta illa upp när de hostade eller svalde 

fel. Wikby och Fägerskiöld (2004) menar att olika ljud som till exempel hostning kan påverka 

aptiten och kan upplevas som väldigt oaptitligt att höra. Enligt Wikby och Fägerskiöld är det 
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ändå viktigt att äta tillsammans. Aptiten ökar om måltiden kan avnjutas främst tillsammans 

med släkt eller nära vänner. Författarna menar att det är tråkigt att äta ensam och att ensamhet 

och tristess minskar aptiten. I vår studie berättade deltagarna att det var besvärligt att äta i 

sällskap. Ibland valde de att låta bli att äta när de var i sällskap, gick ut på restaurang för att 

umgås och inte för att äta. De ville inte vara något störande moment och de kunde känna skam 

och rädsla att äta bland andra. Detta belyses även av Wikby och Fägerskiöld (2004) och av 

Odencrants, Ehnfors och Grobe (2007) att personer med sväljsvårigheter känner skam och 

nervositet över att börja hosta. De känner sig även observerade av omgivningen när de äter 

och väljer därför att äta ensamma. Skuld och skam att vara sjuk och att inte vara stark och 

oberoende beskrivs av Svedlund et al. (2001). Skam är vanligtvis en för svår och plågsam 

känsla att erkänna, därför behåller människor dessa upplevelser för sig själva. Silfver (2007) 

menar att en person som skäms känner sig liten, värdelös och maktlös. En person som skäms 

har en önskan att gömma sig, fly eller att ”slå tillbaka”.  

 

Personer med sväljsvårigheter i vår studie menade att det var svårt att äta ute på restaurang för 

att det inte alltid fanns kost som var anpassad för dem. Personerna ville inte heller beställa 

tjockflytande dryck på restaurang. Liknande fenomen beskrivs av Koch, Kralik och Sonnack 

(1999) där kvinnor med diabetes upplever att de vid festtillfällen ibland inte finns något att äta 

för dem, men även att ibland händer det att de blir serverade special kost som de kan äta. 

Detta kan jämföras med vår studie, där det framkom att en del vänner förstod och alltid hade 

mat som passade.   

 

Vår studie visade att personer med sväljsvårigheter var tvungna att lära sig att leva med sina 

svårigheter. De var tvungna att planera måltiderna, följa instruktioner de fått och vara på sin 

vakt. Måltiderna tog alltid lång tid på grund av detta och maten hann därför ofta kallna. Detta 

kan jämföras med upplevelser hos personer som lever med fibromyalgi. Söderberg, Lundman 

och Norberg (1999) beskriver att livet måste anpassas till sjukdomen. Vissa saker kan inte 

göras som förut och allting tar längre tid att göra. Livet blir mer begränsat och att det är svårt 

att vara spontan som tidigare. Liknande upplevelser beskrivs även av personer som lever med 

typ 2 diabetes. Hernandez, Antone och Cornelius (1999) kom fram till att personer med typ 2 

diabetes upplever att de inte kan ignorera sjukdomen utan är tvungna att lära sig mer om 

sjukdomen. Sjukdomen har blivit integrerad så att den har blivit en rutin, en del av livet. Detta 

beskrivs även av Koch et al. (1999) att personer med diabetes måste kompromissa och 

anpassa livet så att sjukdomen kan tillmötesgås. Även Svedlund, Danielson och Norberg 
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(2001) beskriver liknande upplevelser hos kvinnor med hjärtinfarkt. De är också tvungna att 

acceptera begränsningarna som är nödvändiga på grund av hjärtinfarkten och att livet aldrig 

skulle bli det samma igen.  

 

I vår studie önskade de intervjuade att ätandet skulle bli som förut, men samtidigt förstod de 

att det nog aldrig skulle bli bättre. Söderberg et al. (1999) menar att personer med fibromyalgi 

upplever att de har förlorat livet de levde förut, före sjukdomen. I vår studie innebar önskan 

om att bli bättre bland annat att de skulle slippa tänka på att de kanske skulle hamna på 

sjukhus med anledning av att de hade svalt fel. Även Perry och McLaren (2003b) påvisar att 

personer som har fått stroke önskar att de skulle bli återställda som före insjuknandet. Även 

om det skulle vara ett ouppnåeligt mål så strävar de mot att bli helt återställda. Mat och ätande 

är en viktig del av livet menar författarna.     

 

I vår studie berättade intervjupersonerna att de inte kunde äta all mat och att det fanns mat de 

längtade efter. De ansåg att det var enformigt att äta samma mat varje dag. Liknande 

upplevelser belyses även i en studie av Koch et al. (1999) om kvinnors upplevelser av att leva 

med typ 2 diabetes. Även deras möjlighet att välja mat är begränsad och de är inte längre fria 

att välja mat som de önskar att äta. Men personer i vår studie berättade att det ändå gick bra 

att leva med sväljsvårigheter och att det inte behövde vara något större problem. De ansåg att 

det var svårt, men att de fick vara belåtna om de inte hade större krämpor. Hernandez et al. 

(1999) beskriver liknande upplevelser hos personer som lever med typ 2 diabetes. Dessa 

personer anser att de kan leva normalt och ser inte att livet har förändrats trots sjukdomen. 

Endast under måltiderna tänker de på sin sjukdom, då de är tvungna att ta medicin.  

 

Personer i vår studie berättade att de inte visste hur man skulle äta för att undvika det obehag 

som fel sväljning kunde medföra. De menade att de lärde sig att hantera detta efter en tid. 

Hade tidig information och utbildning kunnat motverka detta? Lin (2003) kom fram till att 

sväljträning har betydelse. De beskriver en modell där träningen utförs 30 minuter, sex dagar i 

veckan under åtta veckor. Personer som har genomgått denna sväljträning visar sig ha bättre 

sväljfunktion och har färre hostattacker eller tappar andan i samband med intag av mat och 

dryck.  

 

Morris (2006) påpekar att konsekvenser av odiagnostiserade och obehandlade sväljsvårigheter 

innebär risk för aspiration, minskad näringsintag, intorkning och dålig följsamhet av 
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mediciner. Detta kan leda till försämrad livskvalitet, inkräkta påtagligt på persons livsstil och 

förorsaka betydande handikapp och isolering. Därför orsakar sväljsvårigheter en risk för 

personens hälsa och känsla av välbefinnande. Det är av betydelse att sjuksköterskan har ett 

effektivt handhavande av dessa besvär eftersom denne har en nyckelroll i att identifiera risker 

hos personer med sväljsvårigheter enligt Morris. En multidisciplinär bedömning och åtgärder 

av sväljsvårigheter kan ge mycket positiva resultat. Dietist kan agera som rådgivare om 

kostens innehåll, konsistens och temperatur av födan, men även rådgivning om mat som är 

lämpad för den enskilda personens sväljförmåga och därmed reducera risken för aspiration. 

Generellt är mjuk och slät mat lättare att svälja och även kyld mat kan hjälpa att stimulera 

sväljreflexerna. Stark smak som ost, fisk och rökt skinka stimulerar saliv körtlar och hjälper 

sväljreflexerna. Läppja kallt vatten innan måltiden stimulerar sväljning. Familjemedlemmar, 

vårdare och även nära vänner kan involveras förutom vårdpersonal. Både fysiska och sociala 

hänsyn bör tas i beaktning för att tillförsäkra att personen bibehåller sin värdighet (Morris, 

2006).  

 

I vår studie berättade de intervjuade att de var tvungna att acceptera att de inte kunde äta 

maten precis som den var. Att få mat i förändrad konsistens gav nedsatt aptit menade personer 

med sväljsvårigheter. Wikby och Fägerskiöld (2004) belyser att det finns flera faktorer som 

påverkar viljan att äta. Författarna menar att aptiten ökar om maten överensstämmer med 

personers förväntningar, att kosten är i rätt konsistens och serveras fräscht. Wikby och 

Fägerskiöld menar även att det är oaptitligt när maten inte överensstämmer med förväntningar 

exempelvis om rätten är ovanlig, mixad eller obekant i konsistens. Viljan att äta minskar och 

personerna äter mindre. Morris (2006) framhåller att det kan vara svårt att få ett adekvat 

näringsintag från en purékost ensam och energiberikning av mat kan därför vara nödvändigt. 

Även enligt Suominen et al. (2005) lider personer som har sväljsvårigheter oftare av 

undernäring än andra.  

 

Metoddiskussion  

Vi anser att våra semistrukturerade intervjuer med frågeguide gav svar på hur äldre personer 

med sväljsvårigheter upplevde sin situation. Det kändes tryggt att ha en frågeguide som stöd 

vid intervjuerna, när deltagaren upplevde att denne berättat allt var det lätt att gå tillbaka till 

guiden för att se om alla frågor besvarats. Frågeguiden var uppdelad i tre huvudgrupper; 

inledande frågor, huvudfrågor och följdfrågor. De sex inledande frågorna om orsaken till 

svårigheterna, om de var ensamboende eller sammanboende samt om de bodde i särskilt 
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boende anser vi var ovidkommande. Vi skulle inte heller ha skickat frågeguiden till deltagarna 

tillsammans med informationsbrevet. Flera intervjupersoner undrade över dessa frågor och 

hur de skulle svara på dem. Eftersom deltagarna hade läst igenom frågorna och förberett sig 

blev det mindre spontana svar. Det kan möjligen vara orsaken till varför en del intervjuer blev 

korta. Vi anser att huvudfrågorna gav svar på studiens syfte och frågorna verkade inte 

upplevas svåra av deltagarna att svara på, eftersom de inte hade några svårigheter att berätta 

med egna ord om sina upplevelser av sväljsvårigheter (jfr Holloway & Wheeler, 2002, s.81-

82).  

 

Vi hade svårt att få tag i deltagare och flera avböjde på grund av att det var för känslosamt att 

prata om sina upplevelser. En person med sväljningssvårigheter som hade gett sitt 

godkännande till att delta insjuknade hastigt och var därför inte aktuell för intervjun längre. 

Trots att endast fem personer deltog i studien anser vi att tillräcklig mängd material insamlats 

för att uppnå studiens syfte (jfr Kvale, 1997, s.97). Eftersom vi hade svårt att få tag i deltagare 

till studien kunde vi inte följa den planerade tidsplanen. Vi planerade att få hjälp av logopeden 

med att hitta alla deltagare till studien men lyckades inte, därför tog vi även kontakt med en 

sjuksköterska på kommunalt äldreboende för att få tillräckligt många deltagare.  

 

Under analysarbetet har vi återgått till ursprungsmaterialet upprepade gånger för att hålla oss 

textnära och undvika tolkning (jfr Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2004, s.263). 

I samband med den första kategoriseringen upptäckte vi att kondenseringen ibland hade 

tappat sitt sammanhang och då återgick vi till ursprungsmaterialet för att inte tappa bort det. 

Målet med denna studie var att få en djupare och rikare förståelse av ett fenomen som 

existerar i verkligheten (jfr Polit & Beck 2004, s.247). Enligt Polit och Beck är 

bandinspelningar att rekommendera vid intervjuer eftersom skriftliga anteckningar kan bli 

ofullständiga och kan även störa kommunikationen under intervjun. Trovärdigheten i denna 

studie har uppnåtts genom att författarna diskuterade med sin handledare under hela processen 

och med andra studenter under seminarier samt genom att illustrera kategorierna med citat 

direkt från intervjuerna (jfr Graneheim och Lundman, 2004). Vi har arbetat textnära för att 

ingen information ska gå förlorad (jfr Polit och Beck, s.247). Trovärdigheten stärks genom att 

författarna beskriver processen så tydligt så upprepning av studien kan genomföras av andra 

författare. Trovärdigheten ökar även genom att studien är överförbar, genom att liknande 

resultat har framkommit i andra studier (Graneheim &  Lundman, 2004; Holloway  & 

Wheeler, 2002, s.255).  
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Slutsats och implikationer 

Sväljsvårigheter hos äldre personer är ett vanligt förekommande problem oavsett diagnos. Vi 

anser att denna studie kan ge sjuksköterskor som arbetar inom äldrevården ökad förståelse om 

hur det är att leva med långvariga sväljsvårigheter. Detta kan ge sjuksköterskorna 

förutsättningar för ideér om hur de kan förbättra omvårdnaden och därmed få bättre beredskap 

till att stödja och hjälpa dessa personer att klara av svårigheterna i det dagliga livet. Många 

personer med sväljsvårigheter upplever obehag och rädsla att svälja fel. Vi anser att 

vårdpersonalen kan hjälpa personer med sväljsvårigheter genom att anpassa kostens 

konsistens efter behov och på så sätt få bättre kontroll över måltidssituationen och då kan 

upplevelsen av obehag och rädslan hos dessa personer minskas. Studien har även visat att 

utbildning av personer med sväljsvårigheter kan underlätta sväljning, och därmed minska 

risken för fel sväljning. Därför har det stor betydelse att sjuksköterskan har kunskap och 

förståelse för detta problem och därmed tidigt kunna upptäcka och vidta lämpliga åtgärder. 

Personer med sväljsvårigheter upplever att de måste vara på sin vakt när det är äter och att de 

inte får bli distraherade. Därför är det viktigt att måltidsmiljön är lugn så dessa personer får 

koncentrera sig för att undvika fel sväljning. Personer med sväljsvårigheter känner skam och 

rädsla att äta bland andra. Vi anser därför att det är viktigt att sjuksköterskorna gör 

individuella bedömningar och tar hänsyn till personernas önskemål. Samtidigt visar även 

studier att social isolering som sväljsvårigheter medför innebär risk för undernäring.  Mer 

forskning behövs inom detta område, men även forskning om hur sjuksköterskor upplever 

sina kunskaper angående sväljsvårigheter.   
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Förfrågan om godkännande av forskningsstudie   Bilaga 1 

Studier visar att många sjuksköterskor upplever sig ha bristfälliga kunskaper om 

sväljsvårigheter och hur livssituationen kan utformas sig vid dessa besvär. Syftet med denna 

studie är att få ökad förståelse för hur de äldre personerna med sväljsvårigheter upplever sin 

situation. Genom att få ökad förståelse kan vi som sjuksköterskor hjälpa dessa personer på 

bästa möjliga sätta. Studien kommer att ligga till grund för en uppsats som är en 

examinationsuppgift. Uppsatsen är en del av specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

mot vård av äldre. 

  

Vi kommer att intervjua sex personer med sväljsvårigheter om hur de upplever sin situation. 

Intervjuerna kommer att ske under ett tillfälle under ca 30 minuter och kommer att spelas in 

med hjälp av MP3 spelare, och kommer att förstöras när uppsatsen är klart. Uppgifterna 

kommer att låsas in så att inga obehöriga kan ta del av dem. När uppsatsen är klar kommer all 

material att förstöras. Deltagarnas namn kommer inte att skrivas någonstans i uppsatsen. 

Uppsatsen kommer att presenteras på seminarium och kommer att publiceras på Luleå 

tekniska universitets hemsida. De personer med sväljsvårigheter som väljs ut av ansvarig 

logoped kommer att få ett informationsbrev med förfrågan om deltagande. De som godkänner 

medverkan i studien kontaktas av Kerstin Rahkola eller Anna Lakso för överenskommelse om 

tid och plats för intervjun. Det är frivilligt att delta i studien och deltagarna kan när som helst 

utan närmare förklaring avstå från att delta.   

 

Anna Lakso  

Student 

Tel: 073-1802018 

Anna.lakso@spray.se 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Rahkola 

Student 

Tel: 070-2422882 

Kerrah-3@student.ltu.se 

 

 

 

 

 

 

Marja Öhman 

Handledare 

Institutionen för 

Hälsovetenskap, Luleå 

tekniska universitet.  

Tel: 070-6611193 

curthmarja@hotmail.com 

 

Denna studie är godkänd av 

 

···········································································································
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Förfrågan om medverkan i en forskningsstudie   Bilaga 2 

 

Studier visar att många sjuksköterskor upplever sig ha bristfälliga kunskaper om 

sväljsvårigheter och hur livssituationen kan utforma sig vid dessa besvär. Syftet med denna 

studie är att få ökad förståelse för hur de äldre personerna med sväljsvårigheter upplever sin 

situation. Genom att få ökad förståelse kan vi som sjuksköterskor hjälpa dessa personer på 

bästa möjliga sätta.  

 

Vi vänder oss till dig som har sväljningsproblem med en förfrågan om du vill delta i denna 

intervjustudie. Intervjun kommer att ske vid ett tillfälle under ca 30 minuter Vi kommer att 

spela in intervjun för att vi ska kunna skriva ner den ordagrant och sedan analysera den. Din 

identitet kommer inte att registreras vare sig vid analysen eller i den färdiga rapporten. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras på sådant sätt att endast vi och vår handledare har 

tillgång till det. Efter studiens godkännande kommer banden att raderas och den utskrivna 

texten från intervjun förstöras. Uppsatsen kommer att presenteras på seminarium och kommer 

sedan att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida. Om du önskar kan du få ta del av 

den färdiga uppsatsen när den är klar, genom att ta kontakt med oss ansvariga eller genom att 

gå in på följande adress http://epubl.ltu.se. Vi kommer att erbjuda dig tid till reflektion efter 

intervjun om önskemål finns.  

 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst utan skäl eller närmare förklaring 

avstå från att delta utan att det kommer att påverka din fortsatta vård. Genom ditt deltagande 

bidrar du med att öka kunskaperna om äldre personers upplevelse av sväljsvårigheter. Vi 

bifogar ett frankerat kuvert som du kan använda för att skicka svarstalongen. Vi är tacksamma 

om du returnerar talongen, inom 7 dagar, även om du inte vill vara med i studien. När vi fått 

ditt samtycke kommer vi att ta kontakt med dig per telefon för att bestämma tid och plats för 

intervjun. Vill du har mer information kontaktar du någon av oss antingen via mail eller 

telefon. 

Anna Lakso  

Leg sjuksköterska 

Specialistutbildning 

Luleå tekniska universitet.  

Tel: 073-1802018 

Anna.lakso@spray.se 

Kerstin Rahkola 

Leg sjuksköterska 

Specialistutbildning 

Luleå tekniska universitet.  

Tel: 070-2422882 

Kerrah-3@student.ltu.se 

Marja Öhman 

Universitetsadjunkt 

Handledare  

Luleå tekniska universitet.  

Tel: 070-6611193 

curthmarja@hotmail.com 
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Svarstalong för medverkan i forskningsstudie 

 

 

Jag har tagit del av information om denna intervjustudie och jag är medveten om att 

deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta deltagandet utan att ange orsak 

till detta.  

 

   JA, jag vill delta i studien 

   NEJ, jag har inte möjlighet att delta i studien 

   Jag vill ha mer information om studien  

 

 

Om du är intresserad av att delta i studien önskar vi att du fyller i nedanstående uppgifter och 

återsänder svarstalongen inom 7 dagar. 

 

.Namn:________________________________________________________________  

 

Adress: _______________________________________________________________  

 

Telefonnummer: ________________________________________________________  

 

Namn underskrift: _______________________________________________________  

 

 

 

Returnera denna svarstalong i bifogat kuvert.   

 

 

Anna Lakso och Kerstin Rahkola. Leg. Sjuksköterskor.   
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Frågeformulär      Bilaga 3 

 

Inledande frågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad är orsaken till dina sväljsvårigheter? 

3. Hur länge har du haft dina sväljsvårigheter? 

4. Vilken typ av konsistens på kosten äter du? 

5. Bor du i eget boende/särskilt boende? 

6. Bor du ensam eller är du sammanboende? 

 

 

Frågor 

• Hur är det att leva med dina svårigheter att äta? 

• Hur upplever du din måltidssituation? 

• Hur påverkas du av dina sväljsvårigheter? 

• Hur anser du att omgivningen reagerar på dina sväljsvårigheter?  

 

Exempel på följdfrågor 

• Kan du berätta mer? 

• Vad gör att du känner så? 

• Kan du ge exempel? 

• Kan du förklara? 

 


