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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa uppger att de haft eller har andliga och existentiella 
upplevelser och att det då är vanligt att ställa frågor om det existentiella och tankar kring 
meningen med livet. Det finns erfarenhet av brister i bemötandet av patienter med andliga och 
existentiella upplevelser inom den psykiatriska vården. Syfte: Syftet med studien är att 
beskriva innebörder av andliga och existentiella upplevelser hos patienter som vårdats inom 
psykiatrisk vård samt hur de önskar bemötas av vårdpersonal. Metod: En kvalitativ design 
användes och datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 
sammanlagt elva deltagare som berättade om sina erfarenheter av andliga och existentiella 
upplevelser. Materialet analyserades sedan genom en fenomenologisk hermeneutisk metod. 
Resultat: Patienten känner sig värdefull när de får prata om sina andliga och existentiella 
upplevelser med vårdpersonal. Samtidigt finns det en rädsla av att prata om sina upplevelser 
då de inte alltid blir tagna på allvar eller att upplevelserna ses som symtom på psykos. 
Andliga och existentiella upplevelser gör att individen får stöd och kraft vid svårigheter samt 
inger en trygghet hos individen.  

Nyckelord: Andliga och existentiella upplevelser, fenomenologisk hermeneutisk metod, 
psykisk ohälsa, patientperspektiv.  

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Patients with mental health problems state that they had or have spiritual and 
existential experiences and that it is common to have existential questions about the meaning 
of life while suffering from mental health. There is a lack of knowledge in how to meet those 
psychiatric care patients who have spiritual and existential experiences. Purpose: The 
purpose of the study is to describe the meanings of spiritual and existential experiences in 
patients treated in psychiatric care and how they wish to be treated by healthcare 
professionals. Method: A qualitative design with semi structured interviews where used in 
the study. The data was collected through twelve recorded interviews. The data was then 
analyzed by using a phenomenological hermeneutical method. Result: The patients 
experienced feeling valuable when they had the opportunity to talk about their spiritual and 
existential experiences with psychiatric care staff. At the same time, they were afraid to talk 
about their experiences because they feel they had not been taken seriously before when the 
staff took their experiences for symptom of psychosis. Spiritual and existential experiences 
allow the patient to get the support and strength they need to get through difficulties and 
brings them a feeling of security.  

Keywords: spiritual and existential experiences, phenomenological hermeneutical method, 
mental illness, patient’s perspective. 
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1 INLEDNING  
Då båda författarna arbetar inom psykiatrisk vård har de både sett och upplevt hur svårt det kan 
vara att hjälpa patienter med deras andliga och existentiella upplevelser. Som blivande 
specialistsjuksköterskor hör det till författarnas ansvarsområde att arbeta för patientens 
välbefinnande samt bejaka samtliga delar av individens väsen. Författarna önskar med denna 
studie bli bättre rustade att ta sig an fenomenet samt anta ett mer holistiskt förhållningssätt i 
omvårdnaden. Författarna valde att ta del av redan insamlad data i en pågående studie där 
andliga och existentiella upplevelser hos patienter som vårdats inom psykiatrisk vård stod i 
fokus  

2 BAKGRUND 
Nedan presenteras tidigare forskning om andliga och existentiella upplevelser hos patienter som 
vårdats inom psykiatrisk vård samt hur deras erfarenheter blivit bemötta av vårdpersonal. 
Därefter presenteras sjuksköterskans yrkesansvar inom den psykiatriska vården och den 
teoretiska referensramen utifrån Katie Erikssons karitativa omvårdnadsteori, följt av en 
problemformulering.  

2.1 Tidigare forskning 

Viss forskning finns kring fenomenet andliga och existentiella erfarenheter hos patienter inom 
psykiatrisk vård, men långt ifrån tillräckligt. Många patienter inom den psykiatriska vården 
uppger att de haft andliga och/eller existentiella upplevelser. Vid psykisk ohälsa kan patienten 
ställa existentiella frågor och ha tankar kring meningen med livet. Hen kan associera upplevelse 
av att ha hälsa i större existentiella sammanhang som tro, hopp och gud (Koslander, Barbosa 
da Silva & Roxberg, 2009).  

2.1.1 Andlighet 

Andlighet är sökandet efter mening med livet och en känsla av samband till universum. 
Samtidigt är andlighet ytterst personlig och unik för varje människa (Verghese, 2008). 
Andlighet kan beskrivas som en individuell tro, där varje upplevelse är unik. Trots att andlighet 
är unik så är den inte skapad av patienten själv, utan behöver ses i ett större perspektiv där 
kulturella och sociala faktorer spelar in (Koslander m.fl., 2009; Koslander, Lindström & 
Barbosa da Silva, 2013; Lee, Zahn & Baumann, 2015; Wanda, 2006; Wilding, Muir-Cochrane 
& May, 2006). Wilding m.fl. (2006) menar att alla människor har en andlighet inom sig, men 
vissa uppmärksammar den först när de drabbats av psykisk ohälsa. uchalski (2001) anser att 
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patienterna inte endast har psykisk ohälsa utan även andligt lidande när de har svårt att hitta 
mening med livet. 

Strang, Strang och Ternestedt (2002) menar att andlighet innefattar förutom andliga och 
existentiella frågor även religiösa övertygelser. Forrester-Jones, Dietzfelbinge, Stedman och 
Richmond (2018) samt Greasley, Fong Chiu och Gartland (2000) anser också att religion är en 
del av andlighet men att andlighet inte nödvändigtvis behöver vara en del av en religion. 
Vårdpersonal upplever att andlighet och religion hör ihop men patienter upplever att de kan 
känna och uppleva andlighet trots att de inte är religiös eller tror på gud. Det kan leda till 
problem att personalen inte tar patientens upplevelser av andlighet på allvar då den är 
förknippad med en religiös tro. 

Andlighet är något som associeras med kärlek, inre frid, emotionellt välmående, hopp, 
personlig kris, depression samt meningen med livet. Enligt Verghese (2008) samt Puchalski 
(2001) har religionsutövning hos patienter ibland kunnat ses som ett symtom på den psykiska 
ohälsa hen lider av, men faktum är att de patienter som ägnar sig åt religiösa handlingar har en 
bättre prognos än andra patienter som inte gör det. Känsla av hopp och andlig stöttning hjälper 
dem att hantera sina symtom på ett bättre sätt.  I kris och vid psykiskt dåligt mående så ökar 
behovet av andlighet då psykisk ohälsa och andlighet går hand i hand (Greasley m.fl., 2000). 
Patientens har ett behov av att söka mening, med frågor som varför den psykiska ohälsan 
drabbat just dem. (Moonen, Lemiengre, & Gastmans, 2015). Andlighet är viktigt för många 
patienter som lider av psykisk ohälsa och även en viktig komponent i återhämtningen från 
psykisk ohälsa (Hughes & Leigh, 2017; Ledger & Bowler, 2013). Verghese (2008) menar också 
att både religion och andlighet hjälper patienten att hantera stress i livet samt att hantera sina 
problem på ett bra sätt.  

I olika former av behandling har andlighet också visat sig hjälpa patienten genom att stötta hen 
genom processen. Om patientens andliga behov är uppfyllda så upplevs ett inre lugn och ett 
stabilt mående. Patienten klarar i större utsträckning de påfrestningar som psykisk sjukdom 
medför (D’Souza & George, 2006; Koslander & Arvidsson, 2007; Wanda, 2006; Wilding, 
m.fl., 2006). Puchalski (2001) menar att andlighet kan kopplas ihop med en förmåga till positivt 
tänkande och ger en känsla av hopp inför framtiden. När patienten har mer hopp om framtiden 
blir det lättare att leva i nuet och inte känna oro inför framtiden. Wilding, m.fl., (2006) menar 
också att andlighet till och med kan hindra patienten från att försöka begå självmord. 

2.1.2 Andligt och existentiellt lidande 

Enligt Cutcliffe, Hummelvoll, Granerud och Eriksson (2014) så kan psykisk ohälsa och lidande 
leda till isolering samt utanförskap för patienten. Lidandet kan beskrivas som existentiell 
ensamhet där patienten är ensam om sina upplevelser. Moonen m.fl. (2015) menar att den 
existentiella hemlösheten som finns vid psykisk ohälsa gör det svårt för patienten att skapa 
relationer med andra människor. De anser att vårdpersonalen skall möta patienten som en 
individ och skapa en vårdande relation för att hjälpa patienten i den existentiella hemlösheten.  
Koslander och Arvidsson (2007), Macmin och Foskett (2004), Forrester-Jones m.fl. (2018), 
Hilton (2002) samt Wilding m.fl. (2006) berättar om en rädsla som kan finnas hos patienten om 
att inte få gehör för sina funderingar, och att dessa inte kommer tas på allvar när hen berättar 
om dem för vårdpersonal utan istället ses som symtom eller tecken på psykisk ohälsa. Forrester-
Jones m.fl. (2018) menar vidare att det även finns en rädsla att berätta om sina upplevelser för 
andra utomstående då de är rädda att uppfattas som galna. Cutcliffe m.fl. (2014) anser även att 
existentiellt lidande är en förlust av meningen med livet. Det är då viktigt att vårdpersonal 



 

 3 

hjälper patienten att finna mening i sitt lidande. Puchalski (2001) menar att detta är den stora 
utmaningen för vårdpersonalen idag.  

2.1.3 En önskan om att bli bekräftad  

Puchalski (2001) påtalar att det endast är en liten del av patienterna som anser att de får 
möjlighet att samtala om sina andliga och existentiella upplevelser med vårdpersonal. 
Koslander m.fl. (2007), Macmin och Foskett (2004), samt Wilding m.fl. (2006) visar dock på 
en relevans i att patienten får utrymme att prata om och uttrycka sina andliga och existentiella 
tankar. Shatell, Starr och Thomas (2007) beskriver patienters önskan att vårdare skall lära känna 
dem som en individ och inte enbart se dem för deras diagnos. Det är viktigt att vårdaren 
behandlar patienter individuellt och ger en vård anpassad efter den enskilda individen. Noh 
(2004) menar också att sjuksköterskan har en skyldighet att respektera patientens åsikter om 
hur hen ser på sitt liv och dess mening.  

Hilton (2002) anser att det är vanligt att vårdpersonal ignorerar religiösa upplevelser patienten 
har speciellt om patienten lider av psykisk ohälsa, såvida de inte förknippas med 
psykossjukdomen i sig, då blir det istället uppmärksammat av vårdpersonalen. I studien av 
Forrester-Jones m.fl. (2018) så framgår det att psykisk ohälsa kan förbättras och välbefinnandet 
kan öka hos patienter som lider av psykisk ohälsa om de får tillfälle att prata om sina andliga 
och existentiella upplevelser. Puchalski (2001) menar också att i vissa fall kan inte den psykiska 
ohälsan botas, men istället kan patienten tillsammans med vårdaren hitta sätt som helar 
individen genom acceptans av den problematik hen lider av. Moonen m.fl. (2015) visar på 
vikten av att se bortom diagnosen och att vara intresserad samt lyssna på patientens berättelse. 
De påtalar också hur viktigt det är med närhet samt kommunikation mellan vårdare och patient, 
speciellt när patienten lider av psykisk ohälsa. 

2.1.4 Holistisk syn på omvårdnad 

Verghese (2008) anser att vårdpersonal har lättare att se biologiska orsaker till patientens 
andliga och existentiella upplevelser vilket gör att den delen av patienten hamnar i skymundan.  
Att bli botad är att bli fri från symtom medans begreppet att hela är ett helande av patientens 
samtliga dimensioner. Hen behöver få hjälp med att acceptera sin ohälsa för att skapa ett nytt 
liv som gör att den psykiska ohälsan blir en del av patientens lidande. Greasley m.fl. (2000), 
Hilton (2002), Graham (2001) samt Lundmark (2006) menar också att det är ett problem att 
vården är för fokuserad på medicinsk vetenskap, det behöver finnas ett mer holistiskt synsätt 
då det skulle underlätta för omvårdnad när patienten har andliga upplevelser. Ett holistiskt 
förhållningssätt är en nödvändighet för att kunna vårda en patient utifrån hens andliga behov.  

Wilding m.fl. (2006), Hilton (2002) samt Graham (2001) anser att vårdpersonal behöver bli 
mer öppen samt ha mer kunskap för att möta patientens andliga och existentiella upplevelser 
och inte dra slutsats att det är tecken på psykisk ohälsa, trots att dessa kan vara svåra att skilja 
åt.  De menar även att sjuksköterskor inte kan förstå hela patienten om de endast inriktar sig på 
att förstå en komponent, exempelvis den fysiska hälsan. Samtidigt är det sjuksköterskans roll 
och skyldighet att vårda utifrån ett holistiskt förhållningssätt, det vill säga vårda hela människan 
och hens samtliga dimensioner. Koslander m.fl. (2004) menar att både vårdare/sjuksköterska 
och patienten behöver vara aktiva i skapandet av relationen samt att patienten skall ses som en 
subjektiv individ för att mötet skall bli så givande och bra som möjligt. Thomson (2002) anser 
också att sjuksköterskan med fördel kan använda sig själv och sina egna andliga dimensioner i 
mötet med patienten och hens andlighet. Thomson (2002) menar också att behovet av ett 
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holistiskt vårdande med hänsyn till de andliga aspekterna väntas öka i framtiden då 
mångkulturen ökar i samhället. 

2.1.5 Kunskapsbrist i vårdande av patienter med andliga samt existentiella    
upplevelser 

Trots vikten av att patienten får utrymme att prata om sina andliga och existentiella upplevelser 
så visar tidigare forskning på en kunskapsbrist hos omvårdnadspersonal i hur andliga och 
existentiella upplevelser kan bemötas. Vårdare kan vara rädda att närma sig de andliga och 
existentiella dimensionerna hos patienten. Mycket lite har blivit publicerat om innebörden av 
omvårdnad vid andliga och existentiella upplevelser samt dess betydelse för patienten. Det 
finns även en brist på aktuell utbildning av vårdpersonal inom bemötande av andliga och 
existentiella frågor och behov. Det är viktigt att patientens andliga och existentiella behov tas 
på lika stort allvar som den psykiska ohälsa de lider av. Vårdpersonalen bör därför erkänna 
patienten som en individ med ett lidande (D’Souza & George, 2006; Koslander m.fl., 2009; 
Koslander & Arvidsson, 2004, 2007; Lee m.fl., 2015; Moonen m.fl., 2016; Macmin & Foskett, 
2004; Moonen & Raffay, 2014; Wanda, 2006; Wilding m.fl., 2006). 

Greasley m.fl. (2000) menar att sjukvårdspersonal själva anser att de behöver mer utbildning 
för att hantera andliga och existentiella frågor som patienten har. Verghese (2008) påtalar att 
vårdpersonal idag inte försöker ta reda på vad andliga och existentiella erfarenheter samt 
religion betyder för patienten och vad dessa har för roll i att lindra psykisk ohälsa. Verghese 
menar vidare att vårdpersonal måste acceptera och stötta patientens andliga och existentiella 
upplevelser för att eventuellt förbättra deras psykiska hälsa. Men det är inte bara 
sjukvårdspersonalen som behöver bli bättre på omvårdnad vid andliga och existentiella 
upplevelser. Bjelland och Severinsson (2011) samt Lundmark (2006) beskriver att psykiatrisk 
vård i stort behöver bli mer lämpad för att hjälpa patienter att hantera andliga och existentiella 
upplevelser och att dessa behöver tas i beaktande, men att inom Sveriges psykiatriska vård idag 
så läggs inte fokus på det. 

Strang m.fl. (2002), Ledger och Bowler (2013) samt Hughes och Leigh (2017) menar att 
sjuksköterskor vet att de behöver se patienten utifrån ett holistiskt perspektiv samt 
uppmärksamma de andliga och existentiella aspekterna men ändå sker det inte i någon större 
utsträckning inom vården idag. De menar också att sjuksköterskor känner och anser att det 
ligger inom deras ansvar att möta patientens andliga och existentiella funderingar men att de 
samtidigt saknar kunskap för att göra det. D’Souza och George, (2006), Koslander m.fl. (2009), 
Koslander och Arvidsson (2004; 2007), Lee m.fl. (2015), Moonen m.fl. (2016), Macmin och 
Foskett (2004), Moonen och Raffay (2014), Wanda (2006) samt Wilding m.fl. (2006) menar 
samtliga att för integrering av patientens andliga och existentiella behov i vårdandet behöver 
vårdaren en ökad förståelse kring hur dessa behov påverkar patientens mående. Genom att 
vårdpersonal ser patientens andliga och existentiella behov blir det positiva effekter på 
patientens psykiska hälsa samt återhämtning och vårdandet blir mer holistiskt.  

2.2 Sjuksköterskans yrkesansvar 
Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014) beskriver att den psykiatriska 
omvårdnaden ska stärka patientens känsla av att ha kontroll över sitt eget liv. Vidare ska 
omvårdnaden syfta till att stödja patientens process till självständighet samt förmågan att 
hantera känslan av meningslöshet. Sjuksköterskan ska i samråd med patienten hitta strategier 
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för att hantera sina symtom samt lära sig att leva med sin sjukdom så att den blir en del av 
patientens livsberättelse. Precis som tidigare forskning pekar på så säger även riktlinjer från 
socialstyrelsen att patienten ska erbjudas insatser och stöd som ska stärka den egna förmågan 
till återhämtning och egenvård. 

2.3 Teoretisk referensram  
Katie Erikssons karitativa omvårdnadsteori utgår ifrån att människan är en omätbar enhet och 
grundar sig i den humanvetenskapliga traditionen. I mötet med andra människor ses patienten 
som en unik människa och en enhet av kropp, själ och ande samt att hens andliga del kan vara 
kopplat till religion eller andliga och existentiella upplevelser. Alla människor är i grunden 
religiösa varelser, men det är inte alla som accepterat och erkänt den andliga dimensionen. 
Genom att se hela människan kan vårdandet av patienten öppna nya vägar i vårdande som 
inkluderar hens andliga dimension. Varje människa söker och längtar efter något som är utom 
sig själv, som exempelvis en Gud, bön eller något annat (Eriksson, 1994; 2002). 
Eriksson (2007) beskriver den ontologiska hälsomodellen som att skapa en relation med sitt 
lidande och våga ställa de stora frågorna om livet som hänför sig till andliga och existentiella 
upplevelser. Frågor av andlig och existentiell karaktär kan ligga på olika djup och påverka 
individen olika mycket.  
Att ge omsorg innebär att lindra lidande, ge kärlek samt skänka tro och hopp. Den främsta 
tanken i vården av en annan människa är att lindra lidande och skydda samt förbereda för hälsa 
och liv. Man uppnår god omvårdnad genom att hjälpa patienten i sin strävan att återfå hälsa. 
Att uppnå hälsa är att känna sig hel som människa och i sin existens. Att uppleva sig själv som 
hel är att känna sig som en egen människa och en känsla av att vara unik. Sjuksköterskans roll 
är att bemöta patienten med kärlek och vårdandet ska grunda sig i ett kärleksfullt 
förhållningssätt till personen samt genom att känna medkänsla för patienten. Det är vårdaren 
som ansvarar för vård-gemenskapen och visar patienten detta genom sin hållning, sina 
handlingar samt sitt bemötande. Den vårdande relationen ska innehålla ett aktivt lyssnande samt 
närvaro. Vid okunskap hos vårdaren ses brister i vård-gemenskapen med patienten. Det leder 
till att patienten inte får lindring genom att den vårdande handlingen och den karitativa teorins 
syfte ej uppnås. Människor är beroende av varandra och inom vården blir patienten mer sårbar 
i mötet med den andra människan. Patienten är den enda som vet när hen blivit hörd, sedd och 
fått lindrig genom vårdande handling (Eriksson, 1994; 2002; 2007).  
Eriksson (2000) pratar om människans tre livsrum där summan av dem är den totala kapaciteten 
en människa har. Det fysiska livsrummet är där självet och de primära livsfunktionerna finns. 
Det psykosociala livsrummet är där interaktionen med andra finns samt där ett samspel mellan 
ett själv och omgivningen sker. Slutligen finns det andliga livsrummet där själva kärnan rör 
självets relation till hennes personliga tro och abstrakta andra. I dessa livsrum sker ansandet, 
lekandet samt lärandet och det är där som olika former av vård sker. I det andliga livsrummet 
kan vårdare ge själavård till patienten. Genom att vårdaren deltar i helheten som är vårdaren 
och patienten tillsammans så kan det genuina vårdandet ske.  
 
Den karitativa teorin och kärnan i det andliga livsrummet kan kopplas ihop med tidigare 
forskning som författarna till denna studie hittat då den visar på vikten av kunskap och 
förståelse kring andlighet och att vårda individen från ett holistiskt perspektiv. Forskning som 
tidigare gjorts visar även på en kunskapslucka hos vårdpersonal i bemötande av individer med 
andliga och existentiella upplevelser.  
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2.4 Problemformulering 
Behovet av att utforska sina andliga och existentiella upplevelser är stort hos patienter som lider 
av psykisk ohälsa. Med rädsla för att upplevelser skall tolkas som symtom på psykisk ohälsa 
undviker patienter inom den psykiatriska vården att prata om samt dela sina upplevelser med 
specialistsjuksköterskor eller övrig vårdpersonal. Samtidigt finns en kunskapslucka i hur dessa 
patienters upplevelser borde bemötas inom den psykiatriska vården. För ett professionellt och 
holistiskt vårdande krävs att alla aspekter av patienten tas i beaktande vilket samtliga lagar 
kring vårdande grundar sig i. Utifrån Erikssons syn på människan som en enhet där kropp, själ 
och ande hör ihop så kan författarna se att detta brister utifrån tidigare forskning som gjorts 
inom den psykiatriska vården då det saknas en förståelse för den andliga dimensionen. För att 
främja förståelse kring patientens upplevelser av andlig och existentiell karaktär så behövs 
kunskap om hur de upplever sin andlighet samt hur de önskar bli bemötta av vårdpersonal.  
Genom denna studie hoppas författarna hitta sätt att närma sig andliga och existentiella 
upplevelser hos patienten samt få en förståelse för hur dessa upplevelser påverkar människor 
som lider av psykisk ohälsa. Genom implementering av resultatet från studien så är författarnas 
förhoppning att patientens andliga och existentiella upplevelser blir en del i den psykiatriska 
omvårdnaden. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att beskriva innebörder av andliga och existentiella upplevelser hos 
patienter som vårdats inom psykiatrisk vård samt hur de önskar bemötas av vårdpersonal. 

Frågeställningar: 

● Hur beskriver patienter inom psykiatrisk vård sina andliga och existentiella 
erfarenheter? 

● Hur beskriver patienter att deras andliga och existentiella upplevelser blir bemötta inom 
den psykiatriska vården? 

● Hur vill patienter inom psykiatrisk vård att deras andliga och existentiella upplevelser 
bemöts?   

4 METOD 
Inledningsvis presenteras studiens kvalitativa forskningsdesign och därefter datainsamling som 
skett genom semistrukturerade intervjuer. Därefter redogörs urval samt fenomenologisk 
hermeneutisk analys av materialet. Avslutningsvis presenteras de etiska överväganden som 
författarna utgått ifrån. 
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4.1 Design 

Syftet med studien är att beskriva innebörder av andliga och existentiella upplevelser hos 
patienter som vårdats inom psykiatrisk vård. För att belysa patientens upplevelser så användes 
en kvalitativ design för samtliga intervjuer. Kvalitativ design används då det finns en önskan 
om att få en förklarande samt beskrivande bild av ett fenomen (Dahlberg, 2014). Polit och Beck 
(2017) beskriver att ett av kriterierna till att medverka i en kvalitativ studie är att patienten skall 
ha upplevt det fenomen som efterfrågas.  

4.2 Urval 

Samtliga delar av urvalsprocessen utfördes av  Tiburtius Koslander. Urvalet av de patienter som 
deltog i studien har skett utifrån studiens syfte, bland patienter i två föreningar för personer med 
psykisk ohälsa. Studien är godkänd och förankrad hos ansvariga inom dessa föreningar.  
Studien presenterades först för personalen som fick skriftligt material samt erhöll muntlig 
information. Personalen i sin tur gav patienterna skriftlig information (bilaga 1) och bjöd 
därmed in dem att delta i studien. Om de tillfrågade patienterna önskade fick de ytterligare 
muntlig information från Koslander som genomförde intervjuerna. Efter detta gav patienterna 
sitt skriftliga samtycke till att medverka i studien (bilaga 2). Dahlberg (2014) beskriver vikten 
av att patienten kan delge sina erfarenheter och upplevelser när författaren vill undersöka 
patientens livsvärld. Det var elva patienter med olika kön och ålder som deltog i studien men 
tolv intervjuer ägde rum då en av personerna intervjuades två gånger. Polit och Beck (2017) 
beskriver att i en kvalitativ studie så skall urvalet av deltagare vara mindre än i en kvantitativ 
studie, detta då författaren kan få ut rikare information och berättelser för analysen. Patienterna 
har vårdats inom den psykiatriska vården men hade vid intervjutillfället ingen aktiv 
vårdkontakt.  

4.3 Datainsamling 

Som insamlingsmetod användes utifrån studiens syfte semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
då de inte är bundna till förutbestämda samt konkreta frågor för att fånga patienternas 
upplevelser och egna berättelser. Författaren har då förberett öppna frågor och anpassar dessa 
utifrån vad som framkommer i intervjun (Danielsson, 2015). Polit och Beck (2017) uppger att 
intervjuer är den primära metoden att samla in data i en kvalitativ design då det handlar om att 
ta del av livsberättelsen. Detta för att intervjuaren skall kunna ställa följdfrågor som kan ge 
djupare förståelse och fylligare data att analysera. Under intervjun ställdes frågor utifrån en 
intervjuguide (bilaga 3). Dessa frågor följdes sedan upp med följdfrågor som exempelvis: “Kan 
du berätta mer?” eller ‘’Hur menar du?’’ Intervjuaren använde sig även av summeringar, 
exempelvis: ‘’Har jag förstått rätt när...?’’ Det var viktigt att patienterna inte upplevde 
intervjun som ett förhör utan som ett utforskande samtal. För att nå detta resultat använda 
intervjuaren frågorna där de aktualiserades i patientens berättelse. Samtliga intervjuer har 
utförts samt spelats in och transkriberats av Koslander. 
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4.4 Analys av data 

Då författarnas önskan var att studera patienternas levda erfarenheter genom tolkning och 
förståelse användes en fenomenologisk hermeneutisk metod för att analysera data. Inom den 
hermeneutiska metoden används den hermeneutiska cirkeln/spiralen och används som en 
metafor för hur analysen går till. En tolkning av texten växer fram i en dialektisk rörelse mellan 
det insamlade materialet och forskarens förförståelse. Den hermeneutiska spiralen kan ses som 
att förståelsen aldrig kan gå tillbaka till en föregående punkt utan den utvecklas och fördjupas 
ständigt. Denna process kan ses som ändlös men i en studie så upphör den när författaren 
kommit fram till en rimlig mening i texten som tolkats (Lindseth & Norberg, 2004).  

Samtliga intervjuer skickades till författarna efter transkribering utförd av Koslander. 
Materialet tolkades genom tre olika faser som tillsammans gjorde att fenomenet tolkades i sin 
helhet och att innebörden förklarades. Faserna var den naiva förståelsen, strukturanalysen samt 
den sammanvägda förståelsen. Första fasen började genom att samtliga intervjuer lästes två 
gånger av båda författarna. Det bidrog till att en naiv förståelse av fenomenet uppstod i 
hermeneutisk anda. Författarna skrev sedan ner den naiva förståelsen var för sig och sedan förde 
ihop till en samlad naiv förståelse. I fas två påbörjades strukturanalysen genom att materialet 
delades upp mellan författarna och meningsenheter som svarade mot syftet togs ut ur samtliga 
intervjuer. På så sätt hittades delar i det insamlade materialet som svarade på studiens syfte i 
resultatet (Lindseth & Norberg, 2004). De meningsbärande enheterna kondenserades sedan och 
författarna fortsatte analysen av materialet tillsammans. Efter kondensering av 
meningsenheterna så trädde teman samt subteman fram (bilaga 4). I den tredje fasen, den 
sammanvägda förståelsen sammanvävs den naiva förståelsen (dvs vår förförståelse) och 
strukturanalysens resultat samt skapade en djupare förståelse för fenomenet ihop med den 
teoretiska referensramen.  

4.5 Etiska överväganden 
Forskningsetik skall värna om människors grundläggande rättigheter samt värde och skydda 
personer som deltar i studier. Det är även viktigt att möta de som väljer att inte delta i studien 
med respekt (Sandman & Kjellström, 2013). Denna studie har blivit godkänd av den Regionala 
Etikprövningsnämnden i Uppsala (diarienummer 2010/075 - 14/4).  

Under insamling av data har Koslander tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) huvudkrav 
för forskningsetiska överväganden. Patienterna blev informerade både skriftligt och muntligt 
av Koslander och fick noggrann information om att det var frivilligt att delta i studien samt att 
de kunde avbryta närsomhelst utan närmare förklaring. Konfidentialitetskravet har tagits i 
beaktande genom att intervjumaterialet samt skriftligt besvarade frågor kodats så den insamlade 
datan inte kunde härledas till de medverkande patienterna. De insamlade uppgifterna om de 
deltagande patienterna skall endast användas till studiens resultat och skall förstöras efter att 
uppsatsen blivit godkänd. Koslander har tagit hänsyn till patienterna genom att han varit lyhörd 
inför det de vill förmedla och inte tvingat fram information. I studien har patienterna olika 
psykiatriska diagnoser, vilket kan vara en tillgång. Samtidigt är patienter som lider av psykisk 
ohälsa en sårbar grupp då de kan ha en ökad sannolikhet att drabbas av ytterligare skada eller 
behandlas felaktigt om författaren inte hanterar de etiska övervägandena på ett korrekt sätt. 
Därför fanns möjlighet för dem att vid behov få stödsamtal med personal från föreningarna efter 
intervjun. Författarna förvarade materialet som erhållits på lösenordsskyddade datorer samt 
erhöll ingen information om patientens identitet.  



 

 9 

5 RESULTAT 
Här presenteras resultatet av den fenomenologisk hermeneutiska analysens samtliga steg. Dessa 
steg innefattar den naiva tolkningen, strukturanalysen samt den sammanvägda förståelsen.  

 

5.1 Naiv förståelse  
Existentiella frågor är något många människor bär på, och patienter som lever med psykisk 
ohälsa har upplevelser av andlig och existentiell karaktär. Det är inte enbart religiösa 
upplevelser utan beskrivs också som något personligt. De andliga och existentiella 
upplevelserna kan tillta i intensitet under perioder med ökad psykisk ohälsa. Det finns ett behov 
att samtala om sina andliga och existentiella upplevelser samtidigt som det finns en rädsla i att 
prata om det med personal inom psykiatrisk vård som man uppfattar som ovilliga att lyssna 
vilket gör att patienten kan känna sig ensam. En hopplöshet kan uppstå hos patienten när hen 
upplever att vården inte tar deras andliga och existentiella upplevelser på allvar. Andliga och 
existentiella erfarenheter inbringar hopp och hjälper till i återhämtning från psykiska ohälsa. 
De hjälper även genom att vara en trygghet och hindra individer från att skada sig själva. En 
känsla av att vara del av något större kan ge trygghet när det finns smärta i själen. Det kan också 
upplevas som en högre makt som ständigt är närvarande. Bönen är viktig och ger både en inre 
styrka samt kraft och ljus. Funderingar kring döden och den egna rollen i ett större sammanhang 
är också en del i utforskandet av patientens andliga och existentiella väsen.  

5.2 Strukturanalys 
Resultatet av materialet som analyserats presenteras i tabellen nedan (tabell 1).  
Tabell 1:  

 

Tema Subtema 

Att hitta trygghet i livet Att få stöd och kraft  
Att få vägledning genom bön 

Att känna andlig närvaro  

Att slitas mellan tro och tvivel   

Att känna sig utanför Att vara rädd att tala om sina andliga och 
existentiella upplevelser 
Att inte bli tagen på allvar 
Att inte höra hemma någonstans 

Att känna sig värdefull Att bli hörd 
Att bli sedd som människa 
Att bli respekterad 
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5.3 Att hitta trygghet i livet 
Vid psykisk ohälsa kan en trygghet i tillvaron saknas. Genom andlighet kan patienten hitta olika 
sätt att få stöd och kraft till att återfå tryggheten i livet. Genom att be kan hen finna 
välbefinnande som i sin tur kan leda till en känsla av trygghet. 

5.3.1 Att få stöd och kraft 

Känslan av att någon eller något finns vid ens sida bidrar till en känsla av stöd och trygghet. 
Det är en grundtrygghet som man kan återvända till vid svårigheter. Det andliga och 
existentiella kan därför beskrivas som en extra förälder som tar hand om patienten. ”Det är 
någon som skyddar mig och är vid min sida” (intervju 1). Känslan behöver inte vara stark utan 
kan vara en förnimmelse att det finns en beskyddare som värnar om individen. Beskyddaren 
stoppar patienten från att göra något farligt eller skada sig själv och finns där som stöd när 
hinder uppstår. Det kan även vara en röst som inger hopp när hen går igenom svårigheter. Det 
andliga och existentiella kan också vara en kraft som styr upp patienten utan att hen själv är 
medveten om det. Något större som finns där och kontrollerar.  

När ångest urartar och orealistiska känslor uppstår så fungerar det andliga och existentiella som 
en intuition där det subjektiva ständigt är närvarande. ”Andlighet ger kraft och livet en mening 
när mörka tankar kommer” (intervju 11). En andlig tro bidrar till ett lugn och skänker en glädje 
till patienten. Hen blir styrkt av sina upplevelser och gör att själen blir lugnare. Andlighet finns 
alltid där och bidrar till ett välbefinnande. Andligheten i sig kan upplevas som en välsignelse 
som skänker tröst och uppmuntran. Det är en hjälp och ett sätt för patienten att känna sig som 
en del i ett sammanhang. Andliga och existentiella upplevelser kan också rädda livet på 
patienten genom att skänka tröst och trygghet. Det manifesterar sig även som en kraft som styr 
vilket upplevs positivt. Det möjliggör också en utveckling som annars inte skulle uppnås. Det 
blir en kraft som man kan använda sig av. ”Rösterna är min drivkraft för att orka hålla mig 
uppe” (intervju 3). Andliga och existentiella upplevelser i form av röster hjälper och patienten 
har mycket att tacka sina röster för. I svåra stunder uppstår en önskan om att rösterna skall 
komma och ge trygghet. I tuffa perioder så uppenbarar sig rösterna och ger den trygghet hen 
önskat. 

Det andliga och existentiella är grunden för att återfå god hälsa. Andlig närvaro bidrar till 
riktlinjer att förhålla sig till. Det krävs att hitta den inre styrkan för att orka hålla modet uppe 
när det är svårt. ”Tror man på något så hjälper det och man känner sig starkare och tron på 
det goda stärks” (intervju 3). En tro på Gud hjälper patienter som har psykisk ohälsa. En kris 
kan öppna för intryck som tidigare inte lagts märke till. Gester, leenden samt uppmuntrande 
ord från andra människor kan uppfattas som budskap från gud. Patienterna beskriver en 
trygghet i att de även kan uppleva onda krafter, detta då de anser att de inte är sjuka och att det 
då finns hopp att må bättre. Upplevelser av andlig och existentiell karaktär visar sig också 
genom en inre känsla som stöttar till att ta rätt beslut i livet.  



 

 11 

5.3.2 Att få vägledning genom bön 

Genom bön så uppstår en känsla av andlig närvaro. Den skänker ljus i tillvaron och bidrar till 
en känsla av trygghet hos patienten. Total ärlighet råder vid bön och både positiva som negativa 
saker tas upp. Det möjliggör att de negativa sakerna kan läggas till historien och blickarna riktas 
istället mot framtiden. ”Bönen ger mig kraft att kämpa, så därför är det viktigt att jag ber om 
kvällarna. Skulle jag inte ha det så skulle det vara väldigt tomt” (intervju 9). Genom bönen 
finns en ärlighet som ger ett välbehag och ett välbefinnande. Även själva bönen i sig ger 
välbefinnande då en behaglig känsla sprider sig i kroppen. Bönen sker oavsett plats eller 
känslotillstånd. Bönen hjälper genom att ge kraft och en inre styrka. Det är en tacksamhet över 
att få det ljus som bönen ger, men det kan samtidigt vara jobbigt. 

5.4 Att känna andlig närvaro 
En andlig och existentiell närvaro kan märkas fast den varken syns eller hörs och kan finnas 
där även då den inte märks. Det är en ständig närvaro som märks oavsett hur stark upplevelsen 
är. Det kommer naturligt och är som en sång som är med patienten på resan genom livet. Den 
andliga och existentiella upplevelsen kan komma från en ständig närvaro av Gud eller Jesus. 
Existensen kan sättas på spel när ohälsa uppstår då andligheten ständigt är närvarande. ”Andliga 
upplevelser som jag fått under psykos är både positiva och negativa”(intervju 7). Andliga och 
existentiella upplevelser kan erfaras som både något bra och något dåligt. När den visar fel väg 
och får patienten att göra något som inte är bra för hen så är det en negativ upplevelse. 
Upplevelser av ett mörker och närvaro av djävulen ger en känsla av att ha råkat ut för något 
hemsk, och det är också en negativ upplevelse. Samtidigt finns det goda sidor som är mycket 
större. De bidrar till en större medvetenhet, solidaritet och förståelse samt minskat dömande. 
Det är stort att vara helt ensam om det. 

Vid upplevelser av att vara nära döden så finns ett ljus som hjälper patienten att inte vara rädd 
utan hen får själv göra valet mellan att leva eller dö. En kraft gör då så att livet fortsätter. 
Dödsångesten är något andligt och existentiellt hos patienten. ”När jag hamnade i en psykos 
upplevde jag detta som något andligt” (intervju 5). Det är upplevelser under psykosen som gör 
att en tro på någon högre visdom träder fram. De andliga och existentiella upplevelserna kan 
vara att både se och höra saker. Upplevelsen kan vara att något hjälper på vägen genom att 
skjutsa patienten på olika uppdrag. Om de andliga och existentiella upplevelserna kommer från 
Gud så kan hen se eller höra allt som sker. Upplevelsen behöver inte vara av religiös karaktär 
utan kan också vara kontakt mellan människor eller det mänskliga ödet. Det kan även vara en 
känsla av att någon eller något skall hämta patienten. Det finns inget direkt svar på andliga 
frågor, det är alltet och andra människor som tar hand om patienten. Det finns då inget direkt 
svar på de existentiella frågorna utan de handlar mer om att undersöka de otydliga gränserna. 
Ångesten hos patienten kan då vara en existentiell ångest. “Andlighet är inget jag vill skylta 
med utan det är något personligt som man bär med sig” (intervju 2).  Upplevelsen av att 
andlighet är individuellt är något personligt som var och en upplever. Den enas upplevelse kan 
inte jämföras med någon annans utan är unik. 

5.5 Att slitas mellan tro och tvivel 
Upplevelsen att inte kunna påverka sitt liv då det redan är förutbestämt är en del av de andliga 
och existentiella upplevelserna som patienterna erfar. Det finns en känsla av att inte själv kunna 



 

 12 

påverka hur livet blir utan att det finns något som är större som styr och att hen får acceptera 
detta samt göra det bästa av vad livet ger. ’’ Fast funderingar har man ju då och då alltså just 
det här om man säger att jag inte kan ändra på mitt liv utan det är redan någon som staplat ut 
det på något’’ (intervju 4). Patienter upplever att genom att ha en tro på att livet inte blir som 
man tänkt sig så kan man acceptera sitt liv och hur det blir. Detta upplevs som en ökad förståelse 
för det andliga och existentiella upplevelserna för patienten. Vid psykisk ohälsa upplever 
patienterna att en högre makt hjälper dem att återhämta sig om man inte har den förmågan själv 
att göra det.  

Osäkerhet och tvivel kring det egna jaget och vem man är i existensen är en upplevelse som 
patienter beskriver vid psykisk ohälsa. Då är det inte enbart religiösa grubblerier eller 
förhållandet till Gud som är viktigt, utan hen vill hitta jaget och komma tillrätta med sig själv i 
alltet och existensen. Upplevelsen av att inte höra hemma i alltet eller den egna existensen leder 
till att patienten upplever att hen inte har något’ ’jag’’. Det fanns även upplevelser av att 
patienten inbillar sig de andliga och existentiella upplevelserna samt att det inte fanns i 
verkligheten. Patienten börjar då tvivla på sina upplevelser.  

 Jag har alltid haft en tro på Gud och Jesus. Sen finns väl alltid mycket tvivel och ilska. 
Man riktar det mot människor, man riktar det framför allt mot Gud när man råkar ut för 
saker som jag har råkat ut för i livet och blivit sjuk och så. Då frågar man sig ”varför 
just jag? varför är jag inte frisk? Varför kan jag inte bli som jag var förut liksom (intervju 
11). 

När en människa hamnar i kris så börjar hen ifrågasätta allt och bli mer öppen för intryck. 
Grubblerierna blir starkare och mer framträdande. Vid akut psykos kommer andliga och 
existentiella frågor upp som rör existensen och patientens förhållande till världen. Det är tankar 
om döden att hen kan dö idag eller i morgon och vad som är meningen med livet.  ”Jag har 
många funderingar kring det andliga och existentiella. Frågor om vad som händer sen och vad 
som är meningen” (Intervju 5). Frågorna rör också vad som är verkligt och vad verkligheten 
är. 
 

Nej nu har jag mycket mer verkligheten och såna funderingar. Vad är verklighet? Är 
det vad vi ser? Spårvagnar, är det verkligheten? Det är ju inget subjektivt vagnen. Så 
uppfattar jag verkligheten. Det är väl mina existentiella frågor. Vad är verklighet? Och 
det har jag alltid gillat, Vad är verklighet? (intervju 10) 

 
När det finns smärta i själen så måste patienten hitta ett sätt att leva. Genom vetskap att tillhöra 
något större så uppstår en känsla av att bli omhändertagen. Patienten tror inte på slumpen utan 
att det finns ett öde. Ett lugn infinner sig hos patienten i synen på hens förhållande med världen. 
Genom att ha en andlig och existentiell hållning så lever man här och nu. Man tar tillvara på 
livet. De andliga och existentiella tankarna gör att en förståelse infinner sig samt att patienten 
inser att hen själv måste söka svaren. När en människa är sökande så försöker hen hitta en 
förklaring till sin psykiska ohälsa. ”Jag har alltid trott på en högre makt” (Intervju 1). När en 
patient genom psykisk ohälsa bygger upp en egen värld omkring sig så tror hen att röster och 
hallucinationer kommer från en högre makt. Det är betydelsefullt att patienten tror på något. 
Att med hjälp av sin andliga tro och upplevelser kan hen lära sig leva med vad man varit med 
om och få hjälp med svårigheter man möter. För att patienten ska kunna använda sin tro och 
andligt- existentiella upplevelser som stöd så upplever patienterna att man ska hålla sig till vissa 
riktlinjer i livet. Dessa riktlinjer gör att patienterna kan hantera sin psykiska ohälsa på ett bra 
sätt.  
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5.6 Att känna sig utanför 
Det finns en rädsla hos patienten att inte blir tagen på allvar av vårdpersonal när de talar om 
sina andliga och existentiella upplevelser.  Det bidrar till en känsla av utanförskap och att inte 
höra hemma någonstans.  

5.6.1 Att vara rädd att tala om sina andliga och existentiella upplevelser 

Att tala om sina andliga och existentiella upplevelser inom psykiatrin är något som patienterna 
inte vågar göra då de har en rädsla att bli sedd som tokiga eller udda. Det finns en rädsla att bli 
missförstådd då man anser att personalen inte har samma syn på andliga och existentiella 
upplevelser. Det leder till att patienten inte känner sig bekväm att berätta om sina upplevelser. 
Samtidigt har patienterna en önskan om att berätta om sina andliga och existentiella tankar. 
‘’Ja, man vågar ju inte prata så mycket om det för man ses ju som lite udda liksom att man kan 
höra och se saker då.’’ (intervju 1). Att inte våga prata om sina upplevelser leder till en känsla 
av att känna sig ensam i de andliga och existentiella upplevelserna och en känsla av utanförskap 
uppstår hos patienten.  

5.6.2 Att inte bli tagen på allvar 

Att inte bli tagen på allvar av vårdpersonal när det gäller andliga upplevelser leder till att 
patienten känner en hopplöshet inför sin situation. Känslan är att de andliga och existentiella 
upplevelserna är något man inte får prata om och att vårdpersonalen har fokus på patientens 
psykiska ohälsa. 
 

Alltså när man kommer in i psykiatrin och hela den där vårdsvängen så kan man 
bli väldigt fixerad av just det där att allt, nästan att varenda tanke man har skulle 
vara en sjukdom på något sätt liksom. Men så är det ju inte. Existentiella frågor det 
är ju någonting alla går och bär på (intervju 5).  
 

Det finns en känsla av att vårdpersonal har svårigheter att förstå de andliga och existentiella 
aspekterna av vårdande vid psykisk ohälsa. Det finns en rädsla hos patienter att ta upp dessa 
upplevelser då man anses vara försämrad i sitt mående av personalen vilket leder till att 
patienten ljuger om hur de egentligen mår. ’’Säger man det till läkaren om man blir inlagd då 
tror dem… ja... Ja, de skulle ju tänka att det självklart är hallucinationer’’ (intervju 6). När 
patienter berättar om sina andliga och existentiella upplevelser bemöts dessa som 
hallucinationer eller tecken på psykisk ohälsa. Upplevelsen av att inte bli lyssnad på eller inte 
bli tagen på allvar gör att hen känner sig genomskinlig och utanför i sin egen vård. ‘’Man får 
inte prata om sådant’’ (intervju 1). Det finns en upplevelse om att vårdpersonalen utgår från 
sig själva i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa och tror sig veta vad som är bäst för den 
individuella personen. Det ligger ett stort fokus på att medicinera mot andliga och existentiella 
tankar samt upplevelser då det ses som något fel istället för att samtala med patienten om vilka 
behov hen har.  
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5.6.3 Att inte höra hemma någonstans 

Då patienten upplevt att hen inte fått hjälp av den psykiatriska vården med de andliga och 
existentiella upplevelserna så har patienten sökt egna vägar för att få hjälp med dessa. ‘’Och 
varje gång jag har varit inlagd på Lillhagen och senare tid PK så har jag haft ett behov dem 
perioderna att gå till sjukhuskyrkan’’ (intervju 8). Att besöka kyrkan eller samtala med präster 
har setts som en positiv upplevelse på grund av att de inte blir dömda och själv får hitta vad 
som stärker deras hälsa.  

Jag är inte aktiv någonstans. Jag är inte med i nån församling och jag är inte någon 
aktiv kyrkobesökare. Jag har varit väldigt, väldigt aktiv men jag har blivit rätt besviken 
och rätt tilltufsad faktiskt i kyrkans värld också. Så då blir man lite så där, man känner 
sig lite utpekad för att man är psykiskt sjuk i kyrkans värld. Man känner sig inte hemma 
där eller vad man ska säga, på ett konstigt sätt (intervju 11).  

Patienter med psykisk ohälsa som söker sig till kyrkan kan uppleva ett utanförskap även där på 
grund av sin psykiska ohälsa då hen känner sig utpekad. Om patienten känner utanförskap även 
i kyrkan så kan hen istället försöka leva med sig själv eller tillsammans med Gud för att hitta 
andra vägar att uttrycka sin andlighet på. Att finna konstnärliga uttryck för sin andlighet kan 
innebära att hitta kraft i musik och konst. Genom att använda sig av dessa uttryck kan hen 
komma närmare Gud och finna hopp trots en känsla av utanförskap. De konstnärliga uttrycken 
kan även användas som en kommunikation mellan människor som förmedlar det andliga 
upplevelserna på ett sätt som inte kan beskrivas i ord. Uttrycken kan även användas som en 
form av bön för vissa patienter.  

5.7 Att känna sig värdefull 
Genom att patienten får möjlighet att berätta om sina andliga och existentiella upplevelser för 
vårdpersonalen så uppstår en känsla av att bli sedd, hörd och respekterad. Det bidrar i sin tur 
till att hen får stöttning i att utforska sina andliga och existentiella erfarenheter samt att patienten 
erhåller en känsla av att vara bekräftad och värdefull.  

5.7.1 Att bli hörd 

Att få berätta om sina andliga och existentiella upplevelser och tankar är viktigt för patienter 
som vårdas inom psykiatrisk vård.  

...att man lyssnar på en person som är i psykos hur förvirrat det än är. Så att den 
personen om den personen kan klä det jobbiga med ord så kanske det blir lite lättare 
och den personen kan ta sig vidare. Även om det låter väldigt konstigt och väldigt 
förvirrat så finns det ändå en del sanning i det, åtminstone för den personen som 
upplever det. Och vad den personen upplever, om det är verkligt eller inte verkligt, 
det kan ingen döma. Så det får finnas en respekt där mot den personen som är i 
psykos (intervju 9). 
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Att bli lyssnad på och att prata med varandra kan hjälpa dem att komma vidare i sin vård 
och få hjälp med de upplevelser de har. När patienten känner sig bemött med respekt utifrån 
den situation hen befinner sig i bidrar det inte bara till en känsla av att bli hörd, utan också 
en känsla av att vara värdefull. Denna känsla hör samman med upplevelsen av att 
vårdpersonalen verkligen lyssnar, men också att hen förmedlar en önskan om att vilja 
hjälpa. Det finns en önskan att vårdpersonal skall vara lyhörda inför patienter som inte har 
förmågan att själva uttrycka sina andliga och existentiella behov. Patienter upplever att om 
personalen har en egen tro kan de ha en större förståelse för de upplevelser patienten har. 
Om personal har kunskap kring ämnet så kan patienterna uppleva att de inte är ensamma 
om sina upplevelser. 

Det har aldrig skett, jag har varit på sjukhus många gånger och det har aldrig skett att 
jag pratat med personal på sjukhuset, någon läkare eller någon psykolog eller någon 
annan det har aldrig någonsin hänt. Däremot med medpatienter har det hänt (intervju 
7).  

Det är vanligt att patienterna pratar om sina andliga och existentiella upplevelser med andra 
patienter eller sjukhuspräster då de upplever att de inte blir lyssnade på av personal.  

5.7.2 Att bli sedd som en människa 

Att bli sedd som en människa innebär att alla delar av patienten tas i beaktande. När patienten 
känner sig uppmärksammad så kan en större förståelse av sig själv växa fram och vilka behov 
hen har kan uppenbara sig. ”Jag är inte bara kropp, jag är ande också’’ (intervju 7).  För att ta 
tillvara på det friska och fungerande hos varje människa så behöver patienten bli hörd och inte 
dömd.  

Ja att de ser människan. Hela människan. Ser vad som finns här inne. Ser vad man är 
för person och ”vem är du? Vad är du?” är genuint intresserad och vill hjälpa. Inte 
bara ”jaja nu är det en patient till, nu är det si och så här”. Att man liksom, kärlek 
och omsorg. Verkligen ”den här människan är så sjuk, hon mår så dåligt, henne eller 
honom vill jag hjälpa på alla möjliga sätt”. Det är väl det som är grundgrejen. Att 
man inte bara blir ett nummer eller en patient (intervju 11). 

 

Genom att vårdpersonal uppmärksammar samtliga delar av patienten så känner sig hen sedd 
som en hel och värdefull människa. Ett genuint intresse av patienten bidrar också till att hen 
känner sig bekräftad och inte som en i mängden. ‘’Ja, vården tycker jag missförstår en del med 
människor för att just att man inte har respekt eller förmåga, talangen att ta fram de starka 
sidorna, alla människor är bra på någonting och det missar man’’ (intervju 12). Genom 
upplevelsen av att bli hörd av personal får patienten en känsla av att bli sedd och kontakten 
upplevs som värdefull för hens mående. Genom att vårdpersonal visar kärlek och intresse i att 
vilja förstå patientens upplevelser uppnår patienten en känsla av att bli hjälp och känna sig 
värdefull som människa.   
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5.7.3 Att bli respekterad 

Att känna sig respekterad innebär att patienten blir lyssnad på och att andra är lyhörda för de 
behov hen har. ”Vårdpersonal behöver visa empati, omtanke och respekt gentemot sjuka 
människor” (intervju 12). När en patient drabbas av psykisk ohälsa kan det vara svårt för hen 
att avgöra vad som är friskt eller sjukt när de erfar andliga och existentiella upplevelser 
samtidigt som psykisk ohälsa. Men genom att bli bekräftad i sina upplevelser så visas en respekt 
mot patienten och hen får känslan av att vara värdefull. Att patienten får utforska och söka sin 
egen väg och samtidigt få vägledning av vårdpersonal upplevs som något positivt för patienten. 
Det visar på en ömsesidig respekt mellan patienten och vårdaren. Patienter söker sig till det 
som är sunt för just dem och vårdpersonal kan vara förebilder för det sunda. ”Det behövs mer 
kärlek och förståelse” (intervju 11). När patienten upplever ett genuint engagemang från 
vårdpersonalens sida så skapas en känsla av förståelse utifrån individens situation och hen kan 
uppleva sig förstådd och bekräftad av vårdpersonal.   
 
 
 

5.8 Den sammanvägda förståelsen 

Andliga och existentiella upplevelser behöver inte vara upplevelser av Gud eller Jesus utan kan 
även komma från tankar om den egna personen samt hens förhållande till livet och döden. 
Genom Erikssons (1991) syn på andlighet kan författarna se olika aspekter av andligheten i 
resultatet av studien. De andliga och existentiella erfarenheterna som härrör från en önskan att 
hitta meningen med livet eller döden, att förstå sitt lidande. De andliga och existentiella samt 
religiösa erfarenheterna som har inslag av sökandet efter mening samt religiös tro. De andliga 
och existentiella samt religiösa erfarenheterna som har sin grund i en religiös tro.  

Andliga och existentiella upplevelser tenderar att uppstå allteftersom psykisk ohälsa bryter ut 
eller tilltar. Erfarenhet av andlig och existentiell karaktär är något som leder till en känsla av 
utanförskap hos patienter som vårdats för psykiska ohälsa. Det kan finnas en känsla av att 
varken bli hörd, sedd eller respekterad i sina upplevelser. Genom att inte få utrymme eller stöd 
i att samtala om sina andliga och existentiella upplevelser så kan hen vara rädd att tala om dem 
samt rädd att de inte tas på allvar. En önskan finns om att bli bekräftad och sedd som en hel 
människa. Erikssons karitativa omvårdnadsteori ger en djupare förståelse av hur viktigt det är 
att en människa får känna sig hel och att samtliga delar av henne väsen tas i beaktande 
(Eriksson, 2007; Eriksson, 1994). Genom ett vårdande där en holistisk syn på människan ligger 
till grund så växer en vårdande relation fram i sann karitativ anda där patienten ses som en enhet 
av kropp, själ och ande. Det medför att individen får känna sig som en egen människa och 
känslan av att vara unik samt värdefull. Patientens lidande bli då mer synligt för omgivningen 
och hens behov kan mötas på ett högre plan.  

Den psykiska ohälsan bidrar till att patienten upplever avsaknad av trygghet. För att patienten 
ska återfå känsla av trygghet så finns behov av något meningsfullt som kan hjälpa hen på vägen 
med sin återhämtning. Genom andliga och existentiella upplevelser får patienten den styrka 
som hen behöver för att återfå hälsa. Ett verktyg som patienten kan använda sig av är bönen för 
att få en känsla av det stöd och den kraft som hen behöver. För att förstå patientens andliga och 
existentiella lidande så behövs en större förståelse av vad patienten upplever. Som vårdpersonal 
är det viktigt att respektera patientens upplevelse samt våga låta hen berätta om sina andliga 
och existentiella upplevelser. Patienter har en önskan om att få vägledning i sina andliga och 
existentiella funderingar och att inte behöva vara ensam i dem. Patienter upplever att det är 



 

 17 

extra viktigt med stöd från vårdpersonalen då det annars kan innebära att hen slits mellan tro 
och tvivel. Genom den karitativa omvårdnadsteorin så ses ett djupare behov av ett kärleksfullt 
vårdande från personalens sida för att bygga upp en kärleksfull relation gentemot patienten 
(Eriksson, 2007).  Det kan då innebära att patientens upplevelser tas på allvar och att de får 
känna att de erhåller stöd till att återfå hälsa. Det kan även innebära att patienten får en mer 
tydlig bild av sitt jag och att hen med hjälp av vägledning kan hitta sin plats i existensen. 
Kärleken mellan vårdare och patient bidrar till att en tro på framtiden växer fram och ett hopp 
tänds. Genom att ansa, leka och lära så ger vårdpersonalen patienten möjlighet att uppnå hälsa. 
Ansning skänker ett kroppsligt välbefinnande som är beroende av det själsliga välbefinnandet 
hos patienten. Det själsliga välbefinnandet ger tillit och tillfredsställelse i form av återhämtning 
i den psykiska ohälsa patienten lider av och kan ses som en del av lekandet. Genom lärandet så 
har patienten erhållit trygghet från den vårdande relationen där vårdpersonalen stöttar och finns 
där med patienten i hens andliga och existentiella upplevelser. Det kan innebära att 
vårdpersonalen lyssnar, närvarar, erkänner patientens lidande samt tar hänsyn till patientens 
andliga behov. Patienten kan därigenom känna andligt välbefinnande samt få upplevelse av 
hälsa genom tro, hopp och kärlek (Eriksson, 2000; 2002).  

6. DISKUSSION 

I detta avsnitt finns en metoddiskussion, en etisk diskussion, en diskussion om genomförande 
och samarbete. en resultatdiskussion, kliniska tillämpningsmöjligheter, slutsatser samt förslag 
på vidare forskning inom området. 

6.1 Metoddiskussion 
Då Koslander ansvarat för urval så upplever författarna till studien att de saknar en del i 
förståelsen kring hur urvalet gått tillväga. Det negativa är då att författarna inte känner sig 
delaktiga i samtliga delar av processen. Det positiva är istället att författarnas förförståelse inte 
har påverkat valet av patienter. Koslander valde patienter utifrån en förening för psykisk ohälsa 
och de som var positivt inställda på att delta genom att låta personalen fråga patienterna om de 
ville delta. Genom en sådan urvalsprocess så tror författarna att resultatet kan bli påverkat då 
personalens förförståelse legat till grund för urvalet samt att vissa patienter kanske avböjde att 
delta på grund av sin relation till personalen. Dock så kan det även ha varit en positiv faktor då 
patienten kände en trygghet i att någon de hade en relation med frågade dem om intresse för att 
delta i studien.  

Om Koslander hade valt att intervju patienter som istället varit inneliggande på en avdelning så 
kan resultatet ha blivit annorlunda. Kanske hade patienterna mått sämre och inte orkat delta i 
studien eller så hade intervjuaren fått erfara patienten när hen just varit i sina andliga och 
existentiella upplevelser vilket hade kunnat vara positivt för en djupare förståelse av fenomenet. 
En risk med att intervjua patienter i slutenvården kan vara att deras psykiska mående försämras 
och en känsla av utsatthet kan drabba patienten. Risker kan också finnas i själva 
intervjusituationen att exempelvis eventuella symtom förstärks. Genom semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod anser författarna att mer information gavs från patienterna 



 

 18 

jämfört med exempelvis en fokusgrupp då alla kanske inte skulle våga berätta om sina 
upplevelser med andra patienter närvarande (Danielsson, 2015).  

Genom att intervjun var semistrukturerad så kunde intervjuaren leta djupare genom att ställa 
följdfrågor som kunde leda till en ännu djupare förståelse av patientens upplevelser (Polit & 
Beck, 2017). Genom en djupare förståelse så ökar trovärdigheten i studien. Dock så kan det 
finnas en risk att intervjuaren leds av sin egen förförståelse när hen ställer följdfrågor och 
resultatet kan då blir missvisande. Det kan exempelvis tänkas vara lätt att frågorna vinklas för 
att ge det svar som intervjuaren önskar få. 

Vid analys av insamlade data användes fenomenologisk hermeneutisk analysmetod enligt 
Lindseth och Norberg (2004). Genom denna metod började fenomenets djupa innebörd träda 
fram och lättare förstås utifrån en helhet. Då författarna ansvarat för analysen men ej för 
datainsamlingen så kan det resulterat i att författarna missat viktiga detaljer i intervjuerna då 
gester, tonläge samt kroppsspråk inte kan avläsas i det transkriberade materialet. Det kan leda 
till att resultatet i denna studie blivit feltolkat och att författarna lättare kan ha lagt in sin egna 
förförståelse utifrån det transkriberade materialet, å andra sidan kan det också vara lättare att 
bortse från den egna förförståelse när författarna inte träffar patienterna personligen. (Lindseth 
& Norberg, 2004).  

För att författarna inte skulle lägga in sin egen förförståelse i det analyserade materialet gjordes 
en naiv tolkning av data där de fick en snabb och översiktlig bild av materialet. Utifrån det fick 
författarna fram vilken förförståelse de hade kring ämnet och blev då medvetna om detta. 
Lindseth och Norberg (2004) menar även att förförståelsen kan fylla en viktig funktion i 
analysen då författarna förstår i relation till sin förförståelse. Det kan ibland krävas att mer 
information och fakta inhämtas för att forma förförståelsen till ett hjälpmedel i analysen. Risken 
finns att tolkningen av insamlade data inte ger en djup och nyanserad förståelse av fenomenet 
om inte förförståelsen blivit utökad. Författarna breddade sin förförståelse under processen 
genom samtal med handledare samt genom att de läste relevant litteratur. Förförståelsen som 
då användes i analysen var fördjupad och gav en större förståelse av textens innehåll. 

En styrka i att det är flera personer i en studie som ansvarat för olika delar kan vara att i 
analysprocessen kunna tolka texten på ett djupare plan och reflektera kring vad patienten 
egentligen berättar. Detta då författarna inte träffat patienterna och under analysen då kan hitta 
saker i materialet som kanske inte intervjuaren gör. Om författarna till denna studie istället valt 
att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys till det insamlande materialet så skulle de inte 
fått en djup förståelse för de levda erfarenheterna som deltagarna berättat utan istället beskrivit 
de fenomenen som uppkommit under intervjun utan någon djupare förståelse (Polit & Beck, 
2017). Under analysens gång skedde en del svårigheter att förstå texten i det transkriberade 
materialet då intervjuaren och författarna ej har samma modersmål vilket kan göra att 
förståelsen av vissa ord, och därmed förståelsen av ett visst sammanhang, kan skilja. Samtidigt 
så var fokus på patienternas utsagor, inte intervjuarens, vilket ändå talar för att analys och 
tolkningen är rimlig.  

Studiens trovärdighet är hög anser författarna då metoden möjliggjort för att fånga de 
upplevelser som syftet utgick från. Trovärdigheten i studien handlar även om att patienterna 
som blev intervjuade fick komma till tals och berätta om sina egna levda erfarenheter. Det är 
även viktigt att sträva efter att ha ett tillåtande och en förtroendefull atmosfär under intervjun 
och som intervjuare vara en aktiv lyssnare och inte vara dömande mot det som patienten 
berättar. I tolkningsprocessen omfattar trovärdigheten av att författaren använder sin 
förförståelse men samtidigt har en öppenhet för det texten säger för det författaren önskar 
studera. Att använda sig av den hermeneutiska spiralen bidrar till att en validering av relationen 
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mellan helheten samt dess delar sker. I tolkningen stärks trovärdigheten då det framkommer en 
överensstämmelse mellan helheten och delarna (Persson &Sundin, 2015).  

Då det handlar om patienters upplevelser så kan det vara svårt att tänka i termer om 
överförbarhet då författarna är beroende av en annan individs berättelse som inte är direkt 
mätbart. Då varje människas upplevelse är unik så kan det även vara svårt att se en direkt 
överförbarhet, men givetvis så bidrar kunskapen till en större förståelse även utanför just den 
enskilda individens upplevelse. Det bidrag som denna typ av studie kan ge är en reflektion hos 
läsaren. Genom att ta del av fenomenet och samtidigt reflektera kring det kan det leda till en 
förändring i vårt beteende i kommande situationer som vi kan ställas inför (Persson & Sundin, 
2015).  

6.2 Etisk diskussion  
Den etiska principen utgår från ‘’att göra gott’’ vilket innebär att inte tillfoga de patienter som 
deltar i studien något lidande. Vid urval av patienter som skall delta i studien så behöver 
fördelarna för patienterna samt kunskapen studien kan ge vara övervägande. Studien ska 
genomsyras av etik och moral samt ha som syfte att driva forskningen framåt (Kjellström, 2013; 
Vetenskapsrådet, 2017). Under studiens gång har författarna reflekterat över de etiska 
aspekterna i förhållande till studien genom att båda har skrivit på sekretessavtal samt hanterat 
materialet med respekt. Något som skall uppmärksammas är att insamling av data samt 
sammanställning av resultatet har gjorts av olika personer. Författarna utgår från att samtliga 
etiska principer tagits i beaktande av Koslander då det är tydligt dokumenterat i hans PM till 
studien som författarna tagit del av. En etisk aspekt som författarna ifrågasätter är dock att 
information saknas om patienterna fått information om att den insamlad data skulle lämnas 
vidare till annan part som skulle göra själva analysen. En större utmaning finns ur en etisk 
aspekt ju fler personer som tar del av materialet. 

Holloway och Freshwater (2007) beskriver att de deltagare som deltar i studier genom sin 
historia kan dela sin upplevelse med andra och förstå sig själva och sina erfarenheter. 
Berättelser från patienter som har en svår sjukdom har i vanliga fall svårt att bli hörda. När det 
handlar om patienters andliga och existentiella upplevelser inom psykiatrisk vård kan det 
uppfattas som något privat och vara känsligt att prata om. Det är då viktigt att som intervjuare 
vara lyhörd för det patienten berättar och inte tvinga fram information för att få svar på studiens 
syfte. Studien har inte blivit ifrågasatt av någon av de patienter som deltagit i studien och ingen 
av dem har haft behov av stödsamtal på grund av deras deltagande. 

Samtliga patienter fick en noggrann information om studien och att det var frivilligt att delta 
och att de kunde avbryta när som helst. Information om att det inte skulle påverka patientens 
kommande vård eller nuvarande situation var en viktig del för att hen skulle känna en trygghet 
av att delta i studien.  Under analysprocessen lades stor vikt från författarnas sida att inte 
förvränga det patienterna sagt under intervjuerna. All data behandlades med djup respekt.  

Det som resultatet bidrar med är en stor nyttoaspekt för att öka förståelsen för patientens andliga 
och existentiella upplevelser samt hur dessa kan bemötas och utvecklas av både vårdpersonal 
som författarna till studien. Risken med det resultat som presenterats i denna studie kan vara 
att patienter med psykosupplevelser inte får medicinering för detta då man anser att dessa 
upplevelser är av andlig eller existentiell karaktär. Det är då viktigt att vårdpersonal kan skilja 
dessa upplevelser åt för att patienten på bästa sätt skall bli stöttad och uppnå hälsa. Damianakis 
och Woolford (2012) beskriver att forskare som genomför datainsamling med en kvalitativ 
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ansats får en fysisk interaktion med deltagarna då man möter varandra i ett samtal. I dessa 
stunder får forskaren tillträde till deltagarnas livsvärld och får tillgång till erfarenheter och 
upplevelser. Upplevelser samt erfarenheter kan vara känsliga att prata om för 
forskningspersonen och informationen hen ger kan påverka hen negativt om det inte hanteras 
på rätt sätt. Forskarens viktigaste uppgift är att skydda de som deltar i studien från potentiell 
skada.   

6.3 Genomförande och samarbete 
Då författarna har samarbetat med ytterligare aktör så har vissa delar i studien gjorts av 
Koslander. För att samtliga delar i en studie skall ha blivit utförda av båda författarna så har 
intervjuguide inför datainsamling samt intervjuer gjorts även av författarna fast på dem själva 
och inte på patienterna i studien. Genom att författarna utförde intervjuer på varandra så fick 
de möjlighet att känna hur en intervju går till samt möjlighet att få förståelse för hur det kan 
kännas att vara forskningsperson. Intervjuguiden som författarna gjorde samt det insamlade 
materialet från respektive intervju gjord av författarna har inte använts till resultatet i denna 
studie. För att säkerställa att resultatet av testintervjuer inte färgade resultatet av studien så 
utfördes dessa i slutet av processen. Bifogad intervjuguide är den som användes för 
datainsamlingen i denna studie. Samtligt material och uppgifter har delats upp mellan 
författarna. Även om författarna delat upp arbetet så har båda varit aktiva i samtliga delar av 
processen främst för att få en helhet i arbetet samt ta del av vad den andra gjort och kunnat 
stötta i det. Författarna har kompletterat varandra bra under arbetets gång genom de processer 
som varit svåra då styrkor har varierat. Genom processen har båda fått utveckla respektive 
svårigheter och hittat nya styrkor inom sig själva.  

6.4 Resultatdiskussion 
Resultatet resulterade i fem teman samt åtta subteman. Nedan presenteras författarnas 
diskussion kring resultatet samt dess betydelse i klinisk praxis och vilka slutsatser författarna 
kommit fram till.  

 

6.4.1 Andliga och existentiella upplevelser som något naturligt och unikt 

I temat att känna andlig närvaro så framkommer det att andliga och existentiella upplevelser 
kan finnas i patientens liv trots att de varken syns eller hörs. Ibland kan upplevelserna göra att 
patienten mår bra och ibland att hen känner ett obehag. Oavsett hur upplevelserna manifesterar 
sig så är de unika för patienten samt en naturlig del av deras tillvaro. Koslander m.fl. (2013) 
samt Lee m.fl. (2015) beskriver även de att upplevelser av andlig och existentiell karaktär är 
något unikt för individen. De menar också att de andliga och existentiella upplevelserna 
behöver ses i ett större sammanhang för att kunna förstås. Genom att i studien lyfta fram de 
unika upplevelser patienten har av andlig och existentiell karaktär så skulle således en större 
förståelse för fenomenet kunna växa fram. Eriksson (2000) beskriver det tredje livsrummet hos 
människan som det andliga livsrummet där de unika andliga och existentiella upplevelserna 
sker. Genom att se de andliga och existentiella upplevelserna som en naturlig del av människan 
så kan förhoppningsvis förståelsen för fenomenet öka ytterligare och ses i ett större perspektiv.  
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6.4.2 Patientens upplevelse av vårdpersonalens förståelse för deras andliga och 
existentiella upplevelser 

I temat att känna sig värdefull belyses vikten av att få uttrycka samt prata om sina andliga och 
existentiella tankar och upplevelser för patienter som vårdas inom psykiatrisk vård. Tyvärr så 
finns en upplevelse att den psykiatriska vården inte ser patienten som en individ med flera 
dimensioner utan istället ser dem som någon med en psykiatrisk diagnos. Med detta menas att 
vårdpersonal lättare ser till kroppsliga besvär hos patienten och inte till hela människan. 
Tidigare studier av Koslander m.fl. (2007), Macmin och Foskett (2004) samt Wilding m.fl. 
(2006) belyser även de relevansen i att patienten får ge uttryck för sina andliga och existentiella 
upplevelser och tankar. Trots att även tidigare forskning pekar på behovet så verkar bemötandet 
av andliga och existentiella upplevelser inte ha ändrats de senaste åren vilket då kanske tyder 
på att det finns mer bakomliggande orsaker till att patienten känner så. Shatell m.fl. (2007) 
beskriver också hur patienten har en önskan att vårdpersonalen skall lära känna dem som 
individer och inte se dem enbart för den diagnosen de har. Studiens resultat visar också på att 
patienten upplever en kunskapslucka hos vårdpersonalen då de anser att de inte blir bemötta 
med respekt eller att vårdpersonalen tar sig tid att lyssna på dem. Mötet mellan vårdpersonal 
och patienten påverkas då negativt och patienten känner sig inte hörd, sedd eller respekterad. 
Tidigare forskning stämmer således bra överens med det resultat som framkommit i temat att 
känna sig värdefull och belyser vikten av att patienter som har andliga och existentiella 
upplevelser får rum att berätta om dem och bli bemött av respekt när de gör det. Genom den 
egentligen enkla handling från vårdpersonalens sida att finnas där och lyssna så kan viktiga 
delar i patientens väsen bli bekräftade och det kan bidra till förbättrat mående samt upplevelse 
av hälsa trots ohälsa. Eriksson (2002) beskriver caring i sin omvårdnadsteori som ett 
kärleksfullt bemötande mellan vårdpersonal och patient. Genom att som personal arbeta utifrån 
caring teorin kan man uppnå en medkänsla för patienten och skapa en relation som bygger på 
kärlek.  

Studien visade även på att en önskan finns att vårdpersonalen skall vara lyhörda inför de 
patienter som har svårt att uttrycka sig. Det handlar då inte enbart om en önskan att 
vårdpersonalen lyssnar utan även att de deltar aktivt i lyssnandet. Studien visar också att 
patienten upplever att de blir bättre bemötta i sina andliga och existentiella upplevelser om 
vårdpersonalen själva har liknande tankar eller upplevelser. Det bidrar till att patienten inte 
känner sig ensam om sina upplevelser. Dock så kan det istället få negativa konsekvenser för 
patienten om vårdpersonalen utgår från sig själva och tror sig veta vad som är bäst för hen. 
Istället finns en önskan om att vårdpersonalen skall fungera som förebilder för det sunda så att 
patienten kan känna sig förstådd och bekräftad. Genom att se patientens önskan om en djupare 
förståelse från personalens sida gällande deras andliga och existentiella upplevelser så väcks en 
ännu större förståelse för patientens problem, behov och begär. 

Vårdandet ska lindra lidande, främja hälsa och liv samt se den enskilda patienten som en helhet 
och att värdegrunden ska vara grunden i vårdandet. Den vårdande relationen ska innehålla 
närvaro och ett aktivt lyssnande och utan detta brister vård-relationen (Eriksson, 2007). Det 
finns då en viktig aspekt i att inte bara vårdpersonalen finns där och lyssnar på patienten utan 
även att patienten faktiskt upplever sig bli hörd. Utifrån studiens resultat visar det på att 
patienter som anser att de blir sedda utifrån ett helhetsperspektiv av vårdpersonal upplever ökad 
hälsa och välmående samt att komma vidare i sin vård. I de fall som patienterna upplever att de 
inte vågar prata om sina andliga och existentiella upplevelsen av rädsla för att inte bli tagen på 
allvar av vårdpersonal så påverkas patientens hälsa negativt.  
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Det är viktigt att se till det som fungerar hos den patienten och inte se till en universell sanning 
där alla människor har samma behov. För att stötta patienten i vem hen är och hens förhållande 
till världen så kan det finnas behov av att vårdpersonalen möjliggör för samtal, då det annars 
kan leda till en känsla av ensamhet där patienten grubblar i det tysta. Författarna tror att 
anledningen till att nya fynd kommit fram genom denna studie är att den på ett tydligt sätt frågar 
efter inte bara hur patienter upplever sin andlighet men också vad vårdpersonal kan göra för att 
möta den. Författarna anser att det går att främja den psykiska hälsan genom att patienten stöttas 
genom livet av vården men även såväl av samhället i stort. I temat att känna sig utanför beskrivs 
utanförskapet patienten upplever. Det skulle kunna minska om mer kunskap kring ämnet fanns 
hos gemenen man. Kampanjer för att belysa hur viktigt andliga och existentiella upplevelser är 
för patienten kunde främja en känsla av sammanhang för hen och värna om en känsla av 
tillhörighet. Den karitativa omvårdnadsteorin beskriver människan som en omätbar enhet där 
kropp, själ och ande verkar i en enhet (Eriksson, 1994; Eriksson 2002). Genom att använda 
samma syn på patienterna i resultatet av studien så växer en större förståelse fram rörande hur 
viktigt det är att patienten ses för vem hen är och befinner sig samt just den personens unika 
behov. Då andliga och existentiella upplevelser finns så är de liksom kroppen och själen en lika 
viktig del av människans väsen. Genom att implementera den karitativa omvårdnadsteorin så 
förstås resultatet av studien kring patientens upplevelse av utanförskap i ett större sammanhang 
och en upplevelse av genuin medkänsla och kärlek för patienten växer fram. 

6.4.3 Andliga och existentiella upplevelser som stöd och trygghet för patienten 

Andliga och existentiella upplevelser beskrivs i temat att hitta trygghet i livet som ett stöd, en 
trygghet och något som finns där när hinder samt svårigheter uppstår. Det är något som även 
bekräftas i tidigare forskningen av D’souza och George (2006), Koslander och Arvidsson 
(2007), Wanda (2006) samt Wilding m.fl. (2006) som samtliga också menar att andlighet 
hjälper patienten att hantera det lidande det innebär att ha psykisk ohälsa. Det andliga och 
existentiella fungerar som en stöttning för patienten och bidrar till ett lugn. Det gör att patienten 
orkar kämpa och fortsätta sträva mot god hälsa och välbefinnande. Nya fynd i denna studie 
pekar på att det andliga och existentiella är en ständig närvaro, även om den varken kan höras 
eller ses. Andliga och existentiella upplevelser kan innebära att patienten känner sig styrd av 
en kraft eller att orealistiska känslor fungerar som en intuition som styr hen på rätt väg i livet.  

Genom andlighet kan patienten hamna i ett sammanhang och då hitta förståelse om sig själv, 
som i sin tur kan leda till att hen kan använda den kunskapen i möte med andra individer. Röster 
som patienten hör hjälper hen genom svåra stunder och de kan till och med längta efter att få 
höra rösterna när de upplever tillvaron som svår. Upplevelsen kan också vara negativ och hemsk 
då de ger en känsla av att djävulen närvarar. Oavsett hur upplevelserna manifesterar sig så är 
det en stark kraft som påverkar patienten och spelar en viktig roll i hens liv på gott och ont. I 
temat att slitas mellan tro och hopp så beskrivs en upplevelse hos patienten om att tappa jaget, 
då hen inte längre vet vem den är. Hen tappar då sig själv i existensen och har svårt att veta vad 
som är verkligt och inte verkligt. Enligt Erikssons ontologiska hälsomodell (1994; 2002) så 
finns ett behov hos patienten att utforska sina andliga delar. I studien kan då en tydligare 
parallell ses mellan upplevelse av trygghet och hälsa samt de andliga och existentiella 
upplevelser patienten har.  Om patienten får hjälp i utforskandet av sina andliga och existentiella 
upplevelser så värnas det friska och det uppstår en större förståelse hos patienter över vem hen 
själv är i universum och existensen. Genom att vårdpersonal är delaktig i samma helhet som 
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patienten så uppstår ett professionellt vårdande. Vårdaren kan då se vad som sker i patientens 
andliga livsrum och genom att ansa, leka och lära så kan vårdaren hjälpa patienten att uppnå 
god hälsa (Eriksson, 2000).  

Studien visar att existentiella tankar kring livet, döden och det egna jaget också är en del av 
andligheten samt de andliga och existentiella upplevelserna. Det kan ses som en del av 
förståelsen och kunskapen kring att kunna acceptera sitt liv. En känsla av att tillhöra något mer, 
något högre infinner sig. Genom en existentiell hållning så tar patienten tillvara på livet och 
hittar en förklaring till sitt dåliga mående vilket i sin tur bidrar till upplevelse av hälsa. Studien 
har bidragit till en större förståelse av den rädsla som finns i att känna sig utanför och inte våga 
tala om sina andliga och existentiella upplevelser. Med risk för att inte bli tagen på allvar eller 
att vårdpersonalen skall tro att patienten ljuger så väljer patienten att inte berätta om sina 
upplevelser. Att inte våga prata om sina upplevelser leder till en känsla av hopplöshet inför sin 
situation och det bidrar till en känsla av utanförskap samt isolering hos patienten.  

Tidigare studier av Verghese (2008) och Puchalski (2001) menar båda att religion och andlighet 
ibland setts som symtom på psykisk ohälsa. Den tidigare forskningen bekräftar resultatet av 
studien genom att då andlighet ses som symtom på psykisk ohälsa så tas inte patientens andliga 
och existentiella upplevelser på allvar. Det händer då att patienten söker andra vägar för att hitta 
trygghet. Kyrkan och en tro på Gud eller Jesus har gett patienten den trygghet de egentligen 
sökt inom den psykiatriska vården men inte erhållit. I händelse av att patienten upplever ett 
utanförskap även inom kyrkan eller någon religiös åskådning så har hen sökt sig andra vägar. 
Det har då bidragit till upplevelsen av att de inte känt sig dömda utan själva har hittat vad som 
stärker deras hälsa. Konstnärliga uttryck som att hitta kraft i musik eller konst har hjälpt 
patienten genom känslan av utanförskap till att hitta hopp. De konstnärliga uttrycken kan 
förmedla upplevelser som inte kan beskrivas i ord. Patienten beskriver också en trygghet i bön. 
Genom att ha en kommunikation med Gud så upplever patienten en trygghet trots 
utanförskapet. Ett bifynd i studien är att när det kommer till religiösa former av andlighet så 
finns förutom ett intresse för en kristen tro, även ett intresse för buddhistisk tradition. 
Buddhismen uppfattas då som mer en livsfilosofi än en religion. Något som tidigare forskning 
inte visat men som framkommit i denna studie är betydelsen av att hitta egna uttryck för sina 
andliga och existentiella upplevelser. Genom bön eller olika konstformer så kan patienten få 
utlopp för sina upplevelser och därigenom stärka sin egen hälsa samt sitt välbefinnande.  

6.4.4 Resultatet i ett vidare sammanhang 

Resultatet representerar sannolikt inte bara vårdpersonalens syn på patienter med andliga och 
existentiella upplevelser utan även samhällets då det saknas viss förståelse för patienter med 
psykisk ohälsa. Dock så kan förståelse finnas inom religiösa samfund som då kan vara mer 
toleranta inför patienters upplevelser än vårdpersonalen och vården i stort är. På grund av den 
ökade mångkulturen i samhället så behöver en större förståelse i samhället finnas för olika 
människors olika andliga och existentiella upplevelser. För att avhjälpa den stigmatisering som 
finns i samhället kring psykisk ohälsa så behöver mer kunskap nå ut till allmänheten så en större 
förståelse kan växa fram.  
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6.4.5 Tillämpning i klinisk verksamhet  

Resultatet av studien kan med fördel implementeras inom psykiatrisk vård. Genom att 
vårdpersonal får kontinuerlig utbildning om hur de kan möta andliga och existentiella behov 
hos patienter som befinner sig i kris eller som lider av psykisk ohälsa så skulle känslan av 
utanförskap hos patienten minska. Vårdpersonal måste vara mer kreativa och se utifrån en 
helhet när det gäller vårdandet av patienten. Genom att bli lyssnad på, sedd och respekterad så 
kommer en bättre återhämtning ske hos patienten. Handledning för vårdpersonal tror författarna 
också skulle vara effektivt då det öppnar för att vårdpersonalen kan utforska sina egna andliga 
och existentiella dimensioner och därigenom få bättre förståelse för patientens upplevelser 
oavsett om dessa är symtom på psykisk ohälsa eller inte. Genom vetskapen att patienten 
upplever sin vård som att inte bli hjälpt så skulle vården med fördel kunna utvecklas i samarbete 
med exempelvis en förening för psykisk ohälsa som kunde berätta om patientens önskan och 
behov.  

6.4.6 Slutsatser 

Andliga och existentiella upplevelser innebär både en känsla av trygghet och en känsla av oro. 
Tryggheten visar sig genom en närvaro och en känsla av att vara del av något större. Oron visar 
sig genom en känsla av att vara tokig vilket då leder till en ensamhet för personen. Patienten 
känner att hen inte få hjälp att bearbeta och sortera sina tankar eller erfarenheter de har av 
andliga och existentiella upplevelser. En känsla av att varken bli sedd, hörd eller respekterad 
finns. Patienten upplever då ett utanförskap och är rädd att berätta om sina upplevelser då de 
tas för symtom på ohälsa. Patienten är ensam om sina upplevelser vilket leder till ytterligare 
känsla av utanförskap. En önskan finns hos patienten att vårdpersonal skall visa ett större 
engagemang för det lidande patienten har vilket då kan ses som att nya förhållningssätt i arbetet 
med patienter som har andliga och existentiella upplevelser är nödvändigt.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån resultatet så framkommer en tydlig bild av hur patienten upplever sina andliga och 
existentiella erfarenheter. Det framkommer även hur patienten på bästa sätt vill bli bemött för 
att slippa känna ett utanförskap. Studien visar på vad vården och vårdpersonal kan göra för att 
hjälpa patienter som har andliga och existentiella upplevelser. Däremot så behövs mer 
forskning kring hur vårdpersonal rent konkret kan närma sig patienten för att öppna upp för 
samtal kring hens upplevelser och hur vårdpersonal kan stötta och inbjuda till samtal. Forskning 
om hur man kan skilja mellan andliga och existentiella upplevelser samt symtom på psykisk 
ohälsa vore också bra då det skulle bidra till att rädslan hos vårdpersonal inför att samtala om 
andliga och existentiella upplevelser skulle minska. En till viktig aspekt att belysa genom vidare 
forskning är om patienter som lider av psykisk ohälsa upplever symtom på psykisk ohälsa som 
något andligt. Författarna anser det intressant om fortsatt forskning kunde ta reda på patientens 
andliga och existentiella upplevelser vid slutenvård och dess betydelse för patienten just då. 
Skillnaden kunde då vara att de andliga och existentiella upplevelserna blir mer tydliga och 
händelser ligger närmare i tiden och kan då vara lättare att förklara.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Missivbrev 

Förfrågan om deltagande i studie ”De andligt-existentiella upplevelsernas betydelse 
för psykisk hälsa och ohälsa” 

  
Bakgrund och syfte: Forskning visar att det finns brister i personalens kunskap såväl om 

vilken betydelse andligt existentiella upplevelser har för patientens hälsa och välbefinnande, 

och också om vilket behov av stöd patienter har i samband med sådana upplevelser. Den här 

studien syftar därför till att med utgångspunkt i dina erfarenheter belysa vilken betydelse 

andligt existentiella upplevelser har för psykisk hälsa och ohälsa. Dessutom vill vi också 

lyfta fram hur personal som arbetar inom vården kan upptäcka och bemöta dessa 

upplevelser på ett bra sätt. 

Du tillfrågas här om du vill delta i en studie där syftet är att söka kunskap om vilken 

betydelse andligt existentiella upplevelser har för psykisk hälsa och ohälsa, och hur 

personal inom vården på bästa sätt kan bemöta dessa och stötta patienten. 

Ditt deltagande innebär att vi (dvs Tiburtius Koslander och du) träffas vid ett tillfälle, 

förslagsvis på föreningslokalen, under ca en timme, för att samtala om det andligt 

existentiella, hur du har upplevt det och vad det betyder för dig etc. Jag kommer att föra 

stödanteckningar samt spela in intervjuerna för att inte missa viktig information. Jag 

kommer sedan att skriva ut och analysera de intervjuer jag gör, för att sedan sammanfatta 

resultatet i form av en, eller ev. två, vetenskapliga artiklar om andligt existentiella 

upplevelser och vårdande i samband med dessa. Du får, om du så önskar, ta del av dem då 

de är färdiga. 

Risker och fördelar: Att samtala om denna typ av upplevelser kan väcka minnen och 

känslor till liv. Dessa kan vara såväl positiva som mer smärtsamma. Som intervjuare 

kommer jag inte att pressa dig till att berätta sådant du inte vill dela med dig av, du kan om 

du vill säga ifrån att du inte vill svara på en fråga eller avbryta intervjun. Eftersom jag 

arbetat inom den psykiatriska vården är jag van att tala med människor om deras 

upplevelser, och min ambition är att du ska uppleva det som positivt att få dela med dig av 

dina erfarenheter. Eftersom personalen vet om att studien pågår (men inte vad du berättar) 

så kan du om du så önskar också tala med dem om du efter intervjun skulle behöva det. Du 

har också möjlighet att kontakta mig, Tiburtius Koslander, om du skulle önska det. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. inga utomstående kommer att ha 



 

 

tillgång till materialet och artikeln kommer att skrivas på ett sådant sätt att inga enskilda 

personer kan kännas igen. Data kommer att förvaras inlåst i arkiv på Mälardalens högskola. 

Ditt deltagande är frivilligt, och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

behöva förklara varför. Om du så önskar så är någon av personalen välkommen att vara 

med vid intervjutillfället. 

Mer information om studien kan du få av personalen. Du kan också kontakta mig, Tiburtius 

Koslander som kommer att genomföra intervjuerna, eller Lena Wiklund Gustin som har det 

vetenskapliga ansvaret om du har ytterligare frågor. 

  
Tiburtius Koslander                               Lena Wiklund Gustin 
Leg. Psykiatri sjuksköterska                 HvD, lektor i vårdvetenskap 
Magister i vårdvetenskap.                     Akademin för hälsa, vård och välfärd    
Vasa Universitet,                                   Mälardalens högskola 
Socialvetenskapliga fakulteten              721 23 Västerås 
Enheten för vårdvetenskap.                                                               
M: 070 32 62 404                                  Tel:021-107332 
tikosla@hotmail.com                          lena.wiklund@gmail.com 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: Samtycke
 

De andligt-existentiella upplevelsernas betydelse för psykisk hälsa och ohälsa 
 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Samtycke 
  
Jag har tagit del av informationen om forskningsstudien ” De andligt- existentiella 

upplevelsernas betydelse för psykisk hälsa och ohälsa”. Jag har haft möjlighet att ställa 

frågor och fått dem besvarade. Jag har därför bestämt mig för att delta i studien. 

  

  
…………… den………………………. 
 
  
………………………………………………………………………………………… 
 
Namnunderskrift 
 
  
………………………………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande 
  
  
Ort, datum. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3: Intervjuguide 

Frågor till forskningspersoner. Intervjuguide 
  

  
De andligt-existentiella upplevelsernas betydelse för psykisk hälsa och ohälsa 

  
  
  
Halv strukturerade frågor som ställs utifrån hur svaren besvaras. 

  

  
  
● Har du tänkt eller haft funderingar, tankar kring det andliga eller existentiella? 
  
●  Kan du berätta om ett sådant tillfälle? 

  
● Hur mådde du då du fick dessa upplevelser? 

  
● Hur påverkade det ditt mående? 

  
● Om personen upplever det positivt: Fråga vidare på vilket sätt dessa upplevelser ger 

exempelvis kraft etc. beroende på vad som sägs. Brukar du göra något själv för att ta 

till vara dessa upplevelser? Hur kan andra, t ex vårdpersonal, hjälpa dig att ta tillvara 

dem som en kraftkälla? 

  
● Om personen upplever det negativt: Fråga vidare på vilket sätt dessa upplevelser gör 

att man mår dåligt. Vad gör du själv för att det ska bli bättre? Hur kan andra, t ex 

vårdpersonal, hjälpa? 

  
● Kan du ge något exempel då vårdpersonal varit till hjälp? 

  
● Vilken betydelse har det haft i ditt liv och för din hälsa/ohälsa att du har/har haft 

dessa upplevelser? 

 
 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4: Utdrag ur analysmatris 

 
Meningsbärande enheter 
 

 
Subtema 

 
Tema 

‘’ Det första var ju att den här personen. eller. lyssnade på mig. 
Respekterade mig för den person jag var och utgick från min 
livssituation jag befann mig i just då. ’’ 
 

‘’ Ja, det har jag väl haft tillfälle till. Jag har legat inne på 
psykavdelning två gånger. Där har man ju hunnit berätta om min 
kristna tro. Både för de som ligger inne och för personal. Så jag har 
väl pratat med läkare, kuratorer, psykologer om kristna tron, det har 
jag gjort.’’ 

 
Att bli hörd 
 

 

‘’Just detta om att när man pratar om andlighet inom psykiatrin 
skulle man ha människor som kunde bejaka ens andliga sökande. 
Det skulle vara betydelsefullt för dem människor som kanske läggs 
in nu, de som är unga framförallt. För jag tror att i grunden så 
handlar det väldigt mycket om just detta, inte bara om sökandet i sig 
själv vem man är, utan även vem man är i förhållande till det jag 
kallar för det onämnbara, eller alltet.’’ 
 
‘’ Alltså det viktigaste jag kommer fram till är att jag inte bara är 
kropp utan jag är ande också.’’  

 
Att bli sedd som 
människa 
 

Att känna sig värdefull 

‘’ Det är respektlöst att inte visa respekt till sjuka människor. Så det 
och att man har respekt och mer empati och omtanke. ‘’ 
 
‘’ Jag skulle vilja ha en bättre värld också. Så att absolut mer kärlek 
och mer förståelse…’’ 

 
Att bli 
respekterad 
 

 

’’Ja, man vågar ju inte prata så mycket om det för man ses ju som 
lite udda liksom att man kan höra och se saker då ‘’ 
 
’’ Samtala, ja. Att man vågar berätta de här underbara som händer 
då. Eller dem här elaka tankarna som kanske en del tampas med.’’ 

 
Att vara rädd att 
tala om sin 
andlighet 

 

’’ Jag fick ((!!!)) spruta för att jag hörde saker och såg saker och den 
slutade jag med i februari och min läkare är jättearg på mig och jag 
sa det att det finns faktiskt folk som tror på andra sidan. ’’ 
 
’’ Ja, det blir ibland bemötandet inom psykiatrin, det är något jag 
funderar på. Snart börjar man diagnostisera varenda känsla, det går 
snart inte att tycka någonting för då blir det ”ja, nu är han dålig 
igen” nu får du nog liksom, här! Det är något som man skulle vilja 
se ett annat förhållningssätt på. ’’ 

 
Att inte bli 
tagen på allvar 

 
 
 
Att känna sig utanför 

‘’ Så att jag är väldigt ensam om det. ’’ 
 

‘’ Jag är inte med i nån församling och jag är inte någon aktiv 
kyrkobesökare. Jag har varit väldigt, väldigt aktiv men jag har blivit 
rätt besviken och rätt tilltufsad faktiskt i kyrkans värld också. Så då 
blir man lite så där, man känner sig lite utpekad för att man är 
psykiskt sjuk i kyrkans värld. Man känner sig inte hemma där eller 
vad man ska säga, på ett konstigt sätt. ‘’ 

 
Att inte höra 
hemma 
någonstans 

 



 

 

 
’’ Och det känns ju som någon, någon beskyddar mig ibland, på det 
viset. Att jag blir styrd och jag kan inte göra nått som, som är farligt 
eller gör mig illa, utan då är det någon som är där och stoppar mig. 
’’ 
 
’’ Dem var oftast inte så här… starka eller känsloladdade, utan det 
är en trygghet som finns där. ’’ 
 

 
Att få stöd och 
kraft 

 
 
 
 
 
Att hitta trygghet i livet 

‘’...dagligen hjälper dig att utöva det andliga genom bön och du får 
det ljuset som hjälper dig.’’ 

 
’’ Ja, jag brukar be till honom. Om hjälp ibland då. ’’ 

Att få 
vägledning 
genom bön 
 

 

’’ Ja, jag känner ju hela tiden styrkan även om jag inte ser saker 
eller hör saker så känner jag ändå närvaro. ’’  
 

‘’ Antagligen så har det funnits där. Det har funnits där hela tiden. 
Jag tror det finns där hela tiden även om vi inte märker det. ’’  

 
’’ Det är någonting jag har med mig hela tiden, sen är den starkare 
vissa dagar och andra dagar är den inte alls lika stark. ’’ 

  
Att känna andlig närvaro 
 

’’ Ja… då vet jag inte om jag inbilla mig förstås. ’’ 
 

’’ Men jag har alltid trott på en högre makt. ’’  
 
’’ Jag har ju alltid varit en sökande människa och när jag mådde 
som sämst på 90-talet insjuknade och depression och ångest så 
sökte jag mig för att få svar på frågorna varför jag mår såhär dåligt? 
’’ 
  

  
Att slitas mellan tro och 
tvivel 
 

 

 


