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Syftet med studien är att belysa vårdpersonals uppfattning om betydelsen av motivation vid 

behandling av patienter som diagnostiserats för depression inom den psykiatriska vården. 

Studien har utförts på ett kvalitativt arbetssätt och undersökningen är baserad på sju intervjuer 

med yrkesverksamma inom psykiatrisk verksamhet. Resultatet presenteras utifrån en 

fenomenografisk ansats och resultatet visar att det finns splittrade uppfattningar kring hur man 

arbetar med motivation samt vem som bör det yttersta ansvaret i förändringsarbetet. Studien 

visar att det finns en gemensam bild hos deltagarna att relation och bemötande är viktiga 

faktorer i arbetet med depressiva patienter men att mycket av arbetet är baserat på vilket synsätt 

den professionelle har på depression. Slutsatsen tyder på att motivationsarbete är avgörande i 

arbetet med depressiva patienter men att det inte råder en enhetlig bild på hur man arbetar för 

att skapa motivation till förändring.  
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1 Inledning 
 I Sverige är psykisk ohälsa ett av det största folkhälsoproblemet, där den vanligaste 

psykiatriska diagnosen är depression. Folkhälsomyndigheten uppskattar utifrån en nationell 

folkhälsoenkät att 19 procent av den svenska befolkningen blir diagnostiserade med depression 

minst en gång i livet, det vill säga var femte person i Sverige. Depression är inte enbart ett 

nationellt folkhälsoproblem, utan omfattningen av diagnosen ökar ständigt världen över. Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) lider mer än 300 miljoner människor i världen av depression 

och i Europa är diagnosen den största orsaken till att en individ har levnadsår med nedsatt hälsa 

eller en så kallad funktionsförlust (Folkhälsomyndigheten, 2017; WHO, 2018).  

Varför depression har blivit så utbrett och omfattande är svårt att svara på, flera forskare menar 

på att det kan vara biologiska, sociala och psykologiska faktorer bakom sjukdomen och att det 

kan drabba vem som helst oavsett kön, klass eller ålder. Depression kan vara ett långvarigt 

tillstånd som kan ta tid och resurser att bota. Det kanske inte går att sänka antalet personer som 

drabbas av depression men det går att hjälpa de individer som har drabbats till att ta sig ur sin 

depression (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Den nedsatta hälsan eller funktionsförlusten beror på att depression tar sig i uttryck genom 

sorgsenhet, håglöshet, sömnsvårigheter, ångest, överdriven självkritik och 

koncentrationssvårigheter, men kan också visa sig under andra symtom. Vilket påverkar 

individen och individens omgivning på ett problematiskt sätt, då depression är en svår sjukdom 

och kan vara livshotande om inte rätt behandling ges (SBU, 2014).  

Depression blir inte bara problematisk för den enskilde individen och omgivningen. Sjukdomen 

ökar även stora samhälleliga konsekvenser. Enligt riksförbundet för Suicidprevention och 

efterlevandes stöd (SPEC) är depression den vanligaste psykiska sjukdomen hos de individer 

som väljer att begå suicid. Under 2016 valde 1129 personer i Sverige att avsluta sitt liv genom 

suicid, vilket kostar samhället både direkt och indirekt 18 000 000 kr vid varje tillfälle. 

Diagnosen kostade det svenska samhället 35 miljarder kronor år 2014, vilket medför 

ekonomiska konsekvenser för samhället, som i sin tur påverkar individen 

(Folkhälsomyndigheten, 2018; NCO, 2004; SPEC,2019; Läkartidningen, 2014). 

Det går att bota depression med hjälp av medicin och psykologisk hjälp men för att de ska ge 

någon effekt så krävs motivation till förändring (LVM-utredningen, 2004). Därför växte vårt 

intresse för depressiva problem och arbetet med en individ som lider av en depression ur en 

socialpedagogisk synvinkel, det vill säga med hjälp av motivationsarbete.  

Det finns tydliga kopplingar mellan föreliggande studie och socialpedagogik, då motivation är 

en viktig del i ett socialpedagogiskt förhållningssätt och ett centralt begrepp inom det 

socialpedagogiska fältet. Att man som professionell har en pedagogisk utgångspunkt för att 

skapa goda förutsättningar för patienten att kunna förändras samt att känna meningsfullhet och 

delaktighet (Cederlund & Berglund, 2014). Detta berör vårt syfte med studien, eftersom vi vill 

belysa vårdpersonals uppfattning om betydelsen av motivation vid behandling av patienter som 

diagnostiserats för depression inom den psykiatriska vården. Det vill säga hur de professionella 

arbetar med motivation, för att väcka en vilja och en drivkraft hos patienten, vilket det 

socialpedagogiska arbetet dels handlar om. Cederlund och Berglund skriver: 
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”I positiva vändpunktsprocesser hänvisas ofta till betydelsefulla relationella möten med 

socialarbetare som lyckas skapa motiverande miljöer, känslomässig närvaro och 

samarbetsrelationer” (Cederlund & Berglund 2014, s21). 

Dessa är viktiga utgångspunkter och aspekter inom yrken där människan är i fokus, därför är 

det intressant att få ta del av personalens erfarenheter och perspektiv på motivation inom 

psykiatrin, där det medicinska perspektivet har en stor och väsentlig del i arbetet. Enligt 

socialpedagogiska utgångspunkter så blir människan till i mötet med den andre och det är i 

samspelet med sin omgivning som vi lär oss om både vår egen självbild men också en 

världsbild, vilket betyder att mötet med den professionelle har en betydande roll för patientens 

motivation (Cederlund & Berglund, 2014).  

Respondenterna som deltagit i studien arbetar med olika professioner inom öppenvård och 

slutenvård inom psykiatrin samt socialpsykiatrin. Respondenterna arbetar även enligt hälso-

sjukvårdslagen (HSL). 1§, 3 kap i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) fastställs det att målet 

med sjukvården är en god hälsa och att befolkningen ska få vård på lika villkor. Vården ska 

respektera alla människor, och ta hänsyn för en enskilda människans värdighet. 1 § 5 kap HSL, 

redogör för att vården ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet, och 

tillgodose individens behov av trygghet och säkerhet (SFS 2018:1997). 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att belysa vårdpersonals uppfattning om betydelsen av motivation vid 

behandling av patienter som diagnostiserats för depression inom den psykiatriska vården. 

Frågeställningar:  

• Hur uppfattar vårdpersonalen depressiva problem? 

• Hur arbetar vårdpersonalen med behandling och motiverande insatser vid depression? 

• Vilken betydelse har motivation i patientens förändringsarbete? 

3 Bakgrund 
Detta avsnitt börjar med att definiera begreppen motivation, depression, öppen psykiatrisk vård 

samt sluten psykiatrisk vård, för att läsaren ska få kunskap om begreppens betydelse i studien. 

Efter redogörelse av begrepp redogörs bakgrundsinformation gällande ämnet i studien.   

3.1 Motivation 

Motivation är ett centralt begrepp inom många verksamheter och användas också brett inom 

vetenskapen. Trots att begreppet är välkänt och nyttjas utav många så är motivation svårt att 

definiera och kan ses ur många olika perspektiv. Ordet kommer ursprungligen ifrån motivare, 

som är ett latinskt ord och betyder röra sig. Motivation är centralt när vi vill förstå människans 

beteenden och beteendets orsak, alltså vad det är som gör att man beter sig på ett visst sätt och 

vad som är drivkraften bakom det. Dock väljer psykologerna att se på begreppet som en 

förklaring på de inre faktorerna som verkar för att människan ska röra sig mot ett mål. Målet 

som de inre faktorerna riktar sig emot, det vill säga beteendet, bestäms av motivet. Motivet är 

ett behov eller en strävan som behövs tillfredsställas som tex. hunger, kåthet eller maktsträvan. 

Motivet skapar motivationen att arbeta sig mot målet, då målet både kan vara långsiktigt och 

kortsiktigt. När man känner en hög motivation så skapar det ett högt motiverande beteende som 

kan beskrivas som uthålligt, energiskt och känslosamt. En av många definitioner på motivation 
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kan därför beskrivas som ”en inre process som påverkar beteendets inriktning, styrka och 

uthållighet” (Karlsson 2012, s359). Motivation kan hjälpa till att förklara individens variation i 

inlärning och prestation och motivationen påverkas av både sociala, psykologiska och 

biologiska faktorer. Detta brukar kallas inre och yttre motivation, vilket påverkar motivationen 

på olika sätt (Karlsson 2012).  

Motivation kan vara något som skapas i ett samtal eller i ett socialt sammanhang och då brukar 

man koppla ihop det med förändring. För att skapa goda förutsättningar till att individen skapar 

motivation och förändring är det viktigt hur man bemöter individen. Förhållningssättet blir 

därför en viktig del i det motivationsskapande arbetet. Grundtanken i MI (motiverande samtal) 

är att samtalsledaren ska vara accepterande, ha medkänsla, samarbeta ihop med individen och 

framförallt framkalla förändringsprat. Med detta förhållningssätt känner individen, som 

samtalsledaren har framför sig, att hen själv har förmåga att förändra, hen känner sig bekräftad 

och accepterad, vilket är väldigt viktigt för motivationen och förändringsskapandet (Ivarsson 

m.fl., 2016).  

3.2 Depression 

Depression är en utbredd diagnos och kan vara svår att ge någon riktig definition på eftersom 

en depression kan ge olika symtom och upplevas på olika sätt. Det finns stora svårigheter att 

dra gränser när det gäller olika sorters depressioner. Man delar in en Egentlig depression 

och/eller klinisk depression, i lindrig, måttlig eller svår, beroende på hur många av kriterierna 

som uppfyllt och hur depressionen upplevs. Vid svår depression är självmordstankar väldigt 

vanliga och det är svårt för personen att sköta de mest grundläggande behoven, vilket kan leda 

till ett livshotande tillstånd. Vid måttlig depression upplevs vardagslivet svår, vilket kan leda 

till att sysslor, rutiner och arbete inte går att sköta. Vid lindrig depression kan personen oftast 

sköta sitt arbete och vardagssysslor utan större svårigheter (SBU, 2004).  

Enligt DSM-5 finns kriterier för hur depression diagnosernas. Kriterierna är, minst 5 av 9 

symtom (Bilaga 2) måste finnas med under minst två veckor för att bli diagnostiserad med 

depression, samt måste det första eller det andra diagnoskriteriet vara med. Det är utifrån dessa 

kriterier läkaren bedömer svårighetsgraden av depressionen. (DSM-5, 2013).  

Det finns avgränsande tillstånd till Egentlig depression, som är utmattningsdepression, bipolär 

sjukdom och dystymi. Utmattningsdepression är ett utmattningstillstånd, som oftast är relaterat 

till att individen har en stressig vardag eller jobbsituation som gör att individen blir utmattad. 

Bipolär sjukdom är en så kallas manodepressiv sjukdom, där individen pendlar mellan ett 

maniskt tillstånd och ett nedstämt läge, dessa växlingar är kraftiga. Dystymi är en mild form av 

depression, och den ska ha pågått i minst två år för att få den diagnosen (RSMH, 2016).  

3.3 Öppenvård och sluten vård inom psykiatrisk vård 

3.3.1 Öppen psykiatrisk vård 

När en individ mår psykiskt dåligt och det påverkar dennes vardag eller sociala umgänge, så 

ska individen kontakta en vårdcentral för att få hjälp med sitt mående. På vårdcentralen kan 

individen oftast få någon form av behandling eller stöd som t.ex. rådgivning, behandling eller 

samtalsstöd. Det är också väldigt vanligt att individen får farmakologisk behandling. Detta sker 

i en öppen form, där individen frivilligt väljer och bestämmer över sin vård (Vårdguiden, 2018). 

Om man som läkare på vårdcentralen bedömer att individen behöver annan hjälp än vad som 

erbjuds på vårdcentralen kan individen få en remiss till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, 
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där det finns personal som är specialiserade inom psykiatri.  Individen får då prata med en 

psykolog, där psykologens inriktning matchar individens problematik. Individen kan behöva gå 

ditt flera gånger i veckan för att få stöttning och hjälp med sin psykiska ohälsa, så att individen 

kan få de verktyg som denne behöver för att klara av sin vardag utan psykologens hjälp 

(Vårdguiden, 2018).  

3.3.2 Sluten psykiatrisk tvångsvård 

När den öppna vården inom psykiatrin inte räcker till så finns det en annan typ av vård som 

innebär att individen i frågan bli tvingad till vård, så kallad tvångsvård enligt lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT). Detta sker om individen har en allvarlig psykisk störning som 

medför en fara för individen själv eller för andra människor i allmänheten och det kan bland 

annat handla om att individen har hamnat i ett psykotiskt tillstånd eller har suicidtankar. Ett 

sådant sinnesläge eller tillstånd kräver enligt lag, att individen får vård dygnet runt för att 

individen inte ska skada sig själv eller andra, därför får individen sluten psykiatrisk tvångsvård. 

Att vårdas inom den slutna psykiatriska vården innebär att individen inte får röra sig fritt utan 

har begränsningar om att bara vistas på avdelningen och utanför avdelningen med personalens 

sällskap. Personalen har också rätten att fastspänna och avskilja individen med stöd av 

Socialtjänstlagen (SoL), efter att läkaren har beslutat om detta. Alla beslut som fattas inom den 

slutna psykiatriska vården ligger på en cheföverläkare (Socialstyrelsen, 2008). 

Även att vården sker under tvång så ska patienten enligt 4§, 3 kap lagen (1991:1129) har ett 

inflytande samt en delaktighet i vårdplanen som utformas efter patientens enskilde behov. Det 

är också ett krav enligt 5§, 3 kap lagen (1991:1129) att vårdplanen ska ge en helhetsbild av 

individens psykologiska, sociala och medicinska behov för att behandlingsåtgärder och andra 

insatser ska kunna hjälpa individen till ett bättre mående. Vårdplanen ska också beskriva syftet 

med den slutna vården och personalen ska arbeta för att individens ska klara sig utan ett LPT, 

så att individen istället kan få hjälp av den psykiatriska öppenvården, primärvården eller andra 

insatser från socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2008). 

Depression är en av de mest förekommande sjukdomarna i Sverige och i världen. WHO (2018) 

har räknat att år 2030 kommer depression att vara det absolut främsta problemet i världen. 

Sjukdomen är komplex och drabbar individen i fråga negativt, individen får det svårt att fungera 

normalt inom sin familj, sitt arbete, relationer osv. I de värsta fall leder sjukdomen till suicid 

(WHO, 2018).  

I samband med att sjukdomen har och fortsätter kontinuerligt att öka i Sverige, så ökar även 

kostnaderna för detta samhällsproblem. Kostnaderna som ökar beror på olika faktorer, några 

exempel är att de drabbade individerna inte orkar ta sig till arbetet och hamnar i sjukskrivning. 

Socialstyrelsen (2017) redogör för siffror som visar att 90 procent av sjukskrivningarna i 

Sverige beror på depressiva diagnoser. Utöver detta ökar även läkemedelskostnader, vårdbesök 

och behandling i samband med att sjukdomen ökar (SBU, 2004). 

Individer som lider av depression riskerar att bli utstötta i samhället på grund av stigmatisering. 

Detta får individen i fråga att känna skuld och skamkänslor vilket är en faktor till att många 

som lider av sjukdomen undviker att söka vård för sina problem. Vilket bidrar till att sjukdomen 

hos individen försämras och risken att begå suicid också ökar (Socialpsykiatriskt forum, 2015). 

De riktlinjer som finns för vård vid depression ska ge vägledning för de beslut som tas på 

gruppnivå. Riktlinjerna och rekommendationerna riktar sig främst till beslutsfattare inom 
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hälsovården och sjukvården, alltså verksamhetschefer, politiker och chefstjänstemän och kan 

användas som underlag vid resursfördelning eller när vården omorganiseras. Riktlinjer kan 

även användas när vården ska ta fram olika vårdprogram. Det som är viktigt att ha i åtanke är 

att de riktlinjer som finns inom ramen för vård av depression, inte kan utgöra några beslut när 

det handlar om en enskild individ. Även om riktlinjerna är skapta för gruppnivå så behöver 

hälso- och sjukvårdspersonal alltid ta hänsyn till individens särskilda behov (Socialstyrelsen, 

2017).  

3.4 Vad kännetecknar socialpedagogik 

Mathiesen (2000) menar att den fria viljan är en viktig aspekt inom socialpedagogiken. 

Författaren menar att människan skiljer sig från djuren på ett sådant sätt att våra handlingar inte 

enbart styrs av biologiska instinkter utan att människan även agerar rationellt och reflekterande. 

Författaren menar att människan har ett förnuft som leder till att vi kan tänka över våra 

handlingar och välja hur vi vill agera. Med detta sagt menar författaren att då den fria viljan är 

en central del så blir människan ansvarig för sina handlingar, människan är ett subjekt i sitt eget 

liv.  

Ibland kan människan behöva stöd och metoder för att kunna vara aktör i sitt livsprojekt. 

Madsen (2006) menar att inklusion och exklusion är viktiga begrepp i ett modernt samhälle 

utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv. Inom flera olika yrkesområden behöver professionella 

gå in på ett individuellt plan och stötta, hindra och hjälpa människor från nedbrytande 

handlingar. Det är viktigt att man som professionell i detta sammanhang, försöker inkludera 

personen i fråga och göra den delaktig då det handlar om hens egna liv. Genom att ha ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt sätter man personen i fråga först och den professionelle ser 

till att arbeta tillsammans med individen utifrån individens egna mål.  

Professionella inom sluten psykiatrisk vård bör arbeta utifrån ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt genom att låta individen vara delaktig. Delaktighet i gemenskaper syftar till hur 

människan uppfattas av andra i denna gemenskap och hur dessa uppfattningar kan påverka den 

enskildes utveckling. De människor som behandlas inom tvångsvård har ofta inte sökt vård av 

eget val utan det är bestämt av myndigheter att de ska få hjälp med deras destruktiva beteenden. 

För att kunna möta dessa individer och möjliggöra en förändringsprocess bör man arbeta mot 

delaktighet (Gustavsson, 2008; Cederlund & Berglund, 2014).  

3.5 Inre livskraft 

Motivation skapar möjligheter för att en individ ska kunna genomgå en förändringsprocess. 

Meningsfullhet hos en individ syftar till att dennes värderingar möjliggör en förändring i sin 

egen livssituation. Det kan beskrivas genom att säga att meningsfullhet är en förutsättning för 

att skapa motivation. En motiverad person är också en person som samarbetar aktivt 

tillsammans med den professionelle. Alla människor vill ha mål i sina liv och en större mening, 

och denna mening kan se olika ut. Oavsett hur destruktiv en individs livssituation än må vara 

så finns det en livskraft inom alla. Professionella som arbetar inom sociala arbeten bör ha en 

positiv människosyn och sträva efter att se och hitta denna livskraft hos personen i fråga. Det 

är livskraften som gör att personen i fråga klarar av att förändra sin situation och som skapar 

motivation till att genomgå förändringsarbete. Den professionelle kan både öka och minska 

möjligheterna för individens förändringsprocess beroende på om den professionelle uppvisar 

en positiv eller negativ människosyn. Det är däremot till stor vikt att beakta att personen som 

genomgår förändring kan välja att ta ansvar i förändringen eller inte. Den professionelle ska 
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finnas till hjälp i detta. Att uppnå självförverkligande och en större mening i livet innebär även 

att man tar ansvar över sig själv, sin livssituation och de möjligheter som finns. (Revstedt, 2002; 

Cederlund & Berglund, 2014). 

4 Tidigare forskning 
Ottoson & Ottoson (2013), delar upp behandling av depression i två delar: behandling via 

farmakologiska medel och icke farmakologiska medel. Maxwells (2005) studie, redogör för att 

en del individer med depression, kan vara emot att använda farmakologiska medel för sin 

sjukdom. Detta beror på negativa föreställningar om biverkningar som kan uppstå av läkemedel. 

Samma studie visar att denna oro individen har, kan försvinna genom att individen får bra 

information om läkemedlet och dess verkan av läkare.  

4.1 Symptom och orsak 

Depression visar sig olika men det första och vanligaste symptomet är att personen är nedstämd. 

Denna nedstämdhet är bestående även vid positiva händelser, personen som drabbas finner 

ingen glädje längre och vanliga vardagssysslor kan kännas omöjliga. Man slutar ofta bry sig 

om sitt yttre, man går ner i vikt eller går upp i vikt, det blir svårt att behålla relationer till andra 

människor och man är ofta lättirriterad. Man kan även få fysiska problem, de vanligaste 

symptomen är mag- och tarmproblem samt huvudvärk (Andersson, 2012).  

Hur depression uppstår kan förklaras ur många olika perspektiv, uppkomsten kan bero på 

biologiska faktorer som grundar sig i det centrala nervsystemet.  Depressionen kan uppstå på 

grund av personens sociala miljö, alltså psykologiska faktorer. Sjukdomen kan även vara 

genetisk. Då det finns mängder med orsaker till varför en person blir lidande av depression, så 

finns det inte en enstaka behandling som kan tillämpas på alla som lever med depression 

(Wasserman, 2003).  

4.2 Bedömning av depression 

Depression diagnostiseras med hjälp av att det görs en klinisk bedömning och samtal med 

individen i fråga. Den kliniska bedömningen utgår ifrån olika diagnossystem, ICD-10 samt 

DSM-5. I den svenska sjukvården används främst ICD-10 medan DSM-5 används i högsta grad 

inom forskning men även inom en del psykiatriska verksamheter. När diagnosen sedan är 

fastställd så finns det en rad olika behandlingar. Individer med svår depression behandlas 

huvudsakligen medicinskt med antidepressiva läkemedel. Detta kompletteras ibland med 

psykoterapi. Det mest använda läkemedel som används för depression är SSRI-preparat. 

Beroende på grad av depression, tillämpas lämpliga behandlingsinsatser. Vid lättare depression 

erbjuder vården psykopedagogiska samtal och fysisk aktivitet. Vid den svåraste graden av 

depression där medicin inte räcker till, tillämpas repetitiv transkraniell magnetstimulering 

(rTMS) och elektrokonvulsiv behandling (ECT) (Socialstyrelsen, 2017). 

Enligt SBU:s systematiska litteraturöversikt visar studier som studerats att lindrig och måttlig 

depression har ökat de senaste 50 åren men att det inte har skett någon ökning eller minskning 

vid svåra fall av depression. Deras hypotes är att depression upptäcks i större utsträckning 

tidigare, vilket leder till att man kan sätta in behandling i ett tidigare skede för att undvika att 

individen ska drabbas av en svår depression. Studierna visar också att depression blir mer 

förekommande i allt yngre åldrar (SBU, 2004). 
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4.3 Mest förekommande behandlingsmetoderna 

 De behandlingar som är vanligast förekommande i Sverige är kognitiv beteendeterapi, 

psykoterapi, farmakologisk behandling (vid djup depression) och ECT. Farmakologiska medel, 

alltså antidepressiva läkemedel, påverkar singlasubstanserna i hjärnan. Hur detta fungerar är 

inte helt fastställt ännu men genom att reglera signalsubstanserna har man sett att depressionen 

blir bättre. Som allt läkemedel så kan även antidepressiva läkemedel medföra biverkningar 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en rekommenderad behandlingsmetod som baseras på 

forskning inom inlärnings-, kognitiv-, och socialpsykologi. Behandlingen går ut på att individen 

ska lära känna sina egna tankemönster och beteende, och vilka känslor som leder till det 

beteende individen vill bli av med. Dessa negativa känslor och tankar ska individen känna igen 

och så småningom ersätta med mer hälsosamma tankar och beteende (Socialstyrelsen, 2017).  

Vid lättare depression rekommenderar Socialstyrelsen (2017) psykodynamisk psykoterapi och 

fysisk aktivitet som behandling. Psykodynamisk psykoterapi grundar sig i psykodynamisk 

psykologi, rekommenderas som en korttidsbehandling för depression. Karlsson (2012), redogör 

för att grundtanken i detta perspektiv är att allt beteende har en orsak. Allt beteende som 

individen gör är antingen medvetet eller omedvetet. Inom vården för depression fokuserar PDT 

på affekter och känslouttryck som individen visar i terapin. Terapeutens uppgift är att arbete 

med det motstånd som individen har gentemot förändring. Under terapin tolkar terapeuten 

mönster i individens agerade, men ger individen utrymme att ha egna önskningar och fantasier. 

I denna form av behandling är relationen mellan terapeut och individ ytterst viktig, samt hur 

individen manifesterar sin problematik i relationen.  

ECT och rTMS rekommenderas av socialstyrelsen (2017) som behandling när farmakologiska 

medel inte räcker till. rTMS är en väldigt sällsynt behandling, och det finns enbart ett fåtal 

platser i Sverige som använder sig utav denna metod. ECT är vanligare och innebär att man 

genom elektrisk ström framkallar ett kontrollerar epileptiskt krampanfall hos individen. 

Behandlingen sker under narkos, och syftet är att snabbt minska symptom vid väldigt svår 

depression. Metoden har visat sig ha goda effekter på symptom och funktionsförmåga 

(Skärsäter, 2010). 

Oavsett om individen lider av lätt, medel eller svår depression så är målet med behandling enligt 

Socialstyrelsen (2017), att individen ska bli frisk från sjukdomen och återgå till en funktionell 

vardag. Det är därför med stor vikt att forskning och kunskap om behandling av depression är 

under ständig utveckling.  

4.4 Farmakologisk behandling – den mest förekommande behandlingen vid 

depression 

Den internationella studien Depression: How effective are antidepressants? (2015), visar att 

farmakologisk behandling är den mest förekommande behandlingen vid depression. Syftet med 

farmakologisk behandling är att minska symptomen som uppstår av en depression, såsom 

nedstämdhet och utmattning, och förhindra symptomen att komma tillbaka. Liksom 

psykologiska tillvägagångssätt så är antidepressiva medel en viktig del i behandling av 

depression. Antidepressiva medel är designade för att återskapa en känslomässig balans och att 

hjälpa individer att återgå till ett normalt vardagsliv. Det är svårt att fastställa hur väl fungerande 

alla typer av antidepressiva medel är med tanke på hur många olika det finns. Att välja rätt typ 

av antidepressiv medicin är en process i sig. Läkare rekommenderar en medicin som de anser 
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vara effektiv och ger inte denna effekt, så är det vanligt att man testar en ny medicin tills man 

hittat den som ger positiv effekt. Studien visar att förmånen med att använda antidepressiva 

medel beror på graden av depression. Ju svårare depressionen är desto större fördelar får man 

med hjälp av antidepressiva medel. Med andra ord är antidepressiva medel mest effektiva mot 

kronisk, måttlig och svår depression. Studien redogör för andra studier som gjorts på vuxna 

som lider av måttlig eller svår depression, där man hade två grupper om hundra individer. Den 

ena gruppen fick sockerpiller och den andra gruppen fick antidepressiva medel. 20 – 40 av 100 

personer som tagit sockerpiller noterade en förbättring av deras symptom inom sex till åtta 

veckor, medan 60 av 100 personer som tagit antidepressiva medel märkte stor förbättring av 

deras symptom under samma tidsperiod (Institute for Quality and Efficiency in Health Care, 

2015). 

Den svenska kostnaden för antidepressiva läkemedel 2002 uppgavs att vara 1,6 miljarder 

kronor, enligt en systematisk litteraturöversikt av SBU. Utöver kostanden för antidepressiva 

läkemedel så utgör läkarbesök en stor kostnad, då individer lättare drabbas av kroppsliga 

sjukdomar vid en depression eftersom depression kan leda till en ohälsosam livsstil. Rapporten 

visar också på ett samband mellan kroniska kroppsliga sjukdomar och depression, därav den 

höga kostnaden för både direkta och indirekta kostnader för individer med depression. Som 

nämnt innan så har antidepressiva en god effekt på depressiva individer samt att behandlingen 

uppträder snabbare än psykologisk behandlingen, vilket kan vara nödvändigt när individen är i 

ett kritiskt tillstånd på grund av depression. Enligt de studier som SBU har granskat kan man 

se att var tredje individ får biverkningar första gången de använder sig av läkemedelsbehandling 

med antidepressiva, vilket leder till en otillfredsställd behandling. Individen kan också få svåra 

utsättningsreaktioner vid plötsligt avbrott i läkemedelsbehandlingen (SBU, 2004). 

 

4.5 Holistiskt perspektiv – ett helhetsperspektiv?  

Parrish m.fl. (2008) genomförde en studie utifrån sjuksköterskornas perspektiv, där 

sjuksköterskorna ansåg att vården bör vara holistisk, oavsett val av behandling. Ett holistiskt 

synsätt kan förklara depression genom att kategorisera människans mående i fyra faktorer, 

dessa faktorer är: Psykologiska, biologiska, existentiella samt sociala faktorer. Om en kategori 

sönderfaller, sönderfaller resten också. Det blir som en slags dominoeffekt. För att enkelt 

förklara det så kan vi konstruera ett fall och se hur de olika faktorerna kan påverka varandra. 

Låt oss säga att en man har föräldrar som alltid sätter höga krav på honom, och mannen lägger 

oerhört mycket energi och vikt i att försöka tillfredsställa dessa krav (Psykologisk faktor). 

Mannen blir deprimerad för att han aldrig får känslan av att han kan prestera så högt som 

föräldrarna önskar. Hans depression och konstanta oro leder till kronisk infektion (Biologisk 

faktor). Eftersom mannen är konstant sjuk så anser han att livet blir och/eller känns meningslöst 

(Existentiell/andlig faktor), detta leder i sin tur att mannen förlorar sina vänner (social faktor) 

(Rosen, 1999). Sjuksköterskorna i studien menar därför att ett aktivt lyssnande är viktigt, och 

en god relation med patienten är viktig för att hen ska känna sig trygg och lyssnad på. Genom 

att lyssna på patienten och utgå från hens egna tankar och känslor får man patienten att känna 

sig delaktig. Att aktivt lyssna leder till att man som professionell kan se och hitta viktiga 

fenomen i patientens berättelse och utifrån detta individualisera vård och behandling.   
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4.6 Empatisk förmåga 

Schröder, Ahlström och Wilde Larsson (2006) har gjort en kvalitativ undersökning för att få 

kunskap om vad patienter med depression själva anser vara väsentligt i behandlingen. Studiens 

resultat visade att det är viktigt för patienten att känna empatiska känslor och få hopp från 

personalen. Patienterna ansåg det även vara viktigt att känna sig delaktiga i sin egen vård och 

behandling och känna autonomi, mer än vikten av vald behandling. I studien framgick det att 

patienterna upplever sig lyssnade på när personal pratar med patienter och inte till patienten, 

vilket skapar goda relationer mellan professionell och patient. Relationen mellan professionell 

och patient visade sig ha en mer betydande roll än behandlingsmetod, enligt patienterna.  

5 Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Maslows behovshierarki  

 Abraham Maslow (1908–1970) var en humanistisk psykolog som delade de filosofiska 

uppfattningarna, inom de humanistiska teorierna, om att människan av sin natur är en fri och 

god varelse. Maslow förutsatte att människan har starka drivkrafter som driver människan mot 

utveckling och självförverkligande, men att utvecklingen och välbefinnandet enbart kan ske när 

människan får sina behov tillfredsställda. Maslow utvecklade därför en förklaringsmodell för 

människans olika behov, en teori kallad behovshierarki som han presenterade i artikeln A 

Theory of Human Motivation 1943 (Maslow, 2013; Karlsson, 2012). Denna teori har utgjort 

referensramen för vår studie, då vi har valt att använda oss av Maslows behovshierarki som en 

av de teoretisk utgångspunkt.  

Maslow (2013) beskriver att människan har ett visst antal behov, grundläggande behov som 

utgör utvecklingen för människan och styr beteendet. I behovshierarkin har Maslow delat in 

behoven i sju olika nivåer, där behoven har olika betydelse för utvecklingen och beteendet.  De 

sju nivåerna är fysiologiska behov, behov av säkerhet och trygghet, behov av kärlek, behov av 

uppskattning, kognitiva behov, estetiska behov och självförverkligande behov. Dessa behov är 

i sin tur uppdelade i två kategorier som består av bristbehov och växtbehov, där de fem första 

behoven utgör bristbehov och de två översta behoven utgör växtbehov (Maslow, 2013; 

Karlsson, 2012). 

Bristbehoven är de mest grundläggande behoven som finns hos en individ och är nödvändiga 

för den sociala, psykiska och fysiska överlevanden. Dessa behov utmärks genom att de kan 

mättas, vilket betyder att de gång på gång måste tillfredsställas för att det ska finnas en balans 

hos individen. Några av behoven måste man tillfredsställa oftare som tillexempel hunger, törst 

och sömn medan andra behov inte skapar obalans lika snabbt. Maslow utgår från, att 

bristbehoven är likartade för både människan och djur, då de fysiologiska behoven är de behov 

som har starkast drivkraft och där med skapar störst motivation. Växtbehoven däremot skiljer 

sig helt från bristbehoven, då de aldrig kan mättas och man kan som individ aldrig få för mycket 

av dem heller (Karlsson, 2012).  

Växtbehoven är de behov som skiljer människan från djuret gällande behov, då dessa behov 

inte existerar hos någon annan art än människan. Behoven har inte lika stark drivkraft som 

bristbehoven eftersom bristbehoven handlar om ren överlevnad, men växtbehoven motiverar 

individen att utvecklas för att nå sin fulla kapacitet som människa. Maslow beskriver 

växtbehoven som ett uttryck för mänsklig motivation, då man strävar efter att nå 

självförverkligandet som är den högsta nivån i hierarkin. Dessa behov anses vara avancerade 

om man jämför med bristbehoven och kan vara svåra att få tillfredsställda, dock behövs de inte 
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tillfredsställas på nytt. Eftersom växtbehoven handlar mer om utvecklingen och beteende och 

inte om ren överlevnad, brukar man lägga mest fokus på de första nivåerna i hierarkin för att 

utveckling ska ske i rätt riktning (Karlsson 2012; Maslow, 2013).   

Behoven i hierarkin har en logisk ordning, där Maslow medvetet har placerat de kroppsliga 

överlevnadsbehoven längst ner, de sociala och psykologiska bristbehoven i mitten och högst 

upp växtbehoven som ska symbolisera kreativitet och personlig utveckling. Hierarkin ska 

representera människans utveckling, man rör sig uppåt i nivåerna längst livets gång, om man 

får sina behov tillfredsställda. Blir man tillfredsställd så kommer utvecklingen ske positivt och 

beteendet kommer då att rätt sig efter det positiva. Motivation skapas genom att vilja bli 

tillfredsställd, det är drivkraften för människans utveckling. Utvecklingen tar sig i negativt 

uttryck om man inte får behoven tillfredsställda och beteendet kommer att handla om det mest 

primitiva. Maslow, menar att man under livet kommer att vandra upp och ner i hierarkin på 

grund av yttre faktorer som sjukdom, sorg eller förlust, samt att visa av behoven måste man 

hela tiden tillgodose för att stanna kvar på nivån medan andra nivåer kvarstår. Maslow menar 

också, att människan kan blir tillfredsställd på de olika nivåerna samtidigt, ett exempel som 

Maslow tar upp är sex, då människan tillfredsställer sexbehovet och känner närhet, kärlek och 

trygghet (Karlsson,2012; Maslow, 2013). 

Det finns dock hård kritik riktad mot Maslows teori om behovshierarki, då teorin saknar 

egentligt empiriskt stöd. Det finns också kritiker som menar att teorin är alltför generaliserbar 

och att våra behov och det som motiverar oss är mer komplexa än vad teorin förklarar. De 

menar att våra behov och vad som motiverar oss framåt är betydligt mer individuella och går 

inte att förklara med en och samma förklaringsmodell (Karlsson, 2012; Wahba & Bridwell 

1976).  

5.2 Motivationsteorier - Begrepp 

Den andra teoretiska utgångspunkten vi har valt att använda till vårt arbete är begrepp ur olika 

motivationsteorier. Vi anser att motivationsteoretiska utgångspunkter är passande till studiens 

syfte då vi vill belysa vårdpersonals uppfattning om betydelsen av motivation vid behandling 

av patienter som diagnostiserats för depression inom den psykiatriska vården. Vi har personliga 

erfarenheter utav att motivation är en väsentlig faktor. Då det finns mängder av olika 

motivationsteorier så har vi valt att utgå från viktiga begrepp istället för att använda oss utav en 

renodlad motivationsteori. Motivation är som tidigare nämnt, en inre drivkraft, driv av att bli 

frisk, driv att få ett bra jobb eller oavsett vad det är man är ute efter som individ så behöver man 

ha motivation för att lyckas nå sina mål (Jenner, 1992). 

5.2.1 Inre och yttre motivation 

När man talar om motivation beskrivs det ofta med två definitioner, en inre och en yttre 

motivation. Den inre motivationen handlar om en inre faktor, som är aktiv i människan, alltså 

en slags inre drivkraft. Den yttre motivationen handlar om att personen i fråga har ett mål med 

någonting. Detta kan handla om olika saker som att få höga betyg, pengar, fint jobb osv. Medan 

den inre motivationen ger saker som glädje, stolthet osv. Ur denna information kommer en 

tredje aspekt dvs ett samspel mellan personens inre drivkrafter (inre motivation) samt målen 

(yttre motivation) och den kontext målen inkluderas i. Detta betyder att individen som har en 

inre vilja för någonting leder till beteenden och handlingar, vilket kan ge två resultat för 

individen, uppmuntrande och stärkande eller besvikelse (Jenner 1987).  



15 
 

5.2.2 Behandlingsrelation 

Hur man skapar en bra behandlingsrelation finns det inget konkret facit över. Dock visar det 

sig i flertal studier att de individer som är välvilliga och motiverade till behandling är de klienter 

som fått mycket tid och enskild uppmärksamhet utav den professionelle. När det handlar om 

personer som lider av psykisk ohälsa blir detta begrepp genast svårare att tillämpa på grund av 

sitt praktiska sammanhang. Då psykisk ohälsa inom psykiatrin har sina rötter i biomedicin så 

blir personal ofta styrda av den medicinska kunskapen. Inom detta område är det därför 

väsentligt, att man i arbetet med personer inom psykisk ohälsa, ser till relationen mellan klient 

och professionell. Professioner inom sociala arbeten är väl medvetna om den komplicerade 

bilden som existerar av människors liv och att relationen som de bygger upp med sina klienter 

är av betydande vikt när det gäller förändringsarbete (Stanhope & Salomon, 2007).  

5.2.3 Motiverande kommunikation 

Miller och Rollnick (2002) menar att motiverande samtal skiljer sig från andra samtalsformer 

på det sätt att patienten är den huvudpersonen i samtalet, och är den som ska prata och 

argumentera för sin egen förändring. Den professionelles uppgift består av att framkalla 

förändringspratet hos patienten. Detta sker enbart om den professionelle och patienten 

samarbetar. Att framkalla förändringsprat är en utmaning för den professionelle då detta kan 

ske på olika sätt, men det är en utav de mest väsentliga faktorerna den professionelle bör ha för 

att kunna tillämpa ett motiverande samtal. 

Inom motiverande samtal finns det fyra principer man ska förhålla sig till: uttrycka empati, 

utveckla diskrepans, rulla med motstånd och stödja självkompetens. Det empatiska uttrycket 

sker när den professionella försöker att förstå hens känslor och det perspektiv patienten ser 

saker och ting på. Detta ger även patienten en känsla att av den professionelle inte dömer hen. 

Att skapa diskrepans i det motiverade samtalet handlar om att den professionelle ska hjälpa 

patienten att bli medveten om att det finns skillnad mellan patientens nuvarande beteende och 

hens mål. Detta kopplas med hur pass angelägen till förändring patienten är. Hur pass mycket 

motstånd patienten visar i samtalet visar också hur mogen patienten är för förändring. Det har 

visat sig att relationen mellan klient och professionell är en betydande faktor när det gäller hur 

pass mycket motstånd patienten vågar visa, och att det inte handlar så mycket om patientens 

personlighet. Detta innebär att den professionelle så tidigt som möjligt ska försöka bygga en 

god och tillitsfull relation med patienten. Att patienten visar lite motstånd är dock positivt då 

det visar att patienten är medveten om att det finns en skillnad mellan hens nuvarande läge och 

dit hen vill komma. För att patienten ska våga tro på sig själv samt genomföra förändring måste 

den professionelle stödja patientens självkompetens. Detta kan den professionelle göra genom 

att bekräfta patienten i hens tänk och ett synsätt på förändring, genom att stärka patientens 

självförtroende, ökar också viljan till förändring hos patienten då hen börjar tro på sig själv 

(Miller & Rollnick, 2002). 

Den professionelles främsta uppgift i det motiverade samtalet är att få fram en inre vilja (inre 

motivation), hos patienten som skapar förändring. Detta innebär att den professionelle ska 

respektera patientens idéer och tankar men även att hjälpa patienten att uttrycka sina tankar och 

känslor i tal. Det den professionelle kan försöka undvika i ett motiverande samtal är att inte 

agera som en rådgivare, utan att istället vara uppmuntrande och inte påtvinga patienten tips och 

råd hen måste följa. Viljan måste komma från patienten själv och det kan man göra om man 

utför motiverande samtal på rätt sätt och har de fyra grundprinciperna i åtanke (Forsberg, 2006). 
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I det socialpedagogiska arbetet är motivation är grundfaktor för att ett ska kunna ske en positiv 

förändring hos individen. Vare sig det handlar om att personen i fråga vill förändra ett beteende, 

eller sluta använda narkotika eller som i denna studie, komma ut ur depression, så måste det 

finnas motivation. Alla individer har olika utgångspunkter när det gäller hur pass motiverade 

de är, och därför innebär detta att behandling och förändring kommer att ta olika lång tid. Som 

tidigare nämnt så kan det handla om både yttre och inre motivation, och kan den professionelle 

hjälpa personen i fråga att finna någon form av motivation samt stödja personens självkänsla så 

är chansen till positiv förändring större (Miller & Rollnick, 2002; Forsberg, 2006).  

6 Metod 

6.1 Metodologiska utgångspunkter 

6.1.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten i studien är hermeneutik. Hermeneutiskt perspektiv 

är tolkningslära och innebär att man vill få kunskap om ett visst beteende i olika sammanhang. 

Ur detta perspektiv vill forskare förstå fenomen och/eller beteende hos en individ, grupp eller 

hela samhället. När man vill förstå hur en människa uppfattar, tolkar och agerar känslomässigt 

så utgår man från detta perspektiv, då hermeneutiken utgår från en viktig kunskapskälla, 

inkännandet eller empatin (Thurén 2007). Inom hermeneutiken finns det ingen absolut sanning 

vilket är en motiverande faktor till varför vi har valt att utgå från detta perspektiv. Att även 

tolka meningsfulla fenomen som enligt detta perspektiv är människors handlingar och 

konsekvenserna av handlingarna (Thurén 2007; Bryman 2016). Därför tillämpar vi en kvalitativ 

metod för att genomföra studien då studien är menad att belysa vårdpersonals uppfattning om 

betydelsen av motivation vid behandling av patienter som diagnostiserats för depression inom 

den psykiatriska vården (Bryman, 2016).  

6.1.2 Design 

För att genomföra studien har empirin hämtats med hjälp av kvalitativa intervjuer. Då intresset 

för studien riktar sig mot informantens perspektiv och upplevelser passar val av design väl för 

studien. För att snäva empirin och rikta den mot studiens syfte har vi valt att genomföra den 

kvalitativa intervjun semistrukturerad. En intervjuguide har genomförts innan intervjuerna där 

val av intervjufrågor utgår får de huvudsakliga frågeställningarna i studien. Genom att 

genomföra denna typ av kvalitativ intervju tillåts informanten att utforma svaren på sitt eget 

sätt (Bryman 2016). 

6.1.3 Tillförlitlighet och äkthet 

För att en studie ska vara av god kvalité krävs det att en del kriterier är uppfyllda. Inom den 

kvalitativa forskningen benämns oftast kriterierna tillförlitlighet och äkthet som står för 

validitet och reliabilitet som tillämpas i den kvantitativa forskningen, då de oftast förknippas 

med mätning. Författarna har därför valt att använda sig av begreppen tillförlitlighet och äkthet 

eftersom den föreliggande studiens resultat är en tolkning av den sociala verkligheten (Bryman, 

2016).  

Enligt Bryman (2016) innefattar tillförlitlighet fyra delkriterier vilka är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet motsvarar 

den interna validiteten och står för att författarna har fått en rättvis bild av de informanter som 

är en del av den sociala verkligheten som studerats. För att få en bekräftelse på att författarna 

har fått en rättvis bild av vad som sagts, så återkopplas resultatet till informanterna, detta kallas 
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även respondentvalidering. För att verifiera studiens trovärdighet har författarna återkopplat 

resultatet till de informanter som varit intresserade av detta. Överförbarhet är motsvarigheten 

till extern validitet, men till skillnad från en kvantitativ studie, står överförbarhet för djupet inte 

kvantiteten. I en kvalitativ studie läggs större vikt på vad som sägs och hur det sägs, då studien 

inte innefattar mätning. Vi är medvetna om att den föreliggande studien inte går att generalisera, 

däremot har vi syftat till att beskriva resultatet på ett noggrant och fördjupat sätt för att det ska 

kunna anses som överförbart av andra individer och-/ eller användas i andra 

forskarsammanhang. Pålitlighet går att jämföra med reliabilitet och är kriterier som syftar till 

att författarna har redovisat alla faser av forskningsprocessen på ett fullständigt och korrekt sätt. 

Redovisningen ska innefatta bland annat hur författarna har gått tillväga med studien, vilka val 

som gjorts och andra viktiga punkter som kan påverka studiens pålitlighet. Författarna har 

redovisat alla faser av forskningsprocessen på ett noggrant sätt för att den föreliggande studien 

ska uppnå pålitlighet. En möjlighet att styrka och konfirmera är en motsvarighet till objektivitet 

och syftar till att författarna ska förbli så objektiva som möjligt mot studien. Författare kan 

aldrig vara helt objektiv, dock ska man säkerställa att man som författare agerat i go tro, det vill 

säga inte låta personliga värderingar påverka studiens resultat. Vi som författare har varit väl 

medvetna om att vi inte kan vara helt objektiva mot studien, men förhållit oss så objektiva som 

möjligt för att inte låta våra personliga värderingar påverka resultatet samt att vi genomförde 

en genomgång av våra personliga värderingar innan påbörjad studie för att väcka en 

medvetenhet (Bryman, 2016).  

Äkthet står för ett antal andra kriterier som rör mer generella frågor kring forskningspolitiska 

konsekvenser. Det första kriteriet är att författarna ska ge en rättvis bild av informanternas 

uppfattningar och åsikter. Ontologisk autenticitet, som är det andra kriteriet, syftar till att 

informanterna som deltagit i studien ska få en bättre förståelse av sin sociala situation. 

Pedagogisk autenticitet innebär att studien ska ge informanterna perspektiv på andras 

upplevelser i miljön, som är det tredje kriteriet. Vidare innebär katalytisk autenticitet, som är 

det fjärde kriteriet, att studien ska vara till hjälp för informanterna att ändra sin situation. Det 

sista kriteriet är taktisk autenticitet och syftar till informanterna får en bättre möjlighet att vidta 

åtgärder som krävs på grund av studien (Bryman, 2016).  

Då författarna anser att det är svårt att uppnå samtliga äkthetskriterier har författarna valt att 

enbart uppnå två av dessa kriterier. I studien har vi strävat mot att uppnå kriteriet trovärdighet 

samt överförbarhet, då dessa kriterier faller inom ramen för den föreliggande studien.  

6.2 Förberedelser och genomförande 

6.2.1 Urval 

Informanterna till den kvalitativa intervjun valdes genom ett målinriktat urval, med vissa 

strategiska val (Bryman 2016). Detta på grund utav att vi strategiskt ville skapa en 

överenstämmelse över forskningsfrågan och intervjupersonerna. Detta motiverades med att det 

då skulle bli lättare att hitta lämpliga personer för studiens syfte. De kriterier vi hade för att det 

skulle vara lämpligt att delta i studien var att informanten skulle arbeta på psykiatrin, antingen 

den öppna vården eller den slutna. Informanten skulle även besitta en eftergymnasialutbildning 

som vi ansåg vara relevant för att arbeta inom psykiatrin och med patienter som får vård på 

grund av depressiva skäl. Utöver detta valde vi att enbart intervjua de personer som hade två 

års erfarenhet eller mer inom yrket.  
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Efter urvalet av informanter tog vi kontakt med två enhetschefer via mejl, där enhetscheferna 

har ansvar för allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar på en lite större ort. Vi tog kontakt 

med en tredje enhetschefen via telefon som hade ansvar för en sluten psykiatrisk mottagning i 

en större ort i södra Sverige. Vid både telefonsamtalet samt mejlen informerades enhetscheferna 

om författarnas syfte med samtalet/mejlen och de huvudsakliga frågeställningarna som skulle 

ställas vid eventuella intervjuer (Bilaga 3). Efter godkännande skickades mer specifik 

information om studien till enhetscheferna via mail, som sedan vidarebefordrade informationen 

och förfrågan till personal inom verksamheterna. I mailet beskrevs de kriterier som krävs för 

att kunna delta i intervjun, information om att informanten har ett fritt val i deltagningen och 

att intervjun går att avbryta när som helst utan förklaring. Utöver denna information bifogades 

ett missiv brev (Bilaga 4) och den intervjuguide som skulle komma att användas under intervjun 

(Bilaga1). Efter någon dag fick vi mejl av personal från de olika verksamheterna som var 

intresserade av att delta i studien, därefter bestämdes tid och plats och intervjuerna kunde 

genomföras.  

6.2.2 Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av den semistrukturerade intervjun vi skapat för studiens syfte. 

Frågorna till intervjun valdes med utgångspunkt ur frågeställningarna i föreliggande studie 

som skapade den intervjuguide som användes för att samla data. Den första intervjun 

genomfördes via telefon. Författarna ringde upp informanten enligt bestämd tid och utgick 

från den intervjuguide som hade genomförts för studien. Under telefonintervjun 

dokumenterades informantens svar på dator. Tanken med den första intervjun var att 

författarna skulle använda den som en provintervju, men efter träff med handledare bestämde 

vi för att använda informationen till studien. Frågorna i intervjuguiden justerades och 

omformulerades efter den första intervjun då vi insåg att de inte var tillräckligt öppna då 

informanten hade möjlighet att svara ja eller nej på många utav frågorna.  

Efter den första telefonintervjun genomförde författarna fem intervjuer fysiskt och en till via 

telefon, varar fyra av dem arbetar på öppen psykiatrisk vård i mellanstor ort och den femte 

arbetar inom socialpsykiatrin på mindre ort samt slutenvården. Alla utfördes på liknande sätt 

genom inspelning av intervjun. Informanterna fick möjlighet att neka till detta, men det var 

ingen som gjorde det. Samtidigt som vi spelade in samtalet och utgick från intervjuguiden 

(bilaga 1), så skrev en av författarna även anteckningar där syftet var att försöka fånga upp olika 

centrala begrepp som informanten använde sig utav och kroppsspråk informanten visade för att 

få en heltäckande bild av informantens berättande..  

Längden på intervjuerna varierade mellan 30 och 60 minuter. Detta berodde på hur mycket tid 

informanterna hade och hur vältaliga de var. Genom att göra kvalitativa intervjustudier blev det 

möjligt att komma nära informantens egna erfarenheter, vilket passade bra i denna studie då 

syftet är att få bredare kunskaper om professionellas svårigheter och möjligheter med 

motivationsarbete hos personer med depressiva problem (Bryman, 2016). 

6.2.3 Fenomenografisk analys 

Materialet som redogör resultatet i studien har analyserats och bearbetats genom att författarna 

har gjort en fenomenografisk forskningsanalys. Inom fenomenografin fokuserar man på 

individers uppfattningar om fenomen i olika sammanhang. I detta perspektiv tittar man efter 

vilken betydelse dessa uppfattningar ger och hur det finns olika sätt att uppfatta olika fenomen 

på. Ett resultat kan presentera hur någonting verkligen är men ur detta perspektiv presenteras 
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resultatet hur någonting framstår och/eller visar sig, alltså andra ordningens perspektiv. Första 

ordningens perspektiv presenterar det fenomen forskaren själv finner intressant. Det är även 

därför, som tidigare nämnt, författarna har valt att samla in materialet med hjälp av semi 

strukturerade intervjuer och följdfrågor. Författarna har genomfört bearbetningen genom att 

följa sju steg inom fenomenografin som Dahlgren & Johansson (2005) presenterar. Dessa steg 

är 1). Att lära känna materialet, 2). Ta ut de mest signifikanta uppfattningar, 3). Urskilja likheter 

och skillnader, 4). Strukturera uppfattningarna i olika kategorier, 5). Urskilja kärnan i 

kategorierna, 6). Sätta namn/begrepp på kategorierna, 7). Och till sist granska kategorierna som 

skapats. Dessa kategorier har sedan skapat studiens resultat (Stukat, 2005; Dahlgren & 

Johansson, 2009). Steg 1 och 2 genomfördes genom att vi läste materialet noggrant och 

samtidigt markerades märkbara uppfattningar om samma fenomen som framkom från 

informanterna.  I steg 3, när vi markerat alla uppfattningar vi ansåg vara signifikanta, parade vi 

ihop de uppfattningar som liknar varandra med en grön markeringspenna och de uppfattningar 

som skiljde sig med röd markeringspenna. När vi såg alla markerade uppfattningar kunde vi 

genomföra steg 4 och 5 genom att kategorisera uppfattningarna med hjälp av olika begrepp då 

kunde vi även urskilja kärnan i kategorierna. De sista stegen 6 och 7, gjorde vi genom att 

namnge kategorierna med begrepp som ingår i samtliga uppfattningar.  

6.3 Förförståelse 

Författarna till studien arbetar på stödboende samt HVB boende. Erfarenheten och arbetet i 

författarnas yrke gör att det finns en stor förförståelse för hur komplext arbetet med personer 

som lider av depression kan vara. Motivationsarbetet som krävs för att tillfriskna från en 

depression är komplicerad på det sätt att det krävs inte bara att patienten är motiverad, utan den 

professionelle behöver också ha motivation för att kunna skapa en bra arbetsallians till patienten 

som genomgår denna förändring som eventuellt leder till tillfriskning. Författarna var även 

medvetna om att studien utgår från ett känsligt ämne som berör psykisk ohälsa. De 

överväganden som har gjorts för att göra studien etisk korrekt är val av frågeställningar i 

intervjuguiden som använts, samt vikten med att frågorna ställts på ett objektivt sätt och i bästa 

mån inte går att misstolka.  

En annan faktor författarna har i beaktande är att studiens syfte inte syftar till att få en absolut 

sanning, utan att få ökad kunskap och förståelse över de fenomen som uppstår i arbetet med 

depressiva patienter. Att uppmärksamma och hitta likheter och skillnader kring fenomenen, 

vilka kunskaper och perspektiv de professionella utgår från men viktigast av allt, deras 

personliga upplevelser av de svårigheter och möjligheter som finns när man arbetar med 

motivationsarbete.  

6.4 Etiska principer 

Under studien har författarna tagit stor hänsyn till de fyra etiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då dessa är 

kopplade till frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet gällande personerna som 

deltagit i vår studie (Bryman, 2016). För att tillgodose informationskravet så har författarna 

innan genomförande av studien låtit de deltagande personerna få en tydlig och korrekt 

information om studiens syfte och vilka rättigheter personen som deltar i studien äger. Detta 

gjordes med hjälp av ett missivbrev (Bilaga) som skickades ut till deltagarna innan intervjun 

men togs även med till intervjun för att undvika missförstånd. När det gäller samtyckeskravet 

informerades deltagarna om att allt sker frivilligt och kravlöst. Ville deltagarna avbryta sin 

medverkan, så hade de all rätt att göra det och det har varit författarnas skyldighet att vara 
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tydliga med det för att undvika att skapa jobbiga känslor hos deltagarna. En grundläggande 

princip i studien är konfidentialitetskravet, där författarna varit extremt tydliga med 

tystnadsplikt som råder och där studien inte kommer att innehålla namn, ålder eller ort för att 

skapa en trygghet hos deltagarna. I studien går det inte att identifiera eller känna igen någon av 

personerna eller vilken ort författarna har befunnit sig på vid intervjutillfällena. Vi har raderat 

allt material för att tillgodose nyttjandekravet. Detta betyder att materialet som har samlades in 

för studien, inte kan användas vidare eller på något annat sätt utnyttjas.  

7 Resultat 
Avsnittet resultat redogör för de sju intervjuer som genomförts utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet redovisas med hjälp av en fenomenografisk ansats för att beskriva 

många olika uppfattningar om ett fenomen. Resultatet delas upp av tre huvudkategorier, dessa 

är: 

• Motivation till förändring 

• Relation  

• Bemötande 

Dessa huvudkategorier består av underkategorier som redogör för de uppfattningar som 

framkom under de intervjuer som genomförts. Underkategorierna består även av citat som 

framförts av informanterna, detta för att belysa de uppfattningar som analyserats fram av 

materialet. Nedan följer en kort beskrivning om studiens deltagare där vi valt att varken ge 

fiktiva namn eller fiktiva orter, för att säkerställa deltagarnas avidentifiering har vi valt att 

benämna de för informanter.  

Informant A (Kvinna) – Är utbildad sjuksköterska med psykiatrisk inriktning. Informant A 

arbetar på sluten psykiatrisk avdelning på sjukhus i större stad sedan fyra år.  

Informant B (Man) – Är utbildad sjuksköterska samt utbildat sig som KBT terapeut. Informant 

B arbetar på öppen psykiatrisk avdelning, i mindre stad, sedan 3 år. 

Informant C (Man) – Legitimerad psykolog sedan tjugo år. Arbetar mest med patienter som 

har PTSD. Inriktad mot psykoterapi och KBT. Informant C arbetar på öppen psykiatrisk 

avdelning i mindre stad. Oklart hur länge.  

Informant D (Kvinna) – Treårig gymnasial inriktning mot vård och omsorg (Undersköterska). 

Genomfört MHFA (Första Hjälpen Till Psykisk Ohälsa) genom nuvarande arbetsplats på 

socialpsykiatrin i liten ort. Informant D har arbetat på socialpsykiatrin i tre år.  

Informant E (Kvinna) – Är utbildad sjuksköterska, grundutbildning. Informant E arbetar på 

sluten psykiatrisk avdelning på sjukhus i större stad sedan två år. 

Informant F (Man) – Är utbildad sjuksköterska med psykiatrisk inriktning och legitimerad 

psykoterapeut. Informant F har arbetat inom psykiatrin, både öppen och sluten, i trettio år, i 

mindre stad.  

Informant G (Man) – Utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning 

i schematerapi. Informant G har arbetat inom öppen psykiatrisk vård i femton år i mindre stad. 
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7.1 Motivation till förändring 

Under intervjuerna framkom det olika uppfattningar hos de professionella gällande motivation 

och motivationens betydelse för att patienten ska kunna genomföra en förändringsprocess.  

7.1.1 Motivationens betydelse hos patienten 

Några av informanterna delar uppfattning om att patientens egen motivation är den främsta 

faktorn för en positiv förändringsprocess. De informanter som delar dessa uppfattningar 

kopplar samman motivation till en drivkraft som patienten besitter för att kunna ta sig ur sitt 

depressiva tillstånd. En del av informanterna delar liknande uppfattningar kring patientens egen 

motivation som en faktor som finns eller inte finns hos patienten.  

”[…] alltså är det någon som är motiverad själv, så är hälften av arbetet 

vunnet. Då kan jag som yrkesman bara fortsätta att putta personen åt rätt 

håll och ge lite riktlinjer. Det svåraste är när det liksom inte finns någon 

motivation, eller massa undanflykter hela tiden av patienten, det är det svåra. 

Välmotiverade patienter är alltid roligt att jobba med, då kan man säga att 

de inte skulle behöva gå hit”. (Informant C) 

”Ja, finns inte motivation hos patienten, då kommer man ju inte vidare. Det 

kan man ju märka ibland att… Alltså när man jobbar som jag gör, det är ju 

ett arbete att egentligen komma hit, sitta här med mig och vi gör ett arbete 

tillsammans. Men saknar patienten motivation, har patienten ingen 

motivation överhuvudtaget så kommer patienten inte fler gånger”. (Informant 

F) 

Informant C och D upplever att om patienten inte har en inre motivation så blir arbetet 

problematiskt. 

Andra informanter anser att motivation hos patienten är en faktor som inte är en konstant utan 

någonting som skapas i möten. Informanterna framhåller även att motivation hos patienten kan 

framkallas genom indirekt tvång såsom att den professionella bjuder in patienten till en aktivitet 

istället för att ge patienten en valmöjlighet.  

”[…] att beskriva att patienten inte har motivation är ju många gånger 

orättvist för egentligen är det ju behandlaren som inte har kompetens eller 

som har verktyg… Men det kan man ju riktigt inte säga eller ens känna utan 

man säger istället att… ”vi började jobba men patienten hade ingen 

motivation så det blev ingenting”… Och det är lätt, det är ju som att säga att 

jag som professionell inte gjorde något fel, men patienten var omotiverad 

[…]”. (Informant G) 

”Vi erbjuder promenader, och vi utför promenader för att vi motiverar dem 

till promenaderna, genom att till exempel säga ”Åh, har du sett vädret idag! 

Det är helt magiskt! Kom så går vi ut”, då tänker de inte så mycket på det 

som en valmöjlighet, utan mer som en inbjudan från oss personal”. 

(Informant A) 

Uppfattningarna informanterna uppger i intervjuerna gällande motivationens betydelse hos 

patienten är tvådelad. Där en del anser att det är patientens ansvar hur motiverad hen är, och 
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den andra delen menar att ansvaret ligger hos den professionelle att få fram motivationen hos 

patienten  

7.1.2 Motivationens betydelse hos den professionella 

Uppfattningar som uppkom i intervjuerna visar på att det inte bara är patientens motivation som 

har betydelse i arbetet, utan att den professionelles motivation också har en betydande roll. 

Dessa uppfattningar delar majoritet av informanterna, då de själva anser att deras motivation är 

lika viktigt som patientens för patientens ska kunna åstadkomma en förändring.  

” Min personliga åsikt är att den är nog lika viktig som patientens motivation. 

Jag menar, är jag helt ointresserad, jag sitter bara här för att få ut min lön… 

då gör jag ju inget bra jobb heller”.  (Informant F) 

” Det är svårt att motivera någon annan om man inte själv är motiverad… 

då ska man inte gå in i de samtalen om man inte känner att man har det den 

dagen… de kan ju känna av vad vi har för inställning… det är svårt att sända 

positivitet till någon annan om man själv är negativ, det märks oavsett hur 

mycket man försöker dölja det. Det är svårt tror jag, och det kan man känna 

också att man inte har mycket att ge, när man själv är omotiverad då får man 

ändra sitt arbete och göra sådant som inte har med patientkontakt att göra”. 

(Informant E) 

”[…] Om jag är i en alldeles för deppig fas i mitt liv eller vad man ska säga, 

alltså alla har vi ju skitdagar liksom, då sjukskriver jag mig för då gör jag 

inget bra jobb”. (Informant B) 

En av informanterna hade en annan uppfattning från den uppfattning majoriteten hade angående 

den egna motivation som krävs för att kunna arbeta med depressiva patienter. Även om den 

professionelle har mindre bra dagar och inte alltid känner sig motiverad menar en av 

informanterna att man lär sig att lämna personliga tankar och bekymmer åt sidan och menar på 

att mötet med patienten blir en ömsesidig terapi. 

”Det är ungefär som ett maskineri som går igång… det kanske är ett tokigt 

exempel… Men det är som en lärare som ställer sig framför sin klass, hen vet 

direkt vad hen ska säga. Kanske första året som terapeut är det svårt men 

alltså efter tjugo år, så kan man det bara, alltså stänga av om något har hänt 

en själv eller om man själv har bekymmer. Så ja, det är någon slags automatik 

som kommer av sig själv… motivationen. Jag kanske är sur eller något men 

då kommer min patient och det är den bästa terapin jag själv kan få”. 

(Informant C) 

Informanterna är väl medvetna om att deras egen motivation är viktigt men de har olika synsätt 

på hur de hanterar detta när de är i arbete. En del hanterar det genom att undvika patientkontakt, 

en del sjukskriver sig de dagar de inte känner sig motiverade och en har lärt sig att stänga av de 

personliga bekymmer som kan uppstå. Oavsett hantering delar informanterna samma 

uppfattning om att det är till stor vikt att man som professionell är motiverad i arbetet för att 

patienten ska åstadkomma en positiv förändring. 



23 
 

7.1.3 Startkablar till motivation 

Uppfattningar om motivation hos informanterna är många och de menar på att det inte bara är 

patientens egen motivation och den professionellas motivation som enbart har betydelse i 

arbetet. Informanterna belyser att de patienter som har bristande motivation ibland hamnar i 

lägen där de inte kan tillfredsställa sina egna grundläggande behov. Informanterna menar att 

patientens förändringsprocess inte kan ske om patienten inte har de grundläggande behoven 

tillgodosedda och då krävs farmakologiska insatser eller yttre faktorer.  

”[…] Men utifrån min synvinkel och de patienter jag träffar, om vi nu pratar 

depression, så tycker jag att… det har jag ju alltid med mig i tankarna att här 

kan det ju faktiskt vara lämpligt med medicinering. Till exempel i sådana 

fall… du kan vara så djupt deprimera, för depressionen gör ju att du tappar 

förmågan att kunna koncentrera dig, att fokusera, att ta initiativ, att aktivera 

dig eller att göra någonting. Och då kan jag tycka att läkemedel är bra, för 

att lyfta upp patienten lite så att patienten kan börja arbeta med sin sjukdom”. 

(Informant F) 

”[…] Men generellt sätt, om man är djupt deprimerad så är man ju så 

kognitivt… ja man fungerar ju inte, då måste man kanske ha medicin upp till 

en viss gräns, men sen tror jag att den terapeutiska komponenten är viktig 

efter medicinen, för att ta sig vidare”. (Informant B) 

”[…] Vissa depressioner testar man först genom att medicinera patienten. 

Det tar mycket längre tid för att få någon effekt, första effekten kan man se 

ungefär efter tre veckor…andra depressioner är det bara ECT som gäller och 

inte först när patienterna har börjat bli klara och depressionen börjar komma 

ur dem, kan vi börja motivera patienten”. (Informant A) 

”[…] Det blir lätt att ta till mediciner, för det är ju såklart den lättaste vägen 

att gå ur depressionen… Men det är viktigt att jobba med strategier också. 

Det blir lätt så att patienter vill ta den enkla och snabba vägen och inte 

anstränga sig själv när de mår dåligt, det är dock inte hållbart i det långa 

loppet.” (Informant E) 

Citaten bekräftar informanternas uppfattningar om att det ibland krävs en farmakologisk insats 

för att patienten ska kunna börja arbeta med sig själv. Dock delar samtliga informanter ovan 

uppfattningen om att farmakologisk insats ska fungerar som en startkabel för patienten och att 

det inte är en ensam faktor som tar patienten ur sin depression. För att patienten ska komma ur 

sin depression menar samtliga informanter att det krävs en kombination av farmakologisk insats 

och sociala insatser. 

En av informanterna upplever att andra yttre faktorer motiverar starkare än farmakologisk insats 

för patienten.  

” […] patienterna har blivit förälskad, absolut! Det andra är att dem har fått 

jobb. Och att vara en duktig terapeut kommer längre ner på skalan än dessa 

faktorer. De kan komma patienter som från en vecka till en annan är som två 

helt olika personer för att de har blivit förälskade…detta var en mycket enkel 

fråga!”. (Informant C) 
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7.2 Relation 

Under intervjuerna framkom det olika uppfattningar hos de professionella gällande relationen 

mellan patienten och den professionelles betydelse för att patienten ska kunna genomföra en 

förändringsprocess. Det framkom även uppfattningar om att patientens relationer i hens privata 

liv har betydelse för patientens tillfrisknad.  

7.2.1 Relationens betydelse för förändring 

För att kunna skapa/motivera till en förändringsprocess uppkom det upplevelser om att 

relationen mellan patient och professionell är en viktig beståndsdel för att åstadkomma någon 

form av utveckling. Informanterna delar liknande uppfattningar. 

” […] Jag tänker på att, hur man matchar, det är jätteviktigt! Och att det kan 

ju ha en stor påverkan på hur behandlingen går. Klickar man inte från en 

början så kan jag uppleva att man ibland börjar motarbeta varandra istället 

[…]”. (Informant D) 

”Jag skulle våga säga att 60 procent handlar om personkemi, alltså ja […] 

Personkemi är viktigt, och det är även forskning som stödjer detta, att just en 

individ kan knyta an… Och att det har stor betydelse och finns inte detta så 

spelar det ingen roll hur duktig terapeuten är.” (Informant C) 

Informanterna D och C upplever relationen som ett kemiskt fenomen. Att kemin mellan två 

partner antingen finns eller inte finns. De menar att kemin är det som bygger relationen mellan 

parterna och finns inte kemin mellan parterna så skapas det ett motstånd till att bygga en 

relation.  

”Jag tänker att man med relation menar att patienten möter en professionell 

som upplevs intresserad och verkligen vill hjälpa, det förstärker patientens 

motivation eller intresse av att bli engagerad. Om jag förmedlar ett realistiskt 

hopp och att detta ska kunna gå, så hjälper det patienten att våga pröva det 

som vi pratat om i verkligheten och att kunna känna att detta är något som 

bär och något som jag faktiskt kan börja lita på”. (Informant G) 

Informantperson G:s upplevelse handlar om att relation bygger på att patienten ska tillförlita 

sig på den professionelle och tro på sig själv för att den professionelle visar att denne har tro 

och hopp om att patienten kan klara av olika delmål under förändringsprocessens gång.  

” […] kan du inte skapa en relation så faller det ju platt på något vis. Då når 

man ju inte varandra, man når ju inte fram riktigt. På något vis tappar man 

ju då kraft och betydelse […] det gäller ju att skapa en allians, att försöka 

komma på samma våglängd så att säga. Det finns ju stark evidens, det är ju 

väldigt beforskat, just det här med relationens betydelse för behandlingen. 

Man har ju givit olika procentsatser, men det är ju mer än 50 % där 

relationen har betydelse för utfallet […] ”. (Informant F) 

Informant F:s uppfattningar om relationen belyser istället alliansens betydelse för utfallet, då 

informanten menar att det är viktigt att den professionelle befinner sig på samma våglängd som 

patienten för att skapa en förståelse. Genom förståelsen upplever informanten att det lättare går 

att bygga en ömsesidig relation mellan de två parterna.  
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Uppfattningarna informanterna uppger gällande relationens betydelse för patientens 

förändringsprocess är att det är en betydande faktor. De större skillnaderna är perspektivet 

informanterna har på hur relationen skapas och i vilken utsträckning den är av vikt.  

7.2.2 Privat eller personlig relation  

Upplevelserna om relationen ska vara privat eller personlig fanns det delade uppfattningar 

om.  

” […] under en period så behöver man som terapeut vara nära, inom 

terapeutiska gränser, men man behöver vara tillgänglig, man behöver vara 

som en alternativ god förälder men inom terapeutiska gränser! Sen får man 

väl göra en överenskommelse, det är ju inte så att patienterna kan ringa hem 

på kvällarna eller komma hem, men man är inte heller rädd om de frågar 

någonting […] det är en del av behandlingen, att man delar med sig, att under 

en period under behandlingen kommer att behöva vara som den mamma eller 

pappa de aldrig har haft […]”. (Informant G) 

Informant G upplever att relationen ska likna en förälder – barn relation utan den privata 

kontakten. Uppfattningen om att detta ska ske inom terapeutiska gränser handlar om att man 

som professionell ska stötta patienten i fråga och/eller vara ett extra stöd men att kunna backa 

tillbaka i detta sammanhang när patienten är redo att stå själv.  

”Ja, jag brukar tänka att, jag kommer ju fråga dem en massa frågor och att 

jag får lära känna dem och de. Då brukar jag tänka att de får ju givetvis fråga 

mig frågor också, sen väljer jag hur jag svarar på dem. Ställer de en privat 

fråga så kanske jag inte svarar fullt ut, men de får åtminstone ett svar, utan 

att jag avvisar dem. Jag säger sällan ”det där vill jag inte svara på”, just för 

att jag är ju så intresserad av att ställa frågor till dem och få veta saker om 

dem. Då måste ju dem också få… jag tycker att det måste vara från båda 

hållen annars blir det ingen relation”. (Informant D) 

Informant D, upplever att relationen ska vara ömsesidig på ett sådant sätt att man som 

professionell ska kunna svara på frågor som ställs av patienten utan att varken avvisa eller bli 

för privat. Informanten trycker även på att en personlig kontakt ger en god relation.  

Medan informant G och D upplever att relationen kan vara personlig och privat om det sker 

inom rimliga gränser så framkom det andra uppfattningar om detta hos andra informanter.  

” […] om patienten redan i korridoren ställer en personlig fråga till mig, då 

kommer tentaklerna fram och jag tänker att ”det här är nog inte en 

depression”, ”det är nog en personlighetsstörning”, ”detta är något som 

avviker redan”… Där märker jag direkt att okej, det är något som går över 

mina gränser och här måste jag akta […].” (Informant C) 

Informant C upplever frågor, som ställt av en personlig karaktär, som ett avvikande beteende 

hos patienten som ställer frågan. Informanten upplever att det är en situation som hen måste 

backa ifrån.  

” […] Det här med att komma för nära… Jag tyckte det var svårt i början när 

en patient bara kunde: ”Var bor du någonstans? Är du ihop med någon? 

Tycker du jag är snygg...” Och sådär, nu är jag mycket bättre på att bemöta 
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detta, det är ju inte därför patienten är här. Patienten är här för att få hjälp 

med sitt mående. Men samtidigt om man märker de tendenserna eller om man 

får en rak fråga så brukar jag säga ”jag uppskattar att du undrar över mig, 

men det är för personligt för mig, och jag hoppas att du kan respektera det””.  

(Informant B) 

Informant B upplever, likt informant C, att personliga och privata frågor inte hör till i det 

sammanhang patienten och den professionella befinner sig i. Däremot upplever inte informant 

B att personliga frågor är ett avvikande beteende, utan talar istället om för sin patient att en del 

frågor inte behövs ställas.  

7.3 Bemötande 

Informanterna framför vad de upplever vara viktigt i bemötandet av patienter. Beroende på 

vilket synsätt informanten har på sjukdomen, samt hur mycket tid det finns, påverkar vilket 

förhållningssätt informanterna har i bemötandet.  

7.3.1 Ge utrymme för tid 

En del av informanterna delar uppfattningar om att det är viktigt att kunna ge patienten utrymme 

för tid till patientens egen utveckling. Samtidigt uppger informanterna att man i vissa 

situationer, som professionell, måste ta över. 

” Om man har en helt ny patient som man inte känner sen tidigare, så är tiden 

viktig. Man ska ta sig tid att se vem personen bakom sjukdomen är, och 

försöka skapa en relation så fort som möjligt. Det är viktigt i mötet att ge 

patienten tid att visa sig […] tyvärr jobbar inte alla så men de flesta inser 

nog att man får ut mer av mötet om man tar sig tid och låter patienten styra i 

sin egen behandling. Sen måste man ibland ta kommandot och bestämma om 

det liksom inte kommer någon vart”. (Informant E) 

” […] det finns motstånd till denna förändring, och någonstans i detta måste 

jag som yrkesman göra en kompromiss i det där, även om man helst skulle 

vilja säga till patienten ”nu går du hem och sätter igång med detta idag!”, 

men det funkar inte. Då går man för hårt fram…det är lite schackrande fram 

och tillbaka”. (Informant C) 

Både informant E och C delar uppfattningar om att arbetet med patienten tar tid och att man 

som professionell inte få pusha patienten för hårt utan att det krävs en balansgång där man 

möter patienten i hens tänk så att det ändå kan ske en utveckling.  

” […] För blir man för snabb och ”det här ska vi minsann fixa!”, då blir det 

ju att man inte riktigt… då riskerar ju patienten att inte känna sig riktigt 

förstådd […]”. (Informant G)  

” […] Vissa kan man ju inte pressa till den nivån för då finns ju risken att de 

sparkar bak-ut, och då är det ju lätt att man får en frustration. Man vill 

patienterna så väl och man anser att man som professionell att man vet vad 

personen kan tänkas behöva, men man lyckas inte alltid att förmå dem till att 

göra det. Och det är något man inte kan lägga på patienterna, utan då får ju 

jag tänka, vad är det jag kan göra annorlunda för att lyckas förmå dem till 

det […]”. (Informant D) 
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Informant G och D upplever att om man som professionell går för fort fram och pushar patienten 

för hårt, så skapas det missförstånd mellan parterna som leder till frustration och/eller att 

patienten inte kommer vidare i sin egen utveckling.   

En del informanter som upplever att tid är en viktig faktor i sammanhanget, upplever att 

verksamheterna de arbetar på inte ger möjlighet för tillräcklig tid med patienterna.  

” […] På dessa ”reflektera-tiderna” har vi i personalen tid att ta upp saker 

som vi anser fungera i behandling eller på arbetet generellt och även saker 

vi anser vara dåliga. När vi tar upp saker vi tycker är dåliga på jobbet så 

diskuterar hela gruppen hur vi kan göra saker och ting bättre. Det kan handla 

om allt ifrån att vi inte har tid att prata med patienterna och att det ibland är 

stressigt på grund av personalbrist […]”. (Informant A) 

Informant A förmedlar att arbetsplatsen har personalmöten där de diskuterar olika saker rörande 

arbetet. Informanten delar uppfattning om att det diskuteras kring både personalbrist och brist 

på tid med patient.  

” […] Sen kanske de patienter som har svårt med tillit, och som det tar längre 

tid att öppna sig för… de mesta löser sig om man lägger tillräckligt med tid, 

att inte stressa det. Jag tror att många patienter känner sig stressade för att 

de ser att vi i personalen inte har tid, så patienten känner att de inte kan 

öppna sig för att det ändå inte finns någon tid.” (Informant E)   

Informant A och E upplever likt de tidigare informanterna att tid är en viktig faktor i området 

men upplever att det inte finns utrymme för att ge tillräckligt med tid till patienterna.  

7.3.2 Olika perspektiv på depression 

Deltagarna i studien har olika grundutbildningar och arbetar även inom olika avdelningar på 

den psykiatriska vården. Utöver dessa yttre faktorer så har deltagran likt alla andra, olika men 

även liknande uppfattningar om vad depression betyder enligt dem.  

”[…] det är viktigt att känna till att depression är en sjukdom som är 

behandlingsbar. Det är även viktigt att tänka på att det som patienten 

upplever i detta handlar inte om patientens personlighet utan det är 

sjukdomen som gör att han eller hon agerar, beter sig eller tänker som hen 

gör.” (Informant F) 

Informant F upplever sjukdomen utifrån ett medicinskt perspektiv, han upplever att sjukdomen 

är en och patienten utan sjukdomen är en annan.  

”[…] Depression kan bero på olika faktorer, man kan ha blivit lämnad av sin 

partner, man har det dåligt på sitt jobb, man lever i en destruktiv relation och 

dessa faktorer kan hänga ihop. Det kan gå så långt att sjukdomen blir 

biologisk, så att man måste ta medicin för att kunna få en liten putt i rätt 

riktning, så att man kan jobba med det praktiska.” (Informant B) 

Informant B upplever orsak till depression utifrån ett holistiskt perspektiv, där det social, 

emotionella, och biologiska hör ihop med måendet. Däremot menar informanten att tillståndet 

behandlas utifrån ett medicinskt perspektiv.  
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Andra informanter delar uppfattningar om att depression är en osynlig sjukdom i samhället som 

bör tas på större allvar än vad samhället gör. Informanterna upplever att patienter många gånger 

skäms över sina depressiva problem för att sjukdomen fortfarande är tabu-belagd.  

” Jag tänker att man bör ha i åtanke att sjukdomen inte yttrar sig på samma 

sätt som somatiska sjukdomar. Att patienterna inte alltid är uppenbart nere, 

utan att man behöver grotta ner sig i patientens anemes och fråga hur de 

mår… Man måste ibland dra ur svaren från dem. Man måste ha i åtanke vad 

sjukdomen kan medföra, som suicid, och de olika riskerna som detta medför. 

Även om det inte alltid är uppenbart så är det många som är duktiga på att 

maskera sjukdomen. Bedömningen av depressiva patienter är svårt för att de 

kan dölja det väldigt bra. Ibland träffar man en patient som man kanske inte 

tänker är så deprimerad men så visar det sig att den patienten mår sämst.” 

(Informant E) 

”Depression är en väldigt stor sjukdom, folk ska veta att det är en värre 

sjukdom än somatiska. Depressiva människor döljer sjukdomen för att den är 

tabu-belagd. De är rädda att bli fel stämplade av familj, vänner och hela 

samhället. Att gömma depression leder till att depressionen blir värre och 

leder tillslut till att de ta livet av sig, visa svälter till och med ihjäl sig. 

Depression måste tas på stort allvar, man får inte nonchalera en deprimerad 

människa”. (Informant A) 

Informant E och A upplever att sjukdomen nonchaleras i samhället och de har uppfattningar 

om att arbetet med en depressiv patient är svårt på grund av att det inte finns något fysiskt att 

ta på. Informanterna menar att sjukdomen medför risker och konsekvenser som personal hela 

tiden måste ha i åtanke.  

En av informanterna har ett empatiskt synsätt på sjukdomen där informanten menar att han vill 

förstå patienten och orsakerna till sjukdomen tillsammans med patienten, istället för att ge 

fenomenet en medicinsk lösning.  

” […] Man kan man ju läsa om depression och har man tillräckligt många 

symtom enligt diagnoskriterier så diagnostiseras man med depression och får 

en viss behandling eller medicin. Detta är väldigt otillfredsställande för mig. 

Jag tycker att det viktigaste är att förstå, jag vill ju gärna förstå tillsammans 

med patienten vad det är…hur depressionen ser ut inifrån och vad orsaken 

är, vad gör patienten ledsen eller bekymrad eller känner sig hopplös […]”. 

(Informant G) 

7.3.3 Förhållningssätt i bemötandet 

Informanterna uppfattar att bemötandet har betydelse i mötet med patienten, men att 

bemötandet kan ske på olika sätt, beroende på vilket förhållningssätt informanten utgår ifrån.  

”Att man ska visa empati och sympati. Folk säger nej till sympati men man 

måste även visa detta…Man ska klart vara empatisk men man bör även kunna 

känna sympati. Det är viktigt att vara försiktig hur man titta på en djupt 

deprimerad människa. Man ska även vara försiktig med hur man säger visa 

saker och hur man lägger fram förslag […] ”JAG GER MIG INTE!” är ett 

uttryck som vi alltid förmedlar till våra patienter, så de ska veta att vi i 
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personalen aldrig ger upp oavsett om patienterna ber oss dra åt helvete 

[…]”. (Informant A) 

Informant A upplever att det är viktigt att förmedla hopp i mötet med patienten och att man som 

personal bör kunna känna både empati och sympati i bemötandet. Bemötandet ska ske med en 

viss försiktighet, menar informant A, eftersom patienten inte mår bra.  

” Jag tror att man behöver, tona in och hitta en våglängd där man pratar 

samma språk. Men sen så, när man har gjort det så bör man kunna förmedla 

hopp till patienten och att det går att göra något åt det depressiva tillståndet 

[…]”. (Informant G) 

Informant G uppfattar att förmedla hopp är en viktig faktor i bemötandet, likt informant A.  

” Jag börjar med att bemöta patienten öppet, jag går inte in på frågor om 

patientens mående utan jag vill ta reda på vem patienten är som individ. Lite 

mer som en alldaglig relation. Det är ju viktigt att de känner till mig också, 

så att de så småningom ska kunna vara öppna mot mig. Jag låter patienten 

styra och berätta om sitt eget liv, då kan man så småningom styra det till 

orsaker och mående […]”. (Informant E) 

Informant E upplever, till skillnad från A och G, att bemötandet bör ske på samma sätt som när 

man bemöter en individ utan depression, alltså att bemötandet bör vara alldaglig till en början 

för att sedan kunna gå vidare i förändringsprocessen.  

”Jag skulle inte säga att jag bemöter deprimerade patienter på ett 

annorlunda sätt. Jag tror att det är det mellanmänskliga mötet som är viktigt. 

Patienterna är redan inom psykiatrin, då de har blivit remitterade av 

hälsocentralen, som ger oss information om att patienten har depression och 

att de har prövat tre olika mediciner, psykologiska samtal men ingenting 

fungerar. Alltså depression över personen är ingen hemlighet”. (Informant 

C) 

Likt informant E upplever också informant C att depressiva patienter inte ska bemötas 

annorlunda än någon annan patient, utan att det är det mellanmänskliga mötet som är den viktiga 

faktorn i bemötandet. Informant C upplever att man som professionell inte ska vara försiktig 

med att bemöta en patient med depressiva problem eftersom det är uppenbart att det är därför 

patienten är där. 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ forskningsmetod då denna metod söker kvalitativ kunskap till 

skillnad från kvantitativa metoder som syftar till kvantifiering. Med en kvalitativ metod är målet 

att få nyanserade beskrivningar av kvalitativa aspekter av informanternas livsvärld. Stringens 

och precision av ord och tolkning i intervjupersonens beskrivningar motsvarar exaktheten i 

kvantitativa mätningar (Kvale & Brinkmann,2014). Vi valde att genomföra studien genom att 

samla empiri med hjälp av kvalitativa intervjuer.  

För att få fram ett resultat som föreliggande studie syftar till, valdes en fenomenografisk ansats 

som gör det möjligt att framföra informanternas olika upplevelser av liknande fenomen. För att 
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stärka pålitligheten för den fenomenografiska ansats som använts i studien, har vi därför valt 

att enbart använda den andra ordningens perspektiv inom fenomenografin. Detta leder till att 

studien inte presenterar uppfattningar som är mer rätt eller fel, utan likheter och skillnader som 

finns i uppfattningar. Då studien syftar till att belysa vårdpersonals uppfattning om betydelsen 

av motivation vid behandling av patienter som diagnostiserats för depression inom den 

psykiatriska vården, så ansåg vi att en fenomenografisk ansats skulle ge studien ett passande 

resultat. Kritik mot den fenomenografiska ansatsen riktar sig mot att fenomenografin enbart 

studerar på en nivå som anses vara kollektiv och därför inte ser till varje enskild individ i 

studien. Det finns också kritik som menar på att uppfattningarna som har hämtats från 

informanterna isoleras från uppfattningarnas ursprung och därmed kan uppfattningarna 

återspegla ett felaktigt sammanhang (Alexanderson, 1994). För att undvika att återspegla 

informanternas uppfattningar på ett felaktigt sätt har vi med noggrannhet tydliggjort 

analysarbetet i föreliggande studie.  

 Urvalet av informanter valdes med eftertanke på så sätt att vissa kriterier skulle uppfyllas, i 

form av arbetserfarenhet och utbildning. För att få en så bred kunskap inom området som 

möjligt och möjligheter till att få empiri om olika upplevelser, valde vi även att genomföra 

intervjuerna på olika arbetsplatser inom psykiatrin.  

För att vi skulle lyckas uppnå syftet i föreliggande studie ansåg vi att en semistrukturerad 

intervju var passande, eftersom vi strävat efter likheter och skillnader i uppfattningar kring 

fenomen inom psykiatrin. Hade vi inte haft en semistrukturerad intervjuguide, utan en 

ostrukturerad intervjuguide, så hade risken blivit att empirin bli svårare att bearbeta på ett 

fenomenografisk tillvägagångssätt. Det vi har gjort för att få informanternas personliga 

upplevelser över fenomen är att vi ställt följdfrågor till frågorna i intervjuguiden och även 

antecknat signifikanta kroppsrörelser som förstärker en viss uppfattning som uttrycks i tal.  

Resultatets tillförlitlighet har stärkts på så vis att intervjuerna både spelats in samt att 

anteckningar förts under intervjuerna. Tillförlitligheten i studien stärks också då vi noggrant 

lyssnat, transkriberat och analyserat intervjuerna. Under bearbetningen av materialet har vi hela 

tiden strävat efter att vara objektiva. Detta har vi gjort genom att alla transkriberingar 

analyserats av oss båda, för att vara säkra på att vi uppfattat det informanterna upplevt på korrekt 

sätt. Strävan efter objektivitet har gjort att författarna har varit medveten om sina egna åsikter 

och värderingar för att inte göra en egen tolkning av informanternas upplevelser. Därför har det 

använts rikt med citat i resultatdelen för att påvisa att det är informanternas egna ord som 

framförs. Citaten är även långa då vi ville öka studiens trovärdighet.  

Vi har under studiens gång inte stött på några större svårigheter som har lett till att studien inte 

kunnat genomföras. Däremot har vi under analysarbetet fått lägga mycket tid på bearbetning 

och inlärning av empiri så att det inte skulle ske några missbedömningar.  

8.2 Teoretisk problematisering 

Informanternas uppfattningar och upplevelser kring fenomenet beskrivs, likt Maslows 

redogörelse kring behovshierarkin för hur behov och tillfredställelser leder till motivation hos 

en individ. Detta går också att kopplas med de centrala begreppen, inre och yttre motivation, 

behandlingsrelation och motiverande kommunikation, ur motivationsteorier, då de syftar till att 

skapa goda förutsättningar för motivationsarbete, likt informanternas uppfattningar.  
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Informanterna har såväl uppfattningar om att motivation är något som patienten ska besitta och 

att motivation hos patienten är något som skapas i mötet mellan parterna, alltså att det inte alls 

är någon självklarhet att patienten är motiverad från början. Denna problematisering av synen 

på motivation hos patienterna av informanterna går att knyta till Maslows bristbehov. Då 

Maslows teori bygger på att en individ först måste vara tillfredsställd på de mest grundläggande 

behoven för att kunna känna drivkraft (motivation) och att behoven av säkerhet, trygghet och 

kärlek måste vara tillgodosedda innan behovet av att uppnå saker och ting uppstå hos individen 

(Karlsson, 2012).  Några av informanternas uppfattningar tyder på att det inte är deras ansvar 

att skapa motivation hos patienten utan att det är patientens ansvar att se till att dennes behov 

blir tillgodosedda så att den professionelle och patienten tillsammans kan jobba högre upp i 

behovshierarkin för att börja förstå och undersöka patientens mående. Detta kräver en kognitiv 

förmåga hos patienten, vilket är en av de högre nivåerna i Maslows hierarki och för att besitta 

den förmågan måste patienten ta sig högre upp i behovshierarkin. De andra informanterna 

uppfattar motivation som något som de tillsammans med patienten ska skapa, då patienten inte 

alltid kan förmå sig själv att känna motivation på grund av sitt depressiva tillstånd.  

Dessa uppfattningar skildrar en professionell som menar att de tillsammans med patienten ska 

försöka tillgodose de behoven som behövs tillfredsställas för att patienten ska kunna genomgå 

en förändring från sitt depressiva tillstånd. Informanterna menar att det är felaktigt att lägga 

ansvaret på en deprimerad individ eftersom de oftast har en begränsad motivation på grund av 

sjukdomen och att den professionelle måste besitta rätt verktyg för att patienten ska bli 

motiverad.  I uppfattningarna går det att finna likheter med begreppen motiverande 

kommunikation och inre motivation. Miller och Rollnick (2002) pekar på att den 

professionelles uppgift är att framkalla förändringsprat hos patienten och låta patienten 

argumentera och prata om sin egen förändring i motiverande kommunikation, vilket går att 

koppla samman med uppfattningarna. Då informanterna belyser att ansvaret ligger hos dem och 

att motivation är något de ska skapa tillsammans med patienten, alltså att det inte är en ständig 

faktor som patienten ska besitta. Informanterna upplever att om man som professionell lyckas 

förmå patienten att tillgodose sina behov och att de tillsammans lyckas skapa motivation till 

förändring så uppstå en inre motivation hos patienten. Enligt Jenner (1987) är inre motivation 

en inre faktor som leder till en slags drivkraft som ger glädje, stolthet och självförtroende, vilket 

gör att patienten kan ta sig högre upp i behovshierarkin med hjälp av den professionelle tills 

patienten har en sådan stark inre motivation så att denne klarar det på egen hand och en 

förändring skapas.  

Den inre motivationen samt den yttre motivationen har också, likt informanternas 

uppfattningar, en betydande roll för den professionelle i motivationsarbetet med patienten. 

Jenner (1987) beskriver att den yttre motivationen handlar om att individen har ett mål med 

någonting, som kan handla om en önskan om ett fint jobb, mycket pengar eller höga betyg. 

Informanterna upplever att de måste besitta en egen motivation till arbete för att kunna 

genomföra ett bra jobb med patienten samt för att kunna förmedla motivation, vilket gör att den 

professionelle har en inre motivation för att hjälpa patienten och en yttre motivation för att 

målet är att patienten ska bli frisk. Drivkraften hos den professionelle består alltså av både inre 

och yttre motivationen och bidra till en tillfredställelse som sker parallellt mellan patienten och 

den professionelle. Vilket kan kopplas i sin tur med Maslows behovshierarki och nivån om 

behov av uppskattning, då båda parterna uppnå saker och ting samtidigt som de får beröm och 

erkännande i arbetet vilket leder till en tillfredsställelse (Karlsson, 2012).  
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Vidare upplever informanterna att farmakologiska insatser ibland krävs när det depressiva 

tillståndet är som värst för att patienten ska fungera kognitivt. Medicinen bidra till att patienten 

kan tillgodose sina grundläggande behov när motivationen inte räcker till. En av informanterna 

upplever dock att kärlek har en större effekt på motivationen, dock går alla uppfattningar 

samman med Maslows resonemang om de fysiologiska behoven, alltså de mest grundläggande 

behoven som är nödvändiga för överlevnaden. Medicinen ger patienten motivation till att 

tillfredsställa de grundläggande behoven, mat, sömn och törst, vilket i sin tur leder till en större 

drivkraft för att klara av att ta sig uppåt i hierarkin och mot en förändring. Likadant 

uppfattningen om kärlek, då kärlek tillfredsställer ett högre behov i hierarkin och att det leder 

till att patienten sedan gå ner i hierarkin för att tillgodose sina grundläggande behov då det 

handlar om ren överlevnad (Karlsson,2012).  

Informanterna uttryckte uppfattningar om att relationen mellan den professionelle och patienten 

har stor betydelse i arbetet och att det många gånger är avgörande för hur vidare patienten lyckas 

åstadkomma förändring. Uppfattningarna beskrivs likt Stanhopes och Salomons (2007) 

resonemang om behandlingsrelation, då de menar på att det inte finns ett facit över hur man 

skaparen bra behandlingsrelation men att mycket tid och enskild uppmärksamhet utav den 

professionelle är viktiga faktorer i relationen. Resonemanget och uppfattningarna går att koppla 

samman, då informanterna har uppfattningen om att det inte råder någon ensidig bild av hur 

man ska skapa en bra relation till patienten men att det finns betydande faktorer för att skapa 

goda förutsättningar. Dessa faktorer går att knyta an till enskild uppmärksamhet utav den 

professionelle på grund av att informanterna upplevde att det är viktigt att man som 

professionell visar sig intresserad av patienten och att man förmedlar hopp (Stanhopes & 

Salomons, 2007).  

Uppfattningarna om relationens betydelser för förändring hos patienten, skapade en diskussion 

hos informanterna där några av informanterna upplevde att man bör vara privat och/ eller 

personlig i relationen med patienten fast inom terapeutiska gränser medan andra informanter 

ansåg att det är oprofessionellt att vara privat eller personlig i arbetet med patienten. Denna 

skildring av informanternas uppfattningar om hur man ska vara i relationen går att koppla ihop 

med Maslows teori och behovet av uppskattning, då en aspekt kan vara att patienten har ett 

behov av att känna uppskattning på ett mer personligt och privat plan, vilket gör att den 

professionelle också ge detta till patienten för att patienten ska bli tillfredsställd (Karlsson, 

2012). En annan aspekt kan vara att behovet finns hos den professionelle, alltså att det blir en 

personlig vinning för den professionelle när denne är mer privat och personlig i sin relation med 

patienten. Då den ömsesidiga relationen tillfredsställer både den professionelle och patienten 

samtidigt. De informanter som anser att det är oprofessionell har inte behovet av att känna 

uppskattning och att patienten inte bör får tillfredställelse av den professionelle utan av andra i 

dennes närhet, eftersom den professionelle inte är till för att tillfredsställa just det behovet.   

Miller och Rollnick (2002) beskriver att det är vanligt förekommande att en patient känner 

motstånd till förändring och att det kan bero på många faktorer. Två faktorer som Miller och 

Rollnick tar upp är att patienten inte tror på sig själv eller att patienten inte är mogen att 

förändras. Motstånd till förändring kan kopplas till informanternas uppfattningar om att det är 

viktigt att ge patienten utrymme för tid i processen, då de upplever att det tar lång tid för 

patienten att ta sig ur sitt depressiva tillstånd och att man inte få pusha patienten för hårt för då 

finns risken att motståndet blir ännu större.  
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Detta går också att koppla samman med informanternas uppfattningar om att depression är en 

väldigt svår sjukdom att behandla, eftersom ett depressivt tillstånd enkelt går att dölja och att 

det kan vara svårt för patienten att synliggöra och prata om sitt tillstånd. För att patienten ska 

kunna känna sig trygg och kunna förstå samt synliggöra sin sjukdom tillsammans med den 

professionelle så måste det finnas en trygg relation mellan parterna, upplever informanterna. 

Denna aspekt går att förena med Stanhopes och Salomons (2007) resonemang kring att 

människors liv är komplicerade och därför är det viktigt att bygga upp en bra och trygg relation 

till sina patienter, då det har visat sig ha en betydande roll i förändringsarbetet.  

Informanterna uppfattar inte bara relationen som en viktig faktor utan också bemötandet, 

eftersom bemötandet lägger grunden till relationsskapandet. Uppfattningarna om bemötandet 

av depressiva patienter var olika, några av informanterna ansåg att det var empati och sympati 

som var det mest väsentliga medan andra uppfattade öppenhet och/eller förmedla hopp som det 

mest betydelsefulla i bemötandet.  Oavsett vilken uppfattning som informanterna besitter så går 

det att koppla till Miller och Rollnick (2002) åsikter kring motiverande kommunikation. De 

menar att man som professionell ska förhålla sig till fyra olika principer som är uttrycka empati, 

utveckla diskrepans, rulla med motstånd och stödja självkompetens, likt det som informanterna 

uppfattar är viktigt i bemötandet.  

8.3 Resultatdiskussion 

Detta avsnitt redogör för den samlade empirin och kopplas med den tidigare forskning som 

presenterats ovan.  

8.3.1 Möjligheter  

Informanterna upplever att det finns olika möjligheter att arbeta med motivation gentemot deras 

patienter. De upplever att faktorerna kan vara både farmakologiska och icke-farmakologiska, 

likt studien How effective are antidepressants (2015), menar informanterna att antidepressiva 

medel hjälper patienten att återgå till en känslomässig balans som hjälper de att klara av en 

vardag. Informanterna menar likt studien att den farmakologiska behandlingen är lika viktig 

som den psykologiska behandlingen, men att det ibland krävs medicin för att kunna genomföra 

psykologisk förändringsprocess.  

En del av informanterna delar uppfattningar om att det är viktigt att kunna ha en empatisk 

förmåga mot patienten och låta patienten vara expert på sitt liv. Schröder, Ahlström och Wilde 

Larsson (2006) menar, utifrån deras studie, att patienter anser detta vara en viktigare faktor än 

val av behandling. Dessa informanter upplever att bemötandet är speciellt och man bör förmedla 

empati och hopp, likt Madsen (2006), menar informanterna att det är till stor vikt att stötta, 

hjälpa och finnas där för patienten på ett individuellt plan. En av informanterna upplever att 

bemötandet av patienterna liknar vilket bemötande som helst. Informanten känner inte någon 

speciell empati för patienten då det redan är förutsagt att patienten är där för sina depressiva 

problem.  

Enligt studier i SBU:s systematiska litteraturöversikt (2004), har det visat sig att lindriga och 

måttliga depression ökat de senaste 50 åren, däremot finns det ingen större förändring vid svåra 

fall av depression. Slutsatserna är att depression upptäcks idag mycket tidigare än vad de gjorde 

förr och att man då kan sätta in behandling tidigare och arbeta förebyggande. En faktor till detta 

kan vara att det pratas mer om sjukdomen idag och att det har blivit en samhällelig 

kunskapsökning kring sjukdomen som gör att individer tar hjälp i större utsträckning än vad 

man gjorde förr. Detta är däremot enbart en hypotes.  En del informanter upplever att depression 



34 
 

inte tas på allvar idag och att det är många individer som skäms över sjukdomen och inte vågar 

ta hjälp. Informanternas upplevelser stämmer inte överens med de studier som framgår i SBU 

(2004) som menar att depressioner upptäcks tidigare idag.  

8.3.2 Svårigheter 

Samtliga informanter upplever att den största svårigheten att arbeta med patienter som lider av 

depressiva problem, är de patienter som saknar motivation och inte kan tillgodose sina egna 

grundläggande behov. Studien How effective are antidepressive (2015), redogör att 

antidepressiva medel är väsentliga för att få patienten att bli medgörlig i förändringsprocessen. 

Informanterna delar liknande uppfattningar då de menar att antidepressiva medel, i dessa svåra 

fallen, används som startkablar. Studien How effective are antidepressive (2015) redogör även 

att detta är en process i sig, att hitta rätt typ av läkemedel. Informanterna upplever även de detta 

fenomen och menar att man ibland får ”testa sig fram” till rätt medicin innan man kan påbörja 

en psykologisk behandling. Både studien och informanterna menar att farmakologisk 

behandling är den mest givande behandlingen för måttlig till svår depression.  

Andra svårigheter informanterna upplever är relationen mellan professionell och patient. De 

upplever att om det inte finns en personkemi eller en god arbetsrelation så kommer inte 

patienten att få en gynnsam behandling. Rosen (1999) beskriver att en god relation är viktig för 

att patienten ska känna sig trygg i behandling. Madsen (2006) redogör ytterligare för att ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt bidrar till att man sätter patienten i fokus och att man ska 

arbeta tillsammans med patienten för att inkludera patienten. Informanterna i föreliggande 

studie säger att de skapar godas relationer genom att ge patienterna tid, att förmedla hopp till 

patienten och att det visar patienterna att de ser dem och tror på dem. Många av informanterna 

upplever också att relationen skapas om man tillåter patienten styra samtalen och berätta om 

sitt eget liv, och att man därför bör vara öppen när man möter patienten och inte vara för snabb 

med behandling.  

En annan viktig svårighet som tas upp av informanterna är att depression är en svår sjukdom 

att bedöma. Jämfört med somatiska sjukdomar som syns, så är det många patienter som döljer 

sin depression eller hur allvarlig deras depression faktiskt är. Utifrån denna aspekt är det viktigt 

att ha ett holistiskt perspektiv på sjukdomen. Parrish et al. (2008) menar att man bör se till alla 

aspekter i individens liv, sociala, biologiska, psykologiska samt andliga faktorer för att få en 

helhetsbild över patientens liv. Då patienter ibland kan visa sig må bra inom de biologiska och 

psykologiska aspekterna, men har svårigheter inom de sociala och andliga. Inom psykiatrin är 

det därför väsentligt att även inkludera de sociala faktorerna i individens liv eftersom psykiatrin 

oftast utgår från ett medicinskt perspektiv.  

En annan svårighet som går att koppla med informanternas uppfattningar kring patienternas 

egen motivation är symtomen på depression. Andersson (2012) menar att symtom på en 

depression är att individen är nedstämd, oförmögen till att känna glädje samt att vardagliga 

sysslor känns som omöjliga för individen. Eftersom depressionen ger dessa symtom kan 

individen får bristande motivation till förändringsarbete också, eftersom enbart vardagliga 

sysslor känns som en stor utmaning när man lider av depressiva problem. Detta är en stor 

svårighet i arbetet med en patient som lider av depression och bör därför ta hänsyns till i arbetet 

med patienten, enligt vissa av informanterna. Samtliga informanter har olika perspektiv på 

depression och därför anser informanterna att det inte finns en ensidig behandling för 

depression eftersom en depression kan uppstå hos en individ av olika orsaker. Detta menar 
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Wasserman (2003), att depressionens orsak kan förklaras utifrån ett biologiskt perspektiv, av 

den sociala miljön eller psykologiska faktorer och att det är anledningen till att man behandlar 

depression på olika sätt. 

8.3.3 Motivation 

Inom arbetet med depressiva patienter finns både möjligheter och svårigheter. En central faktor 

i arbetet är motivation, där informanterna upplever både svårigheter och möjligheter i 

motivationsarbetet. Det finns delade uppfattningar kring fenomenet, där en del informanter 

menar att motivation är en faktor som antingen finns eller inte finns. Medan andra upplever att 

motivation alltid finns men att den kan vara tillfälligt avstängd och att det är den professionelles 

arbete att hjälpa individen att hitta motivationen som döljer sig. Den tidigare forskningen delar 

inte samma uppfattning som de informanter som menar på att motivation finns eller inte finns. 

Både Revstedt (2002) och Cederlund & Berglund (2014) menar att motivation är kopplat till 

den inre livskraft som alla människor har och oavsett hur destruktiv en individs livssituation är 

så försvinner inte livskraften. Det är även denna livskraft som gör att individer med depressiva 

problem hittar motivation till att förändra deras situation. Det problematiska som sker om man 

har uppfattningen om att motivation är en faktor som finns eller inte, är att den professionelle 

riskerar att själv tappa motivation att hjälpa patienten om den professionelle inte anser att 

patienten har motivation.  

Informanter upplever att det finns yttre faktorer i patienternas liv som bidrar till motivation. 

Faktorer som medicin, nya jobb, kärlek är faktorer som diskuteras av informanterna som hjälper 

patienten att bli motiverad till förändring. Väljer man att se detta från ett holistiskt perspektiv 

som även Parrish m.fl. (2008) redogör för så är det ganska logiska faktorer som hjälper 

patienten att motiveras då faktorerna innefattar biologiska, psykologiska, sociala och andliga 

aspekter.  

8.3.4 Personal - förhållningssätt 

Informanterna som deltagit i studien har olika bakgrunder i form av utbildning och erfarenhet. 

Enbart en av informanterna har en utbildning som leder till en pedagogisk kandidatexamen. De 

andras utbildningar grundar sig i biologi och psykologi men samtliga informanters 

uppfattningar visar ett förhållningssätt som grundar sig i ett socialpedagogiskt perspektiv. 

Denna koppling har dragits då informanterna upplever motivation, delaktighet, lyhördhet och 

relation som viktiga aspekter i arbetet även som arbetet utförs inom psykiatriska verksamheter. 

De informanter som arbetar inom den slutna psykiatriska vården betonar extra mycket på att 

man bör låta patienten vara med och styra och ta beslut i sin egen behandling. Gustavsson 

(2008) och Cederlund & Berglund (2014) beskriver att det är extra viktigt att man låter patienten 

vara delaktig i behandlingen inom sluten vård och tvångsvård för att möjliggöra en 

förändringsprocess.  

Informanterna har delade uppfattningar om hur nära man bör komma sin patient för att det ska 

vara gynnsamt i behandlingssyfte. En del informanter upplever att man bör vara personlig med 

patienten dels för att relation ska kunna skapas och att relationen ska vara ömsesidig. De menar 

att om patienterna ska kunna känna tillit för personal så behöver personal visa tillit till 

patienterna. Revstedt (2002) och Cederlund & Berglund (2014) menar att patienten har ett 

ansvar över om hen väljer att ta emot de möjligheter som finns för att genomföra en förändring 

men att den professionella har en stor roll i avseendet beroende på människosyn. Har den 
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professionella en positiv människosyn så ökar möjligheterna för att patienten ska välja att 

genomgå förändring.  

Samtliga informanter belyser vikten av hur förhållningssättet kan påverka relationen mellan 

patient och den professionella. De berättar däremot väldigt lite om vilka behandlingsmetoder 

som används i olika situationer. Socialstyrelsen (2017) redogör för de mest förekommande 

behandlingsmetoderna inom psykiatrin men utifrån den samlade empirin framkommer andra 

faktorer som viktigare. En del informanter redogör för ECT som behandling vid extremt svåra 

fall av depression, en del nämner KBT som inriktning i samtalen med patienterna. Det finns 

tydliga kopplingar på vilket perspektiv i behandling de professionella har beroende på vilken 

utbildning de besitter. Socialstyrelsen (2017) rekommenderar kognitiv beteendeterapi, 

psykoterapi, farmakologisk och ECT behandling som de mest förekommande behandlingarna. 

De informanter som arbetar inom öppen psykiatrisk vård är till störst del utbildade med KBT 

och/eller psykoterapi. Och de informanter som arbetar inom den slutna psykiatriska vården 

arbetar till stört del utifrån medicin och ECT. Detta är logiskt om man tänker på att 

Socialstyrelsen (2017) rekommenderar psykopedagogiska samtal som behandling vid lättare 

depression, och farmakologisk och/eller ECT behandling vid svår depression.  

 

8.3.5 Patienten 

Utifrån informanternas upplevelser i arbetet med depressiva patienter kan man tydligt se att 

arbetet är väldigt individuellt. Beroende på sjukdomens svårighetsgrad och hur pass villig 

patienten är för att genomgå förändring utgör även hur informanterna väljer att arbeta med 

behandlingen. En del informanter menar att sjukdomen är en och patienten är en annan. De 

menar att det är viktigt att förstå att patientens personlighet inte har någonting att göra med 

sjukdomen och det sjukdomen leder till. Informanterna menar även att man som professionell 

bör tänka på att sjukdomen är behandlingsbar och att detta är viktigt att förmedla till patienten. 

Återigen kan detta kopplas till begreppen delaktighet som utgör en stor roll inom ett 

socialpedagogiskt perspektiv. 

Däremot så finns det uppfattningar av vissa informanter om att mycket ansvar ligger hos 

patienten gällande förändringsarbetet. Informanterna menar likt Mathiesen (2000) att 

människan agerar rationellt och reflekterande och kan därför välja att genomgå förändring. En 

del informanter menar precis som Mathiesen (2000) att den fria viljan hos en individ är central 

i förändringsarbetet. Det råder delade uppfattningar hos informanterna gällande individens roll 

i arbetet. 

Avsnittet ”tidigare forskning” som presenteras i föreliggande studie stödjer både de informanter 

som menar att det är den professionellas ansvar att hjälpa patienten att ha motivation för 

förändring, men även de professionella som menar att ansvaret ligger hos individen i fråga.  

9 Slutsatser och implikationer  
Föreliggande studie presenterar empiri som samlats in utifrån studiens tre frågeställningar. 

Frågeställningarna är följande: (1) Hur uppfattar vårdpersonal depressiva problem? (2) Hur 

arbetar vårdpersonal med behandling och motiverande insatser vid depression? (3) Vilken 

betydelse har motivation i patientens förändringsarbete?  
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Informanterna som deltagit i studien beskriver deras arbete roligt och givande men även 

utmanade i många aspekter. Informanterna har olika syn på depressiva problem där de menar 

att arbetet ibland kan vara svårare beroende på vilken svårighetsgrad sjukdomen ligger på. 

Informanterna resonerar olika gälla depressiva problem men de är alla eniga om att sjukdomen 

kan delas upp i olika svårighetsgrader och att sjukdomen inte är någonting som ska nonchaleras 

för att den inte är synbar som somatiska sjukdomar. De upplever även att arbetet med depressiva 

sjukdomar är svårare att behandla än somatiska sjukdomar då det finns många faktorer att ta 

hänsyn till. Faktorer som motivation, relation och att sjukdomen inte alltid är synbar är faktorer 

som man måste arbeta med inom psykiatrin. Bedömningen av depression upplevs vara svår då 

patienter ibland uppvisar en fasad som inte stämmer överens med hur mycket hjälp patienten 

faktiskt är i behov av. Informanterna upplever även att konsekvenserna av sjukdomen är stora 

och att det råder en tabu-belagd stämpel på sjukdomen som gör att individer ibland inte vågar 

be om hjälp. Eftersom konsekvenserna är så pass allvarliga bör man som professionell ha det i 

åtanke i arbetet med patienten, för att undvika att patienten blir suicidal, upplever 

informanterna. 

Uppfattningarna om motivationsarbetet med patienterna är delade. Studien kan inte redogöra 

för en enhetlig slutsats gällande frågeställning två. Slutsatser som dragits från empirin är att 

professionella arbetar olika för att skapa motivation hos patienter, men att det även beror på 

vilken inriktning den professionella arbetar från samt om de arbetar inom sluten psykiatrisk 

vård eller öppen psykiatrisk vård. Det arbetsplatserna har gemensamt är att det ibland krävs 

medicin som skapar möjligheter för att kunna utföra motivationsarbete. Detta för att en del 

patienter är så djupt nere i sin sjukdom att de inte kan tillgodose sina grundläggande behov. 

Informanterna är eniga om att det då krävs farmakologiska hjälpmedel. En annan gemensam 

slutsats är att informanterna har ett omedvetet socialpedagogiskt förhållningssätt. Slutsatsen 

baseras på informanternas uppfattningar om att man behöver lyssna, förmedla hopp, bekräfta, 

ge tid och skapa relationer till sina patienter i motivationsarbetet. Även om informanter inte i 

ord uttrycker att de har ett socialpedagogiskt förhållningssätt så visar deras uppfattningar detta.  

Den slutsats vi har tagit för den tredje frågeställningen är att motivation är en avgörande faktor 

för att för att förändringsarbete ska ske. Även om det framkommer delade uppfattningar hos 

informanterna angående hur och på vilket sätt motivationen är av betydelse så menar samtliga 

att det är en vital faktor. Föreliggande studie visar att man kan se på motivation på olika sätt 

och att detta utgör även hur den professionella arbetar med motivation. Synsättet blir grunden 

till vart den professionelle lägger ansvaret för motivation. Uppfattningarna visar att ansvaret 

ligger enbart hos den enskilde individen, den professionelle eller den professionelle och 

individen i samarbete. En slutats inom fenomenet är att om patienten har motivation till 

förändring så är halva arbetet utfört. Den professionelle behöver då enbart finnas till som 

stöttepelare. En annan slutsats är att det är den professionelles uppgift att skapa motivation hos 

patienten, dessa uppfattningar menar även att den professionelle inte gör ett tillräckligt bra jobb 

om man inte kan motivera sin patient. Och den tredje slutsatsen är att motivationen skapas i 

mötet och relationen mellan den professionelle och patienten.  

9.1 Socialpedagogiska implikationer 

Föreliggande studie fokuserar på det socialpedagogiska arbetet inom psykiatrin. Psykiatrin 

utgår från medicin och biologin, men de yrkesverksammas uppfattningar och upplevelser i den 

samlade empirin belyser ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Som yrkesverksam inom 

psykiatrin arbetar man ständigt i möte med andra, oavsett om det är inom den slutna vården, 
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öppen vården eller socialpsykiatrin. Som professionell inom psykiatrin är det därför viktigt att 

reflektera över sitt förhållningssätt och arbete med de patienter de möter. Studien kan bidra till 

kunskap för de psykiatriska verksamheterna i Sverige och även internationellt då den väcker 

tankar om viktiga faktorer ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Begrepp som motivation, 

bemötande, relation och förhållningssätt är centrala begrepp inom socialpedagogiken och 

begrepp som informanterna upplever väsentliga i arbetet med deras patienter. Förhoppningen 

är att föreliggande studie kan sprida kompetens inom psykiatrisk verksamhet om, utöver 

psykiatrisk kompetens, hur viktig den socialpedagogiska kompetensen är i det forskade 

området.  

9.2 Vidare forskning 

Utifrån informanternas uppfattningar om motivationsarbete med depressiva patienter har en 

nyfikenhet och ett intresse väckts att undersöka patienternas uppfattningar kring fenomenet. 

Studien har även väckt frågan om yrkesverksamma inom psykiatriska verksamheter bör 

utbildas inom socialpedagogiska förhållningssätt utöver de utbildningar som idag krävs för att 

arbeta inom dessa verksamheter. Detta för att studien visar att socialpedagogiskt arbete utförs 

inom psykiatrin men den utförs omedvetet.  
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11 Bilaga 1: Intervjuguide 
- Anonymitet. 

- Sammanställning av intervjun återkopplas till intervjupersonen om detta önskas. 

- Vid godkännande av intervjupersonen, att samtalet spelas in. 

- Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

 

Inledande frågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

3. Vad var det som gjorde att du började arbeta inom psykiatrin? 

Klient 

1. Vad är viktigt att känna till om depressiva problem som yrkesman? 

2. Vad är viktigt att tänka på när man bemöter en individ med depressiva problem? 

3. Hur arbetar du för att bygga en professionell relation till patienten?  

4. Vilka utmaningar kan ske i möten med depressiva klienter? 
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5. På vilket sätt har relationen mellan dig som yrkesman och patienten för betydelse i 

behandlingsprocessen? 

6. Hur stor betydelse har patientens egen motivation, för att kunna genomgå en positiv 

behandlingsprocess? 

 

Behandling 

1. Arbetar du med motivation? Om ja, på vilket sätt? 

2. Hur arbetar du för att patienten ska kunna motiveras till behandling? 

3. Vilka anda faktorer, efter val av behandling, är viktiga för att behandlingsprocessen ska 

ske i rätt riktning? 

4. På vilket sätt är din roll som professionell viktig för patientens behandlingsprocess?  

5. Kan du se någon eller några gemensamma faktorer hos de klienterna som lättare blir 

motiverade till att ta sig ur sin depression? 

Personal 

1. Vilka faktorer håller dig motiverad att arbeta inom yrket? 

2. Vilken betydelse har din egen motivation i arbetet med patienten? 

3. Om du någon gång känner dig omotiverad till arbetet, hur arbetar du med det i så fall?  

4. Vilken kompetens eftersträvar du i yrket?  

 

 

 

 

 

 

 

12 Bilaga 2: DSM - 5 
 

Symptom enligt DSM-5.  

 
1. Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen 

2. Klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter 

3. Betydande viktnedgång, viktuppgång eller minskad alternativt ökad aptit 

4. Sömnstörning 

5. Psykomotorisk hämning eller agitation 

6. Svaghetskänsla eller brist på energi 

7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor 

8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet 
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9. Återkommande tankar på döden, självmordstankar, planer på självmord eller fullbordat 

självmordsförsök  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Bilaga 3: INFORMATION MEDVERKAN 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 

               Växjö 190121 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik, inriktning ungdoms- och 

missbruksvård” 120 p, vid Linnéuniveristetet, Växjö. 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi skriver, rör ert yrkesområde. 

Vårt intresse är att intervjua de professioner som arbetar med depressiva patienter.  

När det gäller detta anser vi att er kunskap /erfarenhet skulle vara mycket intressant att få ta del 

av, då vi vill öka våra kunskaper och förståelse med hjälp av era personliga upplevelser i arbetet. 
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För att få göra detta vill vi gärna intervjua personal som är eftergymnasialt utbildade inom 

ramen för vård av psykisk ohälsa, samt att de har minst två års erfarenhet av yrket. Detta för att 

vi anser att mycket kunskap ligger i erfarenhet.  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 

som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 

– vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller 

uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Om det finns intresse att delta i vår studie får ni gärna höra av er till os igen via mejl, därefter 

kan vi bestämma tid och datum för fysisk träff. 

 

Med vänliga hälsningar Teuta Haradinaj & Amanda Davidsson 

 

 
 

 

 

 

 

 

14 Bilaga 4: MISSIVBREV 

Missiv till deltagare i studien Motivation i svåra tider. 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är de 

som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår studie 

ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens syfte 

och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken utbildning 

vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt deltagande är helt 

frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 
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Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 

inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 

i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är just 

du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen kommer att 

användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 

kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är 

det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just dem vi 

intresserar oss för. 

 

 

Med vänliga hälsningar Teuta Haradinaj & Amanda Davidsson 
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