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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: För vårdpersonal sker många möten med patienter som lider av psykisk ohälsa, i 

den somatiska vården, primärvården och givetvis även inom den psykiatriska vården. Mötet 

med patienter sker genom kommunikation och den kan vara både verbal och icke verbal. 

Syfte: Att beskriva hur patienter som lider av psykisk ohälsa upplever kommunikationen 

med hälso- och sjukvårdspersonal. Metod: Fyra stycken bloggar, där de som skriver är tjejer 

med psykisk ohälsa i åldern 18–26 år, analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet presenterades utifrån två kategorier där kommunikationen ger 

förutsättningar till välmående med fyra underkategorier som höjer stämningen, skapar 

lugn, ökar tacksamheten till personalen och stödjer och tröstar samt den andra kategorin 

begränsar välmående med tre underkategorier som brister i bemötandet, visar på 

okunnighet och väcker ilska. Slutsats: För att få kommunikationen att upplevas så positivt 

som möjligt av patient med psykisk ohälsa finns riktlinjer som hälso- och sjukvårdspersonal 

kan följa. Underlätta för patienten att skapa god personkemi till någon ur personalen. Låt 

patienten få komma till tals och ta orden på allvar. Personalen bör vara professionell i sin 

utövning förutom att vara pålästa i teorin. Att faktiskt förstå hur de teoretiska färdigheterna 

ska appliceras i praktiken. Personalen bör visa medmänsklighet och förstå att varje patient är 

unik.  

 

Nyckelord: bloggar, bemötande, kommunikation, patient, psykisk ohälsa, 

sjukvårdspersonal, vård 
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ABSTRACT 

Background: For health care personnel several meetings occurs with patients suffering 

from mental illness, in somatic care, general practitioners and even in psychiatric care. 

Meetings with patients occur through communication, this can be both verbal and non-

verbal. Aim: To describe how patients suffering from mental health illness experiences 

communication with health care professionals. Method: Four blogs were analyzed, where 

the writers are girls with mental health illness in the age of 18-26 years, based on qualitative 

content analysis. Results: The results were presented in two categories where 

communication provides conditions for well-being with four subcategories like mood 

enhancing, creating calmness, increases thankfulness to the personnel and supporting and 

comforting and the other category to limit well-being with three subcategories like 

shortcomings in the treatment, showing unskillfulness and growing anger. Conclusion:  

In order to make communication as positive as possible for the patient with mental health 

illness, there are guidelines available for the health care personnel can follow. Making it 

easier for the patient to create personal chemistry with anyone of the staff. Allowing the 

patient to speak and be listened to. The personnel should be professional in their practice, 

except from being well-read in the theory. To actually understand how the theoretical 

commands should apply in practice. The personnel should show humanity and understand 

that every patient is unique.  

 

Keywords: blogs, communication, health care, health care personnel, mental health illness, 

patient, treatment 
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1 INLEDNING 

Allt fler människor drabbas idag av psykisk ohälsa av olika svårighetsgrader. Då 

examensarbetsförfattarna har anhöriga och bekanta som lider av psykisk ohälsa väcktes 

intresset för möjligheten till fördjupning i ämnet. Som anhörig är det inte alltid lätt att 

hjälpa, men de känslomässiga banden och kärleken till personen kan göra hjälpandet till det 

enda möjliga alternativet. I den kommande rollen som allmänsjuksköterska kommer 

troligtvis många möten att ske med personer som lider av psykisk ohälsa av skild natur. 

Patienter söker vård för psykisk ohälsa inom primärvården, den somatiska vården eller inom 

psykiatrisk verksamhet. Den psykiska ohälsan bland patienter finns därför på alla 

sjukvårdsnivåer och det är skillnad på att hjälpa någon privat och att hjälpa någon 

professionellt. Hur blir kommunikationen när de känslomässiga banden inte finns till 

personen med psykisk ohälsa, och kärleken är begränsad då mötet med individen kanske 

aldrig skett förut? Det är här den professionella delen av yrket tar vid, sjuksköterskan 

förväntas etablera en så kallad vårdande relation med patienter och kunna hjälpa till ändå. 

För ökad kunskap är det som allmänsjuksköterska viktigt att veta hur man kommunicerar på 

bästa sätt utifrån situation, till patienter med psykisk ohälsa, för att stärka dem i sina 

läkningsprocesser. 

 

Ämnet är valt utifrån beställning av Primärvård Psykiatri och Habiliteringsverksamhet 

Vuxenpsykiatri i Västmanland. 

2 BAKGRUND 

För att ge en introduktion till ämnet beskrivs först centrala begreppen psykisk ohälsa, 

kommunikation och vårdande relationer. Detta följs av lagar och styrdokument som berör 

området, tidigare forskning inom ämnet samt vårdande relationer som är en central del av 

sjuksköterskans omvårdnad. Slutligen kommer problemformuleringen att presenteras. 

 Psykisk ohälsa 

Den psykiska ohälsan är en definition av diverse tillstånd som varierar beroende på vilken 

kultur och tid som råder. Vad som ska rubriceras som psykisk ohälsa avgörs av allmänhetens 

gällande föreställningar liksom uppfattningarna som vetenskapen har. Grupperna som är 

störst bland allvarlig psykisk ohälsa utgörs av tillstånd med förändrad 

verklighetsuppfattning, så kallade psykoser, ångesttillstånd samt förstämningssjukdomar 

som exempelvis depression. Dessutom visar sig psykosociala belastningar och påfrestningar 

vilka är relaterade till stress, som har tilltagit senaste åren (Pellmer, Wramner & Wramner, 

2012).  
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Hedelin (2006) påpekar att psykisk ohälsa kan definieras på olika sätt men kan ha former 

såsom nedstämdhet, ångest, oro, sömnsvårigheter och stressrelaterade besvär som enligt 

Pellmer et al. (2012) också ökat sedan början av 1990-talet. Socialstyrelsen (2010) skriver att 

någon gång i livet kommer minst 15 % av alla män och 25 % av alla kvinnor att drabbas av 

psykisk ohälsa som behöver behandlas av sjukvården. Skärsäter (2009) menar att i och med 

den stora andel av befolkningen som har dessa hälsobekymmer så är det inte bara psykiatrin 

som möter dessa patienter utan även de flesta andra verksamheter inom hälso- och 

sjukvården.  

 

Det finns enligt Pellmer et al. (2012) psykisk ohälsa i flertalet former som fått mycket 

uppmärksamhet senaste åren, dit hör utbrändhet samt utmattningssyndrom. Dessa tillstånd 

kännetecknas av känslomässig utmattning och har ofta visat sig vara förknippade med yrken 

som har mycket kontakt och ansvar för andra människor. En stor del av personerna som 

räknas in i kategorin utmattningssyndrom har sjukskrivits med något psykiskt problem som 

grund. Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd av en annan sort som på senaste tiden 

har fått mycket uppmärksamhet och det är vanligare än man tidigare trott. Det är bevisat att 

minst en fjärdedel bland svenska patienter inom psykiatrin lider av det. Tillståndet är 

relaterat till att bli utsatt för upplevelser av traumatisk natur som exempelvis våldtäkt, tortyr, 

krig, olyckor, livshotande händelser eller naturkatastrofer.  

 

Myter och stigma är faktorer som psykisk ohälsa omfattas av nämner Allgulander (2014), 

samt att det förekommer andra attityder mot hur psykisk ohälsa behandlas i jämförelse med 

sjukdomar som exempelvis allergi eller diabetes. Orsaken till det, enligt densamme, kan vara 

att psykisk ohälsa uppfattas som en defekt i moralen. Att söka hjälp för psykisk ohälsa har 

troligtvis blivit mer accepterat och till psykiatrisk behandling tycks det finnas bättre attityder 

med mindre fördomar idag.  

 

Pellmer et al. (2012) skriver att högre dödlighet förekommer bland personer som lider av 

psykisk ohälsa i jämförelse med totalbefolkningen. Hos personer med ångeststörningar och 

depressioner har risken för hjärtinfarkt exempelvis fått en ökning på två till tre gånger. 

Orsakerna är bland annat missbruk av alkohol och andra droger, rökning, brist på sömn, 

övervikt, en social status som är låg och ett socialt nätverk som är svagt, det är faktorer som 

ökar risken och är vanligt förekommande i alla stora grupper av personer med psykisk 

ohälsa.  

 Kommunikation 

Enligt Nilsson och Waldermarsson (2007) så används kommunikation som beteckning på en 

rad företeelser men blir i detta examensarbete avgränsat till det som berör samspelet mellan 

människor. Latinets communicare är det som ordet kommunikation härstammar ifrån och 

det har betydelsen av att något ska bli gemensamt, exempelvis avsikter och tankeinnehåll. 

Bekräftelse, tanke, känsla, påverkan och information är exempel på vad kommunikation 

innefattas av och det visar hur reaktioner och upplevelser sker när vi pratar med en person.  

Kommunikation kan även karaktäriseras som ett förlopp där budskap skickas mellan två 
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personer eller flera där deras uppfattning av situationen, sig själva och påverkan på varandra 

visar sig, men även vad det är för budskap som läggs i deras innehåll.  

 

Nilsson och Waldermarsson (2007) fortsätter med att idéers avtryck eller kopiering inte är 

vad kommunikation berörs av. Istället för att faktiska idéer och tankar sänds ut till andra 

människor, är det budskap eller tecken symboliserade av idéerna som sänds ut. Det kan 

förklaras i steg som att en idé eller tanke uppkommer och att det först kodas till ett budskap 

för att sedan sändas iväg och tolkas av en annan part som, om man har tur, uppfattar det på 

samma sätt i sitt egna medvetande. Det är för kommunikationen av stor vikt om innebörden 

av det budskap som både mottagare och sändare vill ge i princip är densamma. Att det aktivt 

väljs och vrakas bland budskapen som kommer in och sedan ständigt skapas innebörder 

utifrån det som upplevs, hörs och ses, gör det till en svårare situation. Det är oundvikligt att 

kommunicera, eftersom såväl kroppsspråk och ord som tystnad och stillhet skickar ett 

budskap till andra personer. Även när kommunikationen inte sker med avsikt eller 

medvetenhet så förekommer den, då finns känslan av att inte bli förstådda eller inte lyckas 

att säga något på sättet det skulle sägas. Alla möjliga tolkningar och budskap finns i allt som 

antingen inte görs eller som görs.  

 

Kommunikationen mellan patient och sjuksköterska bygger på fyra viktiga syften. Det 

handlar om att göra patientens behov tydliga utifrån hur det upplevs av patienten och om att 

en relation skapas där patienten får en upplevelse av att sjuksköterskan är pålitlig och 

kompetent och ser individen som en hel person. Det handlar också om att hjälpa patienten 

att använda sina egna resurser och det som vården erbjuder för att bemöta de behov som 

patienten upplevs ha och att ge patienten en chans att föreställa sig vad som ska hända 

genom att ge den informationen (Nilsson & Waldermarsson, 2007).  Enligt Carlsson och 

Björk Brämberg (2014) är viljan till att erhålla värderingar, åsikter och önskemål som den 

andre personen har, ett krav för en fungerande kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska. En betydande roll hos sjuksköterskan ges till värderingarna, förmågan till att 

leva sig in i något samt synen på patienter som ska vårdas och sig själv. Den rådande kulturen 

gäller även inom arbetsplatsen och vårdorganisationen man befinner sig på.  

 

Kommunikation kan vara verbal och icke-verbal i form av språk, tal, mimik, ögonkontakt, 

gester, kroppsrörelser med mera (Nilsson & Waldermarsson, 2007), det är på detta sätt 

begreppet kommunikation definieras och också används i detta examensarbete. Det existerar 

kommunikation både med avsikt och inte med avsikt, som medveten och inte medveten. 

Samspelet kan bli betydligt bättre om mer kunskap skapas kring hur man blir uppfattad av 

andra, hur tolkning av andra människor sker och kommunikation. Åtgärder som kan göras är 

att djupet i intentionen ökas, att störningar som inte nödvändigtvis behövs förebyggs, att det 

bildas en underförstådd uppfattning om det som inte syns men finns där, samt att det allra 

ytligaste inte är det enda som upptäcks (Nilsson & Waldermarsson, 2007).  
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 Vårdande relationer 

En bra vårdrelation utmärker sig genom tryggheten i kommunikationen mellan patienter och 

vårdpersonal, som ses bortom perspektivet av sin yrkestitel där patienten ses som unik 

(Nyström, 2014). Vårdrelationer kan finnas både i former av vårdande eller icke-vårdande, 

där patienten utsätts för ett onödigt vårdlidande. För att patienter ska känna välbefinnande i 

kommunikationen och ha en vilja till att skapa en vårdrelation måste vårdpersonalen ha 

respekt för patienters värdighet, delaktighet och självbestämmande (Snellman, 2014).  

 

Eftersom vårdpersonalen i betydelse av sin yrkesroll innehar mer makt och kunskap än 

patienter blir vårdrelationen asymmetrisk, därför är det viktigt att vårdpersonalen vet hur 

makten värdesätts så att det inte sker ett maktmissbruk med vårdlidande som resultat. 

Makten ska istället användas för att ta vara på läkningsprocesserna hos patienter (Wiklund, 

2003).  

 

Vårdrelationen i form av beröring är något som Snellman (2014) beskriver som att patienter 

blir berörda av vårdpersonal själsligt, kroppsligt och andligt, vilket även kan beröra 

vårdpersonalen själv, i situationer där patienten delar med sig av vad den går igenom. I en 

vårdande relation är beröring en form i det inre som har sin utgångspunkt i patienters 

berättelse om sitt lidande. Förhållanden, berättelser och förbindelser är andra och fler 

proportioner av vårdrelationer som också finns, där förhållanden är asymmetriska och 

uppkommer när patienter är mer sårbara än vårdpersonalen och har ett vårdbehov, 

berättelser är något som patienten delar med sig av till vårdpersonalen och kommer fram 

genom beröring. Till sist så handlar förbindelser om att lämna plats för utveckling av en 

gemenskap och att inbringa ett löfte om vård till patienter (Snellman, 2014). För att kunna 

erbjuda individanpassad, professionell vård behöver vårdpersonalen ha en förståelse för 

patientens berättelser (Nyström, 2014). Denna förståelse innebär enligt Snellman (2014) att 

vårdpersonalen behöver känna till patientens tankar, önskningar och behov.  

 

Kommunikationen bryts mellan parterna vårdpersonal och patient om vårdpersonalen inte 

kan vara återhållsam med sin egen uppfattning och på samma gång inte lyssnar på och 

reflekterar över patienters berättelser, vilket i sin tur ger ett lidande som inte är nödvändigt 

för patienten (Nyström, 2014). Vårdande relationer kan vara korta eller långa på exempelvis 

en akutvårdsavdelning eller inom psykiatrisk vård och kan sträcka sig över alltifrån flera år 

till några minuter. Vad relationen än omfattas av så är det meningen att vårdande möten ska 

skapas mellan vårdpersonal och patienter. Att stärka och stödja processer av hälsan är vad 

som är målet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 Lagar och styrdokument 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) tydliggörs att hälso- och sjukvård ska 

bedrivas så att den uppfyller trygghet och krav på en hälsa som är god och säker vård för hela 

befolkningen på lika villkor. Bemötandet ska vara respektfullt oavsett bakgrund, människors 

lika värde är det som ska leda vårdpersonalen i deras yrkesutövning. Utifrån patienternas 
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förutsättningar ska hälsan stärkas, sjukdomar förebyggas, ohälsan och eventuellt lidande ska 

minskas så gott det går. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) syftar till att främja hög 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 

2009:400) innehåller bestämmelser om tystnadsplikten som är relevant i samtal med 

patienter. Reglerna om yttrandefrihet regleras i Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS, 1991:1469) 

och finns för att människor fritt ska kunna uttrycka vad de tänker och tycker. Lagen ger alla 

rätt att tycka och säga nästan vad som helst och var som helst, till exempel på webben i form 

av bloggar. 

 

Som sjuksköterska ska du ha förmåga att kommunicera med patienter på ett lyhört, 

respektfullt, och empatiskt sätt vilket nämns i styrdokumentet Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2017). I styrdokumentet Värdegrund för omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) beskriver att man alltid ska beakta, vara vaken och öppen för 

vad det innebär att vara utsatt och att vara beroende av vård, i mötet med patienter och 

närstående. Värdena som beskrivs i värdegrunden blir aktuella när människor har behov av 

eller blir beroende av omvårdnad. De centrala värdena grundar sig i att en vidareutveckling 

av den erfarenhetsbaserade kunskapen har skett. De centrala värdena är: respekt för det 

sårbara, respekt för värdighet, respekt för integritet och respekt för självbestämmande samt 

upplevelse av tillit, mening och hopp. Enligt International Council of Nurses (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) etiska kod för sjuksköterskor, är de fyra grundläggande 

ansvarsområdena att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I 

denna kod finns följande riktlinjer som är relevanta för sjuksköterskor vid kommunikation: 

Att utgå från evidensbaserad kunskap, att ta personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och 

att medverka till kultur som främjar öppna samtal där respekt, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet är nyckelord.  

 Tidigare forskning 

I det här avsnittet beskrivs hur sökningen efter tidigare forskning skett, samt visar på dess 

resultat.  

Sökning efter vetenskapliga artiklar, med krav på att vara vetenskapligt förhandsgranskade, 

till examensarbetets bakgrund gjordes genom två sökningar på CINAHL Plus. Ena sökningen 

gjordes på: ”(communication) AND (nursing) AND (mental AND health) OR ((mental AND 

illness) OR (mental AND disorder) OR (psychiatric AND illness))”, begränsat till årtalen 

2002–2017. Denna sökning gav 99 resultat där samtliga titlar lästes igenom varav tio stycken 

kändes aktuella att läsa igenom abstracten på, varav fyra av dessa artiklar valdes att 

användas till bakgrunden. Den andra sökningen gjordes på: ”mental health nursing” med 

begränsningen mellan årtalen 2008–2017 vilket gav 991 träffar. En första sållning gjordes 

genom att granska 30 titlar som fångade intresset. Sedan lästes abstract igenom på det som 

verkade relevant för examensarbetet. Därefter lästes artiklarna i sin helhet och det som 

ansågs motsvara det som var viktigt i bakgrunden eftersöktes. (se Tabell 1. Sökmatris till 

bakgrunden).  
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Tabell 1. Sökmatris till bakgrunden 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal lästa 
abstracts  

Antal lästa 
fulltext 

CINAHL Plus (communication) 
AND (nursing) 
AND (mental 
AND health) OR 
((mental AND 
illness) OR 
(mental AND 
disorder) OR 
(psychiatric AND 
illness)) 

2002–2017 99 10 7 

CINAHL Plus mental health 
nursing 

2008–2017 991 30 10 

 

I båda sökningarna söktes efter ett allmänsjuksköterskeperspektiv och de som valdes bort 

hade annat perspektiv som till exempel specialistsjuksköterskeperspektiv eller 

patientperspektiv, artiklar som inte var vetenskapliga eller på annat sätt inte relevanta till 

detta examensarbete (se Bilaga A: Artikelmatris till bakgrunden).  

 

Kvalitetsgranskning av artiklarna i bakgrunden har gjorts enligt Fribergs (2012) frågor om 

kvalitet (se Bilaga B: Kvalitetsgranskning). Ett poängsystem med JA/NEJ-frågor gjordes för 

att lättare kunna appliceras på artiklarna. Frågorna gjordes om så att ett poäng gavs för JA 

och noll poäng gavs för NEJ. Varje artikel gicks igenom fråga för fråga, det var tretton frågor 

om kvaliteten. Ett till fem poäng resulterade i låg kvalitet, sex till nio poäng gav medelkvalitet 

och tio till tretton poäng resulterade i hög kvalitet. Detta gjordes för att säkerställa kvaliteten 

på artiklarna. Kvaliteten på tre artiklar i bakgrunden för detta examensarbete visade sig ha 

medelkvalitet och sju artiklar hade hög kvalitet då dessa fick mellan åtta och tretton poäng 

(se Bilaga C: Vetenskaplig granskning).  

 

Enligt en studie av Arnold och Mitchell (2008) känner sig sjuksköterskor otillräckligt 

förberedda till att effektivt genomföra bedömning av den psykiska hälsan på patienter med 

kognitiv nedsättning. Sjuksköterskorna önskade att det fanns möjligheter till att främja ett 

mer öppet sätt att prata om dessa mentala hälsoproblem, och att det behövs mer utbildning 

kring psykisk hälsa i detta avseende. Det visade sig att sjuksköterskor tror att utan dessa två 

faktorer anses patientsäkerheten vara äventyrad, och att situationen osannolikt kommer att 

förbättras om inte samarbete över gränserna mellan olika vårdinstitutioner sker.  

 

Minardi (2013) visar i sin studie att hälso- och sjukvårdspersonal som behandlar psykisk 

ohälsa var bättre än sjuksköterskestudenter på att identifiera känslor, hos patienter med 

psykisk ohälsa, utifrån icke-verbal kommunikation. Detta tyder enligt studien på att det är en 

förmåga som tränas upp desto mer erfarenhet personalen har.  
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Slaven och Kisely (2002) skriver om hur svårt sjuksköterskorna har att ge vård till patienter 

som har självskadebeteenden. Sjuksköterskorna prioriterar svåra skador och har då svårt att 

ge vård till personer med självskadebeteende utöver det. Om patientens tillstånd var extrem, 

eller om det ansågs vara en mycket hög självmordsrisk, blev de inlagda inom 

specialistsjukvården som bemannas av psykiatrisk sjukvårdspersonal på sjukhuset.  

 

Anderson, Standen och Noon (2003) beskriver hur sjuksköterskor och läkare pratat om deras 

relationer med unga människor som begått självmordsförsök eller haft tankar på att göra det.  

Studien presenterar hinder som påverkar förhållandet mellan vårdpersonalen och patienten 

som kan övervinnas med mer forskning, utbildning hos vårdpersonal och utveckling i 

vårdorganisationerna.  

 

I en studie av Kristiansen, Hellzén, och Asplund (2010) går det att läsa att sjuksköterskorna 

liknar sin sjuksköterskeroll med att vara som en förälder till sina patienter med psykisk 

ohälsa. Enligt Verhaeghe et al. (2016) så är kvinnliga sjuksköterskor samt mindre erfarna 

sjuksköterskor i lägre grad benägna att skylla på patienter för deras beteende. Jalila, Huberb, 

Sixsmitha och Dickens (2017) skriver att vid aggressiva beteenden tar sjuksköterskor mer illa 

vid sig personligen då det är av verbal natur än om den är av mer fysisk utåtriktad karaktär. 

 

Inom Europa skiljer sig sjuksköterskornas attityder mot patienter med psykisk ohälsa enligt 

en studie av Chambers et al. (2010). Attityderna är olika i olika länder där portugisiska 

sjuksköterskor har en mer positiv inställning och litauiska sjuksköterskors attityder är mer 

negativa än andra. Positiva attityder är associerade med att vara kvinna och att ha en ledande 

ställning. Björkman, Angelman och Jönsson (2008) menar att vårdpersonal inom somatisk 

vård i större utsträckning har en negativ attityd mot personer med schizofreni, än 

vårdpersonal inom psykiatrin. Attityderna beror bland annat på att vårdpersonalen upplever 

personer med schizofreni som farliga och oförutsägbara. I en annan svensk studie av 

Hansson, Jormfeldt, Svedberg och Svensson (2011) jämförs sjukvårdspersonalens attityder 

till patienter med psykisk ohälsa, med patienternas egna attityder mot andra patienter med 

psykisk ohälsa. Resultatet visar på att sjukvårdspersonalens attityder var sämre än 

patienternas.  

 Teoretiskt perspektiv 

Som teoretiskt perspektiv valdes Fredrikssons (2003) "Det vårdande samtalet", vilket 

handlar om kommunikation mellan patienter och vårdpersonal, vilket stämmer överens med 

examensarbetets syfte. Fredriksson skriver att begreppet kommunikation är bättre lämpat än 

samtal som övergripande begrepp, men väljer ändå att använda sig av begreppet samtal då 

det är praxis att använda ordet i det sammanhanget man befinner sig i. I detta 

examensarbete används istället begreppet kommunikation då det passar syftet bättre. Teorin 

består av tre aspekter, den relationella, den narrativa och den etiska. 
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2.6.1 Relationella aspekten 

Den relationella aspekten kan även benämnas relationell kommunikation. Fredriksson 

(2012) nämner att så kallad relationell kommunikation är den gemenskap som skapas i 

bandet mellan vårdare och patient, en vårdande relation.  Något annat som tas upp är att 

nordiska forskare utvecklat begrepp såsom möte, vårdgemenskap och bro. De har framförts 

som uttryck för den aspekt av begreppet kommunikation som innefattar vårdande relation. 

Redan sedan början på 1960-talet har relationen mellan vårdare och patienter, bland 

teoretikerna inom vården, ansetts ha stor betydelse. Kommunikationen har således sin grund 

i en gemenskap då aspekten är relationell och patienten ges rum för att delge sitt lidande. 

Här visar Fredriksson (2003) två olika sätt som vårdaren bemöter patienten på, nämligen i 

ett ”Med-varo” eller i ett ”Där-varo”. I ett ”Där-varo” har vårdaren uppmärksamheten riktad 

mot behoven som patienten har och besvarar personens frågor, en kontakt är vad en sådan 

sorts relation kallas. För att nå upp till mål som är konkreta, som exempelvis fysisk kontakt 

för att förmedla empati eller ge tröst och stöd, så agerar vårdaren genom att utföra olika 

åtgärder i omvårdnaden. I ett ”Med-varo” så är det istället vårdaren som med hela sitt väsen 

erbjuder sin närvaro med att finnas till hands. Att dela med sig av och ge uttryck för sitt 

känsloliv är nödvändigt och det viktigaste är inte att det handlar om den fysiska beröringen. 

En skyddande beröring uppstår om patienten ändå inte känner sig redo för att delge och 

uttrycka sitt känsloliv. Istället för en kontakt så bjuds vårdaren in till en förbindelse där 

patienten delar med sig av sitt lidande, om det godkänds av patienten. ”Med-varo” är vad 

förbindelsen består av, men den utgörs även av vårdande beröring och lyssnande.  

2.6.2 Narrativa aspekten 

Den narrativa aspekten kan även kallas narrativ kommunikation. Fredriksson (2012) nämner 

att i kommunikationen som är vårdande så handlar den narrativa aspekten om fasader och 

lidandeberättelser. Narrativ kommunikation anknyter till nutid, framtid och historia hos 

patienter och världen som patienter befinner sig i förmedlas också till vårdaren via 

lidandeberättelsen. Patienter kan först berätta om sitt problem och sedan i tidsföljd ordna 

upp olika händelser från sitt liv. När patienter personifierar sin lidandeberättelse möjliggör 

det att patienter, i samråd med vårdaren ifrågasätter vilken mening lidandet har och gör 

därmed sin egen hälsa möjlig. Patienters beskyddande fasad mot skam och lidande som 

funnits innan måste överges, eftersom det förhindrat patienters samhörighet till andra delar 

av sig själv och även varit orsaken till ett lidande av en annan form. En analys av begreppen 

visade på att budskapet i sig själv är en annan aspekt av kommunikationen. I forskningen 

visar det sig särskilt i form av berättelser inom traditionen som är holistisk-humanistisk. En 

av vägarna som har stor betydelse för kunskap om lidande står berättelser för. För patienter 

så är berättelsen är ett sätt som möjliggör till medvetenhet och att kunna ge uttryck för sitt 

lidande. Det som lidandeberättelsen bjuder på är ett sätt där patienter kan dela med sig av 

sin upplevelse så att både patienterna själva och åhörare kan få ett grepp om den. 
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2.6.3 Etiska aspekten 

Den etiska aspekten kan även nämnas som etisk kommunikation. Fredriksson (2012) 

uttrycker att i etisk kommunikation synliggörs förbindelsen i respekten som är ömsesidig 

emellan människor, i en process där utvecklingen av respekt för sig själv sker, men även i 

utvecklingen av omsorg och respekt för andra. Hur den primära asymmetrin ska balanseras 

mellan vårdare och patienter är vad den etiska aspekten handlar om, med anledning av att 

det är en risk att relationen som är vårdande inte blir etisk när den makt som vårdaren har, 

används över patienten. Patientens hälsoprocesser kan tas tillvara på, vilket underlättar för 

återhämtning, annars så uppstår det hos patienten ett vårdlidande. Det beror på hur 

vårdaren sätter värde på makt, därför strävas det efter en ömsesidighet som gynnar 

självbestämmandet hos patienter och är full av respekt. Vidare i kommunikation så syns den 

etiska aspekten inte bara i konflikter, som är etiska och görs aktuella som resultat av 

frågeställningar angående att information till närstående och patienter ges ut eller hålls 

tillbaka. På samma sätt sker det i det huvudsakliga förhållandet mellan respekten för 

autonomin hos patienten, att patienten befinner sig i ett lidande samt viljan till att göra gott. 

Det kan ge svårigheter i att göra val och att bearbeta samt ta in information.  I och med att 

relationen som är vårdande är asymmetrisk blir det svårt att bibehålla föreställningen om att 

vårdaren och patienter är likvärdiga partners. 

 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor betonar vikten av terapeutiska förhållanden, alltså 

en vårdrelation där patientens behov alltid är störst och viktigast. Sjuksköterskor förväntas 

vårda patienter med nedstämdhet, ångest eller svårare psykiska ohälsotillstånd genom 

kommunikationens alla arbetsredskap. Det kan handla om verbal och icke-verbal 

kommunikation i form av språk, tal, mimik, ögonkontakt, gester, kroppsrörelser med mera. 

Inte så mycket forskning finns att tillgå om den enskilda patienten och hur just den personen 

reagerar och upplever sig hjälpt eller inte hjälpt genom kommunikationen. Med en ökad 

förståelse för hur patienter reflekterar över olika former av kommunikation, byggs en djupare 

förståelse för hur olika kommunikationstekniker kan utövas av vårdpersonal för att etablera 

vårdrelationer som i sin tur troligtvis leder till mindre psykisk ohälsa. Det finns därför ett 

behov av att öka kunskaperna om patienternas upplevelser av kommunikationen.  

Förhoppningen är att denna kunskap ska kunna förbättra sjuksköterskans möjlighet att möta 

patienter genom vårdande kommunikation. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva hur patienter som lider av psykisk ohälsa upplever kommunikation 

med hälso- och sjukvårdspersonal. 
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4 METOD 

En kvalitativ ansats valdes då det är personers upplevelse som studerats. Bloggar har använts 

för att samla in data och då texterna innehåller obearbetat material utgick analysen från 

kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Fokus vid denna 

kvalitativa innehållsanalys är granskning, tolkning (latent) eller att beskriva variationer 

genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet (manifest). 

 Datainsamling och urval 

Inklusionskriterierna var patientperspektiv, psykisk ohälsa, vuxna och svenskspråkiga 

bloggar. Exklusionskriterier innefattade bloggar skrivna av personer under 18 år och inlägg 

yngre än tre dagar. Bloggaren skulle i presentationen av sin blogg nämna tydligt att hen lider 

av någon form utav psykisk ohälsa och att det finns mycket material i vardera blogg om möte 

med hälso- och sjukvårdspersonal. Sökning efter bloggar relaterade till psykisk ohälsa 

gjordes genom att använda sökorden ”blogg psykisk ohälsa sjukhus” i Google (se Tabell 2. 

Sökmatris för bloggar). För att avgränsa ytterligare lades ”aktiv senaste veckan” till. Fyra 

stycken olika bloggar skrivna av människor med upplevelse av psykisk ohälsa valdes att 

samla in data från. 

 

Tabell 2. Sökmatris för bloggar 

Databas/sökmotor Sökord Antal 
träffar 

Tagna 
bloggar 

Valda bloggar 

Google blogg 
psykisk 
ohälsa 
sjukhus 

81 100 
träffar 
 
2017-
01-26 

0 - 

 (begränsat 
till ”aktiv 
senaste 
veckan”) 

529 
träffar  
 
2017-
01-26 

4 Beijar (2015–2017): 
http://nouw.com/psykisktsjuk/category/psyk 
Ramquist (2012–2018): 
http://ffannyramquist.webblogg.se 
Thåström (2012–2017):  
http://www.vagaleva.net/bloggen 
Haarala (2012–2018): 
http://elajnsan.blogg.se 
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4.1.1 Beskrivning av datamaterial 

Blogg 1, skriven av Beijar (2015–2017), en numera 23-årig kvinna med självskadebeteende, 

ätstörningar, ångest och depression. Hon har bloggat i nästan 2 år och allt bloggmaterial har 

gåtts igenom.  

Blogg 2, skriven av Ramquist (2012–2018), en numera 22-årig kvinna med bipolär sjukdom. 

Bloggen har följts från hennes 18-årsdag och framåt.   

Blogg 3, skriven av Thåström (2012–2017), en numera 26-årig kvinna med borderline och 

post-traumatiskt stressyndrom efter stroke vid 16-års ålder. Hon började blogga vid 20-års 

ålder och bloggen har följts därifrån och framåt. 

Blogg 4, skriven av Haarala (2012–2018), en numera 22-årig kvinna med post-traumatiskt 

stressyndrom, ätstörningar, ADHD och autism. Hennes blogg har följts sen hennes 18-

årsdag.  

 Analysmetod och genomförande 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ligger fokusen vid kvalitativ innehållsanalys 

på att redogöra för variationer genom att i innehållet av texten identifiera likheter och 

skillnader. Det finns en latent innebörd och en manifest innebörd i var och en av texterna. 

Innehållet som är manifest berör det som är uppenbart, textnära och på en nivå som är 

beskrivande formuleras det i form av kategorier. Innehållet som är latent berör det dolda 

budskapet av en text och formuleras i form av teman på en nivå som är tolkande. I detta 

examensarbete analyseras enbart det manifesta innehållet.  

 

Det som först fastläggs är vad som ska analyseras. Den bör vara stor nog för att utgöra en 

helhet och liten nog för att kunna handskas med under analysprocessen. Sedan läses 

materialet igenom upprepade gånger för att förstå helheten och vidare identifieras 

meningsbärande enheter som kan bestå av textstycken, meningar och ord som via sitt 

sammanhang och innehåll hör samman med varandra. Det som bildar analysens grund är 

meningsbärande enheter av lagom storlek. Vartefter analysen fortsätter och nivån på 

abstraktionen ökar så kan meningsbärande enheter som är för stora vara svårhanterliga på 

grund av risken att vissa delar av innehållet kan förloras samt att ett flertal betydelser kan 

rymmas i innehållet, är meningsbärande enheterna för små kan det däremot fragmentera 

resultatet i mindre delar. Sedan kondenseras meningsbärande enheterna, det är en process 

som kortar ner texten, vilket gör att den blir lättare att hantera. På samma gång så försvinner 

inget som är betydande och så bevaras det centrala innehållet. Genom att ge koder till den 

kondenserande texten så abstraheras den. En kod är en slags etikett på en meningsbärande 

enhet som beskriver dess innehåll i korta drag (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Slutligen så utgörs analysen av kategorier som består av ett flertal koder som är snarlika till 

innehållet, innebörden av det är att en kategoris innehåll är nära besläktade med varandra 

och har ett innehåll som skiljer sig från andra kategorier. Av koder som svarar på syftet får 
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inget av de uteslutas, passa in i eller falla mellan två eller flera kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Examenarbetesförfattarna genomförde analysen tillsammans. Materialet från fyra bloggar 

utgjorde analysenheterna och bestod av mycket text från flera års bloggande. Samtliga 

bloggar lästes igenom grundligt från att bloggarna började skriva, alternativt från att de fyllde 

18 år fram tills nutid. Det skrevs blogginlägg i genomsnitt var tredje dag och utgjorde ungefär 

en halv A4-sida vid varje tillfälle. 

Examensarbetsförfattarna har arbetat med ”domäner” som är den text som berör sjukvården 

i bloggarna. Under genomläsningen plockades domänerna fram från bloggarnas texter. Detta 

gjordes utan att värdera innehållet och resultatet av detta fyllde sedan sammanlagt 76 fulla 

A4-sidor. Dessa sidor lästes igenom av båda examensarbetesförfattarna ett flertal gånger för 

att se om det tilltänkta syftet höll för materialet.  

 

Från början var tanken att syftet skulle handla om hur patienter upplever vårdande samtal 

med sjuksköterskor men efter genomläsningarna vidgades syftet till att handla om hur 

patienter upplever kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal istället, då den 

psykiska ohälsan är själva kontaktorsaken. Denna ändring gjordes eftersom det fanns för lite 

material om enbart upplevelsen av vårdande samtal med sjuksköterskor i det som 

patienterna skrev. När sedan syftet var bestämt så plockades de meningsbärande enheterna 

ut från materialet, och det var stycken av text, meningar och ord som via sitt sammanhang 

och innehåll hör samman med varandra och handlar om hur patienter upplever 

kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Dessa meningsbärande enheter blev först 155 i antal men allt eftersom arbetet fortskred 

minskade antalet till 125 då en del av enheterna först efteråt blev tillräckligt tydliga att de 

egentligen inte handlade om syftet, och därför föll bort från arbetet. Med de 125 

meningsbärande enheterna började arbetet med att kondenseras ner dessa, vilket var en 

process som kortar ner texterna så att enbart de väsentliga och centrala delarna av texten 

fanns kvar. Nästa steg var att ge varje enhet en kod som sammanfattade enheterna. Sedan 

plockades koderna ut och skrevs på varsin liten lapp. Examenarbetsförfattarna satt med att 

försöka få ihop dessa lappar med koder till olika kategorier där var och en av kategorierna var 

helt självständiga och innehöll koder som bara passar på just den kategorin. När tron att 

analysen snart var klar, blev det märkbart att mycket av materialet hade fått missvisande 

kategorier eftersom mycket av materialet hade kondenserats fel redan från början. Processen 

med lappar och korrigering skedde några gånger igen, tills materialet speglades rättvist i 

resultatet. Analysen (se Tabell 3.) resulterade slutligen i två kategorier och sju 

underkategorier.  
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Tabell 3. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Grät så att jag inte 
kunde andas, skrek, 
kastade mobilen i 
golvet, dunkade 
huvudet i väggen… 
Till slut kunde en 
personal lugna mig i 
alla fall och vi satt 
och pratade 
jättelänge. 
(Ramquist, 2015) 

Till slut kunde en 
personal lugna mig. 

Lugnar mig. Skapar lugn.  

Var en aning arg på 
personalen igår, men 
det var en som prata 
mig till ro.  
(Haarala, 2017) 

Var arg men 
personal prata mig 
till ro. 

Pratar mig till ro. Skapar lugn.  
 
 
 
Ger 
förutsättningar 
till välmående 

… han [personal] sa 
något som fick mitt 
hjärta att smälta, han 
sa, du är som en 
dotter. Och att han 
skulle bli jätteledsen 
om jag gjorde något 
[dumt]. Det värmde 
så inom mig. 
(Haarala, 2015)  

Personal sa något 
som fick mitt hjärta 
att smälta. Det 
värmde så inom mig. 

Fick mitt hjärta 
att smälta. 

Ökar 
tacksamheten 
till 
personalen. 

 

Tack till T2 [personal] 
för att du var en 
fantastisk 
kontaktperson vars 
reggae-musik och fria 
själ lättade på 
tankespiralerna. 
(Thåström, 2017) 

Tack till 
kontaktperson som 
lättade på 
tankespiralerna. 

Tacksamhet över 
tanke-lättnad. 

Ökar 
tacksamheten 
till 
personalen. 

 

 

 Etiska överväganden 

Etiska övervägandena är gjorda enligt CODEX (2017a) etiska riktlinjer och forskningslagar 

för att säkerhetsställa den etiska aspekten i detta examensarbete. Avsikten är inte att dölja, 

förvränga, förfalska eller plagiera tidigare text. Enligt CODEX (2017b) ska litteratur eller 

forskning som är tvivelaktig inte användas och upplevelser eller åsikter som uppkommer i 
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arbetet varken kränks eller förminskas. Det gäller även en ärlighet till materialet samt ett 

försök till att komma så nära som möjligt till att göra en rätt och riktig tolkning. CODEX 

(2017c) säger att alla personuppgifter ska hanteras varsamt så att forskningen inte kränker 

de registrerades integritet. Personuppgifter från bloggarna används i form av namn och 

hemsideadresser, i och med att hemsidorna med dess innehåll är offentliga handlingar för 

allmänheten. Bloggaren ska inte var yngre än 18 år då materialet är skrivet, eftersom den 

juridiska gränsen mellan barn och vuxna går där. Att bloggmaterialet inte är yngre än tre 

dagar då det analyseras, är för att bloggaren ska få chansen att ändra sig i det skrivna 

materialet.  

5 RESULTAT 

Resultatet beskriver hur patienter upplever kommunikationen med vårdpersonal i samband 

med vård av sin psykiska ohälsa. Detta sker i dessa sammanhang ofta på somatiska 

vårdenheter, vårdcentraler, psykiatriska mottagningar eller via hembesök av till exempel 

hemtjänsten eller någon kontaktperson. Resultatet presenteras i löpande text och förstärks 

med olika citat från patienternas bloggar. Två kategorier och sju underkategorier framkom i 

analysen av bloggarna. Nedan i tabellen visas en översikt på dessa kategorier och 

underkategorier (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Kategorier och underkategorier.  

Kategorier Underkategorier 

Ger förutsättningar till välmående Höjer stämningen 

 Skapar lugn 

 Ökar tacksamheten till personalen 

 Stödjer och tröstar 

Begränsar välmående Brister i bemötandet 

 Visar på okunnighet 

 Väcker ilska 
 

 Ger förutsättningar till välmående 

Kommunikationen ger förutsättningar till välmående då den beskrivs i bloggmaterialet som 

att den höjer stämningen, skapar lugn, ökar tacksamheten till personalen och 

stödjer och tröstar. 
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5.1.1 Höjer stämningen 

När det i bloggmaterialet beskrivs att upplevelsen av kommunikationen med vårdpersonalen 

höjer stämningen, sker den ofta i samtalets verbala form. Personalens ord, som till exempel: 

att det går framåt, att det syns på dem att de mår bättre, eller att de ser fina ut, gör att de som 

patienter, beskriver att det upplever sig bättre till mods vilket upplevs som skönt, trevligt 

eller mysigt. Samtalsstunder som innehåller feedback och avstämning men som inte upplevs 

stelt och formellt beskrivs som uppskattade. I blogg skriven av Haarala (2015) går följande 

att läsa: ”Jag har kunnat prata seriöst med dom [personalen], samtidigt som jag har kunnat 

svamla och skrattat med personalen och det har varit så skönt att jag fått göra det.” Många 

stämningshöjande känslor kring kommunikationen går att hänvisa till den positiva 

personkemin som upplevs till personalen de har omkring sig. I bloggmaterialet beskrivs 

upplevelsen att personalen verkligen bryr sig om dem och ser dem. Ord som återkommer i 

beskrivningarna kring detta är att det är gulligt eller fint och att det förgyller deras dag.  

5.1.2 Skapar lugn 

Den psykiska ohälsan gör att de som skriver bloggarna oftast är i tillstånd som beskrivs som 

allt annat än lugna inombords. Kommunikationen, genom beröring eller samtal från 

vårdpersonal kan i bästa fall lugna ner från ibland hysteriska tillstånd. Bloggmaterial av 

Ramquist (2015) beskriver detta skeende så här: ”… grät så att jag inte kunde andas, skrek, 

kastade mobilen i golvet, dunkade huvudet i väggen… Till slut kunde en personal lugna mig i 

alla fall o vi satt och pratade jättelänge. Så nu känns det lite bättre.” Sjukvårdspersonalen 

lugnar ibland enbart genom sin fysiska närvaro, sitt lugn eller genom att samtala så länge 

som krävs för att ett lugn ska infinna sig. Personalen lugnar efter ångestattacker, 

mardrömmar och konflikter, genom att lyssna, stötta och sitta med under de jobbigaste 

stunderna och ibland återfinns den lugnande funktionen av kommunikationen genom att 

personalen bara är där rent fysiskt men låter tystnaden och tiden göra allt arbete. 

5.1.3 Ökar tacksamheten till personalen 

När god personkemi infinner sig mellan sjukvårdspersonal och de som bloggar så beskrivs 

hur tacksamheten till sjukvårdspersonalen ökar. Många gånger pekas någon speciell i 

personalgruppen ut som har gjort det där lilla extra och därför skiljer ut sig från mängden. Ur 

bloggmaterial skriven av Haarala (2016) går följande att läsa: ”… så hon [personal], som 

alltid stöttat mig satt på golvet fast hon fått gå hem och såg till så att jag fick i mig några 

skedar yoghurt”.  Mer poetiskt beskrivs i blogg av Thåström (2017), tacksamheten till en 

speciell ur personalen: ”Tack till T2 [personal] för att du var en fantastisk kontaktperson vars 

reggae-musik och fria själ lättade på tankespiralerna”. Ofta när det beskrivs hur väl 

personkemin fungerar mot en viss personal, beskrivs det som rena kärleksförklaringar, fast 

ur helheten av texterna blir det tydligt att det inte handlar om att de har blivit förälskade i 

personalen.  

 

När personkemin upplevs som starkast beskrivs relationen som en förälder-barn-relation. I 

bloggmaterial av Haarala (2015) beskrivs det såhär: ”…han [personal] sa något som fick mitt 
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hjärta att smälta, han sa, du är som en dotter. Och att han skulle bli jätteledsen om jag gjorde 

något [dumt]. Det värmde så inom mig.”  Tacksamheten till personalen ökar också med 

kramar och lycka-till-önskningar, och tacksamt är det också då de inte behandlas som svaga 

eller som om de vore ett jobb. Det betyder mycket då personalen stöttar och när de ser till så 

att kommunikationen är tillåtande och icke-dömande, så att det går att prata om allt som rör 

sig i huvudet, ibland allvar och ibland bara nonsens. I bloggmaterialet beskrivs en 

tacksamhet för förståelsen i kommunikationen, när de som bloggar upplever sig validerade i 

sina tankar och känslor. Det kan handla om när personalen bryter sig igenom deras fasader 

så att de slipper lida ensamma, och kan dela med sig av allt det som är jobbigt för dem. 

5.1.4 Stödjer och tröstar 

Mycket i kommunikationen beskrivs i bloggmaterialet som att den stödjer och tröstar och 

mycket upplevs i dubbla känslor, både jobbigt men bra då det får de som bloggar på rätt spår 

igen. I blogg skriven av Ramquist (2016) beskriver hon hur sjukvårdspersonalen vägleder 

genom att säga: ”… det är bra att dina känslor får komma ut.”, och en annan bloggare 

beskriver hur kommunikationen ger styrka till förändring: 

 

  Vi… hade möte jag, exet och en sjuksköterska… sågade honom totalt… måste ha 

  flyttat ut innan måndag. Då fick han krut i baken och flyttade ut samma kväll. Jag 

  behövde hjälp med detta kände jag, då jag varken hade kraft eller mod till att sätta 

  ner foten ordentligt. Hade jag inte fått hjälp så hade han förmodligen fortfarande 

  varit kvar i lägenheten. (Beijar, 2016) 

 

Det handlar också om hur sjukvårdspersonal stödjer i kommunikationen genom att 

distrahera då jobbiga tankar blir för starka, tankar som annars kan leda till mer ångest och 

självskadebeteende. Vid ett tillfälle beskrivs hur personalen distraherar en av de som bloggar 

att vara kvar i telefonen medan annan personal fysiskt söker upp den som bloggar på 

hemadressen för att stoppa ett suicid-försök. En av de som bloggar beskriver hur hon 

upplever att personalen gjort mycket mot hennes vilja och att hon kämpat och gjort 

motstånd, fast att hon i efterhand förstått att de gjort så av omtanke, gjort så för att rädda 

hennes liv. Att låta kommunikationen bli distraherande går också att göra genom att bygga 

pussel tillsammans, ha kuddkrig, taktil beröring eller få och ge massage för att på så sätt slå 

onda tankar ifrån sig. I bloggmaterialet beskrivs hur de som bloggar får livsgivande tröst från 

personalen och försöker följa vårdpersonalens råd att blicka framåt och se det positiva i 

tillvaron. 

 Begränsar välmående 

Upplevelsen av kommunikationen beskrivs som om att den begränsar välmående då den 

brister i bemötandet, visar på okunnighet och när den hos den som bloggar, väcker 

ilska. 
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5.2.1 Brister i bemötandet 

I bloggmaterialet går att läsa hur kommunikationen brister i bemötandet när bloggarna 

upplever arroganta bemötanden, bli illa behandlade eller kränkta genom glåpord och andra 

nedvärderande kommentarer. Andra upplevda brister i bemötandet beskrivs när de blir 

bemötta som siffror eller då bemötandet sker under tidspress, som Thåström (2016) 

uttrycker i sin blogg: ”skynda-skynda-tillvägagångssätt”. De kan också uppleva sig bortviftade 

och osynlighetsgjorda och uppleva brist på förståelse och stöttning som det i blogg skriven av 

Beijar (2016) beskrivs på följande sätt: ”Jag stortjuter i timmar och inte en jävla nattpersonal 

gick fram till mig för någon stöttning”. I bloggmaterialet beskrivs upplevelserna att de genom 

kommunikationen måste kämpa mot vården för att få det bemötande som de har rätt till. De 

som bloggar är trötta på att behöva be, skrika och gråta för att bli tagna på allvar. De upplever 

det som svårt att framhäva sina åsikter, personal med en motvilja till att lyssna och att de 

som patienter inte har rätt till att säga emot eller ifrågasätta. I blogg skriven av Thåström 

(2016) beskrivs detta på följande sätt: ”Jag fick aldrig en syl i vädret, började jag prata blev 

jag genast avbruten.  Jag gick alltid ifrån sjukhusvärlden med gråten och en klump i halsen. 

Min åsikt var noll värd…”. Bloggarna beskriver hur de upplever att personalen inte har tid för 

kommunikation, att de blir nedtryckta, dumförklarade och förminskade. De efterlyser 

medmänsklighet med sjukvårdspersonal som pratar med dem, lyssnar och finns bredvid då 

de bryter ihop. I en av bloggarna beskrivs en liten ljusning i det dåliga bemötandet genom att 

nämna att nya sköterskestudenter alltid har varit mer ambitiösa att lära sig ett bra 

patientbemötande.  

5.2.2 Visar på okunnighet 

I en del av bloggmaterialet beskrivs upplevelsen av kommunikation som att det visar på 

okunnighet hos personalen, att sjukvårdspersonalen inte bär upp sina professioner med allt 

som hör därtill. Ibland beskrivs det i bloggmaterialet att personalen är pålästa kring den typ 

av problem som de som bloggar lider utav, men att de inte kan omsätta sina teorier till 

verkligheten. I blogg skriven av Thåström (2016) beskrivs detta på följande sätt: ”Hör mig 

när jag säger vad som funkar för mig! Det är jag som levt med detta i ett decennium, du har 

bara läst det i en bok”. Många gånger beskrivs upplevelsen av kommunikationen att de blir 

påtvingade olika metoder och mediciner för att det brukar fungera på andra enligt 

personalen. Och andra gånger upplevs att kommunikationen visar på okunnighet när 

personalen vill väl men gör riktigt fel, en björntjänst som finns skrivet i en av bloggarna. I en 

annan av bloggarna går följande att läsa:  

 

  Det som var droppen som fick bägaren att rinna över var att personalen 

  konstaterade att vissa saker… inte fungerar. Jag håller med dom, för det har inte 

  funkat, det har varit alldeles för svårt. Men det var som att få en bekräftelse på att nej, 

  jag klarar det inte. Jag är dålig. Jag är svag. Jag klarar ingenting. (Ramquist, 2017) 

 

Möten upplevs som katastrofer på grund utav personalens okunnighet i att kommunicera, att 

de inte är pålästa vare sig om de specifika sjukdomstillstånden som leder till den aktuella 

psykiska ohälsan i sig, eller om patientens helhetssituation just här och nu. I blogg skriven av 

Thåström (2016) dras det till sin spets i följande citat: ”Jag började ifrågasätta sjukvårdens 
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kunskaper, göra uppror mot de riktlinjer som fanns för hur jag som patient förväntades vara 

tyst & tacksam…” För i bloggmaterialet beskrivs upplevelsen som jobbigt när de som 

patienter inte får möjlighet att säga ifrån, då de mer eller mindre tvingas delta i aktiviteter 

som grundar sig på personalens okunskap i fråga. Ibland när vårdpersonalen kommunicerar 

upplever de som bloggar, att sjukvårdspersonalen är likgiltiga och lata, att de då möjligheter 

ges till mer kunskap inte tar den chansen. Det kan handla om personal som arbetar för att 

dem måste och inte för att de vill, eller som det beskrivs i två utav bloggarna, personal som 

varit på samma ställe för länge. 

5.2.3 Väcker ilska 

Ibland beskrivs att kommunikationen väcker ilska hos de som bloggar. Otrevlig attityd från 

sjukvårdspersonalen gör att de som bloggar blir rasande, gråtfärdiga, än mer 

självmordsbenägna och att det eggar dem till att hata. Frustrationen är hög när de behöver 

övertyga personalen om att de faktiskt är sjuka och behöver hjälp. I bloggmaterialet beskrivs 

starka känslor när personalen istället för att hjälpa vid hysteriska tillstånd, maler på om att 

de som patienter, också måste ta hänsyn till personalens mående. Tvång från personalen kan 

mötas med vägran, såsom det i blogg skriven av Beijar (2016) beskrivs: ”Idioten 

[sjuksköterskan] med den hårdaste tonen, utan någon som helst ödmjukhet försöker tvinga 

in mig i rummet. Jag vägrade.” I bloggmaterialet går att läsa att de som bloggar, vet att de 

riskerar bli bältade om de lever ut sin ilska alldeles för mycket så därför vänds mycket ilska 

inåt, där frustrationen frodas och skapar självskadebeteenden istället. 

6 DISKUSSION 

Syftet är att beskriva hur patienter som lider av psykisk ohälsa upplever kommunikation med 

hälso- och sjukvårdspersonal. Diskussionsdelen innehåller en metoddiskussion, en 

resultatdiskussion och en etikdiskussion. 

 Metoddiskussion 

För att hitta i urval och datainsamling av de fyra bloggarna som utgjorde analysenheterna 

användes sökorden ”blogg, psykisk ohälsa sjukhus” som avgränsades med ”aktiv senaste 

veckan”. Utifrån det stora materialet som då presenterades, söktes det efter ett 

patientperspektiv, att bloggarna var svenskspråkiga samt att det i bloggen rätt så snabbt 

framgår att bloggaren lider av någon form av psykisk ohälsa. Då många bloggare har bloggat i 

många år blir datamaterialet mycket omfattande, likt en roman för varje bloggare, så därför 

fanns ingen möjlighet att läsa allt som verkade intressant, utan materialet stickkollades 

istället. När examensarbetarna slutligen hittade två bloggar var, sammanlagt fyra bloggar 

som verkade passa utefter de riktlinjer som fanns, visade det sig att mycket fanns gemensamt 
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mellan dessa bloggar. Samtliga utgjordes av kvinnor i åldern mellan 18 och 26 år. På grund 

utav examensarbetarnas okunskap så skedde tyvärr inget tydligt systematiskt arbete med att 

få ner 529 träffar till fyra använda bloggar, utan byggde mer på det som fångade intresset. 

Detta är givetvis en svaghet i detta arbete. Det hade varit önskvärt med större spridning 

avseende kön och ålder, för att spegla fenomenet i stort. I ett senare läge hade valet kunnat 

bli att söka efter andra bloggare som förhoppningsvis var i en annan åldersgrupp och kanske 

män. Men examensarbetesförfattarna valde ändå att fortsätta med enbart de tidigare utvalda, 

då de förstod av materialets omfattning att de inte skulle ha någon möjlighet i tid att 

analysera fler bloggar i antal. Om alternativet var att istället välja bort någon eller några av de 

bloggar som redan valts till förmån för nya, så blev valet nästintill omöjligt, vilken blogg som 

skulle bort och sedan motivera varför, därför togs beslutet att behålla de fyra första bloggarna 

som tydligt uppfyllde kvalitetskriterierna. Övriga bloggar som stöttes på under stickkollen var 

även det av kvinnor i den åldersgruppen. Ett antagande av detta skulle kunna vara att unga 

kvinnor med psykisk ohälsa använder sig mer av bloggar än andra åldersgrupper och män. 

Kanske är det så att andra inte gillar att dela med sig på samma sätt.  

I en kvalitativ studie där avsikten är att man vill förstå hur människor uppfattar sin 

verklighet, mäts studiens trovärdighet genom begreppen giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att en studies 

giltighet ska bli så hög som möjligt ska dataurvalet beskrivas noggrant, kategorierna ska 

stämma väl överens med ursprungsdatan, ingenting ska ha missats och ingenting ska vara 

överflödigt (Graneheim & Lundman, 2004). I examensarbetet har dataurvalet beskrivits 

noggrant både i metodavsnittet och i metoddiskussionen. Mycket tid har lagts på att läsa 

analysen flera gånger om för att se till så att kategorierna stämmer, ingenting som är relevant 

blev exkluderat och ingenting irrelevant blev inkluderat. Analysen har utförts gemensamt för 

att kunna reflektera och diskutera fram kategorier och underkategorier, därför har 

tillvägagångssättet stärkt giltigheten i detta examensarbete. Genom att citera bloggarna i 

resultatet får läsaren en egen möjlighet att se giltigheten i analysen. Examensarbetet 

studerade det som avsåg att studeras och det var patienternas upplevelser av 

kommunikationen. 

Med tillförlitlighet menas att noggrant reflektera under hela analysprocessen för att få fram 

ett trovärdigt resultat och handlar om nödvändigheten i att beskriva forskningsprocessen i 

detalj så att framtida forskare ges möjlighet att repetera studien (Graneheim & Lundman, 

2004). I detta examensarbete finns en detaljerad beskrivning av hur processen gått till, steg 

för steg, vilket stärker tillförlitligheten i analysen. Tillförlitlighet handlar också om att 

författarna måste beakta sin förförståelse under hela analysprocessen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Examensarbetsförfattarna har ofta under analysgången bollat tolkningar 

av texten som för den ena partnern verkar självklart medan den andra är mer frågande. Det 

blir som när Augustinsson (2012) skriver att en grundsyn på verklighetens karaktär är något 

som vi bär med oss och därför är frågan om, hur världen faktiskt är, en fråga som bör ställas 

då och då. Examenarbetsförfattarna har arbetat enligt CODEX (2017a) som beskriver att det 

ska refereras enligt APA-systemet för att kunna hänvisa till originalkällor och visa på ett 

vetenskapligt förhållningssätt. Detta för att också tydligare visa på att de forskningsetiska 

lagarna om plagiat och förfalskning inte bryts emot. Allt för att stärka tillförlitligheten i 

texten. 
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Överförbarhet handlar om att se resultatets användbarhet i vidare studier och i andra kontext 

(Graneheim & Lundman, 2004). Examensarbetets överförbarhet är begränsad då dataurvalet 

är snävt med endast kvinnor vars bloggar ger en inblick i deras liv från 18 års-ålder upp till 

26 års-ålder. Mer bredd i dataurvalet hade kanske gjort resultatet annorlunda och 

möjligheten till överförbarhet i praktiken hade varit större. Däremot så blir styrkan i detta 

examensarbete dess fördjupning hos kvinnor med psykisk ohälsa i just den åldersgruppen. 

Ytterligare en faktor som kan påverka överförbarheten är att samtliga som skriver bloggar 

troligtvis har lättare för att verbalisera sina tankar och känslor än andra som inte skriver 

bloggar. Resultatet är relevant för allmänsjuksköterskor utan psykiatrisk vidareutbildning då 

det speglar all kontext där möten med patienter med psykisk ohälsa sker. Från början var 

tanken att syftet skulle handla om hur bloggare upplever vårdande samtal med 

sjuksköterskor, ett deduktivt angreppssätt då materialet läses med de ”glasögonen” på. Men 

då syftet tvunget, på grund av materialbrist, vidgades till bloggares upplevelser av 

kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal, blev det istället ett mera öppet, induktivt 

förhållningssätt till analysmaterialet (Friberg, 2012). Istället för att analysera bloggar skulle 

intervjuer möjligtvis varit en bättre metod. Bonus hade då varit att resultatet drar sig 

närmare primärkällan. Den möjligheten fanns inte då studenter inte tillåts intervjua 

patienter på kandidatnivå, på magisternivå går det. En annan metod hade kunnat vara att 

göra en litteraturstudie över ämnet men avståndet till primärkällan blir då större. 

 

Delaktighet handlar om forskarens påverkan på det som är föremål för studien och hur 

neutralt resultatet är (Graneheim & Lundman, 2004). I detta examensarbete finns ingen 

påverkan från forskare på det som undersöks då bloggmaterialet redan är skrivet sedan 

tidigare. 

 Resultatdiskussion 

Under den här delen diskuteras resultatet utifrån examensarbetets bakgrund som innehåller 

beskrivning av psykisk ohälsa, kommunikation, vårdande relationer, lagar och styrdokument, 

tidigare forskning samt vårdvetenskapligt perspektiv. Examensarbetets resultat visar på hur 

patienter med psykisk ohälsa beskriver kommunikationen med vårdpersonalen som både 

gott och ont. Detta är okej i vårt land där Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS, 2009:400) råder 

för att människor fritt ska kunna uttrycka vad de tänker och tycker i förhållande till staten, 

landsting, kommun och andra myndigheter.  

 

Enligt resultatet trivs patienter med psykisk ohälsa, bäst med en avslappnad och kravlös 

kommunikation som innehåller feedback och avstämning men som inte upplevs stelt och 

formellt. Detta kan tolkas som att det blir lättare för patienten att öppna upp sitt innersta för 

att få möjlighet till lindring. Genom att gå djupare i att kommunicera ut sitt mående blir det 

som när Fredriksson (2003) skriver om lidandeberättelsen i den narrativa aspekten. Där får 

patienten först kommunicera ut sitt problem för att sedan i kronologisk ordning sortera upp 

olika händelser från livet för att göra det möjligt att tillsammans med personalen ställa sig 

frågan vad meningen med lidandet är. Nyström (2014) är inne på samma spår när han 

skriver, för att kunna bedriva professionell individanpassad vård måste personalen först och 
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främst förstå patientens berättelse. Snellmans (2014) rader liknar detta då hon menar, för att 

kunna möta patienten behöver sjukvårdspersonalen veta om patientens önskningar, behov 

och tankar. Carlsson och Björk Brämberg (2014) har åsikter om detta och menar, för att få till 

en fungerande kommunikation så ska det finnas en vilja från vårdpersonalen att ta del av 

värderingar, åsikter och önskemål som patienten har.  Det handlar enligt Nilsson och 

Waldermarsson (2007) om fyra viktiga syften som sjuksköterskan har. Det är att göra 

patientens behov tydliga, visa pålitlighet, hjälpa patienten att använda sina egna resurser och 

att ge information som ger patienten en möjlighet att föreställa sig vad som ska hända 

framöver. Troligtvis är då den bästa formen av kommunikation för patienten när den sker i 

en anda av lugn och ro utan tidspress. 

 

I resultatet går att läsa hur god personkemi mellan vårdpersonalen och patient också ökar 

patientens tacksamhet till vårdpersonalen. Ofta när patienten beskriver hur väl personkemin 

fungerar mot en viss person beskriver patienten det som rena kärleksförklaringar. 

Kommunikationen upplevs mer positivt av patienten om hen känner ett starkare band, en 

god personkemi till någon eller några ur personalen. När patienten upplever god personkemi 

så är det ofta någon speciell i personalgruppen som gjort det där lilla extra och därför skiljer 

sig från mängden. Kanske hör det samman med det som Minardi (2013) skriver om, hur 

vårdpersonal med erfarenhet lär sig att identifiera känslor hos patienter med psykisk ohälsa 

utifrån icke-verbal kommunikation. Den icke verbala kommunikationen består enligt Nilsson 

et al. (2007) av mimik, ögonkontakt, gester, kroppsrörelser med mera. En tolkning är att det 

borde vara lättare att anpassa kommunikationen med patienten om man vet hur patienten 

med psykisk ohälsa mår just nu, för att främja en gemenskap. Detta kan kopplas ihop med 

Fredriksson (2003) som skriver om den relationella aspekten, där kommunikationen har sin 

grund i gemenskap. Där beskrivs skillnaden på vilket sätt som personalen kommunicerar 

med patienten på, antingen i ett ”Där-varo” eller ett ”Med-varo”. I ett ”Där-varo” är 

personalen uppmärksam på patientens behov och ger svar på hens frågor, utför olika 

omvårdnadsåtgärder och erbjuder fysisk kontakt för stöd och tröst för att förmedla empati. 

Men när resultatet beskriver hur patienter upplever en starkare personkemi till någon ur 

personalen så blir det som Fredriksson (2003) skriver om, en ”Med-varo”, där personalen 

erbjuder sin närvaro genom att vara tillgänglig med hela sitt väsen. Om patienten accepterar 

detta blir vårdaren inbjuden till att dela patientens lidande i en förbindelse istället för en 

kontakt. Snellman (2014) använder sig också av begreppet förbindelse men då handlar det 

istället om att personalen ger patienten ett löfte om vård vilket ger plats för att en gemenskap 

ska växa fram. Resultatet visar också att när patienten känner relationen till personal likt en 

förälder-barn-relation då upplevs personkemin som bäst av bloggaren. Kristiansen et al. 

(2010) betonar just detta som en bra egenskap när sjuksköterskorna liknar sin 

sjuksköterskeroll med att vara som en förälder till patienterna med psykisk ohälsa. Detta 

stärker tanken att vårdpersonal bör skapa möjlighet för patienten att knyta ett starkare band 

till någon eller några ur personalgruppen för att få kommunikationen att upplevas så positivt 

som möjligt. 

 

Resultatet beskriver att när en god personkemi byggts upp mellan patient och vårdpersonal 

så underlättar det för ett respektfullt bemötande, och just ett respektfullt bemötande är det 

som också Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) kräver av vårdpersonalen, det är 
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således inte bara en rekommendation. Trots att det är lag på att ge ett respektfullt bemötande 

upplever patienterna i resultatet ofta dåligt bemötande, när vårdpersonalen nedvärderar, 

dumförklarar, kränker genom glåpord och har svårt att visa medmänsklighet. Det handlar 

om dåliga attityder, vilket enligt studien av Chambers et al. (2010) eventuellt skulle sett 

annorlunda ut om kontakten med vårdpersonal skett i något annat land. Detta då studien 

belyser skillnader i sjuksköterskors attityder mot patienter med psykisk ohälsa runt om i 

Europa. Detta med dåliga attityder går även emot värdegrunden som Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) skriver om, vilket handlar om respekt för det sårbara och för 

patienternas värdighet. Som sjuksköterska ska du ha förmåga att kommunicera med 

patienter på ett lyhört, respektfullt, och empatiskt sätt vilket nämns i styrdokumentet 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017). Detta fenomen beskriver 

Fredriksson (2003) i den etiska aspekten om hur vården riskerar bli oetisk när vårdaren 

utövar sin makt över patienten. Beroende på hur vårdaren värderar begreppet makt, uppstår 

antingen ett vårdlidande hos patienten eller så tas patientens hälsoprocesser tillvara och ett 

tillfrisknande sker lättare. Därför bör man enligt Fredriksson (2003) eftersträva respektfull 

ömsesidighet i kommunikationen som också främjar patientens självbestämmande. Wiklund 

(2003) fortsätter i ämnet med hur vårdrelationen blir asymmetrisk då personalen besitter 

mer kunskap och makt i sin yrkesroll än vad patienten har. Om detta skriver även Snellman 

(2014) hur en vårdrelation kan vara både vårdande och icke-vårdande. För att en vårdande 

relation ska uppnås måste personalen i sin kommunikation visa på respekt för patientens 

självbestämmande, delaktighet och värdighet för att patienten ska känna välbefinnande. 

Detta skulle kunna tolkas som om medmänsklighet alltid ska vara nyckelordet i hur 

kommunikationen ska gestaltas. Låt patienten få komma till tals och ta vara på åsikterna som 

framförs. 

 

Resultatet visar att ibland gör patientens psykiska ohälsa att hen hamnar i hysteriska 

tillstånd där ångesten håller ett starkt grepp om hen. Det kan i vissa fall bero på otrevlig 

attityd från vårdpersonalen vilket väcker ilska och gör patienterna gråtfärdiga och rasande. I 

det läget skulle det kunna tänkas att det är lätt hänt att aggressioner från patienten, både 

verbalt och fysiskt, riktas mot vårdpersonalen. Jalila et al. (2017) skriver att vid aggressiva 

beteenden tar sjuksköterskor mer illa vid sig personligen då det är av verbal natur än om den 

är av mer fysisk utåtriktad karaktär. Fortsättningsvis, enligt studien av Verhaege et al. (2016) 

så är kvinnliga sjuksköterskor samt mindre erfarna sjuksköterskor i lägre grad än sina 

manliga mer erfarna kollegor, benägna att skylla på patienterna för patienternas egna 

beteende. I andra situationer beskriver resultatet hur patienterna upplever att 

kommunikationen visar på okunnighet hos personalen. Detta trots att patientssäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) existerar, som syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och 

sjukvården. Troligtvis följs inte den lagen fullt ut då dessa kunskapsluckor saknas, för 

patientsäkerheten blir då begränsad. Sjukvårdspersonalen bör vara professionell i sin 

utövning och det innebär, förutom att vara pålästa i teorin, att faktiskt veta hur de teoretiska 

färdigheterna ska appliceras i praktiken och medvetenhet om att varje patient är unik. 

 

I resultatet beskriver patienterna att kommunikationen i själva vårdandet i bland kan skapa 

sådan frustration att själskadebeteende frodas. Om detta skriver Slaven och Kisely (2002), 

om hur svårt allmänsjuksköterskorna har att ge vård till patienter som har 
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självskadebeteenden.  Sjuksköterskorna var mer benägna att ge tillträde till vård om 

patienterna hade ett allvarligt sjukdomstillstånd, till exempel misstänkt överdos eller skärsår 

som krävde suturering, var psykotiska eller berusade, upplevde stor stress eller trauma eller 

uttryckte hög självmordsintention. Slaven och Kisely (2002) skriver angående 

självskadebeteende som resulterar i självmordsförsök, att om patientens nöd var extrem, 

eller om de ansågs vara en mycket hög självmordsrisk, blev de inlagda till 

specialistsjukvården som bemannas av psykiatrisk sjukvårdspersonal på sjukhuset. Anderson 

et al. (2002) beskriver vilka hinder som finns för vårdpersonalen, för att ge en 

tillfredsställande vård till självmordsbenägna patienter. Hinder som kan övervinnas med mer 

forskning, utbildning hos vårdpersonal och utveckling i vårdorganisationerna. En del 

patienter fullbordar sitt självmordsförsök och Pellmer (2012) et al. skriver att just personer 

med psykisk ohälsa har en högre dödlighet än personer utan. Det handlar inte bara om 

självmord utan också om dåliga hälsovanor som ofta följer med den psykiska ohälsan, såsom 

rökning, missbruk av alkohol och droger, övervikt med mera. Detta kan tolkas som att då 

personalen behandlar patientens psykiska ohälsa så förebyggs även mycket av den somatiska 

ohälsan. Med detta skrivet blir det tydligare hur den psykiska och somatiska ohälsan hör 

samman. 

 Etikdiskussion 

Examenarbetsförfattarna anser att arbetet fullgjorts utan några etiska konflikter då de följt 

Vetenskapsrådets (2001) riktlinjer. Personuppgifter från bloggarna används i form av namn 

och hemsideadresser och enligt CODEX (2017c) ska alla personuppgifter hanteras varsamt så 

att forskningen inte kränker de registrerades integritet. Men i och med att bloggarna redan 

finns tillgänglig för offentligheten så behövs ingenting speciellt beaktas mer än att se till så 

att de blir korrekt citerade och tolkade. 

 

Att under analysprocessen vara medveten om hur förförståelsen kan påverka resultatet är 

viktigt. Augustinsson (2012) beskriver förförståelse som att det behöver uppföljas och 

släppas fritt. Svaren som kommer fram gällande antaganden med mera, stödjer både valet av 

metod och hur man går tillväga när material analyseras. För att få förmågan till att låta 

förförståelsen friläggas bättre så behöver det tränas upp. Det gäller även förmågan till att 

kunna svara på frågor samt att formulera frågorna och sedan associera svaren till varandra 

för att ge stöd till vilka metoder som valts och hur man handlar därefter när vetenskapligt 

material analyseras. Det kan uttryckas som att förförståelsen fokuserar på en del saker, under 

tiden som andra perspektiv döljs av ett fenomen. Däremot så räcker det inte med detta. 

Egenskaperna som händelserna som ska studeras har och vad tron om dem är har en 

påverkan på vad det är som ses och hur det formar metoderna samt de senare analyserna av 

materialet. Som studerande av material bör insikten finnas om att en ”grundsyn på 

verklighetens karaktär” är något som bärs med. Därför är ”hurudan världen faktiskt är” en 

fråga som bör ställas vid tillfällen då ett försök till att omringa förförståelsen görs. Det är på 

samma gång svårt att kunna vara öppen för frågorna med svar som skiljer sig från varandra. 

Som en variant av förförståelse bärs alltså ansatser och det som antas med. Något som i varje 

fall bör göras synliga för personerna själva (Augustinsson, 2012).  
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Under hela arbetsgången med examensarbetet har en medvetenhet funnits kring att viss 

förförståelse existerar kring ämnet psykisk ohälsa. Examenarbetsförfattarnas förförståelse 

består hos båda med att vara anhörig till patienter med psykisk sjukdom samt som personal 

inom den somatiska vården varit med och stöttat vid samtidig psykisk ohälsa. Men ingen av 

de båda har arbetat inom den rena psykiatriska vården. Påverkan av förförståelsen har 

begränsats så gått det går med återkommande diskussioner kring antaganden, värderingar 

eller för snabba tolkningar, som annars omedvetet kan leda åt en mera subjektiv tolkning av 

analysmaterialet än det borde. 

7 SLUTSATS 

Bloggarna upplever att kommunikationen med vårdpersonalen ger förutsättningar till 

välmående genom att den kan vara både stämningshöjande, lugnande och stärka 

läkningsprocessen. När kommunikationen visar på god personkemi så ökar också 

tacksamheten till personalen. Kommunikationen kan också upplevas som att det begränsar 

välmående då det brister i bemötandet, visar på okunnighet och generar känslor som leder 

till konflikter.  

 

För att få kommunikationen att upplevas så positivt som möjligt så bör det skapas möjlighet 

för patienten med psykisk ohälsa att knyta ett starkare band, som ger god personkemi till 

någon eller några ur personalen. När relationen mellan personal och patient upplevs av 

patienten, som en förälder-barn-relation, då är den som mest lyckad. Medmänsklighet är 

nyckelordet i hur kommunikationen ska gestaltas. Låt patienten få komma till tals och ta vara 

på åsikterna som framförs. Personalen ska se, stötta, bry sig om, ge goda råd, försöka få 

patienten att blicka framåt till att se det ljusa i tillvaron. Kommunikation ska ske i en anda av 

lugn och ro utan tidspress. Personalen ska ta patienten med psykisk ohälsa på allvar och inte 

låta hen behöva be efter en vård som de har rätt att få. Olika former av distraktion kan 

behövas för att patienten ska komma på andra tankar när stunden annars känns för jobbigt 

för dem. Att lugna patienten från hysteriska tillstånd kan göras båda med fysisk kontakt och 

lugnande ord, men ibland handlar det bara om att vara i rummet, rent fysiskt och låta tiden 

och tystnaden göra jobbet. Andra gånger behövs en lugnande hand, några få ord eller längre 

samtal. Generellt sett i samtal bör personalen sträva efter att ge positiv feedback och 

avstämning samt se till så att det inte upplevs stelt och formellt för patienten. I samtal kan 

personalen försöka ge vägledning, stöttning och styrka. Sjukvårdspersonalen bör vara 

professionell i sin utövning och det innebär, förutom att vara pålästa i teorin, att faktiskt veta 

hur de teoretiska färdigheterna ska appliceras i praktiken och medvetenhet om att varje 

patient är unik. 
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Då detta examenarbetets resultat enbart grundar sig på data från kvinnor i åldrarna 18 till 26 

år med liknande diagnosbild, skulle det vara intressant att ta reda på hur andra 

åldersgrupper, diagnoser och med en mer jämställd könsfördelning, upplever 

kommunikationen med vårdpersonalen. Fler förslag är att analysera materialet med hjälp av 

andra metoder såsom Fribergs (2012) litteraturöversikt med kvalitativ ansats eller en 

systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) och att söka fram information om ämnet i 

fler källor som exempelvis böcker, litteratur eller självbiografier.  
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Årtal/ 
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Titel/ 
Författare 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

ARTIKEL 1 
 
2016, 
Perspectives 
in Psychiatric 
Care 

Mental Health 
Nurses’ 
Attitudes and 
Perceived Self-
Efficacy 
Toward 
Inpatient 
Aggression: A 
Cross-Sectional 
Study of 
Associations 
with Nurse-
Related 
Characteristics 
 
Verhaeghe, S., 
Duprez, V.,  
Beeckman, D.,  
Leys, J.,  
Van Meijel, B., 
&  
Van Hecke, A. 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors 
inställning till 
aggressioner hos vuxna, 
inlagda patienter inom 
psykiatrisk vård samt att 
utforska associationen till 
sjuksköterskerelaterade 
egenskaper. 

Tvärsnittsstudie i ett 
urval av 219 
sjuksköterskor inom 
psykiatrisk vård på 
nio psykiatriska 
sjukhus, med stegvis 
linjär 
regressionsanalys för 
att upptäcka 
prediktiva modeller 

Kvinnliga sjuksköterskor 
samt mindre erfarna 
sjuksköterskor var i lägre 
grad benägna att skylla på 
patienter för deras 
beteende. Kön, eventuell 
utbrändhet, sekundär 
traumatisk stress och 
möjlighet att känna 
medkänsla för 
tillfredställelse var andra 
faktorer som påverkade 
sjuksköterskornas 
beteende ifråga. 

Medel 

ARTIKEL 2 
 
2017, 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 

Mental health 
nurses’ 
emotions, 
exposure to 
patient 
aggression, 
attitudes to and 
use of coercive 
measures:  
Cross sectional 
questionnaire 
survey 
 
Jalila, R.,  
Huberb, J.W., 
Sixsmitha, J., & 
Dickens, G.L. 

Att identifiera relationer 
mellan sjuksköterskor 
inom psykiatrin och 
deras exponering för 
patienters aggression, 
känslor, deras attityder 
mot tvångsmässiga 
inneslutningsåtgärder 
och medverkan i 
händelser som inbegriper 
avskildhet och 
återhållsamhet. 

Tvärsnittsstudie med 
frågeformulär, 
observationsstudie 

Sjuksköterskor som 
rapporterade större 
exponering för en 
uppsättning aggressiva 
beteenden, mestadels av 
verbal natur, som verkade 
personligt nedsättande, 
riktade eller 
förödmjukande, 
rapporterade också högre 
nivåer av ilska-relaterande 
provokation. Exponering 
för mild och svår fysisk 
aggression var inte 
relaterad till 
sjuksköterskornas känslor. 

Hög 

ARTIKEL 3 
 
2010, 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

Left alone – 
Swedish nurses’ 
and mental 
health workers’ 
experiences of 
being care 
providers in a 
social 
psychiatric 
dwelling context 
in the post-
health-care-
restructuring 
era. A focus-
group interview 
study 
 
Kristiansen, L., 
Hellzén, O., &  
Asplund, K. 

Studien undersöker 
synpunkter och 
erfarenheter av att vara 
vårdgivare hos 
sjuksköterskor och 
vårdpersonal inom en 
kommunal, psykiatrisk 
gruppbostad, när man 
vårdar patienter som 
lider av allvarlig psykisk 
sjukdom. 

Kvalitativ studie, 
fokus-grupp 
intervjustudie 

Resultaten visade att 
sjuksköterskorna 
relaterade till deras roll 
som personal, vilket de i 
en bredare mening 
upplevde var nästan 
samma som rollen att vara 
förälder. Sjuksköterskans 
diskussion visade att de 
hade en tvetydig eller olik 
syn på patienterna. 
Sjuksköterskorna beskrev 
också sin arbetssituation 
som mer eller mindre 
"strängt". I allmänhet 
avslöjade resultaten ett 
emotionella reaktioner på 
arbetet i form av en 
överväldigande 
frustration. 

Hög 
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ARTIKEL 4 
 
2011, 
International 
Journal of 
Social 
Psychiatry 

Mental health 
professionals’ 
attitudes 
towards people 
with mental 
illness: Do they 
differ from 
attitudes held 
by people with 
mental illness? 
 
Hansson, L., 
Jormfeldt, H., 
Svedberg, P., & 
Svensson, B. 

Syftet med studien var att 
undersöka attityderna 
hos personalen gentemot 
personer med psykisk 
sjukdom inom 
psykiatrisk vård och 
jämföra dessa med 
attityderna hos patienter 
som är i kontakt med 
psykiatrin. 

Tvärsnittsstudie, med 
frågeformulär 

Personalen som 
behandlade patienter med 
psykos eller arbetade i 
slutenvården hade de mest 
negativa attityderna. 
Patienternas attityder 
överensstämde överlag 
med personalens attityder 
och det sågs betydande 
skillnader i endast 3 av 12 
fall. Patienternas mest 
negativa attityder var i 
samma områden som 
personalens. 

Medel 

ARTIKEL 5 
 
2008, 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

Attitudes 
towards people 
with mental 
illness: a cross-
sectional study 
among nursing 
staff in 
psychiatric and 
somatic care 
 
Björkman, T., 
Angelman, T., & 
Jönsson, M. 

Syftet med studien var att 
undersöka attityder till 
personer med psykisk 
sjukdom bland 
sjuksköterskor som 
arbetar i psykiatrisk eller 
somatisk vård. 

Tvärsnittsstudie, 
provet bestod av 120 
legitimerade 
sjuksköterskor eller 
undersjuksköterskor 
som intervjuades 
angående intimitet 
med psykisk sjukdom 
och attityder kring 
cirka sju olika 
psykiska sjukdomar. 

Resultaten visade att 
vårdpersonal i somatisk 
vård, i högre grad än 
vårdpersonal i psykiatrisk 
vård, rapporterade mer 
negativa attityder med 
avseende på personer med 
schizofreni som farligare 
och oförutsägbara. I 
kontrast så visade sig 
yrkeserfarenhet och typ av 
vårdorganisation vara mer 
förknippade med attityder 
till specifika psykiska 
sjukdomar, gällande 
utsikterna till förbättring 
och återhämtning med 
hjälp av behandling. 

Medel 

ARTIKEL 6 
 
2010, 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 

Nurses’ 
attitudes to 
mental illness: 
A comparison of 
a sample of 
nurses from five 
European 
countries 
 
Chambers, M., 
Guise, V., 
Välimäki, M., 
Rebelo Botelho, 
M.A., 
Scott, A., 
Staniuliene, V., 
& 
Zanotti, R. 

Att beskriva och jämföra 
attityder mot psykisk 
sjukdom och dem som 
upplever mentala 
hälsoproblem över ett 
urval av legitimerade 
sjuksköterskor som 
arbetar i psykiatrisk vård 
från fem europeiska 
länder och de faktorer 
som är förknippade med 
dessa attityder. 

Kvantitativ metod, 
med hjälp av ett 
frågeformulär med 40 
artiklar. 

Sjuksköterskornas 
attityder var främst 
positiva. Attityderna var 
olika i olika länder. 
Portugisiska 
sjuksköterskor har en 
betydligt mer positiv 
inställning och litauiska 
sjuksköterskors attityder 
är betydligt mer negativa 
än andra. Positiva 
attityder var associerade 
med att vara kvinna och 
ha en ledande ställning. 

Hög 

ARTIKEL 7 
 
2010, 
Nursing 
Standard 

Emotion 
recognition by 
mental health 
professionals 
and students 
 
Minardi, H. 

Att undersöka olika 
förmågor hos 
sjukvårdspersonal som 
behandlar psykisk ohälsa, 
sjukvårdsstudenter på ett 
universitet i London som 
behandlar psykisk ohälsa 
samt ett 
omvårdnadsinstitut, för 
att identifiera känslor på 
ett korrekt sätt. 

Kvantitativ studie, 
genom att göra ett 
tillförlitlighetstest av 
ett slags instrument 
(DERI) som 
behandlar dynamisk 
igenkänning av 
känslor och testades 
på ett lämpligt urval 
av tre grupper 

Hälso- och 
sjukvårdspersonal som 
behandlar psykisk ohälsa 
var bättre än 
sjuksköterskestudenter 
från Londons universitet 
på att identifiera känslor 
utifrån icke-verbal 
kommunikation. Det 
fanns dock ingen 
betydande skillnad mellan 
yrkesverksam 
sjukvårdspersonal och 
omvårdnadstudenter från 
vårdinstitutet. 

Hög 
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Sjuksköterskestudenter 
från vårdinstitutet var 
betydligt bättre på att 
identifiera känslor än 
omvårdnadsstudenter från 
Londons universitet. 
Sjuksköterskestudenter 
från vårdinstitutet som var 
i sin tredje termin av 
studier var bättre på att 
identifiera känslor än 
sjuksköterskestudenter 
från vårdinstitutet som var 
i sin första termin.  
 

ARTIKEL 8 
 
2008, 
Nursing 
older people 

Nurses’ 
perceptions of 
care received by 
older people 
with mental 
health issues in 
an acute 
hospital 
environment 
 
Arnold, M., & 
Mitchell, T. 

Att undersöka hur ett 
urval av 
allmänsjuksköterskor 
upplever sin roll i 
förhållande till vård av 
äldre människor med 
mentala hälsoproblem 
samt deras uppfattningar 
om psykisk hälsa hos 
äldre inom akut sjukvård 

Kvalitativ metod, med 
användning av en 
fokusgrupp inom 
akutsjukvård 
bestående av 14 
sjuksköterskor 

Studien identifierade att 
sjuksköterskor känner sig 
otillräckligt förberedda till 
att effektivt genomföra 
bedömning av psykiska 
hälsan på människor som 
verkar ha en grad av 
kognitiv nedsättning. 
Deltagarna önskade att det 
fanns möjligheter till att 
främja ett mer öppet sätt 
att prata om mentala 
hälsoproblem, även om de 
erkände att detta berodde 
på samverkan mellan olika 
discipliner. Det har också 
identifierats att 
sjuksköterskor behöver 
mer särskild utbildning 
kring psykisk hälsa 
samtidigt som man har 
tillgång till 
psykiatrisjuksköterskor 
inom den allmänna 
akutsjukvården. Det 
visade sig att 
sjuksköterskor tror att 
utan dessa två faktorer 
anses patientsäkerheten 
vara äventyrad, och att 
situationen osannolikt 
kommer att förbättras om 
inte samarbete över 
hälsovårdsgrupperna sker. 

Hög 

ARTIKEL 9 
 
2002, 
Australian 
Journal of 
Rural Health 

Staff 
perceptions of 
care for 
deliberate self-
harm patients in 
rural western 
Australia: a 
qualitative 
study 
 
Slaven, J., & 
Kisely, S. 

Syftet i denna studie var 
att undersöka hur 
regional hälso- och 
sjukvårdspersonal ser på 
hinder för effektiv 
hantering av avsiktlig 
självskada och på vilka 
sätt dessa hinder skulle 
kunna hanteras 

Kvalitativ 
innehållsanalys, med 
inspelade intervjuer 
som transkriberades 

Enligt yrkesgrupperna 
fanns inga riktlinjer vid 
någon av de tre sjukhusen 
för hantering av avsiktlig 
självskada. En 
sjuksköterska skulle 
kontakta antingen 
patientens egen 
allmänläkare eller läkare. 
Allmänläkarna såg inte 
rutinmässigt varje patient, 
men var mer benägna att 
göra om det var den första 
presentationen, eller om 
självskadan var medicinsk 
allvarlig. Patienter som 
träffade det gemensamma 
psykiatriska teamet fick en 
omfattande 

Hög 
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riskbedömning och 
undersökning av sitt 
mentala hälsotillstånd, 
men teamet var inte alltid 
involverade. Patienterna 
var mer benägna att få 
tillträde om de hade ett 
allvarligt 
sjukdomstillstånd (till 
exempel en misstänkt 
överdos eller skärsår som 
krävde suturering), inte 
var kända för 
allmänläkarna, hade lite 
eller inget socialt stöd, var 
psykotiska eller berusade, 
upplevde stor stress eller 
trauma, eller uttryckte hög 
självmordsintention. Om 
patientens nöd var extrem, 
eller om de ansågs vara en 
mycket hög 
självmordsrisk, blev de 
inlagda till specialvården 
som bemannas av 
psykiatrisk 
sjukvårdspersonal på 
sjukhuset. 

ARTIKEL 
10 
 
2003, 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 

Nurses’ and 
doctors’ 
perceptions of 
young people 
who engage in 
suicidal 
behavior: a 
contemporary 
grounded 
theory analysis 
 
Anderson, M., 
Standen, P., & 
Noon, J. 

En studie som 
undersöker 
sjuksköterskor och 
läkares uppfattningar av 
unga människor som 
ägnar sig åt 
självmordsbeteende 

Både kvantitativ och 
kvalitativ metod med 
en grundad teori, så 
kallad grounded 
theory, ansats för 
analys 

Sjuksköterskor och läkare 
som deltog i denna studie 
pratade om karaktären av 
deras relationer med unga 
människor som hade 
engagerat sig i 
självmordsbeteende. De 
viktigaste resultaten som 
kommer från denna studie 
avser de uppfattningar 
som sjuksköterskor och 
läkare hade av sina 
relationer med ungdomar. 
Betydelsen av data som 
presenteras markerar de 
faktorer som påverkar hur 
sjuksköterskor och läkare 
arbetar och kommunicerar 
med denna patientgrupp. 
Sjuksköterskor och läkare 
som arbetar som den 
första kontaktpersonen, 
identifierar hinder som 
påverkar förhållandet 
mellan professionen och 
patienten. 

Hög 
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BILAGA B: Kvalitetsgranskning 
 
Granskningsfrågor formulerade enligt Friberg (2012), s.138–139. Frågorna nedan är 
omformulerade för att kunna svara JA/NEJ. Ett poäng gavs för JA.   

1. Finns det ett tydligt problem formulerat och är det avgränsat? JA/NEJ 
2. Finns det tydliga teoretiska utgångspunkter beskrivna? JA/NEJ 
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? JA/NEJ 
4. Är syftet klart formulerat? JA/NEJ 
5. Är metoden tydligt beskriven? JA/NEJ 
6. Är undersökningspersonerna eller situationerna tydligt beskrivna? JA/NEJ 
7. Har tillvägagångssättet vid analys av datamaterial varit tydligt beskrivet? JA/NEJ 
8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? JA/NEJ 
9. Är resultatet beskrivet på ett tydligt sätt? JA/NEJ 
10. Har författarna tydliga argument? JA/NEJ 
11. Är metoddiskussionen tydligt beskriven? JA/NEJ  
12. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? JA/NEJ 
13. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? JA/NEJ 

Summan av poäng___ 

Hög kvalitet: 10–13 poäng 

Medelkvalitet: 6–9 poäng 

Låg kvalitet: 1–5 poäng 
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BILAGA C: Vetenskaplig granskning 
 

 
Frågor 

                                                           Artiklar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finns det ett 
tydligt problem 
formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska 
utgångspunkter 
beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det någon 
omvårdnads-
vetenskaplig 
teoribildning 
beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Är syftet klart 
formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden väl 
beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är undersöknings 
personerna eller 
situationerna 
beskrivna tydligt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns tydlig 
beskrivning av 
dataanalys? 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metod 
och teoretiska 
utgångspunkter 
ihop? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivs 
resultatet tydligt? 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs argument 
fram, är de 
relevanta?  

Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en 
metoddiskussion? 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns 
omvårdnads 
vetenskapliga 
utgångspunkter? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Sker en tydlig 
återkoppling till 
det praktiska 
vårdarbetet? 

Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Poäng 9 11 10 8 9 11 11 11 11 11 
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