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SAMMANFATTNING 

Tidigare vårdforskning inom psykiatrin har främst utgått ifrån personalens erfarenheter. 

Forskning har visat på ett behov att studera patienters erfarenheter. När det gäller unga 

vuxnas erfarenheter av psykiatrisk vård saknas forskning och det har därför varit intressant 

att studera det. Som teoretisk utgångspunkt har Barker och Buchanan-Barkers 

tidvattenmodell använts. Data samlades in via tre intervjuer som sedan analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Syftet med studien var att belysa vad unga vuxna (18-24 år) 

beskriver som värdefullt i kommunikationen med sjuksköterskan. I analysen framkom tre 

kategorier samt ett tema. Kategorierna var betydelsen av personligt möte, att få vara delaktig 

och att få känna sig betydelsefull Temat som identifierades var att existera i ett sammanhang. 

Slutsatserna mynnade ut i fem viktiga frågor att tänka på för att etablera en god 

kommunikation med patienten. 

Ett område för fortsatt forskning skulle kunna vara att ta reda på hur sjusköterskor skulle 

kunna tillbringa mer tid med patienter. 

Nyckelord: Delaktighet, empati, kommunikation, psykiatrisk omvårdnad, tidvattenmodellen. 

  



ABSTRACT 

Earlier research in the psychiatric field has primarily focused on the experiences of the staff. 

Research has shown that there is a need to study the experiences of the patients. When it 

comes to young adults experiences of psychiatric care there is a lack of research. Therefore it 

has been interesting to study that. The Tidal Model by Barker and Buchanan-Barker was used 

as a theoretical starting point. Data was collected from three interviews. The interviews 

where then analyzed with qualitative content analysis. The aim of this study was to highlight 

what young adults (18-24 years) described as valuable in nurse patient communication. The 

analysis gave three categories. They were the meaning of a personal meeting, to be involved 

and to feel important. The theme to exist in a context was identified. The final conclusions 

rendered five important questions to think of in order to establish a good communication 

with the patient. 

One area for further research could be to study how nurses could spend more time with 

patients. 

Keywords: Communication, empathy, participation, psychiatric nursing, the Tidal Model. 
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1 INLEDNING  

De flesta har nog någon gång i livet funderat på hur människor påverkar varandra. 

Kommunikationen med andra människor är inte okomplicerat. Kanske är det därför som vi 

ibland nöjer oss med att anta att om vi trivdes så trivdes nog de andra också. Om någon som 

var där frågar hur det var kanske vi pliktskyldigast svarar bra eller okej fast vi stått och 

trampat och bara tänkt på hur snabbast komma därifrån, helst utan att såra någon. Kanske 

finns det undantag. Barn kanske är undantagna då det brukar sägas att av barn får man höra 

sanningen. Själv minns jag klart och tydligt en situation när jag som ung vuxen skulle flytta 

ut från en lägenhet. I trappuppgången mötte jag ett barn som frågade ”måste du flytta?”. Av 

kroppsspråket och tonläget var det ganska uppenbart att det inte var något positivt. Hur 

kunde det vara så? Ur mitt perspektiv skulle min flytt inte påverka barnet. Vi hade bara möts 

några gånger i trappuppgången. Ändå så var det uppenbarligen inte något positivt i min flytt. 

Kanske var det ett leende, ett hej när vi möts eller det faktum av att jag skulle ersättas av 

någon okänd som gjorde att min flytt ur barnets perspektiv inte var önskvärd. 

Det är inte alltid kommunikationen med andra människor går som vi har tänkt oss och blir 

något positivt. Den situation som kommer först till mig är när jag som säljare hade en 

”besvärlig” kund. Mötet slutade med att jag önskade kunden en fortsatt bra dag, rättare sagt 

jag trodde det var slut där. När jag äntligen skulle få ta om hand om nästa kund frågade den 

första kunden om jag menade det jag sagt. ”Ja” svarade jag, då jag på ett filosofiskt plan 

önskar att alla får en bra dag, men egentligen var nog min största önskan då att kunden bara 

skulle gå därifrån. Kunden svarade med ”om du menar det säg det som om du menar det”. 

Vad var det som gjorde mötet med barnet och mötet med kunden så annorlunda? Var det 

bara orden eller var det något mer? 

Skillnaden i min upplevelse av de ovan två nämnda mötena och den medföljande 

kommunikation har väckt mitt intresse för hur kommunikationen uppfattas och påverkar 

mötet mellan människor. Som sjuksköterska på en öppenvårdsmottagning för unga vuxna 

(18-24 år) möter jag patienter som inte alltför sällan har det svårt. Kanske försöker de få 

arbete på en arbetsmarknad där erfarna personer med goda meriter och en gedigen 

utbildning sökes. Kanske har de varit med om saker som de flesta skulle önska inte hände 

någon. Ibland verkar det som patienterna med tiden börjar må bättre och man blir inbjuden 

att vara delaktig i den processen. Vid andra tillfällen så dyker patienten inte ens upp när den 

har blivit kallad, eller så dyker den upp men mötet upplevs inte ha lett till något positivt. Vad 

var det då som hände? Min övertygelse är att den person som borde vara huvudperson i 

kontaken och vården från sjuksköterskor är den som är bäst lämpad att svara på frågan. Om 

patienter får beskriva vilka erfarenheter de har av kommunikationen med sjuksköterskor 

skulle det leda till en bättre förståelse för hur kommunikationen påverkar mötet och hur det i 

sin tur påverkar patienten. Det i sin tur skulle kunna leda till förändring. En förändring som 

minskar lidandet för patienterna och ökar deras upplevda hälsa.  
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2 BAKGRUND 

Fram till 1990-talet låg ansvaret för att definiera hälsoproblem och deras behandling hos de 

arbetande inom sjukvården (Jackson & Stevensson, 2000; McQueen, 2000). En följd av detta 

var att psykiatriska patienter ofta uteslöts från forskningsstudier då de ansågs för irrationella 

för att kunna tillföra något (Jackson & Stevensson, 2000). På 1990-talet kunde en förändring 

ses (Jackson & Stevensson, 2000; McQueen, 2000). Patienter började se sig själva som 

vårdkonsumenter istället för passiva mottagare till vård. Samtidigt började värdet av 

patientens självständighet och medverkan i vården betonas (McQueen, 2000). Fler och fler 

patienter var medvetna om sina problem och diagnoser och som följd hade de också en idé 

om vilken vård och servis de behövde (Jackson & Stevensson, 2000). Det i sin tur tvingade 

professionella att ändra förhållningssätt till patienterna (Jackson & Stevensson, 2000; 

McQueen, 2000). Från ett patientperspektiv finns förväntningar att sjuksköterskan agerar 

som en vän till dem samtidigt som de är kapabla att ge professionella råd (Jackson & 

Stevensson, 2000). Vikten av bemötande betonas allt mer inom hälso- och sjukvården och 

inom den psykiatriska slutenvården finns den största förbättringspotentialen då fler än 

hälften av patienterna anser att de blivit dåligt bemötta (Socialstyrelsen, 2012). Ända sedan 

1990-talet har den psykiska ohälsan bland de yngre ökat vilket även visat sig i att antalet 

självmord i Sverige åldersgruppen 15-24 år ökat trots att de minskat i alla andra 

åldersgrupper (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2012). Presentation av tidigare 

forskning 

Enligt Shattel, McAllister, Hogan och Thomas (2006) kan kontakten med sjuksköterskor 

inom psykiatrin leda till en känsla av att vara förstådd. Känslan av att vara förstådd kan dock 

inte beskrivas utan att beskriva känslan av att vara missförstådd. Att känna sig missförstådd 

leder till känslor av utsatthet, ensamhet och tvivel. Känslan av att vara förstådd kan innebära 

att känna sig viktig. Att känna sig förstådd hjälper patienterna att förstå sig själva bättre 

(Shattel m.fl., 2006; Barker & Buchanan-Barker, 2005). I tidvattenmodellen är en av 

grundbultarna för sjuksköterskor att arbeta och handla för att förstå patienten (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Det verkar inte som sjuksköterskor agerar enligt essensen i 

tidvattenmodellen utan istället ställer sig avståndstagande till patienter och inte tillåter den 

nära relation som patienterna förväntar sig (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Moyle, 2003). 

Patienters syn på sjuksköterskerollen innefattar många färdigheter och en hjälpande 

sjuksköterska ses som bra (Cleary & Edwards, 1999). Sjuksköterskan ska bli patientens 

lärling och patienten blir mästaren som lär ut sin livsberättelse (Barker & Buchanan-Barker, 

2005). Kontakten med sjuksköterskan påverkas av dennes attribut, såväl fysiska som 

psykiska egenskaper (Cleary & Edwards, 1999) Ett sätt att underlätta för patienter att förstå 

vården är att vara öppen med vad som görs och varför det görs (Barker & Buchanan-Barker, 

2005) På så sätt kan patienten se vården som konsekvent vilket uppskattas (Cleary & 

Edwards, 1999). När sjuksköterskor inte har tid för patienterna märks det i kontakten med 

patienter (Barker & Buchanan-Barker 2005) Patienterna känner för sjuksköterskorna och 

känner att bemanning, hög arbetsbelastning och ansvar bidrar till färre interaktioner med 

patienterna (Cleary & Edwards, 1999). Det i sin tur påverkar vården negativt då den 

värdefullaste tiden som finns är tiden som vårdare och patient spenderar tillsammans 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005; Cleary & Edwards, 1999). 



3 

För att patienter ska kunna ta en aktiv del i beslutsfattande rörande vård och terapi krävs att 

de får information, utbildning, uppmuntran och stöd (McQueen, 2000). Patienter tycker sig 

inte få tillräckligt med information (McCabe, 2004). Det finns ett trängande behov att förstå 

patienter (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Gaillard, Shattel & Thomas, 2009; McCabe, 

2004; Shattel m.fl., 2006). Sjuksköterskor befinner sig i en perfekt position för att hjälpa 

patienter att ta en aktiv del i beslutsfattandet (McQueen, 2000). Att ta reda på hur patienter 

upplever kontakt och vård från sjuksköterskor inom psykiatrin skulle kunna vara ett steg i 

rätt riktning för att öka förståelsen för patienter och förbättra vården (Gaillard m.fl., 2009; 

McCabe, 2004, Moyle, 2003). Att sedan reflektera över det som framkommit kan vara nästa 

steg för att förbättra vården och öka hälsan hos patienterna (Moyle, 2003). 

2.1 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen tas begreppet kommunikation och Barkers tidvattenmodell 

upp. 

2.1.1 Kommunikation 

Vid sökning på ”vårdande samtal” i de två stora databaserna inom vårdområdet (MEDLINE 

och CINAHL) fås nästan inget resultat. Istället inryms vårdande samtal i kommunikation. En 

sökning på ”communication” ger ett stort antal träffar vilket visar på att det är ett vedertaget 

begrepp inom vårdområdet. Mycket forskning inom kommunikation har gjorts. Ändå finns 

det stora brister inom området i förhållande till den kliniska verksamheten. Forskningen 

kritiseras i sin tur för att sakna patientperspektivet. Begreppet kommunikation kan till 

skillnad från samtal relateras till de kvaliteter som vårdvetenskapligt är vårdande. I den 

nordiska kommunikationsforskningen har bland annat begrepp som vårdgemenskap, 

omvårdnadsgemenskap och möte förts fram. Kommunikation har fem huvudbetydelser. De 

är beröring, förbindelse, meddelande, delgivning och samfärdsel. (Fredriksson, 2003). 

2.1.2 Tidvattenmodellen  

Tidvattenmodellen utgår ifrån fyra antaganden om den typ av vård människor behöver när 

de upplever psykisk ohälsa (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Nedan följer en översättning 

av de fyra antagandena från Barker & Buchanan-Barker (2005). 

1. Terapeutisk omvårdnad är en interaktiv, utvecklande, mänsklig aktivitet som bryr sig 

mer om den framtida utvecklingen hos personen än ursprung och orsaker till 

nuvarande nöd. 

2. Erfarenhet av psykisk ohälsa i samband med psykisk sjukdom eller psykisk störning 

är representerat genom offentliga beteendestörningar, eller rapporter om privata 

händelser kända endast för den enskilde. 

3. Den professionella och den vårdade är engagerade i en relation baserad på ömsesidig 

påverkan. 
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4. Upplevelsen av psykisk sjukdom är översatt till en mängd olika störningar i det 

dagliga livet. Utövandet av terapeutisk omvårdnad ligger enbart inom kontexten av 

vardagen. 

Tidvattenmodellen baseras på sex sammanhängande principer rörande den vårdande 

relationen. Nyfikenhetens dygd, människor är experter på sina egna liv och genom att vara 

nyfiken kan den professionella lära sig något om den andres liv. Tillgångarnas kraft, fokus 

läggs på att avslöja den vårdades personliga såsom mellanmänskliga tillgångar. Värdet av att 

respektera den vårdades önskningar, snarare än att vara paternalistisk och föreslå att vi vet 

vad som är bäst för någon annan. Paradoxen, se kriser som möjligheter, kriser är signaler på 

att någonting behöver göras vilket kan öppna upp en möjlighet för förändring. Vardaglig 

visdom, äg målen, den vårdades mål representerar de lilla stegen mot återhämtning. Jakten 

på elegans, den minsta möjliga insatsen som behövs för att frambringa förändring hos den 

vårdade eftersöks (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Barker & Buchanan-Barker, 2008). 

För att klargöra värderingarna i tidvattenmodellen har 10 förpliktelser tagits fram. De är 

värdera rösten, respektera språket, utveckla genuin nyfikenhet, bli lärlingen, använd den 

tillgängliga verktygslådan, skapa steget bortom, ge tidens gåva, avslöja personlig visdom, vet 

att förändring är konstant och var transparent (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

Tidvattenmodellen skiljer sig från andra modeller då det är en holistisk vårdmodell som 

främjar egenvård och återhämtning. Andra särdrag är att den baserar sig på personliga 

berättelser av den vårdade och handlar om att vårda med istället för att vårda för (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). 

2.2 Problemområde 

Den ökade ohälsan som skett hos de yngre och även visat sig i att antalet självmord i 

åldersgruppen 15-24 år ökat gör det extra angeläget att utföra forskning inom åldersgruppen. 

Då fler än hälften av patienterna inom den psykiatriska slutenvården anser att de blivit dåligt 

bemötta finns en stor förbättringspotential. Kommunikation är ett komplext begrepp och 

mycket forskning har gjorts inom området. Trots det återstår stora brister inom området i 

förhållande till den kliniska verksamheten. Dessutom har forskningen kritiserats för att 

sakna patientperspektivet. Utifrån det ovan nämnda skulle det vara av vikt att belysa vad 

unga vuxna beskriver som värdefullt i kommunikationen med sjuksköterskan. 

Tidvattenmodellen är en modell som utgår ifrån patienten och sätter patienten i fokus. Stor 

vikt läggs på patientens upplevelser och berättande. Det skulle utifrån det vara av intresse att 

använda Barkers tidvattenmodell som teoretisk referensram och se hur patienters 

erfarenheter av kommunikation hänger ihop med modellen vid ovan föreslagna belysning. 
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3 SYFTE 

Syftet är att belysa vad unga vuxna (18-24 år) beskriver som värdefullt i kommunikationen 

med sjuksköterskan. 

4 METOD OCH MATERIAL 

Examensarbetet genomfördes under höstterminen 2013. Valet av metod bestämdes utifrån 

syftet. För insamlandet av data valdes kvalitativ forskningsintervju. För att besvara studiens 

syfte analyserades sedan intervjuerna med en kvalitativ induktiv innehållsanalys som utgick 

ifrån Danielssons (2012b) beskrivning av metoden. I analysen beaktades även negativa 

erfarenheter, för att kontrastera och synliggöra det positiva. Efter analysen gjordes en 

resultatpresentation och redan där påbörjades en jämförelse med tidvattenmodellen. 

Resultatpresentationen följdes sedan av en resultatdiskussion. 

4.1 Design 

Kvalitativ metod användes för att få en djupare förståelse. Metoden utgår från att den 

absoluta sanningen i en erfarenhet inte existerar. Grunden för studiens formande utgörs 

istället av sammanhanget fenomenet som ska studeras existerar i (Henricson & Billhult, 

2012). Om teorin för ett visst område är svagt utvecklad kan induktiv ansats vara lämplig 

(Henricsson, 2012). För att öka kunskapen om fenomenet som skulle studeras valdes därför 

en induktiv ansats. Innehållsanalys har etablerat sig som en metod inom vårdvetenskapen 

(Elo & Kyngäs, 2007). Enligt Elo & Kyngäs (2007) erbjuder metoden flera fördelar såsom att 

det är innehållskänslig metod som är flexibel i förhållande till forskningsdesignen. Vidare är 

den mycket mer än ett spel med siffror eller en naiv teknik. Innehållsanalys är mycket väl 

lämpad för att analysera känsliga och mångfacetterade fenomen inom vården (Elo & Kyngäs, 

2007). Nämnda fördelar med innehållsanalys motiverade valet att använda metoden för att 

besvara studiens syfte. Studien utgick ifrån kvalitativ induktiv innehållsanalys såsom 

beskriven av Danielson (2012). Viss modifiering av gängse bruk av metoden gjordes för att 

tidigare kunna knyta an till tidvattenmodellen på en jämförande nivå. Genom att direkt i 

resultatet knyta an till Barkers tidvattenmodell kunde resultatdiskussionen först fokusera på 

andra forskare för att senare relateras till Barkers tidvattenmodell.  

4.2 Datainsamling  

Innan insamlandet av data påbörjades gjordes en riskanalys. Den gick till så att risker med 

studien identifierades och skrevs ned . Risker som identifierades var att 

forskningspersonerna skulle kunna komma till skada samt att studien inte skulle slutföras 
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eller blev av sådan låg kvalitet att nyttan med den uteblev. Insamlandet av data till studien 

genomfördes med hjälp av intervjuer. Intervjuer är lämpliga att använda för att få fram 

beskrivningar i syfte att förstå ett fenomen (Danielsson, 2012a). Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. De varade mellan 30-60 minuter. Under inspelningen dokumenterades 

händelser som observerades men inte kom med på ljudinspelningen, t.ex. leenden. Vid 

transkriberingen är det av vikt att hålla sig nära texten (Persson & Sundin, 2012; Lindseth & 

Norberg, 2004) För att hålla sig så nära texten som möjligt togs tystnader och 

känsloyttranden med. De inspelade intervjuerna spelades upp igen efter transkriberingen och 

stavfel samt felskrivningar som uppkommit vid transkriberingen rättades när de upptäcktes. 

För att behålla konfidentialiteten för de personer som kom upp i intervjuerna ersattes namn 

med x. En intervjuguide användes för att inte missa viktiga frågor eller områden (se bilaga 

A). Intervjuguiden var inte tänkt att användas som en strikt mall för intervjun utan mer som 

ett stöd för att ha något att gå tillbaka till för att kunna hålla riktning på intervjun samt få in 

ett större djup i materialet och undvika att viktiga områden missades. Intervjuguiden bestod 

av öppna frågor och intervjun var ostrukturerad så tillvida att intervjuguiden användes för att 

inte missa något samt som hjälp för att inte tappa fokus. Det ledde till att frågorna inte 

nödvändigtvis ställdes i den ordning de står listade i intervjuguiden. Följdfrågor som skulle 

kunna ställas till forskningspersonerna togs också med i intervjuguiden. Inför framtagandet 

av intervjuguiden visade det sig svårt att förklara ordet kommunikation. Ordet visade sig 

kunna ha flera betydelser och innebörden av kommunikation kändes otydlig. För att kunna 

förklara kommunikation togs förklaringar med i intervjuguiden. Dessa utgick ifrån fem 

huvudbetydelser av kommunikation som Fredriksson (2003) tagit fram. Innan intervjuerna 

påbörjades gjordes en provintervju med en lekman för att om möjligt säkerställa att 

intervjuguiden fungerade samt få en uppfattning om vad som skulle kunna behövas tas extra 

hänsyn till. Vid provintervjun framkom återigen vikten av att definiera och förklara 

kommunikation för forskningspersonen. Förklaringen av kommunikationens delar var till 

hjälp för att inte missa någon väsentlig del av kommunikation. De bidrog också till en större 

samstämmighet i förståelsen av kommunikation. Under intervjuerna tilläts 

forskningspersonerna berätta brett om sina erfarenheter. 

4.3 Urval 

Enligt (Persson & Sundin, 2012) är det viktigaste kriteriet för att välja intervjudeltagare att 

personerna har erfarenhet av fenomenet som studeras. Den psykiska ohälsan bland yngre har 

ökat och den enda åldersgruppen i Sverige där antalet självmord ökat är 15-24. Därför ansågs 

den gruppen vara extra angelägen att studera. För att kunna deltaga i studien krävdes att 

deltagarna hade erfarenhet av området som skulle studeras. För att deltagarna dessutom 

skulle vara myndiga valdes personer mellan 18-24 år med erfarenhet av kontakt med minst 

två olika sjuksköterskor verksamma inom psykiatrin ut till intervjuerna. Kriteriet med 

erfarenhet från kontakt med flera sjuksköterskor inkluderades för att sjuksköterskornas 

konfidentialitet skulle kunna bevaras. Eventuella forskningspersoner där misstanke om att 

de inte skulle klara av ett deltagande eller att det skulle innebära uppenbar stor psykisk 

belastning med risk för försämrat mående tillfrågades inte. När forskningspersoner började 

tillfrågas skedde det enligt lämplighet där den första som kommer i kontakt med 
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sjuksköterska och ansågs lämplig tillfrågades tills önskat antal hade medgett samtycke. 

Lämplighetsbedömningen gjordes av sjuksköterskor med god kännedom om 

forskningspersonen. Innan forskningspersoner tillfrågades om deltagande i studien 

informerades (se bilaga B) enhetschef som lämnade skriftligt tillstånd för studiens 

genomförande (se bilaga C). Sedan informerades forskningspersonerna både skriftlig och 

muntligt vartefter de tillfrågades muntligen om de ville delta i studien. De lämnade även svar 

muntligen angående eventuellt intresse att delta i studien. För att öka förståelsen att 

medverkan är frivilligt samt minska risken att forskningspersoner i ett senare skede i studien 

känner att de inte har rätt att avbryta deltagandet inhämtades inte skriftlig underskrift före 

intervjutillfället. Enligt Kjellström (2012) kan tänkta forskningspersoner känna det lättare att 

avstå från deltagande om de inte skrivit på något. Den muntliga informationen 

kompletterades av skriftlig information till forskningspersonen (se bilaga D). I samband med 

intervju (men innan den påbörjats) informerades forskningspersonen kort igen om studien, 

intervjuförfarandet och rättigheter. Forskningspersonen frågades också om det fanns några 

frågor innan intervjun påbörjades. De fick därefter ge skriftligt samtycke till deltagande i 

studien (se bilaga E). Sedan informerades forskningspersonen om att inspelningen 

påbörjades och fick ge muntligt godkännande igen innan intervjun startade. Fyra personer 

tillfrågades om deltagande varav en tackade nej. De tre forskningspersoner som deltog i 

studien var mellan 18-24 år och hade olika psykiatriska diagnoser. Forskningspersonerna 

hade även erfarenhet av olika behandlingsformer och psykiatrisk vård från olika orter i 

Sverige. 

4.4 Analys och bearbetning av data 

Syftet med dataanalys är att organisera och ge struktur åt forskningsdata för att framkalla 

betydelsen (Polit & Beck, 2008) Kvalitativ innehållsanalys är lämplig för en mindre 

datamängd såsom ett fåtal intervjuer (Danielson, 2012b). För att analysera de transkriberade 

intervjuerna användes kvalitativ induktiv innehållsanalys. Det innebar att intervjuerna 

sammanställdes och bearbetades för att komma till den ursprungliga kärnan i texten. Det 

åstadkoms genom att meningsenheter lyftes ut ur intervjutexterna. Meningsenheterna i sin 

tur kondenserades så mycket som möjligt utan att förlora essensen i texten. Den 

kondenserade texten kodades och delades in i subkategorier och kategorier Kategorierna 

jämfördes med förståelsen av den ursprungliga texten och det kontrollerades huruvida de 

underströk förståelsen av texten. När analysen av texten inte stämde överens med förståelsen 

av texten lästes texten igen och nya kategorier togs fram tills analysen validerade förståelsen 

av texten. Kategorier och underkategorier sammanfattades och reflekterades över i 

förhållande till studiens syfte och dess kontext. Syftet med att skapa kategorier är att kunna 

beskriva fenomenet och öka förståelsen för att få fram kunskap (Elo & Kyngäs, 2008). När 

kategorierna tagits fram gjordes även en tolkning i förhållande till tidvattenmodellen av 

Barker & Buchanan-Barker. 
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

Under arbetets gång gjordes flera etiska överväganden som kom att påverka framförallt 

arbetet med att ta fram informanter och hur data behandlades. Etiska överväganden görs 

inför, under och efter utförandet av ett examensarbete (Kjellström, 2012). I det här stycket 

tas några forskningsetiska principer som präglat arbetet och anses vara av särskild vikt för 

arbetet upp. Forskningsetik i Sverige regleras lagmässigt av två lagar ”Lag om etikprövning 

av forskning som avser människor” och ”Personuppgiftslagen” (Kjellström, 2012). Enligt 

lagen om etikprövning räknas inte den här studien som forskning och behöver därför inte 

prövas av en etisk kommitté (SFS, 2003).  

Förutom att svensk lagstiftning följs görs ytterligare åtaganden. En ansökan om etikprövning 

ifylls och godkänns av erforderlig personal på Mälardalens högskola Eskilstuna/Västerås 

innan patienter kontaktas angående eventuellt deltagande i studien. Personuppgifter 

kommer att behandlas inom regelverket för personuppgiftslagen såsom de tas upp av 

Datainspektionen (2013).  

4.5.1 Inte skada (nytta-lidande) 

Innan datainsamlingen påbörjas genomfördes en riskanalys. Den gick till så att De 

identifierade riskerna vägdes mot den förväntade nyttan som arbetet väntas få. I enlighet 

med Helsingforsdeklarationen vägde forskningspersonens intresse högre än alla andras 

behov (World Medical Association, 2008). Forskningspersonens intresse kan tydligöras 

genom fyra allmänna krav. Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka gås igenom nedan (Vetenskapsrådet, 1990).  

4.5.2 Informationskravet 

Forskningspersoner aktuella för deltagande i studien informerades om studien och sina 

rättigheter att när som helst dra sig ur innan arbetet examinerats och godkänts med följden 

att eventuellt insamlat eller bearbetat material från forskningspersonen exkluderas från 

studien. 

4.5.3 Samtyckeskravet 

För att vara aktuell för intervju krävdes att forskningspersonen lämnat informerat samtycke. 

Det innebär att forskningspersonerna får information om studien, att de kan förstå 

informationen och fatta beslut samt att deltagandet är frivilligt (Kjellström, 2012). 

4.5.4 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitet hanteras på så sätt att data förvaras inlåst. Åtgärder vidtas för att förhindra 

att utomstående kan identifiera enskilda individer. Information som kan härledas till en viss 

individ utelämnas till exempel genom att namn på personer eller orter byts ut eller tas bort.  
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4.5.5 Nyttjandekravet 

Uppgifter som framkommer under intervjuerna kommer inte utan forskningspersonens 

tillåtelse att användas för att bereda dem vård eller utsätta dem för tvångsintagning. 

Examensarbetet kan komma att användas i framtida forskning och/eller utveckling av 

vården. Forskningspersonen informerades om nyttjandekravet. 

4.5.6 Vetenskaplig kompetens 

Att ha vetenskaplig kompetens innebär att ha förmågan och viljan att använda befintlig 

kunskapsbas samt vetenskapliga metoder för att förklara verkligheten (Europeiska 

gemenskaperna, 2007). Innan den här studien påbörjades har förmågan tränats upp genom 

bland annat genomförande av tidigare arbeten inkluderande C-uppsats under 

sjuksköterskeutbildningen samt examensarbete under civilingenjörsutbildning som även den 

inkluderade intervjuer. Förutom tidigare träning så görs en provintervju innan 

forskningspersoner intervjuas. Även tidigare forskning och metoder relevanta för att besvara 

studiens syfte gås igenom. Särskilt vald metod gås igenom flera gånger med fokus på hur den 

är relevant och kan användas relaterat till studiens syfte. 

4.5.7 Vetenskaplig relevans 

Relevans handlar om att använda sig av en teori som är relevant för det studerade området 

(Sandgren, 2012). Tidvattenmodellen som utgör utgångspunkt för arbetet handlar om 

kontakten och vården från sjuksköterskor och stora delar är framtagna specifikt med tanken 

på psykiatrin och således torde teorin vara relevant. Andra delar av relevans har att göra med 

att teorin handlar om deltagarnas angelägenhet samt inte bara är av akademiskt intresse 

(Sandgren, 2012). Då den psykiska ohälsan hos yngre under en längre tid ökat samtidigt som 

omvårdnaden eller i alla fall delar av den kanske inom psykiatrin är den sämsta i hela hälso- 

och sjukvården är det angeläget att åstadkomma förbättringar (Socialstyrelsen, 2012; 

Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

4.5.8 Sann mot källorna 

För att vara sann mot källorna rekommenderas att intervjuer spelas in för att sedan 

ordagrant transkriberas Persson & Sundin (2012). För att vara sann mot källorna spelades 

intervjuerna in. De transkriberades sedan ordagrant. Resultatet som erhölls efter analysen 

kontrollerades att det överensstämde med det ursprungliga materialet innan slutsatser drogs. 
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5 RESULTATREDOVISNING 

Resultatet har erhållits genom analys av tre gjorda intervjuer. Resultatet presenteras utifrån 

de kategorier som erhållits. Under varje kategori presenteras subkategorierna. 

Subkategorierna benämns med kursiv stil i den löpande texten. De kategorier och 

subkategorier som erhållits redovisas i tabell 1 här nedan. Kategorierna som framkom kan 

innefatta både positiva och negativa erfarenheter oavsett hur kategorin är formulerad. Först 

beskrivs kategorierna och subkategorierna, tydliggjorda med citat. Varje kategori avslutas 

sedan med ett stycke där en tolkning av det som framkommit görs i förhållande till Barkers 

och Buchanan-Barkers tidvattenmodell. För att inte respondenter eller personal ska kunna 

identifieras används ordet hen för han/hon. Likaså har talspråk och dialekter delvis ändrats 

till skrivspråk. När text utelämnats från citaten har det markerats med … . Sist i 

resultatredovisningen görs en fördjupande tolkning av resultatet utifrån tidvattenmodellen 

och det identifierade temat presenteras.  

 

Tabell 1: kategorier och subkategorier 

Tema: Att existera i ett sammanhang 

Kategori  Subkategori  

Betydelsen av personligt möte  Kontakten är viktig 
Kunna lita på någon 
Få kontinuitet 
Bli sedd  

Att få vara delaktig  Att förstå 
Utbyta erfarenheter 
Att bli hörd  

Att få känna sig betydelsefull  Ges tid 
Få vara i fokus 
Att bli ompysslad  

5.1 Betydelsen av personligt möte 

Betydelsen av personligt möte och att kontakten är viktig framkom tydligt i intervjuerna. Det 

handlade framförallt om kontakten med sjuksköterskan som ansågs värdefull. Inte minst 

speglades det när det upplevdes som att den inte fungerade. Icke infriade löften kunde leda 

till tvivel. Inte bara på verksamheten patienterna hade kontakt med utan det gjorde det även 

svårare att lita på sig själv och andra i vardagen. Att kunna lita på någon ansågs sällsynt men 

värdefullt. Tvivel på andra riskerade att leda till ett ifrågasättande av sig själv. Att hela tiden 

möta olika sjuksköterskor upplevdes försvåra ett personligt möte och avsaknaden av 

kontinuitet som då uppstod ledde till önskemål om att få kontinuitet och få träffa samma 
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varje gång. Andra negativa erfarenheter var personal på avdelningar som pratade om 

patienterna med varandra utan att de var med. Det upplevdes som kränkande och gjorde att 

man höll sig ifrån att berätta saker för personalen av oro för vilka som kunde få reda på det. 

En ”vi och dem känsla” beskrevs uppstå vilket ledde till att patienterna var på sin vakt med 

vad de berättade för personalen. Det upplevdes också jobbigt att hela tiden behöva vakta sin 

tunga och fundera fram och tillbaka på hur mycket man vågade berätta för personalen. 

”… utan det var det där jaha men vad har du lärt dig i din utbildning då? Ja men jag har läst 

lite böcker. Ja men kul. Fan! Vad bra! Men vet du vad. Känslor är något helt annat. Det går 

inte att läsa i en bok. … För liksom det jag önskar skulle förbättras inom kommunikation och 

förståelse och för liksom själva beröringen det är om man skaffar sig riktig erfarenhet. Om 

personer då.” 

Respondenten beskriver i citatet ovan en erfarenhet av att vilja bli sedd och bemött för den 

man är och inte efter den diagnos man har. Ett annat citat som tar upp betydelsen av ett 

personligt möte speglar att patienten tack vare kontakten dök upp för att träffa 

sjuksköterskan trots att mötet upplevdes jobbigt och inte upplevdes ge något. Det visar också 

tydligt betydelsen av personligt möte. 

”Jag hade svårt att prata då. Och när hen pressa mig så vart det ändå svårare. Men jag tyckte 

om hen ändå så därför gick jag dit.” 

För att det personliga mötets kraft skulle få möjlighet att utvecklas krävdes att patienterna 

träffade samma sjuksköterska flera gånger. När så inte skedde ledde det till önskemål om att 

få göra det. Även tankar om att vara ett problem som ingen ville ta tag i uppstod. En annan 

erfarenhet var att känna att man blev sedd. Det upplevdes positivt och kunde även utryckas 

bokstavligt. 

”Ögonkontakt har jag själv svårt med men tycker att det är viktigt att sjuksköterska håller 

ögonkontakt hela tiden fast inte jag gör det. Jag har svårt för det. Men det är viktigt att 

sjuksköterska så man vet att även om du tittar bort så är jag fortfarande intresserad av det du 

säger.” 

Barker & Buchanan-Barker (2005, 2011) tar upp problemet med att psykiatriska diagnoser 

misslyckas med att se personen och istället reduceras de till objekt med följden att 

sjukdomen istället för personen hamnar i fokus. Vidare konstateras att om sjukdomen och 

diagnosen hamnar i fokus så riskeras personen att förloras. Vilket även visade sig i de 

beskrivna erfarenheter som kom fram i intervjuerna.  

5.2 Att få vara delaktig 

Betydelsen av att få vara delaktig blev tydlig i de många erfarenheter av att inte bli lyssnad på 

som informanterna beskrev. Stunder när de har känt att saker och ting varit förutbestämt 

innan påbörjat möte. Sedan skulle de bara acceptera förändringen utan att hänsyn togs till 
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deras önskemål. Det i sin tur ledde ofta till kollision mellan patienten och sjuksköterskan 

med följden att både blev lidande. Patienten blev lidande såtillvida att en positiv utveckling 

av mående uteblev. Patienten märkte även av att sjuksköterskan drabbas av frustration och 

hamnade i konlikt med patienten i onödan. Kontakten kunde även skadas långsiktigt vilket 

sedan visade sig svårt att reparera.  

”… det var liksom det jag kunde fortfarande kontrollera. ... för jag kände att hen tog allting 

ifrån mig när hen ville röra om i grytan som hen sa.” 

Citatet ovan beskriver ett möte där respondenten reagerar på en förutbestämd 

medicinförändring som hen inte alls är med på, med följden att hen vägrar byta medicin. Hen 

berättar själv att det antagligen hade slutat annorlunda om medicinförändringen lagts fram 

som ett förslag istället för något som redan var bestämt. Då hade de kunnat diskutera varför 

en ändring föreslogs och antagligen därefter kunnat införa den på prov. Respondenten tog 

också upp en önskan att bli hörd men upplevde sig få sina åsikter ignorerade. 

Att få utbyta erfarenheter med sjuksköterskan uppskattades. Relationen kändes också mer 

jämställd när det inte bara var patienten som öppnade sig och berättade om sitt liv. 

”Sjusköterskan delar med sig om saker från hens vardag. Och det tycker jag är fint. Det känns 

så kamratligt eller vad man säger. Liksom att man delar med sig eftersom jag delar med mig av 

så mycket och få höra något från hen kan vara värdefullt … jag tycker mest det är fint att man 

vågar och kan göra det. Det är väldigt sällsynt men jag tycker det är bra att man gör det.” 

Att förstå kom upp flera gånger i intervjuerna. Det kunde vara att förstå vad som hänt och 

händer med en själv. Lika väl som det kunde röra sig om att få tillräckligt med kunskap om 

olika behandlingar för att kunna göra ett informerat val. Grunden för att kunna vara delaktig 

ligger i att ha tillräckligt med kunskap för att kunna fatta ett bra beslut. Sjuksköterskans roll 

kan då vara att informera om diagnoser eller behandlingar så att patient får kunskapen.  

”Och så ritade hen medicinen och olika mediciner. Så berättade hen hur de fungerar. 

Nackdelar och fördelar. Alltihopa, hen drog igenom allting och så förklarade hen för mig vad 

jag skulle göra. Vad min del i det här var och vad vi skulle försöka uppnå och liksom det var 

jättebra.” 

När flera personer var inblandade i vården av en patient kunde det leda till oklarheter och att 

olika information gavs. Att då ha det på papper och kunna gå tillbaka till det för att få ökad 

klarhet kunde öka förståelsen. 

”… men jag hittade de där pappren för några veckor sen. Och jag hade glömt bort allt som stod 

där så det var bra att ha det på papper.” 

Enligt tidvattenmodellen vet patienten vad som är bäst även om det går emot vårdarens tro 

(Barker & Buchanan-Barker, 2005). Att då bestämma en medicinförändring utan att 

patienten får vara med och påverka går stick i stäv med teorin. Istället behöver 
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sjuksköterskor lära sig från patienten vad som behöver göras. (Barker & Buchanan-Barker, 

2008). Som grund ligger ett ifrågasättande av att en vårdare efter några möten med 

patienten ska kunna veta mer om patienten än vad patienten som har levt med sig hela sitt liv 

själv gör (Barker & Buchanan-Barker, 2005). I samtalet måste en allians byggas upp där vi lär 

av varandra och delar erfarenheter. Ofta leder det till att vårdaren får ut mer av kontakten än 

den som ska vårdas. Enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) kan hjälparen genom att 

hjälpa andra inte bara utveckla nya kunskaper utan dessutom få andlig tillväxt. Istället för att 

behandla en psykisk sjukdom eller diagnos förordar tidvattenmodellen att det handlar om att 

följa patienten för att kunna ge det stöd som behövs. Grunden ligger i att vara mänsklig och 

hjälpa sina medmänniskor och låta patienten vara läraren. Sjuksköterskan blir då i sin tur 

lärlingen som lär sig av patienten (Barker & Buchanan-Barker, 2005). För att sjusköterskan 

och patienten ska kunna bli ett team bör sjuksköterskan vara transparent i allt den gör. Det 

innebär att kunna stå för allt som görs och inte ha något att dölja för patienten samt att hålla 

patient informerad om vad som görs och varför det görs. Patientens röst bör vara tydlig och 

vårdplaner och utvärderingar göras tillsammans med patienten (Barker & Buchanan-Barker, 

2008). De erfarenheter som togs upp speglade en avsaknad i att som patient få sin röst hörd 

och vara delaktig med följden att mående upplevdes påverkas negativt. 

5.3 Att få känna sig betydelsefull 

Vikten av att få känna sig betydelsefull blev tydligast i erfarenheter av att inte vara önskvärd. 

Alla informanterna hade erfarenheter av att inte känna sig välkomna och upplevelser av att 

vara till besvär. Det ledde till att de ifrågasatte sjuksköterskans motiv till att vara där. När de 

istället blev bemötta med en nyfikenhet för dem som individer och kände sig välkomna 

uppskattades det. Känslan av att ges tid uppskattades också. Det var inte bara att det fanns 

tid för mötet utan mer känslan att det fanns tid för mig och bara mig just då som nämndes. 

Det fanns en önskan att få vara i fokus och få ett personligt bemötande och inte behöva 

känna sig som en i mängden. När sjuksköterskan gjorde lite mer än de hade förväntat sig 

reagerade de positivt. Det omvända gällde när fokus lades på diagnoser. Det kunde gå så 

långt att patienten kände att det var diagnosen som behandlades och inget annat. När det 

dessutom rådde meningsskiljaktigheter mellan patient och sjuksköterska kunde det leda till 

att patienten identifierade sig med diagnosen och började ifrågasätta sig själv som person 

vilket ledde till onödigt lidande. Att bli ompysslad behövde inte röra sig om jättestora saker 

utan kunde till exempel handla om att hålla det som lovats eller komma på hembesök när 

patienten inte själv klarade av att komma. Ofta var det de små gesterna eller handlingarna 

som betydde mycket för patienten.  

”… att man visar med en utstrålning som visar att kul att du kom hit jag vill få hjälpa dig och få 

arbeta med dig. Att man visar det. Speglar det till den här personen och inte sätter sig och bara 

kör sitt race och sen in med nästa.” 

Tiden som sjuksköterskan och patienten spenderar med varandra är den mest värdefulla 

tiden som finns och frågan borde vara hur den tiden används (Barker & Buchanan-Barker, 

2005). För att kunna lära av patienten behöver sjusköterskan tillbringa tid med patienten. 
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Barker & Buchanan-Barker (2008) nämner vidare att det ofta inte är tiden i sig som är ett 

problem utan vårdarens förhållande till tiden. Att ibland göra det lilla extra skulle kunna 

relateras till att fokusera på vad personen behöver, vilket förordas av Barker & Buchanan-

Barker (2005). Tidvattenmodellen är en återhämtningsmodell och en förutsättning för att 

återhämtning ska kunna uppstå är att tiden får ha sin gång (Barker & Buchanan-Barker, 

2008). 

5.4 Att existera i ett sammanhang 

I de gjorda intervjuerna och de kategorier som framkom identifierades ett genomgående 

tema att existera i ett sammanhang. De personer som kommer till psykiatrin för att få hjälp 

har ett liv utanför psykiatrin. Ofta ledde svårigheter med att klara av livet till att kontakt med 

psykiatrin togs. Då fanns en önskan att få den hjälp som önskades för att kunna gå vidare. 

När inte den önskan uppfylldes inom förväntad rimlig tid utan drog ut på tiden uppstod 

erfarenheter av att psykiatrin verkade ha en egen tideräkning. Där det alltför ofta upplevdes 

som saker och ting tog väldigt lång tid. Det kunde röra allt från väntetider för att få kontakt, 

till väntetider för diagnos och behandling. Då i väntans tider kunde det kännas som att livet 

stod i pausläge medans livet utanför psykiatrin gick vidare vilket ledde till att bland annat 

skolan drabbades och patienten halkade efter.  

”Det blir stressigt just med det normala livet utanför sjukhuset. Jag vill komma tillbaka till det 

normala och det tar så lång tid för mig att få hjälp.” 

När sjuksköterskan däremot kom med förslag och idéer som kunde användas i vardagen 

uppskattades det. För att sjuksköterskan skulle kunna få en uppfattning om vad som hände 

mellan mötena förekom det att patienterna skrev dagböcker. De kunde sedan användas som 

verktyg under besöken och patienterna upplevde att de kunde få hjälp av dagböckerna 

samtidigt som de kände att sjuksköterskans förståelse ökade. Annars var erfarenheterna 

alltför ofta att det gick lång tid mellan mötena. Det kunde då upplevas som att man bara satt 

hemma och väntade på att sjuksköterskan skulle höra av sig. Varje besök kunde i sin tur vara 

som ett första besök där allting skulle tas om från början och kopplingen mellan tidigare 

besök och vad som hänt sedan saknades. Då uppstod en önskan att sjuksköterskan 

åtminstone skulle ha läst lite journalanteckningar för att påminna sig om vad som hade tagits 

upp tidigare. Kravet var inte att sjuksköterskan skulle komma ihåg allt utantill, men när det 

märktes att det fanns en återkoppling med tidigare besök uppskattades det oavsett om 

sjuksköterskan läst på eller kom ihåg det tidigare besöket ändå. Om sjusköterskan läste på i 

journalen innan besöket uppskattades det även som en gest att patienten var värd den lilla 

tiden som det tog. 

I kategorin betydelsen av personligt möte framkom hur det personliga mötet med 

sjuksköterskan kunde ha stor påverkan på livet. När det inte fungerade ledde det till misstro 

inte bara mot omgivningen utan även sig själ. Att få vara delaktig innebar en möjlighet att 

hemifrån kunna arbeta vidare med sig själv. En förståelse och självinsikt kunde byggas upp 

och komma till användning i den fortsatta vården liksom i hemmet. Att få känna sig 
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betydelsefull kunde stärka självkänslan. En stärkt självkänsla hade patienterna nytta av även 

utanför psykiatrin. När de istället kände sig bemötta som en diagnos eller en i mängden ledde 

det till en känsla av värdelöshet. När patienten kände sig delaktiga kände de att de kunde 

styra sina liv. För att patienten skulle förstå sammanhanget de existerar i behövde 

sjuksköterskan göra dem delaktiga. Om patienten blev delaktig innebar det en möjlighet att 

känna att det är mitt liv och det är jag som styr det. När patienter känner att de har kontroll 

över sitt eget liv leder det till en ökad självkänsla. Den känslan ökar ytterligare om patienter 

får känna sig betydelsefulla. En förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ha någon 

positiv påverkan på patienter är att det uppstår ett personligt möte. Utan det personliga 

mötet riskerade patienten att förloras. Tidvattenmodellen utgår från patientens livssituation 

och fokuserar på vad som behöver göras just nu. I fokus blir patientens livsvärld. Målet är att 

göra så lite som möjligt för att patienten med hjälp av sin omgivning ska kunna klara sig själv 

igen. En sak är säker och det är att ingenting är konstant. Oavsett vad som händer och görs så 

kommer saker i framtiden att ha förändrats. Psykisk ohälsa ses främst som problem med att 

leva vilket torde leda till att sammanhanget patienten existerar i blir viktigare. För att kunna 

hjälpa patienten gäller det att ta reda på vad som behöver göras. Fokus ligger på nutid och 

vad som behöver göras just nu. (Barker & Buchanan-Barker, 2005).  

6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att belysa vad unga vuxna beskriver som värdefullt i 

kommunikationen med sjuksköterskan. För att besvara syftet gjordes tre intervjuer. 

Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. För att besvara 

syftet erhölls fyra kategorier med vardera två till fyra subkategorier. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet och koppling görs till existerande teori med fokus på existerande 

vårdvetenskaplig teori. Då Barkers & Buchanan-Barkers (2005) tidvattenmodell redan tagits 

upp i resultatet ligger fokus först på andra teoretiker såsom Axelsson, Brunt, Cole, Crowe, 

Forchuk, Gaillard, Jackson, Hörberg, Lovell, Mason, McCabe, Moyle, Reynolds, Shattel, 

Starr, Stevensson och Thomas. I metoddiskussionen görs en kritisk granskning av vald metod 

och vilka effekter det fått på resultatet. Den etiska diskussionen tar upp etiska 

frågeställningar som väckts inför och under studiens genomförande. 

6.1 Resultatdiskussion 

Ofta framkom det negativa erfarenheter i intervjuerna men även positiva framhölls. Intrycket 

är dock att det var en förenklad bild av erfarenheterna som gavs där de mer extrema 

erfarenheterna var de som kom i hågs och berättades om under intervjuerna. Känslan blev att 

de vardagliga händelserna som kanske var nog så viktiga kom i skymundan för de mer 

spektakulära. Det kanske inte är så att erfarenheterna är precis så svarta eller vita som de 

riskerar att framstå. i resultatet. Hur minnet fungerar kan också ha påverkat resultatet då 
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minnet har lättare att komma ihåg viktiga händelser vilket kan ha bidragit till att det som 

beskrivits som värdefullt är de händelser som haft mest påverkan på kort sikt. Vilket också 

skulle kunna förklara att de vardagliga händelserna som när händelsen begav sig kanske inte 

hade så stor påverkan utan kanske påverkade mer subtilt långsiktigt inte kommit fram i så 

stor utsträckning. Trots att informanterna hade ett brett spektrum av diagnoser och 

erfarenheter av olika vårdformer och vård från olika orter var de förvånansvärt 

samstämmiga. De negativa erfarenheter och kritik av sjuksköterskor som framkom under 

intervjun skiljer sig mot vad som skulle kunna förväntas då tidigare studier antytt att 

patienter drar sig för att kritisera sjuksköterskor bland annat på grund av den passiva roll 

som patientrollen kan innebära eller av rädsla för repressalier (McCabe, 2004). Det är 

möjligt att informanternas ålder gjort att de inte haft lika lång tid på sig att anta en passiv 

patientroll och att de därför framfört mer kritik. En annan anledning skulle kunna vara en 

förändring av samhället som de unga snabbast anammat där det blivit mer tillåtet att 

kritisera och ifrågasätta vården. Paralleller skulle kunna dras till läkarens ord som inte längre 

är lag på samma sätt som det tidigare varit.  

Kanske är det så att hur en psykiatrisjuksköterska framstår som person är viktigare i 

yrkesrollen än för till exempel en fotbollspelare. Är man till exempel anfallare och gör många 

mål så kan man accepteras i gruppen trots att man anses divig eller uppfattas ha andra 

personliga egenskaper som egentligen inte ses som önskvärda. De erfarenheter som 

informanterna beskrivit visar på att det motsatta gäller för sjuksköterskor verksamma inom 

psykiatrin. Flera exempel togs upp där de upplevt att kontakten med sjuksköterskan brustit 

och dennes motiv har ifrågasatts vilket kunde leda så långt till att sjuksköterskan inte fick en 

chans att visa upp sina ”färdigheter”. Det i sin tur skulle kunna leda till betydelsen av det 

personliga mötet och att slutsatsen dras att bemötande är en stor del av yrkesrollen och det 

personliga mötet. Då det även förekom att informanterna ansåg sig kunna känna av om 

sjuksköterskan ville väl blir frågan om viljan att göra väl är en förutsättning för god vård och 

kanske till och med är viktigare än yrkeskunskaperna. Resultatet ger anledning att reflektera 

över hur utbildningen av psykiatrisjuksköterskor läggs upp. Att redan i ett så tidigt skede som 

möjligt kanske redan vid rekrytering av sjusköterskor till grundutbildningen för 

sjusköterskor söka studenter med önskvärda egenskaper för att sedan ge studenterna 

utökade möjligheter att utveckla dessa under utbildningen skulle kunna vara fördelaktigt. 

Utbildningen kan ha stor betydelse för sjuksköterskors framtida förhållningssätt till 

patienter. Det förekommer misstankar om att utbildningen av sjuksköterskor har skapat 

värdegrunder och förhållningssätt som misstänkts ha bidragit till att sjuksköterskor behåller 

ett avstånd till patienter (Moyle, 2003). Det verkar därför inte otroligt att det motsatta skulle 

kunna åstadkommas. Tidigare studier har även visat att klinisk erfarenhet är mindre viktig 

än livserfarenhet (Mason, Lovell & Cole, 2008). 

För att ett personligt möte ska kunna uppstå och bibehållas krävs kontinuitet. Kontinuitet 

bidrar också till en ökad förståelse för patienten och möjliggör at respekt för varandra byggs 

upp (Moyle, 2003). Om inget personligt möte uppstår mellan sjuksköterska och patient är 

det svårt för sjuksköterskan att utveckla empati för patienten. Vikten av empati har även 

påvisats i tidigare studier där slutsatsen dragits att utan empati kan sjusköterskor inte hjälpa 

patienter att förstå och hantera sina svårigheter (McCabe, 2004). Betydelsen av ett personligt 

möte framkom även i vikten av att kunna lita på någon. Som psykiatrisk patient kan det vara 
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svårt att lita på sig själv. Problemen som uppstått vid insjuknande kan kännas främmande 

och göra en osäker. Ibland är omgivningen en stor del av problemet och att då känna att det 

går att lita på sjuksköterskan kan vara mycket betydelsefullt. För att förtroende ska kunna 

byggas upp och bevaras krävs kontinuitet i kontakten. Det handlar inte bara om att det inte 

går för lång tid mellan besök utan också att det är samma sjuksköterska varje gång. När så 

inte är fallet riskerar det att leda till frustration och en känsla av att vara till besvär.  

En del av de erfarenheter som framkom handlar om viljan att bli sedd även om det kan vara 

svårt att som patient visa det. Viljan att bli sedd kan vara bokstavlig och handla om att 

ögonkontakt hålls men det kan också röra sig om mycket mer. Där känslan av att vilja vara 

någon och bli sedd för den man är och inte en diagnos klart framkommer. Svårigheter hur 

nära sjuksköterskan ska komma patienten har behandlats tidigare (Jackson & Stevensson, 

2000). Då framkom att det var en balansgång mellan att vara patientens vän, vänlig och 

professionell eller att vara mer distanserad till patienten. I studien av Jackson & Stevensson 

(2000) ingick även sjuksköterskors perspektiv och det framgick att de föredrog att utgå från 

att vara vänliga och professionella för att sedan kunna röra sig mot att vara patientens vän 

eller ett mer distanserat förhållningssätt till patienten. Den här studien har inte påvisat att 

patienterna upplevde problematik med en sådan balansakt utan de negativa erfarenheter 

som framkom var enbart när sjuksköterskan upplevdes vara för distanserad. När 

sjuksköterskan istället var mer av patientens vän upplevdes det som positivt. Vilket är mer i 

enlighet med Hörberg, Brunt & Axelsson, (2004) som betonar att vänskaplighet i 

vårdrelationen är av stor vikt för klienten. Kanske är det så att sjuksköterskor upplever 

problemet med att hålla rätt distans till patienter och ibland håller för stor distans för att 

skydda sig själva och vara på säkra sidan medans patienter enbart upplever problem när 

avståndstagandet blir större än de önskar. Även andra studier har visat på att sjusköterskor 

tenderar att snabbt distansera sig från patienterna och på så sätt undvek att ett personligt 

möte uppstod med följden att patienterna inte gavs möjligheten att få berätta sin historia och 

göra sig förstådda (Moyle, 2003). Omvårdnad är inte en ensidig process utan handlar om 

vårda med patienten där en ömsesidig påverkan sker (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

Kanske är det så att i mötet mellan sjuksköterska och patient förenas två möten till att bli ett 

när vårdare och den vårdade engageras och ömsesidigt påverkar varandra. Det i sin tur skulle 

då kunna utgöra fundamentet för ett personligt möte. 

Känslan av att inte bli hörd och att ens egen röst inte är värd att lyssna på leder till 

utanförskap. Att inte få vara delaktig innebär inte bara en kränkning utan också att man som 

patient försvagas och passiviseras. Det behöver inte röra sig om tvångsvård där patienten 

behandlas mot sin egen vilja för att kränkningen ska uppstå. En förutsättning för att kunna 

vara delaktig är att man får information om vad som sker och varför det sker. När en patient 

inte görs delaktig drabbas inte bara patienten utan även sjuksköterskan drabbas då det 

riskerar leda till motsättningar och konfrontation. Att få vara delaktig innebar inte bara att få 

vara med och påverka sin egen vård utan det kan också vara sjuksköterskan som delar med 

sig och öppnar upp för patienten att vara delaktig i sitt liv. När patienter inte görs delaktiga 

riskerar det att leda till att de mår sämre och känner rädsla och osäkerhet inför den vård de 

får vilket även tidigare studier visat (McCabe, 2004). För att kunna känna sig delaktig är det 

viktigt att förstå vad som händer. Inte bara med en själv utan även med den vård som ges och 

varför saker och ting sker. Att få förklarat vad som sker kan ha flera fördelar och vara till 



18 

hjälp för att övervinna rädsla och oro. Det kan också leda till att ett förtroende för 

sjusköterskan byggs upp (Moyle, 2003). När patienten görs delaktig kan det leda till ombytta 

roller. Patienten blir läraren och sjuksköterskan eleven. På så sätt kan sjuksköterskan och 

patienten ta reda på vad som behöver göras för att patienten ska klara av framtiden och nuet. 

När ett utbyte av erfarenheter uppstår riskerar sjuksköterskan att bli den som får ut mest av 

situationen och mötet även om det också är till gagn för patienten. Tidvattenmodellen 

betonar samarbete med patienten där patientens syn på vad som behöver göras utgör 

grunden för handlande. Vikten av att respektera patientens önskningar genom att försöka 

tillgodose de behov som patienten anser viktiga understryks (Barker & Buchanan-Barker, 

2005).  

En känsla av att vara missförstådd kan uppstå på grund av att patienter inte görs delaktiga. 

När en person inom psykiatrin känner sig missförstådd drabbas hela personen och skadan är 

svår att rätta till. Även tidigare studier har visat på svårigheterna att rätta till skadorna av att 

patienter känner sig missförstådda som människor (Gaillard m.fl., 2009). Om sjuksköterskor 

inte lyssnar till eller misslyckas med att förstå meningen i det som sägs känner patienter att 

de inte bryr sig (Forchuk & Reynolds, 2001). En förklaring till att patienter inte görs delaktiga 

kan vara att sjusköterskor distanserar sig till dem. Det i sin tur riskerar att leda till att fokus 

hamnar på symtom och läkemedelsbehandling och en förväntning att andra yrkesgrupper 

skulle se till patientens välmående (Moyle, 2003). Vikten av att göra patienter delaktiga har 

blivit allt mer påtaglig. Från att tidigare ha trott att professionella kan ”fixa” psykisk sjukdom 

har en förändring till tron att människor själva ska deltaga i och kanske till och med leda sin 

egen återhämtning skett (Barker & Buchanan-Barker, 2008). Den gjorda studien visade på 

erfarenheter av att deltaga i sin återhämtning samtidigt som det fanns en önskan och 

erfarenheter av att få hjälp och stöd att klara av livet i stunder när det kändes oöverkomligt 

att hantera. Andra gånger kände sig patienter inte delaktiga i vården och kunde då känna 

frustration, oro och osäkerhet. Följden kunde bli konfrontation eller ifrågasättande av sig 

själv som person. Inte heller kunde en förståelse för vad som skulle kunna vara till hjälp 

framöver byggas upp.  

Att varje människa är unik är det nog få som ifrågasätter. Att komma som patient till 

psykiatrin kan leda till att den känslan förloras. Erfarenheter som framkommit beskriver 

alltför ofta en bild av marginalisering där patienter upplevt det som om att de bara är en i 

mängden och en uppgift som ska klaras av innan nästa tills dagen är slut och sjuksköterskan 

kan lägga ytterligare en dag till lönekontot. Känslan av att vara ett objekt istället för 

människa blir inte mindre när patienter upplever sig bli bemötta som en diagnos istället för 

de personer de är. Det är stor skillnad mellan att behandla en diagnos och en människa. En 

diagnos är inte unik och skillnaden mellan två personer med olika diagnoser riskerar att vara 

mindre än likheterna mellan två personer med samma diagnos. Kanske är det därför som 

vikten av att få känna sig betydelsefull framkommit i studien. Patienter kräver att bli bemötta 

som unika individer (Shattell, Starr, & Thomas, 2007) Att som patient känna att 

sjuksköterskor inte bryr sig om mig som individ leder till frustration (McCabe, 2004). När 

patienter refereras till som diagnoser riskerar de att känna att diagnosen är deras enda 

igenkänningsfaktor och det som gör dem till dem de är (Gaillard m.fl., 2009). En 

förutsättning för att patienter ska kunna känna sig betydelsefulla är att de känner att det 

finns tid för dem. Att känna att sjuksköterskan är där bara för dem, åtminstone den relativt 
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korta stunden de ses bidrar också. Om sjusköterskan dessutom gör det där lilla extra när det 

behövs väcker det förvåning och kan ha stor betydelse både för mående i stunden och 

framöver. Det bidrar också till att patienten får en positivare syn på sjuksköterskan och 

känner uppskattning. När patienter känner sig ompysslade bidrar det till att väcka tanken att 

de kanske har ett värde. Någon gör en ansträngning för mig. Tiden som sjuksköterskan 

tillbringar med patienten kan vara den mest värdefulla tiden som finns. Frågan borde därför 

vara hur göra för att tillbringa mer tid med patienten? Sedan skulle nästa fråga kunna vara 

vad göra med tiden som tillbringas med patienten? Kanske skulle svaret på den sist nämnda 

frågan visa sig vara mer vardagliga aktiviteter istället för användandet av någon specifik 

behandlingsmetod. Kanske är det till och med möjligt att det är minst lika viktigt att tid 

tillbringas med patienter än vad som görs under den tiden. 

Även om tiden som en patient spenderar med en sjuksköterska inom psykiatrin är begränsad 

och relativt kort i förhållande till den tid som patienten tillbringar någon annanstans kan 

sjuksköterskan ha stor påverkan på hur vardagen fungerar. Att hela tiden behöva upprepa 

vad som sagts vid tidigare möten upplevdes betungande. Då uppstod en önskan om att 

sjuksköterskan åtminstone skulle kolla i journalen innan besöket för att kunna ta vid där det 

senaste slutade och fortsätta därifrån. Att som patient komma ihåg vad som hänt sedan förra 

kontakten kunde vara svårt, speciellt när det kunde gå månader mellan besöken. En hjälp 

kunde då vara att skriva dagböcker som man hade med sig och tog upp under besöken. Det 

kunde bidra till att sjuksköterskan kunde bilda sig en bättre bild av vad som hänt i patientens 

liv sedan förra besöket. Dessutom gav det en inblick i hur patienten tänkte vilket kunde leda 

till kreativa lösningar på hur framtida liknande situationer skulle kunna hanteras. Det 

förekom även att patienter läste sina dagböcker eller gick igenom skriftlig information som 

de fått tidigare. De tankar som funnits då och som kom tillbaka kunde sedan vara till hjälp 

för att hantera nuet. Patientens livsvärld och vad som behöver göras här och nu för att 

patienten ska kunna hantera nuet och framtiden bör vara i fokus. När relationen mellan 

sjuksköterska och patient upplevs givande kan det leda till att vardagen blir lättare att 

hantera och frustrationen över svårigheter som dyker upp i livet blir mindre. När relationen 

inte fungerar riskerar det i stället att leda till frustration, väntan och ovisshet som även går ut 

över vardagen. Om sjuksköterskans mål är att göra så lite som möjligt så att patienten själv 

ska klara av så mycket som möjligt och inte bli beroende av sjuksköterskan blir det en 

balansakt inte bara mellan att göra ”rätt” saker utan också att avväga när inte göra något alls. 

Till hjälp för den bedömningen finns patienten som existerar i sitt sammanhang. Att 

patienten existerar i ett sammanhang kanske blir tydligare och viktigare när vårdtiderna är 

längre vilket skulle kunna förklara att det inte framkom lika tydligt i en tidigare studie där 

vårdtiden snarare rörde sig om dagar istället för år (McCabe, 2004).  

För att patienterna skulle kunna känna att vården var meningsfull behövde de känna att de 

kom vidare och att vardagen blev lättare att hantera. Eftersom patienters problem med att 

leva ofta rör sig om problem med att hantera vardagen skulle hjälp från samhället kunna 

hjälpa dem att må bättre. Crowe (2002) är inne på ett liknande spår och föreslår att 

sjuksköterskor verksamma inom psykiatrin utvecklar färdigheter för att främja socialt 

ansvartagande. 



20 

6.2 Metoddiskussion 

Från början var studiens syfte att belysa unga vuxnas (18-24 år) upplevelser av kontakt och 

vård från sjuksköterskor inom psykiatrin. Under arbetets gång kom det att ändras till att 

belysa vad unga vuxna (18-24 år) beskriver som värdefullt i kommunikationen med 

sjuksköterskan. Omformuleringen gjordes då den slutliga formuleringen ansågs vara den 

som bäst beskrev studiens syfte. Informanterna i den här studien rekryterades från en 

psykiatrisk mottagning i Sverige. De urvalskriterier som sattes upp för att få deltaga i studien 

var begränsande så till vida att de uteslöt flera informanter vilket försvårade arbetet med att 

få tag i informanter. Det i sin tur ledde troligen till att det tog längre tid att få tag i 

informanter än vad det annars kanske hade gjort samt att antalet intervjuer ”bara” blev 3 st. 

Noterbart är dock att antalet intervjuer ändå faller inom ramen för det antal som 

ursprungligen söktes då ursprungsplanen var att göra 3-7 intervjuer. De snävare 

urvalskriterierna anses vara motiverade med tanke på de etiska ställningstaganden som 

gjorts. Trots att det i slutändan kanske ledde till att färre intervjuer hölls samt ett merarbete 

som följde för att få tag i informanter. Tack vare urvalskriterierna undveks att informanterna 

behövde känna att de anklagade någon specifik sjuksköterska när de berättade om negativa 

upplevelser i kommunikationen med sjuksköterskor vilket kan ha lett till att de vågade vara 

öppnare i sina berättelser. Det verkar också troligt att de ansträngningar som gjorts för att 

informanterna ska kunna känna sig trygga att dela med sig av sina erfarenheter har lett till 

att de varit mer öppna än de annars hade varit. Att erfarenheter från möte med andra 

yrkeskategorier än sjuksköterskor kommit med kan inte helt uteslutas trots att 

intervjuguiden och intervjun utformades och utfördes med åtanken att i möjligaste mån 

minska risken för att så skedde. Att informanterna tilläts berätta relativt fritt om sina 

erfarenheterledde till att det förekom att fokus för intervjun vid några tillfällen hölls på att 

tappas bort varvid informanterna påmindes om ämnet för intervjun vilket de också 

informerades om kunde ske innan intervjun startades. Oftast visade det sig dock att den 

bredare utsvävningen som tilläts innebar att det på slutet ändå tillkom material av vikt för 

studien. Om intervjun hade hållits inom striktare ramar är risken överhängande att de här 

väsentligheterna hade missats. Under intervjuerna fick kommunikation förklaras och 

definieras för informanterna. Om ett annat ord hade valts istället för kommunikation kanske 

det hade blivit tydligare för informanterna vad som efterfrågats. Risken hade då istället 

kunnat vara att de lagt in sin egen tolkning av ordets betydelse vilket hade kunnat leda till 

begreppsförvirring. Det faktum att intervjuerna hölls enskilt och att informanterna redan 

tidigare bekantat sig med lokalerna kan ha bidragit till att de kände sig mer bekväma under 

intervjuerna. Det är inte heller otroligt att det faktum att informanterna redan tidigare hade 

träffat intervjupersonen gjorde att de vågade ta steget och delta i studien. Intervjuernas 

innehållsmängd skilde sig markant mellan intervjuerna men det har känts av största vikt att 

allas erfarenheter ska vara representerade i studien. Därför har bland annat åtgärder som att 

se till att citat från alla intervjuer finns representerade i arbetet vidtagits. I efterhand känns 

det bra att veta att människor som kanske vanligtvis riskerar att marginaliseras och annars 

har svårt att få sin röst hörd har fått kommit till tals. Induktiv analys består av de tre faserna 

förberedelsefasen, organiseringsfasen och rapporteringsfasen. Vidare är innehållanalys en 

systematisk forskningsmetod som möjliggör en objektiv beskrivning av fenomen. Metoden 

har kritiserats för att vara för enkel och inte möjliggöra detaljerad statistik analys samt för att 
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inte vara tillräckligt kvalitativ. Trots kritiken har metoden etablerat sig inom 

vårdvetenskapen. Innehållsanalys har även sina fördelar då det är en flexibel och 

innehållskänslig metod som resulterar i mer än en förenklad beskrivning av data eller 

beräkningar (Elo & Kyngäs, 2008). Fördelarna med använd metod är att den resulterat i en 

djupare förståelse av det beskrivna fenomenet. Som analyseringsenhet valdes hela intervjuer 

vilket är i enlighet med rekommendationer (Elo & Kyngäs, 2008). Användandet av latent 

innehåll gjorde det bland annat möjlig att tolka om en erfarenhet var positiv eller negativ 

vilket inte på samma sätt hade varit möjligt med enbart det manifesterade innehållet. På så 

sätt kunde ett djupare resultat uppnås. 

Studiens vetenskapliga relevans har tidigare nämnts i metodkapitlet. Det intresse som 

informanterna visat när de blivit tillfrågade om deltagande i studien samt efterföljande 

kommentarer under och efter intervjuerna visar på att deltagarnas tyckte att studiens område 

var av vikt. Intresset för frågeställningen samt möjligheten att bidra till att vården framöver 

blir bättre upplevdes initialt vara grundmotiveringen till att deltaga. Efter intervjuerna 

framkom att det upplevdes skönt och av vikt att få berätta sin historia av hur de upplevt 

kommunikationen med sjusköterskan vid psykiatrisk vård. Ibland uppstod en lättnadskänsla 

av att fått möjligheten att dela med sig och prata om något som man innan inte berättat för 

någon. Teorin som utgjorde utgångspunkt för det studerade området visade på relevans med 

informanternas upplevelse. Sammanlagt bidrog det till att utöka studiens relevans då 

relevans handlar om att teorin som används är relevant för det studerade området. Om 

dessutom studien inte bara var av akademiskt intresse utan var angeläget även för deltagarna 

ökar studiens relevans (Sandgren, 2012). För att öka studiens tillförlitlighet och reliabilitet 

har analysprocessen och resultatet beskrivits med målet att ge läsaren en förståelse av hur 

analysen gjorts och de svagheter och styrkor som uppenbarats med vald metod. För att öka 

tillförlitligheten ytterligare användes citat från intervjuerna. Studiens överförbarhet kan vid 

en första anblick ses som låg men erfarenheter från flera städer och vårdformer förekommer 

vilket skulle kunna tänkas öka överförbarheten. Det faktum att det förekommer likheter med 

tidigare teorier och forskning som gjorts i andra kontext skulle också kunna stärka 

överförbarheten men för att kontrollera överförbarheten ytterligare föreslås ytterligare 

forskning inom området. Den valda metoden har dock fungerat för att svara på studiens syfte 

och slutsatsen dras att syftet uppnåtts. 

Svagheter med vald metod kan vara att den inte ger den absoluta sanningen utan resultatet 

ses som det bästa tillgängliga (Persson & Sundin, 2012). Vidare förutsätter metoden också att 

informanterna har erfarenhet av fenomenet som ska studeras. Vilket urvalsprocessen sökte 

säkerställa.  

6.3 Etikdiskussion 

De etiska reflektioner och åtaganden som gjordes efter dem kan ha lett till att informanterna 

kände sig trygga att kritisera kommunikationen i större grad än de annars kanske skulle ha 

gjort. Inga tecken på att intervjuerna ledde till att informanterna mådde sämre i och med de 

tankar, reflektioner och minnen som gicks igenom framkom. Snarare visades tecken på 
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uppskattning över att ha deltagit i intervjuerna med kommentarer såsom det här var första 

gången jag berättade om det här med undertonen att det känts bra att kunna göra det. 

Farhågor om att patienter skulle kunna ta skada av intervjuerna och må sämre på grund av 

de reflektioner som gjordes kom istället därmed till skam och inget som tyder på att 

principen att inte skada inte uppfyllts har framkommit. Snarare var det så att informanterna 

visade positiva reaktioner över att få berätta om sina erfarenheter med en förhoppning om 

att det i framtiden kan leda till bättre vård. I enlighet med informationskravet informerades 

patienter om studien både muntligt och skriftligt och fick sedan god tid att tänka på saken 

och komma med frågor innan de gav besked huruvida de önskade deltaga. Data hanterades i 

enlighet med konfidentialitetskravet. Totalt anses det etiska beaktanden som gjorts ha varit 

till gagn för studien och dess deltagare. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med studien är att belysa vad unga vuxna (18-24 år) beskriver som värdefullt i 

kommunikationen med sjuksköterskan. För att besvara syftet har en kvalitativ ansats 

använts. Tre informanter intervjuades vilket bidrog till att syftet kunde besvaras. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållanalys. De urvalskriterier som 

sattes upp för att få deltaga i intervjuerna verkar haft önskad effekt så till vida att 

informanterna kunnat framföra sina åsikter utan synbar rädsla för att drabbas av repressalier 

eller sämre vård i framtiden. I intervjuerna framkom betydelsen av personligt möte, vikten av 

att få vara delaktig, vikten att få känna sig betydelsefull samt att patienter inom psykiatrin 

existerar i ett sammanhang där de har ett liv utanför psykiatrin. Personligt möte handlar inte 

bara om att kontakten mellan sjuksköterska och patient är viktig utan det handlar också om 

att få kontinuitet så att en kontakt kan byggas upp. Att som patient bli sedd som person och 

kunna känna att det går att lita på någon är betydelsefullt. För att kunna känna sig delaktig 

gäller det att förstå vad som händer både i vården och med en själv. Ens synpunkter tas på 

allvar och en känsla av att bli hörd uppstår. Att vara delaktig kan också innebära ett utbyte av 

erfarenheter där samtalet inte enbart handlar om patienten utan även sjuksköterskan delar 

med sig av sina erfarenheter. Att känna sig betydelsefull innebär att bli ompysslad och få 

känna sig i fokus och en förutsättning för det är att det ges tid för patienten. Personer som 

kommer i kontakt med psykiatrin för att få vård har ett liv ”utanför” psykiatrin och hur 

kontakten inom psykiatrin utvecklas påverkar vardagen. Ett intressant och viktigt område för 

fortsatta studier skulle kunna vara hur sjusköterskor skulle kunna tillbringa mer tid med 

patienter och vilka hinder det finns idag när så inte görs. 

Sjuksköterskor inom psykiatrin har stor inverkan på patienters mående. Ibland i positiv 

riktning men alltför ofta blir kontakten destruktiv. När kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient inte fungerar som önskat ifrågasätts inte sjuksköterskans 

teoretiska kunskaper utan istället är det sjuksköterskan som person och dennes intentioner 

och motiv som ifrågasätts. Det verkar därför motiverat att lägga stor vikt vid dessa vid 

framtida rekrytering av sjuksköterskor inom psykiatrin och kanske borde det tas hänsyn till 
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dessa redan vid rekryteringen av sjuksköterskestudenter. Även utbildningen skulle kunna 

fokuseras mer på att hjälpa individerna att utveckla egenskaperna. 

 Några viktiga punkter att tänka på för att etablera en god kommunikation med 

patienten: Varför gör jag det här? 

Om jag accepterar att jag finner mening i att hjälpa andra ökar motivationen. 

 För vem gör jag det här? 

Om jag gör det för patienten torde patienten vara i fokus och ges den tid som behövs. 

 Vem har nyckeln? 

Om jag accepterar att den enda som har makt att åstadkomma en förändring är 

patienten kan en förståelse byggas upp för vad som behöver göras. 

 Vad händer om jag inte gör något? 

Om konsekvenserna av att inte agera är stora kan det vägleda mitt agerande likaså om 

konsekvenserna av att agera är obefintliga eller negativa. 

 Orkar jag göra det här? 

Att finnas till för patienterna ger mycket men kräver också en del, genom att hitta 

balans i livet kan orken räcka till flera. 

I framtiden kan det vara av vikt att fortsatta studier koncentrerar sig på patienters 

erfarenheter då det är dem som psykiatrin borde vara till för. Ett intressant område skulle då 

kunna vara hur kommunikationen med sjuksköterskor erfars i olika åldersgrupper samt om 

förväntningarna skiljer sig åt beroende på hur gammal man är. Även hur olika vårdformer 

påverkar skulle kunna vara intressant att ta reda på samt hur kommunikationen påverkar 

patienters hälsa och utgången av vården. Att studera hur sjuksköterskan kan tillbringa mer 

tid med patienter skulle också vara intressant. 
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BILAGA A INTERVJUGUIDE 

Intervjufrågor 

Kan du berätta hur du upplevt kommunikationen med sjuksköterskor? 

Hur har det påverkat ditt mående? 

Hur skulle kommunikationen kunna förbättras? 

Finns det något mer du vill tillägga? 

 

Förklaring kommunikations delar: 

Beröring: Att man blir berörd, visar att man bryr sig. 

Förbindelse: Engagemang eller att man lovar något.  

Meddelande: Att ge information eller besked. 

Delgivning: Delar med sig av t.ex. erfarenheter. 

Samfärdsel: Drar åt samma håll och inte lämnas ensam. 

 

Följdfrågor som kan användas till frågorna: 

Kan du ge något exempel? 

Kan du utveckla det? 

Vad kände du?  

Hur menar du? 

På vilket sätt då? 

 



 

 

BILAGA B TILLSTÅNDSFÖRFRÅGAN 

Akademin för hälsa, vård och 

välfärd 

Mälardalens högskola 

 

130921 

 

Till x,  

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

 

Jag heter Andrew Sharp och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form 

av en magisteruppsats. Syftet med min studie är att belysa hur unga vuxna i psykiatrisk vård 

upplevt kommunikationen med sjuksköterskan. 

 

Jag ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära att jag kommer att intervjua 3-7 patienter tillhörande mottagningen. Intervjuerna 

spelas in och beräknas ta 45-90 minuter per person. De kan komma att hållas i 

mottagningens lokaler. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och deltagarna  kan  dra sig ur när som helst utan förklaring. 

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid samt att ett rum 

för intervjuer kan komma att nyttjas. Fördelar hänger samman med att mottagningen får vara 

delaktig i studien och kan få återkoppling på resultatet. 

 



 

 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Studien förväntas bidra med en ökad förståelse av unga vuxna i psykiatrin. 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 

Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

 

Ytterligare information lämnas av 

Andrew Sharp,     Oona Lassenius 

Tel: x     Tel: x 

E-post: x    E-post: x 

  



 

 

BILAGA C TILLSTÅNDSBLANKETT 

Samtycke till genomförande av studien, ”hur unga vuxna i psykiatrisk vård upplevt 

kommunikationen med sjuksköterskan” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 

  



 

 

BILAGA D TILLFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE  

 

Tillfrågan om deltagande i studie ”hur unga vuxna i psykiatrisk vård upplevt 

kommunikationen med sjuksköterskan”. 

Jag heter Andrew Sharp och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk 

vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form 

av en magisteruppsats. Syftet med min studie är att belysa hur unga vuxna i psykiatrisk vård 

upplevt kommunikationen med sjuksköterskan. 

 

Min fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

 

Att delta i studien skulle för din del innebära att du blir intervjuad. Intervjun spelas in och 

beräknas ta 45-90 minuter. Intervjuerna analyseras sedan för att kunna dra slutsatser utifrån 

dem. 

Deltagande innebär att du avsätter 90 minuter av din tid för att bli intervjuad. Det är möjligt att 

du under den här tiden påminns om mindre önskvärda erfarenheter som du varit med om. 

Det är också möjligt att du minns trevliga erfarenheter du varit med om. Förhoppningen är att 

ditt deltagande ska leda till en ökad förståelse för ämnet och en bättre vård på mottagningen. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 

orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 

förvaras inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga 

uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer. 

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Oona Lassenius, se nedan.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Andrew Sharp, Sjuksköterska Oona Lassenius 

Tel: x  Tel:  x 

E-post:x  E-post: x   



 

 

BILAGA E SAMTYCKESBLANKETT 

Samtycke till att deltaga i studie, ”hur unga vuxna i psykiatrisk vård upplevt 

kommunikationen med sjuksköterskan”. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA,  jag vill delta i studien ”hur unga vuxna i psykiatrisk vård upplevt 

kommunikationen med sjuksköterskan”, och jag samtycker till att de uppgifter jag 

lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift    

 


