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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Blivande sjuksköterskor tycks ha en bristande förmåga att känna igen psykisk 
ohälsa, samtidigt ingår det i sjuksköterskans uppgifter att förebygga sjukdom och lindra 
lidande.  
Syfte: Syftet var att beskriva blivande sjuksköterskors resonemang om bemötandet av 
personer med nedstämdhet. 
Metod: En kvalitativ design i form av fokusgruppsintervjuer användes för att besvara 
studiens syfte. Tio stycken blivande sjuksköterskor intervjuades uppdelat på tre tillfällen med 
hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Datamaterialet spelades in, transkriberades och 
analyserades inspirerat av Graneheim och Lundmans beskrivning av en kvalitativ 
innehållsanalys. 
Resultat: De blivande sjuksköterskorna resonerade kring sjuksköterskans roll i bemötandet 
av personer med nedstämdhet. Även personerna med nedstämdhets roll benämndes för att 
förstå deras perspektiv i bemötandet. De beskrev även att det fanns olika faktorer som 
påverkar mötet, som kan ha flera olika betydelser. Följande kategorier framkom utifrån 
dataanalysen; Att inse betydelsen av mötet med personer med nedstämdhet, Att förstå att det 
finns flera faktorer som påverkar mötet med personer med nedstämdhet, Att se blivande 
sjuksköterskors roll i omvårdnaden med personer med nedstämdhet och Att förstå 
personernas situation när de känner nedstämdhet.  
Slutsats: Blivande sjuksköterskor önskar mer undervisning i psykiatri för att på så sätt bli 
rustade för att möta personer med nedstämdhet.  
 
Nyckelord: Bemötande, blivande sjuksköterskor, nedstämdhet, psykisk ohälsa, resonemang 

sjuksköterskeutbildning 
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Inledning 

Blivande sjuksköterskor bör ha en beredskap för att upptäcka samt känna igen psykisk ohälsa 

i form av nedstämdhet. Studier har visat att beredskapen samt denna förmåga behöver 

utvecklas ytterligare (Esmond-Seow et al., 2017). Hodgson, Dorothy och Peterson (2016) 

menar att det är av stor vikt att uppmärksamma eventuell nedstämdhet hos personer eftersom 

en utvecklad depression kan få betydande konsekvenser för personerna med nedstämdhet. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2017) är det väsentligt att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att kunna 

tillgodose varje persons behov för att därefter utveckla omvårdnad anpassad till den unika 

individen. Björkman, Angelman och Jensen (2008) beskriver samtidigt att sjuksköterskor 

inom somatiken har ett sämre förhållningssätt gentemot personer med psykisk ohälsa, i 

jämförelse med sjuksköterskor som jobbar inom psykiatrin. McCabe (2004) belyser att 

sjuksköterskan lägger större fokus på praktiska uppgifter, såsom provtagningar, än på 

kommunikationen mellan vårdgivare och person. Av denna anledning riskerar sjuksköterskan 

att inte se individen i sin helhet (ibid.).  

 

Att vara inlagd på sjukhus kan för individen innebära många konsekvenser. Konsekvenserna 

kan till exempel vara en känsla av psykosocial isolering från omvärlden men även en 

osäkerhet inför framtiden vilket i båda fallen kan framkalla nedstämdhet (Mago, Gomez, 

Gupta & Kunhel, 2006). En sådan oupptäckt nedstämdhet kan leda till onödigt lidande för 

personen. Av denna anledning är det av stor betydelse för den blivande sjuksköterskan att ha 

förståelse för innebörden av nedstämdhet för att kunna lindra det individuella lidandet. 

Genom att ta del av blivande sjuksköterskors resonemang kan förståelsen för deras beredskap 

inför kommande yrkesroll öka. Eftersom bemötande enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2008) är en central komponent i sjuksköterskans profession behövs en reflektion i vad ett 

gott respektive dåligt bemötande innebär i mötet med personer med nedstämdhet. Således är 

det betydelsefullt att beskriva blivande sjuksköterskors resonemang kring bemötandet av 

personer med nedstämdhet. Med Joyce Travelbees (1971) teori om mellanmänskliga 

relationer som grund, kommer patienter benämnas som personer i studien. 
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Bakgrund 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan ha en biologisk och/eller en psykosocial etiologi. Orsaker till 

ohälsotillståndet kan bland annat vara stress och brist på socialt stöd. De personer som lider 

av psykisk ohälsa kan vara drabbade av stress, utmattning, nedstämdhet och ångestsymtom. 

Personerna som är drabbade av psykisk ohälsa har i genomsnitt en förkortad livslängd med 25 

till 30 år (Skärsäter, 2012). Behandling mot psykisk ohälsa bör anpassas efter individuella 

behov. Vid en patientnära kontakt är det betydelsefullt att sjuksköterskan respekterar och har 

tillfredsställande möten med den drabbade. I många fall sker en kombinationsbehandling i 

form av psykofarmaka och någon form av terapeutisk hjälp (ibid.). 

  

Det finns ett samband mellan somatiska sjukdomar och psykisk ohälsa. Det finns även en viss 

svårighet att upptäcka psykisk ohälsa, som nedstämdhet, inom hälso- och sjukvården. 

Kardiovaskulära sjukdomar, som astma och diabetes kan ha somatiska symtom som kan 

gömma symtom för psykisk ohälsa (Ottosson, 2009). I samband med ökningen av antalet 

personer som lider av somatiska sjukdomar i samhället, ökar även frekvensen av psykisk 

ohälsa (Barnett, Mercer, Norbury, Watt, Wyke & Guthrie, 2012). Det finns inte heller någon 

evidens för att livskvalitén för personer med psykisk ohälsa har blivit bättre, trots en 

utveckling inom psykiatrisk vård (Rantanen et al, 2009). I en enkätstudie från 2001, gjord på 

en kohort bestående av 1003 inneliggande personer på olika somatiska avdelningar på ett 

sjukhus, visade det sig att nästan hälften av dessa led av psykisk ohälsa, såsom nedstämdhet 

(Diez-Quevedo, Rangil, Sanchez-Planell, Kroenke & Spitzer, 2001). 

  

Nedstämdhet 

Känslan av nedstämdhet kan uppstå i samband med sjukdom och är ett psykologiskt symtom 

som innebär att en person känner sig förstämd och dyster. Det är således essentiellt att 

sjuksköterskan är extra observant då personer drar sig undan sociala kontakter då det kan tyda 

på nedstämdhet (Edberg, 2014). Nedstämdhet kan enligt Worden (2006) en vara tecken på 

sorg och visa sig i olika former. Att en person gråter kan vara ett tecken på nedstämdhet, det 

är dock ingen nödvändighet. Det finns risk för att nedstämdheten förvärras och kompliceras 

på grund av att personer försöker hindra att känslan uppstår genom till exempel överdriven 

aktivitet eller förhindra gråt. Därför är det betydelsefullt att personen blir sedd och lyssnad på 

av sjuksköterskan (ibid.). 
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I Socialstyrelsens (2016) nationella riktlinjer för vård vid depression- och ångestsyndrom står 

det att nedstämdhet ett av de vanligaste symtomen på en depression (ibid.). För personer som 

drabbats av till exempel stroke kan nedstämdhet, till följd av ny livssituation, innebära 

försämrade behandlingsresultat. Personerna riskerar att få problem vid rehabiliteringen vad 

gäller ADL-förmåga men även överlevnad överlag efter sin stroke (Socialstyrelsen, 2011).  I 

en artikel om suicid hos äldre skriven av Garand, Mitchell, Detrick, Hijjawi och Pan (2006) 

står det att det är betydelsefullt för personen att sjuksköterskan frågar frågor som “Känner du 

dig nedstämd?” och “Har du känt dig så pass nedstämd att du tänkt på döden?” för att kunna 

vidta åtgärder. Författarna till artikeln menar vidare att nedstämdhet alltid bör 

uppmärksammas och kan ge sig tillkänna genom att personen verkar ointresserad eller ledsen 

(ibid.). 

 

Bemötande 

I mötet med personer som lider av psykisk ohälsa, som nedstämdhet, krävs det att 

sjuksköterskan visar empatiska förmågor gentemot de problem som kan vara svåra för 

personen. Vidare är det nödvändigt med ett holistiskt synsätt i bemötandet (Skärsäter, 2012). 

Holism innebär att helheten är större än summan av delarna. Fokus ska vara på människan i 

helhet och i interaktionen i omvårdnaden (Nordenfeldt, 1991). Sjuksköterskan ska ge 

omvårdnad på lika villkor och personen ska känna sig trygg i bemötandet enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Av den anledningen är det betydelsefullt att sjuksköterskan 

har förmåga att bemöta såväl fysiska som psykiska problem (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  

 

Bemötande kan ha flera olika tillvägagångssätt såsom kroppsspråk, ton vid kommunikation 

och handlingar. Det är ett inlärningstillfälle för både sjuksköterskan och personen på det vis 

att sjuksköterskan får en uppfattning av personens mående och personen får en uppfattning av 

sjuksköterskans intresse. Bemötande handlar om att lyssna, ge tid, möta en blick och att 

stanna upp för att finnas till. Bemötandet är en väsentlig faktor för personens upplevelse av 

kvaliteten på vården. Närvaro och uppmärksamhet är också grundläggande för ett bra 

bemötande (Engqvist, 2005). Enligt Zolnierek (2014) finns det olika faktorer påverkar 

relationen mellan sjuksköterska och patient; att ha tid, att vara tillgänglig, obrutna kontakter 

samt kontinuitet (ibid.). I Patientnämndens årsrapport för Stockholm län år 2017, visade det 
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sig att en stor del av klagomålen avsåg ett bristande bemötande. Dessa anmälningar utgjorde 

17 procent av sammanlagda 2112 ärenden på akutsjukhus inom Stockholm läns landsting 

(Patientnämndens förvaltning, 2018). 

  

I sjuksköterskans huvuduppgift och ansvarsområde omvårdnad ingår bland annat att främja 

hälsa och förebygga sjukdom samt lindra lidande. Det är nödvändigt att sjuksköterskan har 

förmåga att lyssna, känna samt visa empati vid mötet med personen. Sjuksköterskan ska tro 

på personens berättelser och resurser samt vara känslomässigt närvarande i samtalet (Holst, 

Sparrman & Berglund, 2003). Detta skapar förutsättningar för att personen ska utvecklas och 

växa in i en ny levnadssituation som kan möjliggöra en känsla av välbefinnande och trygghet 

(Berg, 2014). Enligt Apker, Propp, Zabava-Ford & Hofmeister (2006) bör sjuksköterskan ha 

förmåga att visa empati i sitt bemötande. Det är även angeläget att sjuksköterskan är 

professionell och kompetent i sitt bemötande och inte är dömande eller negativ i sin attityd 

(ibid.). Svensk sjuksköterskeförening (2017) hävdar i sin kompetensbeskrivning att en 

sjuksköterska är skyldig att ge omvårdnad grundad i en holistisk människosyn (ibid.). Det är 

betydande att sjuksköterskan känner till sina egna signaler samt det kroppsspråk som används 

i mötet med personer med psykisk ohälsa. Till exempel kan sjuksköterskan signalera att han 

eller hon är stressad i mötet (Wiklund-Gustin, 2017). 

 

Resonemang 

I sjuksköterskans uppgifter ingår att bedöma och bemöta personers behov av omvårdnad, 

således är det betydelsefullt att han eller hon kan tillämpa ett kritiskt tänkande (Branning, 

2008). Genom kritiskt tänkande utvecklar sjuksköterskan ett förhållningssätt där det ingår att 

se en situation, bedöma den, se behov och problem för att till slut fatta beslut om vilka 

åtgärder som krävs (Funkesson, Anbäcken & Ek, 2007). Nedstämdhet som inte blir upptäckt 

och åtgärdad kan leda till depression och ytterligare lidande för personen (Hodgson, Dorothy 

& Peterson, 2016). Att resonera innebär att presentera en förklaring till ett fenomen. Genom 

en diskussion kan olika argument ställas mot varandra och olika tankar och tänkbara lösningar 

uppkomma (Funkesson, Anbäcken & Ek, 2007). Fokusgruppsintervjuer ger möjlighet till 

diskussion kring ett fenomen (Wibeck, 2010). Genom att ta del av blivande sjuksköterskors 

resonemang kring bemötandet av personer med nedstämdhet kan en ökad förståelse kring 

deras beredskap inför kommande yrkesroll ges.  
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Att resonera innebär att redogöra för någonting (Blomberg & Wennerberg, 2015). Ett 

resonemang förklarar en tanke eller åsikt om något. Genom att redogöra åsikter och tankar 

samt hur dessa uppstått skapas ett resonemang. Att resonera ingår i en persons kritiska 

tänkande samt reflektionsförmåga (Eriksson och Hultman, 2014). Kritiskt förhållningssätt 

innebär bland annat att analysera och applicera kunskap på omvårdnaden samt att använda sig 

av relevanta resonemang i de situationer sjuksköterskan kan möta i sitt yrke (Scheffer & 

Rubenfeld, 2000). 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) bör sjuksköterskan ha förmåga att kritiskt 

reflektera över rutiner på sin arbetsplats samt sin egen förmåga att bemöta och ge omvårdnad 

(ibid.). Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har förmåga att tänka samt resonera kring sitt 

omvårdnadsarbete för att kunna ta beslut som är moraliska i situationer som är komplexa. 

Denna förmåga är essentiell i den personcentrerade omvårdnaden (Theodoridis, 2013). 

 

Sjuksköterskeutbildning 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) presenterar i sin Strategi för utbildningsfrågor att 

blivande sjuksköterskor behöver lära sig reflektera över sitt arbetssätt i förhållande till 

utveckling och forskning. Förbundet skriver vidare att det är nödvändigt för ett gott 

bemötande. Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) ska den blivande sjuksköterskan 

under sin utbildningstid lära sig identifiera personens behov samt ha förmåga att se personen i 

sin helhet. Blivande sjuksköterskor tycks enligt en studie ha stigmatiserande attityder i mötet 

med personer med psykisk ohälsa, trots sin utbildning (Halter, 2004). 

 

Det är betydelsefullt att sjuksköterskan får den kunskap som krävs för att bemöta personer 

med psykisk ohälsa (Blomberg & Hedelin, 2007). Idag är sjuksköterskeutbildningen tre år och 

består av såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Svensk sjuksköterskeförening (2010) 

skriver att sjuksköterskeutbildningen ska bestå av både verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

och teoretisk utbildning för att ge kompetenta sjuksköterskor. Kärnkompetenserna ska ligga 

till grund under hela utbildningen. Personcentrerad omvårdnad ingår i kärnkompetenserna och 

står för omvårdnad där personen blir sedd som en unik individ och får sina behov 

tillfredsställda (ibid.). Currie et al (2015) presenterar i en artikel att blivande sjuksköterskor 

snabbt lär sig vad personcentrerad vård innebär i sin utbildning. Studenterna har en 
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uppfattning om att det alltid är personen som vet bäst när det kommer till sin egen hälsa och 

att det är nödvändigt att lyssna på dem (ibid.). 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori handlar om mellanmänskliga aspekter inom omvårdnaden 

och bygger på en existentiell åskådning. Sjuksköterskan bör förhålla sig till patientens 

upplevelse av lidande istället för sin egen upplevelse av fenomenet. Travelbee förklarar 

lidande som ett grundläggande fenomen som alla individer förr eller senare stöter på. Det är 

en ofrånkomlig del i det mänskliga livet samtidigt som det är ett personligt fenomen och en 

erfarenhet. Lidande kan orsakas av förluster och minskad känsla av värde. Genom 

kommunikativa förmågor kan lidande lindras hos personer. För att på ett optimalt sätt möta 

personer med empati och omsorg menar Travelbee att rollerna som sjuksköterska och patient 

måste elimineras. På så sätt kan personen börja betrakta sjuksköterskan som en individ istället 

för en roll. Av den anledningen benämns patienter som personer i studien (Travelbee, 1971). 

 

Mellanmänskliga relationer 

Joyce Travelbee tar upp olika stadium i bemötandet som hon väljer att framhäva i sin 

omvårdnadsteori; första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig 

förståelse och kontakt. Första mötet sker då två individer möts för första gången, såsom 

sjuksköterska och patient. Detta möte präglas ofta av stereotyper och fördomar. Det är 

betydande att sjuksköterskan är medveten om hur dessa stereotypa uppfattningar kan 

uppfattas och tolkas av personen i mötet. Efterhand som denna interaktion växer så utvecklas 

sjuksköterskans och personens identiteter samt personligheter. I denna fas kan de stereotypa 

uppfattningarna försvinna och sjuksköterska-patient-bandet etableras. Empati handlar om en 

förmåga att kunna gå in, dela eller förstå någon annan individs känslomässiga tillstånd vid en 

speciell stund. En förutsättning för empati är att individerna har liknande erfarenheter av en 

situation. Sympatifasen är ett resultat av den empatiska fasen. Sympati är parallellt med en 

önskan att lindra lidande. Detta kännetecknas som en attityd, ett sätt att tänka och en känsla 

som har möjlighet att kunna kommuniceras till personen. I den femte och avslutande fasen 

uppstår en ömsesidig kontakt. För att kunna förstå vad omvårdnad är och begreppets 

innebörd, måste förståelse finnas för mötet mellan sjuksköterska och person - hur 

interaktioner upplevs (Travelbee, 1971). 
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Då blivande sjuksköterskor kan ha en bristande förmåga att känna igen och uppmärksamma 

psykisk ohälsa (Esmond-Seow et al., 2017), behövs studier kring hur blivande sjuksköterskor 

resonerar kring bemötandet av personer med nedstämdhet. Theodoridis (2013) menar att det 

är betydelsefullt med förmågan att resonera kring sitt omvårdnadsarbete för att kunna ta beslut 

i komplexa situationer, som sjuksköterskan ställs inför (ibid.). Kunskapen är viktigt för att 

erhålla en djupare förståelse för utbildningens innehåll och utmaningar.  

Syfte 

Syftet var att beskriva blivande sjuksköterskors resonemang om bemötandet av personer med 

nedstämdhet.  

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats. Kvalitativ design lämpar 

sig vid studier då forskaren vill samla kunskap om erfarenheter och upplevelser. Den 

kvalitativa designen vill undersöka vad människor tycker, tänker och känner (Olsson och 

Sörensen, 2011).  

 

Urval och rekrytering 

Urvalet bestod av tio blivande sjuksköterskor. De rekryterades från terminerna ett, två, tre, 

fyra och sex. Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna vid rekryteringstillfället 

skulle vara blivande sjuksköterskor på Blekinge tekniska högskola. Blivande sjuksköterskor 

från termin fem exkluderades då de var kurskamrater till författarna. Ett bekvämlighetsurval 

valdes vid rekryteringen. Då tiden var begränsad och inklusionskriterierna få kunde det enligt 

Polit och Beck (2012) vara lämpligt att använda sig av ett bekvämlighetsurval. 

  

Blivande sjuksköterskor kontaktades via läroplattformen It´s learnings meddelandefunktion. 

Samtliga studenter erhöll ett informationsbrev (Bilaga 1), som förklarade studien och angav 

tillvägagångssätt vid intresse av att delta. I informationsbrevet fanns det även instruktioner 

kring preliminär tidpunkt och plats för intervjuerna. Morgan (1997) hävdar att fokusgrupperna 

och deras storlek bör anpassas efter arbetets storlek och frågan om tid. Wibeck (2012) menar 
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att desto mindre en fokusgrupp är desto större känsla av samhörighet och inflytande för 

deltagarna. 

 

De blivande sjuksköterskorna som rekryterades till intervjuerna studerade på Blekinge 

tekniska högskola (u.å.), som i sin programinformation för sjuksköterskeutbildningen 

beskriver att studenterna under första året kommer ut i VFU vid två tillfällen. Följande år 

består också av VFU-placeringar vid tre olika verksamheter (primärvård, somatik och 

psykiatri). Lärosätet skriver vidare att hela utbildningen präglas av kärnkompetenserna och 

beskriver personcentrerad vård som personers rätt att bli bemötta utifrån individuella behov 

(ibid.). 

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Sammanlagt intervjuades tre grupper 

med tre till fyra studenter i varje grupp vid tre olika tillfällen. Intervjuerna gjordes under 

vecka 10 och 11, år 2018. Metoden används med fördel vid insamling av personers tankar, 

tycke samt olika perspektiv av ett visst ämne (Dahlin-Ivanoff, 2017). Syftet med 

fokusgruppsintervjuer är att lyfta fram det deltagarna tycker är essentiellt inom ämnet 

(Wibeck, 2010). Fokusgrupper lämpar sig vid empiriska studier (Polit och Beck, 2012). En 

pilotgrupp bestående av kurskamrater till författarna intervjuades före de riktiga intervjuerna 

för att säkerställa att intervjufrågorna gav svar som svarade på studiens syfte samt för att testa 

inspelningsinstrument. Genom en pilotintervju gavs även en bild över tidsåtgången för 

intervjun. Intervjun spelades in och transkriberades efteråt för att ge en tydlig bild över 

tillvägagångssättet för transkription vid de riktiga intervjuerna.  

 

Före intervjuerna presenterade moderatorn studiens syfte samt förtydligade att alla tankar och 

åsikter var välkomna under intervjuerna. Före intervjuerna fick deltagarna även skriva på en 

samtyckesblankett (Bilaga 3). I samtyckesblanketten fanns information om frivillighet med 

studien, rätten att när som helst avbryta deltagandet samt betydelsen av utlovad 

konfidentialitet. Samtliga deltagare skrev under samtyckesblanketten och gav därmed sitt 

medgivande. I samtyckesblanketten fick deltagarna även svara på bakgrundsfrågor. 

 

Fokusgruppsintervjuerna följde en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 2) vilket enligt 

Danielsson (2012) innebär att intervjufrågorna sedan tidigare är bestämda men att moderatorn 
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har möjlighet att byta ordning på frågorna för att få ett bättre flöde i intervjuerna. Kristensson 

(2014) menar att den oerfarna intervjuaren med fördel kan använda sig av en semistrukturerad 

intervjuguide (ibid.). Båda författarna närvarande under intervjuerna i rollerna som moderator 

och observatör. Moderatorn ledde intervjuerna och såg till att alla kom till tals under 

diskussionerna. Moderatorn såg även till att alla frågor besvarades. Observatören ansvarade 

för inspelningsinstrumentet och såg till att moderatorn kunde fokusera på själva intervjun, 

genom att finnas till för eventuella oförutsedda händelser (Krueger & Casey, 2000). 

 

Intervjuerna genomfördes på Blekinge tekniska högskola i förhandsbokade grupprum och 

spelades in med inspelningsinstrument för att minimera risken att gå material förlorat. 

Intervjuerna varade mellan 20 och 45 minuter, sammanlagt 95 minuter. Medelvärdet för 

intervjuernas längd var 31,6 minuter. Det inspelade materialet transkriberades ordagrant med 

även hostningar, skratt och pauser noterade.  

 

Dataanalys 

Det transkriberade materialet analyserades inspirerat av Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys med en manifest ansats. Manifest ansats innebär att innehållsanalysen arbetar 

textnära med insamlad data och beskriver de uppenbara komponenterna i texten, utan någon 

form av tolkning av innehållet. Varje intervju utgjorde en analysenhet, det vill säga det 

transkriberade materialet som skulle analyseras. Intervjuerna lästes igenom enskilt ett flertal 

gånger för att få en god bild över innehållets helhet. Efter genomläsning diskuterades 

innehållet i varje analysenhet. Därefter togs meningsenheter ut som svarade mot syftet, detta 

gjordes gemensamt och diskuterades. Trovärdigheten ökar desto fler forskare som är överens 

om en tolkning av innehållet. Utvalda meningsbärande enheter skrevs in i tabeller för att 

underlätta vidare analysprocess (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

De meningsbärande enheterna kondenserades sedan ner till sin essens. Vid kondensering 

reducerades meningsenheterna och onödig text eliminerades. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är det nödvändigt att kärnan i meningen består efter kondenseringen. Efter 

kondenseringen abstraherades texten och försågs med en kod, som underlättade vidare arbete 

med analysen. Allt material skrevs sedan ut i pappersform för sortering. Genom att para ihop 

koder som ansågs höra samman bildades underkategorier, och sedan kategorier. Exempel på 

de olika stegen för innehållsanalysen finns att se (Bilaga 4).  
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Etiska överväganden 

I rapporten God forskningssed skriven av Vetenskapsrådet (2011) beskrivs de olika krav som 

finns på öppenhet inom forskning, som ska bedrivas utan att någon kommer till skada eller bli 

avslöjade. För att förhindra detta är det väsentligt att i tidigt skede bestämma vad som ska 

lovas deltagarna angående bland annat konfidentialitet (ibid.). Helsingforsdeklarationens 

forskningsetiska principer har legat till grund under studiens gång. Deklarationen används vid 

forskning som inkluderar människor. Principen för deklarationen är att omsorgen om en 

individ går före intresset för studien (World medical association, 2013). 

 

I informationsbrevet fick deltagarna information om att studien är frivillig att delta i. De fick 

även information om att de var garanterade konfidentialitet, vilket innebär att materialet samt 

deras personuppgifter hanterades varsamt för att inte röjas. Allt material har förvarats på en 

lösenordsskyddad dator i ett låst skåp. Endast författarna samt handledare för arbetet har haft 

tillgång till materialet under studiens gång. Varje intervjudeltagare har fått en egen siffra i 

samband med transkriberingen, vilket gör att data inte kan härledas till en specifik person. Vid 

citering i arbetet har samma metod använts för att inte röja deltagarnas identitet.  

 

Vid intervjutillfället fick deltagarna muntlig information om studien. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är det betydelsefullt att deltagare till en intervju får såväl skriftlig som 

muntlig information, som är begriplig och lättförstådd. En samtyckesblankett (bilaga 3) 

användes för att garantera deltagandet i studien. Blanketten delades ut till samtliga deltagare 

före intervjuerna för att säkerställa att de fått rätt information kring studien och att de har rätt 

att avbryta sitt deltagande när som helst utan att förklara anledningen varför. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) bygger samtyckeskravet på deltagarnas rätt att bestämma över sin 

medverkan. Källström (2012) menar att en samtyckesblankett kan vara till fördel för att 

säkerställa att samtliga deltagare fått information samt förstått den. 

 

En självgranskning genomfördes innan studiens start. Självgranskningen, intervjuguide, 

informationsbrev till blivande sjuksköterskor och samtyckesblankett skickades i god tid till 

Etikkommittén Sydost för granskning. Etikkommittén såg inga etiska hinder med studien och 

kunde garantera dess etiska lämplighet. Efter utlåtande (EPK	465‐2018) (bilaga 5) justerades 

bland annat informationsbrevet till de blivande sjuksköterskorna. Därefter gavs studien 
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godkännande och tillstånd av proprefekt Peter Anderberg, Blekinge tekniska högskola, att 

genomföras och rekrytering påbörjades därpå (Bilaga 6).  

Resultat 

Deltagarkaraktäristika 
Sammanlagt deltog tio blivande sjuksköterskor i studien, varav tre stycken män och sju 

stycken kvinnor. Åldern för deltagarna varierade mellan 19 och 26 år (medelålder = 22,6 år, 

medianålder = 23,5 år). Tre av deltagarna studerade i termin ett, fyra deltagare i termin tre och 

tre deltagare i termin fyra. 

  

Resultat av innehållsanalys 

Analysen resulterade i fyra kategorier: Att inse betydelsen av mötet med personer med 

nedstämdhet, Att förstå att det finns flera faktorer som påverkar mötet med personer med 

nedstämdhet, Att se blivande sjuksköterskors roll i omvårdnadens med personer med 

nedstämdhet och Att förstå personens situation när han eller hon känner nedstämdhet. Till de 

fyra kategorierna finns sammanlagt 13 underkategorier som belyser blivande sjuksköterskors 

resonemang om bemötandet av personer med nedstämdhet (Figur 1).  

 

Figur 1. Presentation av kategorier och underkategorier. 
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Att inse betydelsen av mötet med personer med nedstämdhet 

Blivande sjuksköterskors tankar kring nedstämdhet 

De blivande sjuksköterskorna beskrev känslan av nedstämdhet som att vara dyster, nere, 

tystlåten och ledsen med ett humör som skiljer sig från hur det är normalt sätt. Vid 

nedstämdhet kan det vara svårt för personen att se glädje utan känslan av nedstämdhet tar 

över. Det kan vara svårt att finna livsglädje. Det kan räcka med dålig sömn så kan det 

innebära att en person känner sig nedstämd, vilket alla kan drabbas av. Det kan även bero på 

att en person vid tidpunkten går igenom någonting jobbigt. 

  

”Man kan ju påverkas av olika faktorer, som miljön eller vädret. Om det 

är mulet så kanske man blir mer nedstämd än om det är sol ute”  

(Student 9). 

  

De blivande sjuksköterskorna presenterade att tiden för nedstämdhet är individuell, känslan 

kan bestå en längre tid och ibland en kortare tid. Det kan både vara en stark känsla och en lätt 

känsla, det svårt att sätta fingret på. Genom att titta på mimiken kan nedstämdhet 

uppmärksammas, det syns i ögonen att någon är nedstämd menade de blivande 

sjuksköterskorna. Ett tecken på nedstämdhet kan vara att personen inte gör saker som de i 

vanliga fall brukar. De blivande sjuksköterskorna i samtliga fokusgrupper var överens om att 

nedstämdhet kan finnas i olika grader och att det inte behöver betyda att en person är 

deprimerad. 

  

Svårigheter att tyda nedstämdhet 

Då nedstämdhet är en känsla som är svår att sätta fingret på kan det enligt de blivande 

sjuksköterskorna även vara svårt att upptäcka. Det kan vara svårt överlag att tyda psykisk 

ohälsa. Det som uppfattas som nedstämdhet kan vara personens vanliga rytm. Det kan bli en 

svårighet då personen är nyinkommen på en sjukhusavdelning för exempel. Personen kan visa 

utåt att allt är bra medan det egentligen finns något som tynger dem. Det är lättare att uttrycka 

smärta än nedstämdhet. Vissa personer vill visa det öppet medan andra försöker låsa in sina 

känslor. Alla signalerar olika, det går inte att leta efter samma tecken hos alla människor. 

  

”Men om du liksom har ont i benet är så det liksom objektivt. Att man kan 

avpersonifiera det liksom. Och om man har någon psykisk, om man 
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känner sig nedstämd, då är det ju hela människan. Då är det personligt 

också. Och det vill man kanske inte berätta om man inte riktigt känner 

personen eller personalen” (Student 10). 

  

Att uppmärksamma ett fysiskt symtom är lättare än ett psykiskt höll samtliga av de blivande 

sjuksköterskorna med om. Hade personer i större utsträckning kunnat uttrycka hur de kände 

psykiskt skulle det bli lättare för sjuksköterskan att bemöta. 

  

Blivande sjuksköterskors tankar kring bemötande 

De blivande sjuksköterskorna i intervjuerna beskrev att bemötande är någonting stort som kan 

vara riktat mot personer men även situationer. Bemötandet blir som en helhet av vad en 

person signalerar, säger och förhåller sig kroppsmässigt. Det kan ses som ett samspel mellan 

kommunikation och kroppsspråk. Alla bemöter på olika sätt enligt de blivande 

sjuksköterskorna. 

  

”Det känns när man gjort ett gott bemötande. Då känns det på något sätt 

att… “shit, det här var trevligt, det här gick bra” och då ska personen jag 

pratat med känna samma sak” (Student 3). 

  

Blivande sjuksköterskors tankar kring dåligt bemötande 

De blivande sjuksköterskornas definition av ett dåligt bemötande dominerades av resonemang 

om hur personer med nedstämdhet inte var i fokus i mötet med sjuksköterskan. Att endast 

fysiska problem var i fokus och inte personen i sin helhet. Motsatsen till personcentrerad vård. 

Det finns flera delar av en person att ta hänsyn till i bemötandet, att glömma delarna bidrar till 

ett dåligt bemötande. De blivande sjuksköterskorna menade att ett dåligt bemötande var att 

inte anpassa sig till individens förutsättningar och på så sätt förutsätta att personen klarar med 

än vad han eller hon egentligen gör. Vidare beskrev de blivande sjuksköterskorna att stress 

och tid var någonting som kunde påverka bemötandet till det negativa. 

  

”Eller håller på med andra sysslor samtidigt. Du kan prata så håller jag 

på med något annat samtidigt. Det visar inte att man egentligen lyssnar 

och om jag står och pratar med någon i nacken om jag är nedstämd så 

känns det kanske inte så bra” (Student 6). 
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Stress och tidsbrist var ett återkommande ämne i samtliga intervjuer. Att vara distraherad och 

inte ta sig den tid som krävs i mötet med en person med nedstämdhet var enligt de blivande 

sjuksköterskorna ett dåligt bemötande. 

  

Låter sjuksköterskan sina egna tankar och åsikter kring ett ämne, som nedstämdhet, styra 

bemötandet kan det leda till att personer med nedstämdhet känner skam. Eller att gå in med 

samma inställning till varje person. De blivande sjuksköterskorna resonerade även kring att ett 

dåligt bemötande kan uppstå till följd av rädsla för responsen, i form av till exempel frågor, 

från personen. 

  

Att förstå att det finns flera faktorer som påverkar mötet med personer med 

nedstämdhet 

Kommunikationens betydelse 

De blivande sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att se till det allmänna måendet och vad 

personen kommunicerar i bemötandet. Kommunikationen är nödvändig att anpassa efter 

personens röstläge, kroppsspråk och gensvar. Till exempel ska sjuksköterskan inte komma in 

med jättehög röst och visa sig jätteglad inför någon som är nedstämd. Sjuksköterskan ska vara 

tålmodig i sin kommunikation och helst fråga personen om dess mående ett flertal gånger, den 

femte gången kanske personen berättar hur det egentligen ligger till. Enligt de blivande 

sjuksköterskorna är det inte farligt att fråga om en person är nedstämd eller ledsen. Det är 

angeläget att våga prata om saker som kan kännas jobbiga. De blivande sjuksköterskorna 

redogjorde även för vikten av att känna av personens sinnesstämning. Vid utebliven eller 

oväntad respons bör inte sjuksköterskan fortsätta ställa frågor. 

  

”Du får ju anpassa din information. Du kan inte bara tuta på och säga 

allt du har att säga, utan där får du vara lyhörd” (Student 1). 

  

Sjuksköterskan bör vara öppen i sin kommunikation och redo att ta in personens svar. Språket 

ska vara tydligt och lättförståeligt för personen. Signaler som kroppshållning och vad 

personen faktiskt säger är bra att ta hänsyn till. Enligt de blivande sjuksköterskorna är det 

också väsentligt att se signaler som kan tyda på huruvida en person vill prata om någonting 

eller inte. Att till exempel vända ryggen till kan vara en signal på att personen vill vara ifred, 
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samtidigt kan det vara ett rop på hjälp. Det är bra att prata med någon utomstående som inte 

lägger vidare värderingar i vad som egentligen sägs enligt de blivande sjuksköterskorna. 

  

Betydelsen av erfarenhet, kompetens och utbildning 

Erfarenhet och antalet år arbetade inom vården kan ha betydelse för bemötandet. Enligt de 

blivande sjuksköterskorna har sjuksköterskor som jobbat länge i vården ett mer adekvat 

bemötande än personer som jobbat en kortare tid. Genom att iaktta äldre kollegor lär de 

blivande sjuksköterskorna hur ett väl genomfört bemötande ska gå till. Vidare menade de att 

personligheten och bakgrunden har betydelse för bemötande. Även faktorer som hänt 

sjuksköterskan kan påverka agerandet i olika situationer. Ingen är mer än människa menar de 

blivande sjuksköterskorna. Redan innan utbildningens start har de blivande sjuksköterskorna 

ett visst bemötande, som ligger i personligheten. Det vårdande sättet och bemötandet formas 

av erfarenheter. 

  

”Jag tror att det är någonting som man också har mycket av i bagaget, 

hur man själv är som sjuksköterska och hur man själv är som människa. 

Om man har lätt för att kommunicera, om man har lätt för att prata, om 

man har den här kunskapen av att känna av situationen, känna av hur 

människor beter sig och varför de gör och mår på ett visst sätt”  

(Student 3). 

  

Sjuksköterskans fingertoppskänsla och kunskap har betydelse för bemötandet. Kunskap kring 

psykisk ohälsa är nödvändigt i mötet med personer med nedstämdhet för att kunna ge 

“vettiga” svar på frågor. Sjuksköterskeutbildningen ökar medvetenheten kring det egna 

bemötande. Att läsa om bemötande ger insikt. Kunskap om personcentrerad och 

evidensbaserad vård är betydelsefullt, att hålla sig uppdaterad kring den senaste kunskapen 

och att upprätthålla rätt kompetens. 

  

I sjuksköterskans kompetens ingår det att vara inkännande och kunna läsa av både personen 

framför samt situationen för att därefter bemöta. Utbildning i personcentrerad vård bidrar till 

denna typ av medvetenhet enligt de blivande sjuksköterskorna. 
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Närvaro och tillgänglighet i mötet 

Enligt de blivande sjuksköterskorna kan närvaro i mötet med personen ha betydelse för 

bemötandet. Att inte vara frånvarande och stressad i mötet. Personen ska veta att där finns 

personer som finns där för att lyssna och finnas till, på så sätt kan personen våga öppna sig 

och prata om sina känslor. Enkla redskap, såsom att sätta sig bredvid och visa sig tillgänglig, 

kan användas för att ge intrycket av öppenhet för ett samtal. 

  

De blivande sjuksköterskorna redogjorde för att det inte alltid behövs ett samtal, det räcker 

ofta med att finnas där både psykiskt och fysiskt för personen, som en axel att luta sig mot 

eller en hand att hålla i. Om personen vill prata om något så ska det finnas möjlighet till det 

och då ska sjuksköterskan agera stöd eller “bollplank”. Vill personen inte prata för stunden 

ska sjuksköterskan lämna för en stund och sedan komma tillbaka. Beror nedstämdheten på en 

viss händelse som inträffat och tynger personen så ska det finnas någon som kan ge tröst. 

  

Arbetsplatsens miljö och resurser har betydelse 

De blivande sjuksköterskorna beskrev att det kan vara svårt att bygga en relation till samt att 

kunna uppmärksamma signaler hos personer med nedstämdhet. De tyckte också att en 

kontinuitet med samma sjuksköterska var av stor betydelse eftersom det är svårare att öppna 

upp sig för ny personal hela tiden, framförallt när det var mycket personalskifte. Bemötandet 

ändras också från att personen inkommer och beroende på hur länge de är där så bemöts de på 

ett annat sätt och att bemötandet ändras över tiden som personen är på avdelningen. 

  

De tyckte också att det ska finnas tid till att kunna ställa frågor och att kunna skapa nätverk. 

De blivande sjuksköterskorna tyckte också att familjen spelade en betydelsefull roll i 

tillfrisknandet eftersom de resonerade att om man har familjen bakom sig så finns det goda 

möjligheter att må bra och att prata med anhöriga eftersom de märker störst skillnad på 

personens mående. Vidare menade studenterna att det kan vara bra att ta övriga 

teammedlemmar i vårdkedjan till hjälp i mötet med personer med nedstämdhet. Bland annat 

för personen ska få ventilera känslor med utomstående och att exempelvis få samtala med en 

kurator för att utreda anledningarna till nedstämdheten hos individen. 

  

Studenterna resonerade kring att privatlivet och arbetslivet påverkar bemötandet. Vidare 

menade de att i arbetslivet kan personalens relationer på arbetsplatsen påverka bemötandet 

mot patienter. Överbeläggningar och personalbrist kan vara faktorer som påverkar 
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bemötandet. Resonemangen fortsätter med att sjuksköterskan ska kunna sätta sig ner och ha 

tid för personen och att bemötandet får ta den tid som det tar. Vidare tog de upp att 

bemötandet kan bli försämrat om sjuksköterskan är stressad eftersom han eller hon då inte kan 

sitta ner eller lugna patienten. Patienterna kan känna av dessa signaler och känna att de stör 

sjuksköterskan i hans eller hennes arbete. Studenterna ansåg att om sjuksköterskan är stressad 

finns det inte tid att uppmärksamma signaler som kan tyda på nedstämdhet. 

 

Att se blivande sjuksköterskors roll i omvårdnaden med patienten med 

nedstämdhet 

Att lyssna med alla sinnen 

De blivande sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att vara öppen i sitt bemötande och se 

till samtliga av personens signaler. Personer med nedstämdhet kan behöva att någon sätter sig 

ner i lugn och ro och lyssnar in vad som sägs, det kan i vissa fall vara behandling nog.  

 

”Lika mycket som man tar ett blodprov och puls och termometer så fråga 

’hur mår du?’ och faktiskt inte nöja sig med bara ett bra” (Student 6). 

 

Genom att i början av ett samtal signalera att “ja, men jag hör dig” resonerade de blivande 

sjuksköterskorna att det kan vara en god väg till att få ta del av personen känslor och tankar. 

Vid samtliga intervjuer belyses betydelsen av att lyssna på personen och ha ett öppet 

förhållningssätt i mötet. Ett öppet förhållningssätt betydde enligt de blivande sjuksköterskorna 

att visa sig intresserad för personernas berättelser och att visa sin existens och hjälp. 

 

Betydelsen av personcentrerad vård 

I frågorna kring ett gott bemötande framgick resonemang kring personcentrerad vård. 

Personer har olika behov och olika sätt att vara vilket är väsentligt för sjuksköterskan att ta 

hänsyn till i sitt bemötande; att anpassa sitt bemötande efter personen.  

 

”Man måste sätta sig in i patientens situation och tänka på det”  

(Student 1). 

 

Respekten för personens integritet är betydelsefull att ta i beaktande i bemötandet. För att 

tillämpa en god omvårdnad krävs det ett gott bemötande, anpassat efter behov och önskemål. 
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Alla människor är olika och sjuksköterskan bör ta hänsyn till personens förmågor och läsa av 

vad personen vill. Det är mycket information att ta in för att få en bra bild över hur en person 

kan tänka sig vilja ha det och den informationen är nödvändig för bemötandet.   

 

Bemötandet ska vara anpassat efter personen och dennes bakgrund. Det ska även vara 

anpassat efter vad personen har för individuella behov. Som sjuksköterska går det inte att gå 

in med samma inställning till alla personer, utan det krävs anpassning. De blivande 

sjuksköterskorna beskrev att bemötandet även bör anpassas efter relationen till personen. Vid 

en längre relation med en person är det okej att dra ett skämt men är det första gången ett 

möte sker bör kontakten vara avvaktande. Det är enligt de blivande sjuksköterskorna inte bra 

att gå in till en person utan att först känna av personens stämningsläge och situationen i sig.  

 

Det betydelsefullt att hamna i “jämnläge” med personen. Genom att anpassa sin information 

till mottagaren skapas det ett samspel som är betydelsefullt för bemötandet. Det är väsentligt 

att se till människan och inte sjukdomen. De blivande sjuksköterskorna förklarar att det är 

viktigt att skapa en trygghet, som personen kan vara bekväm med. De blivande 

sjuksköterskorna resonerade vidare att genom att visa att de kan lita och prata med oss så kan 

en trygghet etableras, vilket är en förutsättning för den personcentrerade vården.  

 

Betydelsen av personliga värderingar i den kommande professionen 

De blivande sjuksköterskorna beskrev att sjuksköterskan bör bemöta andra som de själva vill 

bli bemötta. Det är essentiellt att tillåta sina känslor hos sig själv oavsett kön eller roll i 

samhället eftersom det är tabubelagt med det psykiska måendet och att alla individer är olika i 

olika situationer. Det är väsentligt med ett öppet klimat med familj och vänner kring psykisk 

ohälsa och nedstämdhet. Det ska vara okej att vara psykisk sjuk. Acceptansen bör öka i 

samhället kring ämnet. De blivande sjuksköterskorna resonerade kring att sjuksköterskans 

personliga grundvärdering är viktig, att ha en medmänsklig syn och att ingen är mer värd än 

någon annan.  

 

De blivande sjuksköterskorna beskriver att själva ordet bemötande kan vara positivt laddat 

eftersom de har själva haft en positiv upplevelse av att bemötas. Vidare beskriver de även att 

personliga värderingar kan vara präglade av en dålig uppväxt som exempelvis resulterar i att 

bemötandet blir dåligt och att bemötandet kan få en negativ klang. De blivande 

sjuksköterskorna förklarade att det är väsentligt med kunskap om sig själv och medicinsk 
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kunskap samt att dessa bör få samspela. Privatlivet kan påverka sjuksköterskans bemötande. 

Har sjuksköterskan en god grundinställning till att nedstämdhet, eller psykisk ohälsa överlag, 

är accepterat så kan detta även att spridas vidare till andra.   

 

Att förstå personens situation när han eller hon känner nedstämdhet 

Svårighet att visa sig nedstämd 

De blivande sjuksköterskorna beskrev att det är svårt att känna sig nedstämd eftersom att 

personen kan känna sig i en utsatt situation där personen är blottad och utelämnad, vilket 

innebär att de kan känna sig förbigångna och utelämnade. Vidare så beskrev studenterna även 

att de önskar ett öppnare samhälle där individer kan prata hur de verkligen mår och att det är 

viktigt att förmedla information och kunskap om att det är okej att vara nedstämd. 

 

Betydelsen av genus 

De blivande sjuksköterskorna förklarade att mycket är beroende på kön och ålder men att 

kvinnor ska klara av att vara en supermänniska och för att vara det så kan kvinnan inte vara 

nedstämd. Vidare resonerade de blivande studenterna om att sjuksköterskan kan ha svårt att 

nå män på samma sätt som med kvinnor. Män kan ha svårare att visa sig nedstämda och att 

visa sig nedstämd som man kan ses som en svaghet. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då syftet var att beskriva blivande sjuksköterskors resonemang, tillämpades en kvalitativ 

design. Polit och Beck (2012) anser att en kvalitativ design kan vara lämplig för att genom 

diskussion och utbyte av erfarenheter få fram resonemang kring ett fenomen. För att välja 

lämplig metod till en studie menar Wallengren och Henricson (2012) att det först bör läsas 

rapporter och vetenskapliga artiklar som berör ämnet. På så sätt ringas problemet in och 

beslutet kan tas huruvida det finns tillräckligt med material för en litteraturstudie eller om 

annan metod lämpar sig. Då det fanns få artiklar som beskrev blivande sjuksköterskors 

resonemang kring bemötande, så uteslöts alternativet att göra en litteraturstudie baserad på 

vetenskapliga artiklar. 
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Deltagarna rekryterades enligt ett bekvämlighetsurval vilket är en tidseffektiv metod för att få 

tillgång till deltagare menar Kristensson (2014). Det kan även finnas risker med att använda 

sig av ett bekvämlighetsurval eftersom deltagarna rekryteras från samma kontext och det 

riskerar bli mindre variation (ibid.). Då studien planerades var det tänkt att endast rekrytera 

deltagare från termin fyra eftersom svarsfrekvensen tordes vara högre och urvalet därmed 

skulle behövas begränsas. Det var även tänkt att intervjua sammanlagt 15 stycken studenter 

uppdelat på tre tillfällen. Då endast ett fåtal svarade på informationsbrevet förkastades denna 

idé och samtliga av de blivande sjuksköterskorna på skolan blev förfrågade om deltagande. 

Blivande sjuksköterskor i termin fem exkluderades. Enligt Kristensson (2014) är det bra att 

sträva efter variation i urvalet då det bidrar med en spridning av uppfattningar och upplevelser 

som rör fenomenet (ibid.). När urvalet utökades ökade även variationen på deltagare då de 

kom från olika terminer. På så sätt hade de blivande sjuksköterskorna olika teoretisk kunskap 

kring bemötande och varit ute på olika praktikplatser. Tre stycken elever studerade i termin ett 

och hade därmed endast gått på sjuksköterskeprogrammet i ett fåtal veckor. Då syftet var att 

intervjua blivande sjuksköterskor överlag ansågs detta inte påverka resultatet negativt. 

Anledningen till att blivande sjuksköterskor i termin fem inte blev tillfrågade var för att de var 

kurskamrater till moderatorn och observatören för studien. Enligt Krueger och Casey (2009) 

är det önskvärt att moderatorn och deltagarna inte känner varandra eftersom deltagarna kan 

associera moderatorn med en specifik inriktning eller åsikt vilket kan påverka deras svar.  

 

Deltagarnas ålder varierade mellan 19 år och 26 år. Tidigare yrkeserfarenhet efterfrågades inte 

i bakgrundsfrågorna då intresset var att samla in resonemang kring bemötandet oavsett 

tidigare yrkes- och utbildningserfarenhet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar 

varierande kön, ålder och erfarenheter trovärdigheten för en studie och är att föredra (ibid.). 

70 procent av deltagarna var kvinnor. Samtidigt är majoriteten av Sveriges sjuksköterskor 

kvinnor enligt Statistiska centralbyrån (2007), därmed ansågs deltagarna representera 

populationen som skulle undersökas. Då samtliga studenter studerade på Blekinge tekniska 

högskola fanns det risk att deltagarna kände varandra sedan tidigare och gick i samma klass. 

En fokusgrupp bestående av personer som känner varandra kan ha både fördelar och 

nackdelar och enligt Krueger och Casey (2009) är det en situation som kan vara svår att 

undvika. En fördel är att det skapas en förtroendefull miljö eftersom deltagarna kan relatera 

till varandras kommentarer i stor utsträckning. Klimatet kan även påverkas på ett negativt sätt 

på så sätt att vissa av deltagarna i en grupp enbart talar till varandra och utesluter resterande 

personer (Ahrne & Svensson, 2011). Intervjuerna ansågs inte bli negativt påverkade av att 



25 
 

fokusgruppsdeltagarna i vissa fall kände varandra, tvärtom kunde de relatera till och diskutera 

varandras tankar och resonemang kring ämnet eftersom de kom från samma 

sjuksköterskeutbildning. Samtliga av de blivande sjuksköterskorna deltog aktivt i 

diskussionerna och visade intresse för ämnet, vilket tycks vara logiskt då de tidigare anmält 

sitt intresse att delta i en intervju. Anledningen till att endast blivande sjuksköterskor från 

Blekinge Tekniska Högskola intervjuades beror på att de var mest tillgängliga eftersom det 

inte fanns möjlighet att rekrytera från ytterligare lärosäten på grund av studiens begränsade tid 

och omfattning.    

 

Danielsson (2012) hävdar att för att erhålla förståelse kring ett fenomen är intervjuer en 

lämplig metod. Totalt intervjuades tio blivande sjuksköterskor indelat på tre 

fokusgruppsintervjuer med tre respektive fyra studenter i varje grupp. En traditionell 

fokusgrupp består av 10-12 deltagare enligt Krueger och Casey (2009). Då moderatorn och 

observatören för studien inte hade tidigare erfarenhet av att hålla i fokusgruppsintervjuer och 

då svarsfrekvensen från tillfrågade blivande sjuksköterskor var bristande togs beslutet att 

intervjua mindre grupper. Enligt Wibeck (2010) kan fokusgrupper med färre deltagare delge 

en känsla av inflytande och samhörighet vilket blir mer bekvämt. Det underlättar även för 

moderatorn som får lättare att leda gruppen om den inte är så stor (ibid.).  

 

Genom semistrukturerade intervjuer fick de blivande sjuksköterskorna fritt redogöra och 

reflektera kring tankar och åsikter samtidigt som svaren riktades mot syftet. Då intervjun ska 

riktas mot ett visst ämne kan enligt Polit och Beck (2012) en semistrukturerad intervjuguide 

med fördel användas. Detta eftersom det kan vara svårt att förutsäga intervjudeltagarnas svar 

på frågorna (ibid). Graneheim och Lundman (2004) menar att en intervjuguide stärker 

giltigheten för en studie. Rollerna som moderator och observatör delades upp. Att intervjuarna 

har olika ansvarsområden är fördelaktigt eftersom moderatorn då endast behöver ha fokus på 

frågorna som ska ställas (Kvale och Brinkmann, 2009). Trost (2010) beskriver att det kan vara 

en nackdel att ha två personer som intervjuar eftersom det då finns risk för att 

intervjudeltagarna känner sig i underläge.  

 

Veckan innan intervjuerna gjordes en pilotintervju för att säkerställa att frågorna gav svar på 

studiens syfte och ungefärlig tidsåtgång. Enligt Kristensson (2014) bör inspelningsutrustning 

testas i förväg för att säkerställa deras funktion och förhindra komplikationer vid 

intervjutillfället. Intervjuerna var beräknade att ta cirka 45 minuter men tog i snitt 31,6 
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minuter. Enligt Polit och Beck (2012) beror kvalitén på intervjuerna huruvida erfarenhet 

intervjuarna har av intervjustudier. Snittiden kan därmed bero på oerfarenhet av att intervjua. 

Intervjuerna genererade rik data, därmed ansågs tiden vara tillräcklig. Vid transkribering var 

det tydligt att svaren från de olika intervjuerna var snarlika och upprepande och därmed hade 

datamättnad uppnåtts.  

 

Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger för att få en förståelse för 

materialet i sin helhet. Materialet diskuterades därefter för att jämföra förståelse och tolkning 

av dess innehåll. Att diskutera materialet stärker studiens trovärdighet enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Vid dataanalysen användes Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod 

med manifest ansats. En manifest ansats lämpar sig då den inte ställer samma krav på insikt 

och kunskap samt lämpar sig vid oerfarenhet i jämförelse med latent ansats. Vid kodning och 

kategorisering är det svårt att undvika en viss tolkning av materialet (ibid.). 

 

Studien har utgått efter trovärdighetsbegreppen; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

verifierbarhet. Dessa är betydelsefulla att ta hänsyn till i kvalitativa studier (Mertens, 2011). 

Då samtliga intervjuer lästes igenom var för sig för att sedan diskuteras tillsammans för att 

förstå innebörden och helheten i materialet styrktes tillförlitligheten. Denna process kallas 

även för triangulering och då riskerar resultatet inte att bli påverkat av enskild persons 

förståelse. Tillförlitligheten styrks även eftersom dataanalysen noggrant beskrivs i metoden 

(Graneheim och Lundman, 2004). Överförbarhet står för huruvida studien kan användas i 

andra sammanhang. Genom att ge läsaren en grundlig beskrivning av deltagarna i studien 

styrks överförbarheten. Studien kan användas i andra syften, som andra program där 

bemötande är en betydande del av professionen och utbildningen. Verifierbarhet står för 

huruvida resultatet kan bekräftas i data (Polit & Beck, 2012). Att materialet skrevs ut för 

genomläsning och diskuterades gemensamt för att utifrån egen bedömning skapa en 

gemensam uppfattning styrker verifierbarheten. Även citering i texten konfirmerar 

verifierbarheten. Pålitlighet handlar om i vilken grad resultatet stämmer överens med vad 

respondenterna beskrivit. Det inspelade materialet transkriberades i samband med att 

intervjuerna ägt rum, därmed stärks pålitligheten (Mertens, 2011). 

 

 

 

 



27 
 

Resultatdiskussion  
Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters resonemang om bemötandet av personer med 

nedstämdhet. Utifrån följande underkategorier kommer resultatet diskuteras mot litteratur 

samt Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga relationer: Genus har betydelse, Betydelsen 

av personliga värderingar i den kommande professionen och Betydelsen av erfarenhet, 

kompetens och utbildning.  

 
Genus har betydelse 

I resultatet framkom det att de blivande sjuksköterskorna ansåg att genus, det sociala könet, 

har betydelse för hur en person kan visa sig nedstämd för sjukvårdspersonal. Både kvinnor 

och män kan ha svårt för att visa sig nedstämda då det anses vara en svaghet med psykisk 

ohälsa. Hjärnkoll (2012) presenterar i en rapport att tre av fyra med psykisk ohälsa har försökt 

hålla sitt tillstånd hemligt för omgivningen vilket bekräftar de blivande sjuksköterskornas 

resonemang kring tabun över psykisk ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) lider fler 

kvinnor än män av nedsatt psykiskt välbefinnande. Denna fakta bekräftar resultatet där de 

blivande sjuksköterskornas tankar kring kvinnans svårighet att visa sig nedstämd framkom. 

Kvinnan kan enligt de blivande sjuksköterskorna inte visa sig svaga eftersom de ska vara en 

“supermänniska” i vardagen. Ottosson (2009) presenterar i sin författning att kvinnan i 

realiteten och i de flesta fall ansvarar för hem och hushåll vilket leder till dubbel belastning i 

jämförelse med männen, som inte har den typen av ansvarsområde, samtidigt presenterar 

Skärsäter (2012) att psykisk ohälsa kan bero på stress (ibid.). Nedstämdhet är en vanlig 

reaktion vid stress menar Worden (2006).  

 

Kvinnor kan ha en mer komplex sorgereaktion än män (American Psychiatric Association, 

2013). Risken för att nedstämdheten förvärras och kompliceras mer ökar om sorgen 

förhindras av personen. De blivande sjuksköterskorna resonerade kring att det kan det 

förekomma eftersom nedstämdhet och psykisk ohälsa uppfattas som en svaghet. Av den 

anledningen bör sjuksköterskan finnas till för personen och som ska bli hörd och få utlopp för 

sina känslor (Worden, 2006).  

 

Enligt Pellmer-Wramner, Wramner och Wramner (2017) får personer redan vid barnsben sin 

roll i samhället. Flickor har specifika förväntningar utifrån deras kön, som att de ska vara 

mjuka och snälla. Förväntningarna skiljer sig från synen på pojkarna, som förväntas vara 

starka och tuffa (ibid.). De blivande sjuksköterskorna redogjorde för att män har svårt för att 
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visa sig nedstämda i jämförelse med kvinnor. De menade att det är svårare att nå ut till män 

och deras psykiska ohälsa jämfört med kvinnor. Familjesituation och socioekonomisk status 

för individen har betydelse för den psykiska ohälsan. Män har visat sig ha svårigheter att visa 

psykisk ohälsa eftersom de inte vill visa sig svaga (Franch, Escribà-Agüir, Benach & 

Artazcoz, 2018), vilket bekräftar de blivande sjuksköterskornas resonemang kring mäns 

svårighet att visa nedstämdhet.  

 

Betydelsen av personliga värderingar i den kommande professionen 

De blivande sjuksköterskorna presenterade vikten av att ha en medmänsklig syn och bekräftar 

Travelbees teori genom att beskriva betydelsen av att ha ett öppet klimat kring psykisk ohälsa 

för att eliminera tabun kring ämnet. Joyce Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan behöver 

förhålla sig till personens upplevelse av lidande utan att lägga några egna värderingar i dess 

betydelse. Förr eller senare kommer alla människor enligt Travelbee (1971) att stöta på ett 

lidande. I de flesta fall präglas det första mötet, patient och sjuksköterska emellan, av 

fördomar och stereotyper. Av den anledningen är det betydelsefullt att sjuksköterskan är väl 

medveten om sina egna värderingar och fördomar för att de ska kunna elimineras och inte 

påverka mötet negativt (ibid.). De blivande sjuksköterskorna menade att de personliga 

grundvärderingarna har betydelse för bemötandet av personer med nedstämdhet. Bland annat 

menade de att psykisk ohälsa är någonting tabubelagt. Genom att medvetandegöra denna 

förutfattade mening hos sig själv kan sjuksköterskan ändå etablera ett sjuksköterske-patient-

band enligt Travelbee (1971).  

 

Det holistiska synsättet är betydelsefullt för sjuksköterskans bemötande. Det menar Skärsäter 

(2012), som vidare beskriver att det krävs empatiska förmågor från sjuksköterskan i mötet 

med personer med nedstämdhet. Att empati är nödvändigt i bemötandet bekräftas av Holst, 

Sparrman och Berglund (2003), som beskriver att sjuksköterskan bör ha empati samt en tro på 

personens berättelser (ibid.). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) har personliga 

värderingar betydelse för hur sjuksköterskan integrerar sin personlighet i bemötandet. En 

förutsättning för att agera med en etisk medvetenhet är att uppmärksamma och göra sig 

medvetna om egna värderingar. Genom att resonera kring etik och förhållningssätt 

medvetandegörs andras och egna värderingar (ibid.). Enligt de blivande sjuksköterskorna har 

personliga värderingar en betydande roll i mötet med personen. Vidare menade de att det är 

bra med självkänsla, att känna till sitt eget agerande i olika situationer. Holm (2009) menar att 

sjuksköterskan inte ska påverkas av egna värderingar och vara professionell i mötet med en 
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person. Det innebär enligt författaren att bland annat vara medveten om sitt egna behov samt 

känslor (ibid.). Enligt Svensk sjuksköterskeförenings upplaga av ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2014) ska samtliga sjuksköterskor utföra jämlik vård. Rättvis tillgång och 

fördelning till vården ska upprätthållas genom att bevara sjuksköterskeprofessionens 

värderingar som är lyhördhet, respektfullhet, medkänsla, integritet och trovärdighet (ibid.). 

Har sjuksköterskan en negativ inställning till psykisk ohälsa kan det enligt de blivande 

sjuksköterskorna ha betydelse för bemötandet av personer med nedstämdhet. 

 

Betydelsen av erfarenhet, kompetens och utbildning 

I resultatet framkom det att de blivande sjuksköterskorna ansåg att de fått större förståelse för 

bemötandets betydelse efter att de påbörjat sjuksköterskeutbildningen. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) beskriver att sjuksköterskeutbildningen ska präglas av 

kärnkompetenserna, dit personcentrerad vård tillhör som står för att sjuksköterskan ska se och 

bemöta personen som en unik individ. De blivande sjuksköterskorna poängterade vikten av att 

hålla sig uppdaterad kring ny kunskap för att upprätthålla rätt kompetens och då kunna 

bemöta personen efter dennes behov. De visade sig även vara präglade av personcentrerad 

vård, som de läst om i majoriteten av kurserna under sjuksköterskeutbildningen. I en artikel 

skriven av Currie et al (2015) lär sig blivande sjuksköterskor snabbt vad personcentrerad vård 

innebär under utbildningens gång (ibid.). 

 

I resultatet framkom det att de blivande sjuksköterskorna ansåg att personligheten hos 

sjuksköterskan kan ha betydelse för bemötandet av nedstämda personer. De menar vidare att 

sjuksköterskans bakgrund kan ha betydelse. Om det är någonting som hänt sjuksköterskan 

tidigare kan det påverka agerandet vilket de blivande sjuksköterskorna hävdar kan bli ett 

problem. Enligt Machintosh (2007) skapar ofta sjuksköterskan en professionell version av sig 

själv. Det hjälper till att skydda sjuksköterskan från att bli psykiskt belastad av händelser från 

arbetet och hjälper även till att hantera olika situationer i sin yrkesroll på ett professionellt 

sätt. På så sätt kan sjuksköterskan koppla bort privatlivet på jobbet (ibid.).  

 

Enligt Halter (2004) tycks blivande sjuksköterskor ha en stigmatiserande attityd gentemot 

personer med nedstämdhet eller annan psykisk ohälsa. Resultatet påvisade dock att de 

blivande sjuksköterskorna var medvetna om att psykisk ohälsa kan vara tabubelagt och inte 

helt accepterat i samhället. De redogjorde personligen inte för specifika egna stereotyper kring 

psykisk ohälsa, utan tydliggjorde däremot sin medvetenhet kring att det kan förekomma. Det 
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kan bero på deras utbildning och medvetenhet kring personcentrerad vård; att möta personer 

som specifika individer med individuella behov. De blivande sjuksköterskorna redogjorde för 

att kunskap kring olika ohälsotillstånd, även psykisk ohälsa, är betydelsefullt för att kunna 

bemöta personer med nedstämdhet på bästa sätt. I en studie framkom det att endast hälften av 

sjuksköterskorna har adekvat kunskap om psykisk ohälsa, som exempelvis nedstämdhet. 

Enligt författarna till studien bör kunskap gällande psykisk ohälsa erbjudas även på 

arbetsplatserna för att förbättra bemötandet mot dessa personer (Mihiret, Bedaso, Ayano & 

Ebrahim, 2016). 

 

Joyce Travelbee (1971) tar upp att lidande är en erfarenhet som alla individer någon gång i 

livet kommer att uppleva. Wangensteen, Johansson & Nordström (2008) menar att 

sjuksköterskor tycker om utmaningar i sin nya yrkesprofession eftersom det ger erfarenhet. På 

så sätt erfar sjuksköterskorna även lidande på olika sätt och kan använda det i sitt bemötande 

av personer med nedstämdhet. De blivande sjuksköterskorna menade även att erfarenhet ger 

ett bättre bemötande vilket bekräftar Travelbees (1971) teori, som handlar om att bland annat 

sjuksköterskans empatiska förmåga byggs upp genom erfarenheter från privatlivet och de 

olika personer sjuksköterskan möter i sin profession.  

 

Slutsats 

Resultatet av studien visade att de blivande sjuksköterskorna resonerade kring flera faktorer, 

som kan ha en betydande roll i bemötandet av personer med nedstämdhet. Erfarenheter från 

möten i olika situationer samt olika typer av lidande ger sjuksköterskan en ökad empatisk 

förmåga, som har betydelse i mötet med personer med nedstämdhet. Psykisk ohälsa kan 

upplevas som tabu, vilket kan vara en faktor till att det inte blir upptäckt av sjuksköterskan. 

Både kvinnor och män kan uppleva nedstämdhet som en svaghet, vilket kan göra det svårt för 

sjuksköterskan att hjälpa personen. Sjuksköterskeutbildningen ger de blivande 

sjuksköterskorna kunskap kring psykisk ohälsa, vilket motverkar en stigmatiserande attityd 

kring ämnet. Utbildningen ger även kunskap kring personcentrerad vård vilket är nödvändigt 

att känna till i bemötandet av personer med nedstämdhet. 

 

Klinisk tillämpbarhet 
 
Kunskap kring nedstämdhet och dess innebörd är en förutsättning för att motverka 

stigmatisering bland blivande sjuksköterskor. I studien visade det sig att blivande 
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sjuksköterskor önskar mer undervisning i psykiatri samt hur sjuksköterskor ska bemöta 

personer med nedstämdhet. Således kan studien användas som ett incitament till mer 

utbildning inom psykiatri på grundutbildningen för sjuksköterskor. På så sätt gör det att 

blivande sjuksköterskor blir bättre rustade inför kommande möten med personer med 

nedstämdhet.  

 

Vidare forskning  
 
Då antalet personer med psykisk ohälsa ökar i samband med ökningen av personer med 

somatiska sjukdomar är det betydelsefullt att vidare forskning kring ämnet görs. Vidare 

forskning bör fokusera på att uppmärksamma tabun kring psykisk ohälsa för att eliminera den. 

Skulle den upplevda skammen av att visa sig nedstämd försvinna skulle fler kunna få den 

hjälp som behövs för att lindra lidandet. Mörkertalet för personer som är nedstämda kan vara 

stort på grund av tabun vilket det också bör forskas om. Liknande studier kan göras på andra 

sjuksköterskeutbildningar på en nationell nivå för att jämföra resultaten mot varandra.  

Självständighet 

Isa Karlsson och Calle Lindskog har haft ett gemensamt ansvar för studien och har haft ett 

gott samarbete under hela arbetsprocessen. Informationsbrevet till de blivande 

sjuksköterskorna på Blekinge tekniska högskola författades av Isa och samtyckesblanketten 

författades av Calle. Informationsbreven skickades av Isa ut till samtliga terminer på 

sjuksköterskeprogrammet och därför hade Isa även kontakt med de blivande deltagarna som 

önskade delta i studien. Vid samtliga intervjuer var Isa moderator och Calle observatör, 

eftersom det ansågs fungera vid första intervjun och båda kände sig bekväma i rollerna. 

Transkriberingen gjordes var för sig. Första och sista intervjuerna transkriberades av Isa. 

Andra intervjun transkriberades av Calle. Varje intervju utgjorde en analysenhet och lästes 

enskilt igenom av både Isa och Calle. Övrigt analysarbete diskuterades och gjordes 

gemensamt. Samtliga kapitel av arbetet har gemensamt författats och diskuterats fram av Isa 

och Calle. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

 
Information om intervjustudie i syfte att beskriva sjuksköterskestudenters 

resonemang om bemötande av nedstämda patienter 
 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie som görs för att beskriva sjuksköterskestudenters 
bemötande av nedstämda patienter. Nedstämdhet är vanligt hos patienter som blir inlagda på 
en sjukhusavdelning. Detta till följd av den känsla av isolering och osäkerhet som kan finnas 
inför framtiden. Psykisk ohälsa är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige enligt Folkhäso-
myndigheten. Av denna anledning är det av stor vikt att uppmärksamma eventuell 
nedstämdhet hos patienterna. Under vår sjuksköterskeutbildning får vi lära oss vikten av ett 
gott bemötande och vi vill genom fokusgruppintervjuer ta reda på hur sjuksköterskestudenter 
tänker om bemötandets betydelse i patientmötet. Intervjufrågorna kommer vara kopplade till 
begreppet nedstämdhet för att få svar på vårt syfte. Vi är endast intresserade av era 
uppfattningar och tankar och inte av specifika patientfall.  

 
En fokusgruppintervju innebär att du kommer att intervjuas tillsammans med minst fyra andra 
sjuksköterskestudenter, som också går i termin tre och fyra på Blekinge tekniska högskola, 
med ledning av oss. Tillsammans kommer vi att diskutera bemötande relaterat till nedstämda 
patienter. Intervjuerna kommer att spelas in och all information kommer att behandlas med 
konfidentialitet. Detta innebär att era namn kommer att bytas ut i transkriptionen 
(renskrivningen) av intervjuerna och att inspelningsmaterialet kommer att förvaras på en 
lösenordskyddad data i ett låst skåp. Det transkriberade materialet kommer att raderas vid 
studiens slut. Med andra ord kommer dina svar att behandlas så att inga obehöriga kan ta del 
av dem. Examensarbetet kommer till sommaren att publiceras på Diva.org (Digitala 
Vetenskapliga Rådet) vilket ger dig möjlighet att läsa det färdiga arbetet. 
 
Intervjuerna kommer att äga rum på Blekinge tekniska högskola under veckorna 10,11 och 12 
beroende på när du och resterande studenter har möjlighet att delta. Tiden för intervjun 
beräknas ta från cirka 45 minuter upp till en timme. Räkna med en dryg timme. Deltagandet 
är frivilligt och du har rätt att avbryta och ångra intervjun när som helst utan att förklara 
anledning.  
 
Vi är två sjuksköterskestudenter från sjuksköterskeprogrammet på Blekinge tekniska 
högskola, som under vårterminen 2018 kommer att skriva vårt examensarbete i omvårdnad. 
Har du några frågor och funderingar angående ditt deltagande eller studien är du välkommen 
att kontakta oss eller vår handledare för mer information.  
Karlskrona 2018-03-01 

Bilaga 2 

  

Student 
Isa Karlsson 
Tel. 0763473631 
iska16@student.bth.se 

Student 
Calle Lindskog 
Tel. 0708358712 
calb16@student.bth.se 

Handledare 
Ingrid Weiber 
Tel. 0455 385451 
ingrid.weiber@bth.se 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett  

 

       

Samtyckesblankett 

Härmed samtycker jag att delta i studien ”Sjuksköterskestudenters resonemang om bemötande 

av nedstämda patienter - en kvalitativ fokusgruppsintervjustudie”.  

Jag är informerad om deltagandet är helt frivilligt och att jag som deltagare garanteras 

konfidentialitet samt att resultaten kommer framställas som ett sammanställt resultat där inga 

individuella svar kan kopplas till någon enskild individ. Jag som deltagare har även blivit 

informerad att jag kan när som helst avbryta mitt deltagande under studien utan att några 

frågor blir ställda. Jag är även informerad och godkänner att intervjuerna kommer att spelas in 

på band. 

Ort och datum 

……………………………………………………… 

Underskrift 

……………………………………………………… 

Bakgrundsfrågor 

I samband med deltagandet i studien så vill vi även veta lite bakgrundinformation och ber dig 
svara på följande frågor: 

 Kön ………………………. 

 Ålder …………………….. 

 Termin …………………… 

 

 

Bilaga 4 

 

 

Student 
Isa Karlsson 
Tel. 0763473631 
iska16@student.bth.se 

Student 
Calle Lindskog 
Tel. 0708358712 
calb16@student.bth.se 

Handledare 
Ingrid Weiber 
Tel. 0455 385451 
ingrid.weiber@bth.se 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

 Kan ni beskriva för oss vad nedstämdhet är för er? 

 Vad tänker nu kring ordet bemötande? 

 Hur tycker nu att ett bemötande ska se ut gentemot nedstämda patienter? 

 Vad tänker nu om ett gott bemötande? 

 Vad tänker ni om ett mindre got bemötande? 

  

Följdfrågor  

 Kan du utveckla ditt svar? 

 Vill du berätta mer? 

 Kan du ge något exempel? 
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Bilaga 4 – Steg för innehållsanalys 

 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Sen är ju psykiskt mående 
lite mer, eller enligt min 
upplevelse är det mer 
tabubelagt än fysiskt 
mående 

Psykiskt mående är 
mer tabubelagt än 
fysiskt mående  

Tabu mer 
psykiskt mående 
jämfört med 
fysiskt mående  

Betydelsen av 
personliga 
värderingar i 
den kommande 
professionen 

Att se blivande 
sjuksköterskors 
roll i 
omvårdnaden 
med patienter 
med 
nedstämdhet 

Personen kanske bara 
behöver prata av sig och 
bara det kan vara en 
behandling nog. 

Om personen 
behöver prata av sig 
kan det vara 
behandling nog. 

Att prata av sig 
kan vara 
behandling nog. 

Att lyssna med 
alla sinnen 

 

Precis som jag anpassar 
kanske ett bemötande efter 
vilka signaler som personen 
jag möter signalerar och på 
så sätt blir det ett samspel 
oss emellan 

Jag anpassar 
bemötande efter 
personens signaler 
och på så sätt blir det 
ett samspel oss 
emellan  

Anpassat 
bemötande efter 
signaler skapar ett 
samspel 

Betydelsen av 
personcentrerad 
vård  

 

Alltså om de ser att 
sjuksköterskan är stressad. 
Så vågar de kanske inte 
säga vad de egentligen vill 
för de vill inte ha hennes tid 
för hon är stressad och då 
förblir de tysta 

Ser de att 
sjuksköterskan är 
stressad vågar de 
kanske inte säga vad 
de vill för de vill inte 
ta hennes tid 

Är sjuksköterskan 
stressad vågar inte 
patienter kanske 
säga vad de vill 

Arbetsplatsens 
miljö och 
resurser har 
betydelse  

Att förstå att det 
finns flera 
faktorer som 
påverkar mötet 
med personer 
med 
nedstämdhet 

Kan ju vara saker som har 
hänt oss som påverkar hur 
vi gör, även om man ska 
bete sig väldigt neutralt och 
sådär… vi är inget mer än 
människor 

Saker som har hänt 
oss påverkar hur vi 
gör, även om man 
ska bete sig neutralt 
så är vi inte mer än 
människor 

Händelser kan 
påverka hur vi gör 

Betydelsen av 
erfarenhet, 
kompetens och 
utbildning  
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Bilaga 5 – Utlåtande från Etikkommittén Sydost 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Rådgivande	yttrande	över	projektet	”Sjusköterskestudenters	resonemang	och	
bemötande	av	nedstämda	patienter”	(EPK	465‐2018)	 

 

Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Blekinge Tekniska Högskola 
och ser inga etiska hinder till att den genomförs som planerat. 
 
Följande	bör	dock	beaktas:	 
Detta är en väl genomtänkt studie. Dock ska materialet förvaras i ett låst skåp och 
lösenordskyddad dator. Informationsbrevet är en aning krångligt skrivet. I stället för att skriva 
”intervjuansvariga” är det enklare att skriva ”av oss”.   
  
Det anges också att ”endast vi har tillgång till materialet…”. Denna mening kan strykas, 
eftersom det senare skrivs att det bara är de behöriga som har tillgång till materialet. Eller måste 
det tilläggas att även handledare och examinator har tillgång till materialet, vilket saknas i 
beskrivningen under punkt 13.  
	 
Lycka	till	med	studien,	 
Kalmar	2018‐02‐08	 
 
Pauline	Johansson		
Ordf. Etikkommittén Sydost  

 

Etikkommittén Sydost gör inte någon etisk prövning utan kan endast lämna rådgivande yttrande, 
som stöd i utformandet av studien och i diskussionen med handledare. Önskas ytterligare 
rådgivning kan en kompletterad ansökan lämnas in men Etikkommittén begär inte att få in något 
svar på yttrandet som lämnats.  
Vid eventuella frågor eller om komplettering av ansökan lämnas in för ytterligare rådgivning 
måste diarienumret för det aktuella ärendet anges. 

 

Projektansvarig		 
	 
Isa	Karlsson	 
Calle	Lindskog	 
Blekinge	Tekniska	Högskola	 

 Handledare		 
	 
Ingrid	Weiber 
Institutionen	för	hälsa 
Blekinge	Tekniska	Högskola	 
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Bilaga 6 – Intyg från proprefekt 

 
 
 

2018-03-08 
 
 
 

Sjuksköterskestudenters resonemang om bemötandet av patienter med nedstämdhet  
- En kvalitativ fokusgruppintervjustudie 

Härmed intygas att Isa Karlsson och Calle Lindskog, studenter vid sjuksköterskeprogrammet, 

BTH har tillåtelse att genomföra intervjustudie "Sjuksköterskestudenters resonemang om 

bemötandet av patienter med nedstämdhet" till studerande vid institutionen.  

 

Peter Anderberg, proprefekt  

Blekinge Tekniska Högskola  

Institutionen för hälsa  
Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: H5, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 

 


