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Sammanfattning

Vid  psykisk  ohälsa  är  ångest  ett  centralt  fenomen,  uppskattningsvis  drabbas  ca  25%  av 

befolkningen  någon  gång  under  livet  av  ett  ångestsyndrom.  Förekomst  av  obehandlad 

ångestsjukdom innebär såväl ett personligt lidande och ett hot mot den allmänna folkhälsan och 

samhällsekonomin.  Behandling  av ångestsjukdomar  består  av farmakologiska  och psykologiska 

metoder. Sjuksköterskan utgör en central roll i omvårdnaden av människor med ångestsjukdom. 

Relationen  mellan  vårdare  och  patienten  utgör  en  betydelsefull  del  i  vårdandet,  och  är  en 

förutsättning  för  en  fungerande vårdprocess.  Denna projektplan  utgår  ifrån  Tidalmodellen  som 

omvårdnadsteoretisk referensram där  vårdrelationen och patientens  egna inneboende resurser är 

centrala. Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelse av stöd i ångesthantering inom 

psykiatrisk slutenvård.  Kommande studie kommer genomföras med fenomenografisk ansats med 

individuella,  inspelade,  semi-strukturerade  djupintervjuer  som  datainsamlingsmetod. 

Fenomenografisk ansats lämpar sig väl till vårt syfte att utforska individers upplevelse av stöd och 

även  till  Tidalmodellen  vars  fokus  är  på  individens  upplevelser,  berättelser  och  inneboende 

resurser.  I  enlighet  med  fenomenografins  ansats  kommer  vi  att  i  studien  använda  oss  av  ett 

strategiskt urval där skillnader eftersträvas för att få så stor variation av uppfattningar som möjligt. 

Dataanalys kommer även den att ske i enlighet med den fenomenografiska ansatsen.

Nyckelord

Ångest, Vårdrelation, Stöd, Tidalmodellen. 
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1. Bakgrund

1.1 Ångest som fenomen

Ångest  är  en  normal  och  vanlig  reaktion  när  något  hotar  en  människas  fysiska  och  psykiska 

existens, välbefinnande eller integritet (Herlofson, 2010). I denna mening är ångest en signal om 

fara och ett medel att tillvarata den egna säkerheten. Många sjukdomstillstånd uppfattas med rätta 

som hotfulla,  och ångest är  därför ett  återkommande symtom vid praktiskt  taget  varje allvarlig 

sjukdom, såväl somatisk som psykisk. Vid psykisk ohälsa är dock ångesten ett centralt fenomen. 

Det  generaliserade  ångestsyndromet  är  den  vanligaste  av  de  sjukdomar  som  har  ångest  som 

huvudsymtom. Vid denna störning är problemet att patienten har ångest trots att det inte finns något 

väldefinierat  yttre  hot.  Liksom  alla  ångest-  och  depressionssjukdomar  är  tillståndet  betydligt 

vanligare hos kvinnor. Levander (2008) skriver att huvudsymtomen vid generellt ångestsyndrom är 

plågsamt förhöjd ångestnivå minst varannan dag under minst sex månader. Ångesten kopplas till 

rädsla för framtida yttre  fara, men samtidigt vet personen i fråga att  sannolikheten att man ska 

drabbas av denna fara är obetydlig eller att faran i sig är bagatellartad. Vanliga symtom som är 

associerade  med  den  förhöjda  ångestnivån  är  rastlöshet,  att  känna  sig  pressad  och  jagad, 

uttröttbarhet,  koncentrationssvårigheter,  irritabilitet,  muskelspänning  som  kan  ge  smärta  och 

sömnproblem.

1.2 Förekomst av ångestproblematik

Enligt  Socialstyrelsen  (2010)  tillhör  ångestsyndrom  de  stora  folksjukdomarna  och  drabbar 

människor i alla åldrar. Uppskattningsvis drabbas 25 procent av befolkningen någon gång i livet av 

ett ångestsyndrom. Med ångestsyndrom menas att flera symtom på ångest förekommer samtidigt 

med  viss  varaktighet.  Vid  ett  ångestsyndrom  är  ångesten  så  svår  att  den  leder  till  stora 

inskränkningar i det dagliga livet eller till andra funktionsnedsättningar. Det finns olika typer av 

ångestsyndrom, till exempel generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom och tvångssyndrom. Svår 

ångest  uppkommer  ibland  vid  psykosociala  påfrestningar  och  livshändelser,  men  förekommer 

också  utan  påvisbar  anledning  eller  som ett  resultat  av  somatisk  sjukdom.  Ångestsyndrom  är 

allvarliga  sjukdomstillstånd  som  kan  innebära  att  personen  får  stora  svårigheter  att  klara 
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vardagslivet, med nedsatt livskvalitet som följd. Om personen inte får adekvat behandling finns risk 

för  successiv  försämring  med  ytterligare  funktionsnedsättning,  långvarig  sjukdom  samt 

återinsjuknande.  Det  finns  också  en  ökad  risk  för  självmordstankar,  självmordsförsök  och 

självmord.

Steyn, Howcroft och Fouché (2011) skriver att ångest och depression enligt The Global burden of 

disease kring år 2020 beräknas utgöra de två mest framträdande orsakerna till  sjukdomsbörda i 

världen.  Depressiva  symtom  kommer  ofta  i  samband  med  ångestsjukdomar  och  omkring  en 

tredjedel  av  människor  med  ångestsjukdomar  uppfyller  även  kriterierna  för  svår  depression 

(Brandish  &  Baldwin,  2012).  Trots  det  faktum  att  ångestsjukdomar  är  vanliga  så  är  de  ofta 

oupptäckta och underbehandlade. Detta leder till att människor som har en ångestsjukdom får stå ut 

med symtom förenade med sjukdomen längre än nödvändigt och insättning av behandling försenas. 

Om sjukdomen lämnas obehandlad leder den till långvarig funktionsnedsättning och för tidig död. 

Förekomst av obehandlad ångestsjukdom innebär såväl ett personligt lidande och ett hot mot den 

allmänna folkhälsan och samhällsekonomin (Moxnes, 2000).  

1.3 Behandling

Behandling vid ångestsjukdomar består av både psykologiska samt farmakologiska metoder. SSRI 

samt SNRI är läkemedel som används med gott vetenskapligt stöd. Bensodiazepiner är effektiv 

ångestlindrande  behandling  så  länge  behandlingen  pågår,  men  kan  endast  rekommenderas  för 

tillfällig  behandling,  eftersom  det  i  vissa  fall  föreligger  risk  för  toleransutveckling.  Flertalet 

patienter förbättras av kognitiv beteendeterapi (Herlofson, 2009). I en studie av Prins, Verhaak, 

Bensing  och  van  der  Meer  (2008)  framkommer  att  patienter  med  ångestsjukdomar  upplever 

psykologisk behandling (KBT, psykoterapi) mer positivt, acceptabelt och effektivt än medicinsk 

behandling. I en annan studie av Prins, Verhaak, van der Meer, Penninx och Bensing (2009) visas 

ett  liknande resultat.  De flesta  patienter  med ångestsjukdomar  uttrycker  ett  behov av stöd och 

information.  Forskarna  konstaterar  vidare  att  mycket  fokus  inom  forskningen  har  lagts  vid 

vårdgivaren och dennes roll i att påvisa och behandla sjukdomen medan få studier har haft fokus på 
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patientens perspektiv. Det är således viktigt att undersöka patientens perspektiv på behovet av stöd 

i ångesthantering. I Prins et al. (2008) studie framkommer att patienter med ångestsjukdomar ser 

psykologiska  behandlingsmetoder  som det  bästa  alternativet.  Samtliga  patienter  i  denna  studie 

föredrog psykologiska behandlingsmetoder såsom KBT och psykoterapi framför medicinering. De 

menar att patienters och vårdpersonals syn på vad som hjälper vid ångestsjukdomar kan skilja sig 

markant.  Att  fokusera  på  patientens  perspektiv  blir  därmed  av  stor  vikt.  En  studie  av  Steyn, 

Howcroft  och  Fouché  (2011)  visar  att  informanterna,  kvinnor  med  depressions-  och 

ångestsjukdom, upplevde och betonade att vården behövde skifta fokus från att se svagheter och 

istället se styrkor. 

Ångest ger upphov till stort personligt lidande och hindrar människor från att tillfullo utveckla och 

utnyttja  sina  möjligheter  (Herlofson,  2010).  Sjuksköterskan  utgör  en  central  roll  i  upptäckten, 

behandlingen,  hanterandet  och  uppföljning  av  människor  med  ångestsjukdomar  och  alla 

sjuksköterskor behöver ha med sig denna kunskap (McGrandles & Duffy, 2012). Stöd i form av 

vägledning, utbildning och coachning har visat sig leda till positiva utfall hos patienter. All form av 

självhjälp kräver någon form av åtagande från patientens sida och det kan ta tid för förändring att  

äga rum. Det är då viktigt att sjuksköterskor stöder patienten under denna tid (Løkensgard, 1997).

Tucker,  Luedtke  och  Moore  (2001)  skriver  att  mätning  av  kvaliteten  och  effektiviteten  av 

omvårdnad är en komplex och utmanande uppgift. Den försvåras av dagens korta vårdtider vilket 

förkortar tiden för att utvärdera resultaten av behandlingen. Begränsad forskning är särskilt tydlig 

gällande sjuksköterskans insatser inom psykiatrisk slutenvård där även flertalet olika behandlare 

samarbetar i behandlingsprocessen. Dagens psykiatriska slutenvårdsbehandling är oftast kort och 

fokuserar  på  att  stabilisera  symtom,  krisintervention  och  samordning  av  pågående 

öppenvårdskontakter. Forskarna konstaterar vidare att evidens på behandlingsresultat och kvalitet 

och  effektivitet  av  omvårdnadsarbete  är  väsentligt  för  dagens  psykiatriska  slutenvård.  Att 

identifiera vilka delar av behandlingsprogram som är mest framgångsrika och leder till  positiva 
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utfall  för  patienten  kan  leda  till  utveckling  av  kostnadseffektiva  behandlingsprogram,  effektivt 

användande av resurser och förbättringar av kvalitet och effektivitet i omvårdnadsinterventionerna.

1.4 Vårdrelation

En bra vårdmiljö ses som ett kriterium för god vårdkvalitet och när det gäller psykiatrisk slutenvård 

betyder  det  enligt  Arvidsson  och  Skärsäter  (2006)  att  vårdmiljön  utformas  så  att  patientens 

värdighet,  integritet,  delaktighet  och  säkerhet  säkerställs.  Detta  tillsammans  med  trygghet  i 

relationen mellan patient och behandlare sägs vara grundläggande för god kvalitet i vården. Tucker, 

Luedtke  och  Moore  (2001)  kommer  fram  till  att  framtida  studier  bör  fortsätta  att  undersöka 

fördelarna med miljön inom den psykiatriska slutenvården. Effektiviteten i specifika behandlingar 

som tros vara lönsamma för patienten bör testas. Det är möjligt att resultaten inte kommer att stödja 

de  behandlingar  som har  varit  en  del  av  psykiatrisk  slutenvård  sedan tiden  då  man  hade  mer 

långtidsinläggningar. Att följa patienter efter utskrivning över de olika vårdformerna bör också ses 

som en möjlighet till att identifiera faktorer som stöder patienter och hjälper dem att klara sig utan

slutenvårdsinläggning.

Förmågan att ta emot hjälp för vanliga psykiatriska sjukdomar beror inte enbart på det objektiva 

hjälpbehovet hos patienten utan också mycket på patientens egen insikt i att dennes problem är av 

psykisk art.  Detta mer subjektiva behov är enligt  en studie av Verhaak, Prins, Spreeuwenberg, 

Draisma,  van Balkom,  Bensing,  Laurant,  van Marwijk,  van der Meer  och Penninx (2009) den 

faktor som har störst samband med att ta emot behandling. De menar att detta kan bero på det 

stigma som den psykiatriska diagnosen och dess behandling förknippas med (Brandish & Baldwin, 

2012). Patienten påverkas även av vilket förtroende de har för professionella vårdare (Verhaak et 

al. 2009). Patientens hjälpsökande beteende styrs av deras förväntningar på vårdgivarna. Då de vid 

tidigare tillfällen upplevt känslomässigt stöd och då de känt sig förstådda och fått goda råd leder det 

till  att  man söker hjälp. Vårdgivare bör vara medvetna om den bilden av psykiatrisk vård som 

patienterna  besitter,  då  de  spelar  en  viktig  roll  i  hur  denna  bild  skapas.  Patienter  med 

ångestsjukdomar kan enligt Brandish och Baldwin (2012) vara rädda att bli avvisade på grund av 
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att deras problem skulle vara små eller livsstilsrelaterade och därför inte söka hjälp och genomgå 

behandling.  

Det  är  i  det  mellanmänskliga  samspelet  som vi  utvecklas  som  människor.  Relationen  mellan 

vårdare  och  patient  är  därför  i  sig  en  betydelsefull  del  av  vårdandet  (Wiklund,  2003).  En 

fungerande vårdrelation är en förutsättning för en fungerande vårdprocess. Den vårdande relationen 

präglas av det förhållande som vårdaren och patienten har till varandra, av graden av ömsesidig 

tillit och respekt i denna, och av hur vårdaren bemöter patienten och ger denne sin uppmärksamhet. 

I en artikel av Denhov och Topor (2011) beskrivs relationen mellan vårdare och patient som en av 

de  viktigaste  faktorerna  i  återhämtningsprocessen.  Artikeln  bygger  på  intervjuer  där  forskarna 

frågat informanterna om vad som varit till hjälp och vad som bidragit till återhämtning för dem 

inom den psykiatriska vården. Resultatet visade att kvaliteten på relationen med vårdaren var av 

avgörande roll för om vården var av hjälp eller inte. Tre faktorer i vårdrelationen framkom som 

särskilt  viktiga.  Den första  var  kontinuitet  i  relationen,  en etablerad  relation  har  i  sig  själv  en 

fördelaktig effekt vid psykisk ohälsa. Den andra var god kvalitet på det känslomässiga klimatet i 

relationen och upplevelsen av att den personliga kemin stämmer överens. Den tredje faktorn som 

framkom var den sociala  interaktionen mellan  vårdare och patient.  Även i  en studie av Moses 

(2010) framkommer att patienter upplever att relationen mellan personal och patient är en av de 

mest hjälpsamma faktorerna vid inneliggande psykiatrisk vård.

1.5. Omvårdnadsteoretisk referensram – Tidalmodellen

Tidalmodellen  är  en  modell  anpassad  för  återhämtning  vid  psykisk  sjukdom  med  filosofisk, 

relations- och dygdetisk grund.  Det är en lösnings- och individfokuserad modell, där återhämtning 

börjar när individen mår som sämst, exempelvis vid inläggning inom slutenvård där arbetet och 

återhämtningen ska börja direkt i samarbetet mellan vårdare och individen för att minska risken för 

institutionalisering.  Barker  definierar  återhämtning  som  en  förändringsprocess  som  utgår  från 

individens berättelse. Frågor som vad en människa behöver för att återvinna sin historia, sin röst 

och kontrollen över sitt liv är centrala (Buchanan-Barker & Barker, 2005). Idag används modellen 
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mest  av  sjuksköterskor  inom  psykiatrisk  vård  men  är  ej  direkt  yrkesspecifik  och  kan  likväl 

användas inom vissa grenar av somatisk vård. Studier visar att implementering av Tidalmodellen 

inom psykiatrisk vård har flera positiva effekter så som minskad förekomst av våld och hot om 

våld,  självskador, tvångsåtgärder men även minskad vårdtid. Förutom detta så framkommer att 

flera patienter upplevt att modellen ger ökad delaktighet i vården, förbättrad kommunikation mellan 

patient  och vårdare,  den bidrog till  en känsla  av att  bli  bättre  behandlad av personalen (Cook, 

Phillips & Sadler, 2005, Gordon, Morton & Brooks, 2005). Modellen upplevdes som ett sätt att i en 

trygg miljö minska distansen mellan vårdare och patient för att tillsammans arbeta i en mer jämlik 

relation  där  patienter  upplevt  en känsla  av att  de och deras resurser  är  betydelsefulla  i  vården 

(Cook, Phillips & Sadler, 2005).  

En av de grundläggande utgångspunkterna är det personliga i den levda erfarenheten, att individen 

ska ta återta kontrollen över sitt eget liv där fokus ligger på individens egen upplevelse av psykiskt 

lidande,  vad  som  orsakat  det  och  dennes  syn  på  vad  som  kan  göras  för  att  hantera  ohälsa 

(Buchanan-Barker & Barker, 2008). Tidalmodellen utgår, till  skillnad från många andra teorier, 

ifrån att individen själv besitter lösningen och resurserna för att genom stöd lösa de bekymmer 

denne brottas med (Buchanan-Barker & Barker, 2005). 

En bärande tanke är att individen är i konstant förändring och  då i behov av att insatser sätts in i  

nuet, detta som svar på individens upplevelse av behov av stöd. Nuet är där vi lever och det enda vi 

kan påverka, då det förflutna endast är minnen och framtiden är fantasi. Fokuset ligger då på vad 

man kan göra just nu, för att hantera, lösa, övervinna eller anpassa sig till att hantera de problem 

psykisk sjukdom orsakar. Modellen betonar vikten av att ta små steg framåt för att ta sig ifrån det 

som  gjort  att  individen  försämrats,  därför  poängteras  betydelsen  av  att  sätta  kortsiktiga  och 

specifika mål då det inte går att veta hur återhämtningen kommer fortlöpa eller vad den kommer 

resultera i. Processen sker i steg där det i första hand är kortsiktiga mål för att senare, efter förmåga, 

sätta större och mer långsiktiga (Buchanan-Barker & Barker, 2005).
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Modellen utgår ifrån att man genom individens berättelse får tillgång till och utforskar deras unika 

upplevelse och däri kan hitta de resurser som individen behöver använda sig av för att förbättras. 

Relationen mellan vårdaren och individen är av stor vikt och ska så långt det går vara i tillfällig 

unison, där man hjälps åt i samspel med varandra och undviker hierarkiska åtgärder från vårdare. 

Istället ska vårdaren stödja individen till att ta beslut som är positiva för återhämtningen. I teorin 

betonas  vikten  av  individens  unika  berättelse  som vägen till  återhämtning,  men  även specifikt 

individens  eget  språk.  Språket  och  rösten  beskrivs  som central  i  berättelsen  och  vårdaren  ska 

undvika att använda jargonger och professionellt språk för att istället i samtalet mötas i vardagligt 

språk där individen kan vara trygg i att använda sig av sitt personliga sätt att berätta sin berättelse. 

Rösten och samtalet är en väg att läka sig själv där lösningen finns i berättelsen (Buchanan-Barker 

& Barker, 2005). 

2. Problemformulering

I studier kring området där fenomenet ångest beskrivs så utforskas det i kontexterna primärvård, 

psykiatrisk öppenvård och somatisk vård. Fenomenet ångest samt dess behandling beskrivs, men 

detta  främst  utifrån  ett  behandlare-perspektiv  varpå  studier  utifrån  patientperspektivet  blir 

intressanta. Forskning saknas emellertid kring behovet av stöd vid ångesthantering inom psykiatrisk 

slutenvård varför vi ser det som en central fråga att forska vidare kring. Detta för att kunna öka 

förståelsen  för  vilket  stöd  patienten  upplever  sig  behöva  i  ångesthantering  inom  psykiatrisk 

slutenvård. 

3. Syfte

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelse av stöd i ångesthantering inom psykiatrisk 

slutenvård.

4. Metod

4.1 Undersökning av forskningsfältet 
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Artikelsökningar gjordes vid Linnéuniversitetets biblioteket och databasen OneSearch användes. 

De sökord som användes vid sökningarna var ”relationship”,  ”support”,  ”anxiety disorder” och 

”patients' perspective” samt kombinationer av dessa.  För att i datainsamlingen få fram de artiklar 

som svarade mot studiens syfte användes inklusions- och exklusionskriterier. De inklusionskriterier 

som användes var att artiklarna skulle vara granskade (peer-reviewed), skrivna på svenska eller 

engelska samt att de skulle vara publicerade efter år 2000. Det exklusionskriteriet som användes 

var att de inte skulle vara recensionsartiklar.  Artiklarna lästes och sammanfattades och därefter 

fördes  en  diskussion  för  att  avgöra  om de  var  användbara  i  studien.  Vetenskaplig  granskning 

utfördes  sedan  utifrån  bedömningsmallar  för  kvalitativa  studier  utformade  av  Forsberg  och 

Wengström (2008)  samt  för  kvantitativa  studier  utformade  av  Willman,  Stoltz  och  Bahtsevani 

(2006).  Dessa  bedömningsmallar  återfinns  i  bilaga  I  och  II.  De  artiklar  som  bedömdes  inte 

uppfyllde  kvalitetsbedömningens  kriterier  uteslöts  då  de  således  höll  en  för  låg  vetenskaplig 

kvalitetsgrad.  En systematisk översikt av de utvalda artiklarnas syfte, metod och resultat gjordes, 

denna artikelmatris återfinns i bilaga III. En svårighet som vi upplevde under artikelsökningarna 

var  att  det  var  svårt  att  finna  artiklar  med  fokus  på  patientperspektivet  och  då  särskilt  inom 

kontexten psykiatrisk slutenvård. Detta torde således tyda på att detta är ett forskningsområde som 

ytterligare behöver fokuseras.

 

4.2 Forskningsansats

Studien är tänkt att genomföras med vårdvetenskap som grund där Tidalmodellen används som 

omvårdnadsteoretisk  referensram med  fokus  på patienters  upplevelse  av  stöd i  ångesthantering 

inom psykiatrisk slutenvård. Studien kommer att genomföras med en kvalitativ fenomenografisk 

ansats  enligt  Chekol  (2012)  samt  Sjöström  och  Dahlgren  (2002).  Vi  utgår  ifrån  den  andra-

ordningens fenomenografiska ansats som grundar sig i hur den unika individen ser på och upplever 

olika företeelser, och att där jämföra likheter och skillnaderna mellan informanter (Chekol, 2012, 

Sjöström & Dahlgren,  2002).  Fenomenografisk ansats lämpar sig väl till  vårt  syfte  att  utforska 

individers upplevelse av stöd och även till Tidalmodellen vars fokus är på individens upplevelser, 

berättelser och inneboende resurser. 
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4.3 Urval

I enlighet med fenomenografins ansats kommer vi att i studien använda oss av ett strategiskt urval. 

Detta för att finna den högsta graden av variation av erfarenheter av den aktuella företeelsen i den 

grupp som valts att utgå från, det vill säga att skillnader eftersträvas för att få så stor variation av 

uppfattningar som möjligt (Chekol, 2012). Det strategiska urvalet i detta fall innebär ett styrt urval 

utifrån  att  informanterna  ska  vara  18  år  och  däröver,  ha  vårdats  inneliggande  på  utvald 

slutenpsykiatrisk vårdavdelning under minst 2 veckor samt ha en diagnostiserad ångestsjukdom. En 

specialistsjuksköterska med inriktining psykiatrisk vård på aktuell avdelning kommer att kontaktas 

och vi  kommer  be henne/honom att  föreslå  20 informanter  som uppfyller  inklusionskriterierna 

enligt ovan. Detta för att  få informanter  med varierande bakgrund för att  fånga mångfalden av 

varierande uppfattningar inom en grupp individer, samt att det anses vara ett rimligt antal för att få 

tillräckligt många uppfattningar att framträda. En första kontakt med informanterna kommer att ske 

brevledes där de kommer att få information angående studiens syfte och metod. De kommer även 

att informeras avseende frivilligheten att delta i studien samt att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. 

4.4 Datainsamlingsmetod

Vi  planerar  att  använda  oss  av  individuella,  inspelade,  semistrukturerade  djupintervjuer  som 

datainsamlingsmetod i enlighet med fenomenografisk ansats som beskriven av Chekol (2012) samt 

Sjöström och Dahlgren (2002). Ingångsfrågan ska vara densamma för samtliga informanter medan 

följdfrågorna kommer vara en fördjupning i det som framkommit i intervjun. Den ingångsfråga vi 

valt är: Hur har du upplevt stöd i ångesthantering när du vårdats på slutenpsykiatrisk avdelning? 

Utifrån samma intervjuguide, för att säkerställa att vi håller samma linje, kommer vi att intervjua 

tio informanter var. Att se fenomenet ur olika perspektiv ses som en fördel i analysen (Chekol, 

2012). Intervjuerna är tänkta att genomföras på en plats som valts i samråd med informanterna. Det 

är viktigt att söka säkerställa att de sker i en lugn miljö där det föreligger låg ljudnivå och där risk 

för  avbrott  och  distraktioner  minimeras  (Polit  &  Beck,  2012).  Sjöström och  Dahlgren  (2002) 

uttrycker vikten av att förtydliga för informanterna att intervjuerna är öppna och att informanterna 
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uppmanas  till  att  tänka  högt,  tala  obehindrat  och  att  vid  behov pausa.  Det  är  även  viktigt  att  

forskarna har  ett  icke-dömande förhållningssätt  så att  informanterna  inte  upplever  att  det  finns 

specifika  rätt  och/eller  fel  där  det  även behöver  finnas  ett  ärligt  intresse  hos  forskarna  för  att 

informanterna ska kunna uttrycka sig så tydligt som möjligt. 

4.5 Analysmetod

Dataanlys sker enligt fenomenografisk metod där författarna tillsammans utför de olika momenten. 

Detta utifrån de steg som beskrivs av Sjöström och Dahlgren (2002). Det första steget innebär 

upprepade läsningar för att lära känna hela materialet samtidigt som varje utskrift korrigeras efter 

ljudbanden. I det andra steget identifieras signifikanta utsagor i de individuella intervjuerna var för 

sig.  Det  tredje  steget  innefattar  en reducering  av de individuella  utsagorna genom att  finna de 

centrala delarna i större meningsbärande enheter. I det fjärde steget sker en preliminär gruppering 

av likartade meningsbärande enheter och en preliminär beteckning av de grupperingarna. Femte 

steget  innebär  att  preliminärt  jämföra  grupperingarnas  likheter  och  olikheter  med  avsikten  att 

avgränsa dem från varandra i kategorier. I det sjätte steget betecknas och namnges dessa utifrån 

kärnan i deras tillskrivna innebörder. Det sjunde och sista steget innebär att pröva kategoriernas 

beskrivningar genom jämförelse,  vilket också innebär en beskrivning av den unika karaktären i 

varje kategori. 

4.6 Trovärdighet

Chekol  (2012)  skriver  att  trovärdigheten  i  fenomenografiska  studier  handlar  om 

forskningsprocessens genomskinlighet i rapporteringen och forskarens medvetenhet om sig själv 

och sin förmåga att vara lyhörd. För att påvisa trovärdigheten i studien kommer relevanta utdrag 

eller citat från intervjuutskrifterna tas med. Att citat återges visar på förankring i ursprungsdata och 

detta bidrar till att fastställa studiens noggrannhet och överensstämmelse. Trovärdigheten baseras 

även på en noggrann beskrivning av forskningsprocessens olika delar.  För att visa trovärdigheten 

av  sina  resultat  behöver  en  forskare  bland  annat  också  visa  hur  den  egna  förförståelsen  och 

erfarenheten har satt sin prägel på analysen. Resultatet kan inte ses som oberoende av forskaren, 
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forskarens förförståelse är en viktig del i tolkningsprocessen. Polit och Beck (2012) talar om vikten 

av att författarna håller sig kritiska och självrannsakande samt gör det enkelt för läsarna att följa 

dessa reflektioner, detta för att läsarna ska kunna försäkra sig om validiteten i resultatet och att det 

är grundat på den framkomna datan.

4.7 Etiska ställningstaganden

En etikansökan kommer att  skickas till  regionens etikprövningsnämnd innan studiens påbörjan. 

Studien kommer att  genomföras enligt  Vetenskapsrådets (2009) forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning.  Dessa  kan  sammanfattas  i  de  fyra  huvudkraven: 

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet.  Deltagarna 

kommer att erhålla skriftlig såväl muntlig information om studiens syfte samt att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Ett samtycke kommer att efterfrågas 

av deltagarna. Utifrån konfidentialitetskravet så kommer intervjuerna avidentifieras så att citat ej 

kommer  kunna härledas  till  specifika  individer.  Analysmaterialet  kommer  att  förvaras inlåst  så 

obehöriga ej kan få tillgång till detta. Materialet kommer endast användas för denna studie enligt 

nyttjandekravet.
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6. Bilagor

Bilaga 1: Kvalitativ granskningsmall 

Checklista för kvalitativa studier 

Modifierad utifrån Forsberg & Wengström, 2008. 

 

A. Syftet med studien? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja _ Nej _ 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusionskriterier- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja _ Nej _ 

 

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

_ Strategiskt urval 
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_ Snöbollsurval 

_ Teoretiskt urval 

_ Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

grund). 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja _ Nej_ 

 

C. Metod för datainsamling? 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde) 

Ja _ Nej _ 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt? (vilken typ av frågor användes etc.) 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………  

 

Ange datainsamlingsmetod: 

_ ostrukturerade intervjuer 

_ halvstrukturerade intervjuer 

_ fokusgrupper 

_ observationer 

_ video- / bandinspelning 
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_ skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll) 

Ja _ Nej _ 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

_ teman är utvecklade som begrepp 

_ det finns episodiskt presenterade citat 

_ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

_ svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja _ Nej _ 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bor anges)? 

Ja _ Nej _ 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskaren trovärdighet)? 

Ja _ Nej _ 

 

Finns stabilitet och överenskommelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja _ Nej _ 
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Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja _ Nej _ 

 

Är de teorier och tolkningar som presenterades baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja _ Nej _ 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja _ Nej _ 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja _ Nej _ 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

 

Ja _ Nej _ 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja _ Nej _ 

 

Finns risk för bias? 

Ja _ Nej _ 

 

Har etiska överväganden lyfts fram? 

Ja _ Nej _ 
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Har resultatet redovisats både till forskarnas för- och nackdel? 

Ja _ Nej _ 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja _ Nej _ 

 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………..... 

 

Ska artikelns inkluderas? 

Ja_ Nej_ 

 

Bilaga 2: Kvantitativ granskningsmall

Checklista för kvantitativa studier 

Sammanfattning av kriterier utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006 

 

Vad är resultatet? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Är studiens resultat tillförlitliga? 

Ja_ Nej_ 

 

Kan resultaten vara till hjälp för den kliniska verksamheten? 

Ja_ Nej_  
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Om svaret på de två ovan nämnda frågorna blir negativt är det onödigt att fortsätta 

granskningen. 

 

Är forskningsfrågan klart och tydligt formulerad? 

Ja_ Nej_ 

 

Framgår det tydligt vilka som är deltagare i undersökningsgruppen? 

Ja_ Nej_ 

 

Redogörs för och analyseras bortfallet? 

Ja_ Nej_ 

 

Är undersökningspersonerna jämförbara med de personer vi möter i den kliniska vardagen? 

Ja_ Nej_ 

 

Redogör man för alla viktiga resultat? Överväger studiens positiva resultat eventuella risker, 

skador och kostnader? 

Ja_ Nej_ 

 

Har etiska överväganden lyfts fram? 

Ja _ Nej _ 

 

Har resultatet redovisats både till forskarnas för- och nackdel? 

Ja _ Nej _ 

 

Ska studien inkluderas? 

Ja_ Nej _
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Bilaga 3: Artikelmatris

Författare & 
År

Tidskrift & Titel Syfte Metod Resultat

1 Cook, N, R, Phillips, 

B, N. & Sadler, D. 

(2005).

Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing. The tidal model 

as experienced by patients and 

nurses in a regional forensic unit. 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskan och 

patientens upplevelse av 

omvårdnad utifrån 

Tidalmodellen.

En kvalitativ, 

hermeneutisk 

fenomenologisk studie 

med semistrukturerade- 

intervjuer. 

Modellen ledde hos sjuksköterskan till 

jobbtillfredställelse och en känsla av att göra ett 

bra jobb. Patienter upplevde att de blev validerade 

i sina upplevelse vilket i sin tur främjade deras 

återhämtning.

2 Craske, M, G., Roy-

Byrne, P, P., Stein, 

M, B., Sullivan, G., 

Sherbourne, C. & 

Bystrisky, A. (2009).

Behaviour Research and Therapy. 

Treatment for anxiety disorders: 

Efficiacy to effectiveness to 

implementation. 

Syftet var att beskriva 

behovet av effektivitet och 

evidensbaserad vård för 

ångestproblematik med KBT 

och medicinsk behandling.  

Kvantitativ 

interventionsstudie.

Resultatet visade att den evidensbaserade vården 

var av ett ihållande och väsentligt värde. Det 

visade sig inte enbart vara symtomlindrande utan 

förbättrade även livskvaliteten hos patienter. 

3 Denhov, A. & Topor, 

A. (2011).

International Journal of Social 

Psychiatry. The components of 

helping relationships with 

professionals in psychiatry: Users' 

Perspective. 

Syftet var att utforska 

patienters upplevelse av 

vårdande relationer med 

vårdpersonal. 

Kvalitativ grounded 

theory studie med 

intervjuer.

Resultatet visar att kvaliteten på relationen var av 

avgörande roll för om vården var av hjälp eller 

inte. Resultatet visade utöver detta att 

vårdrelationen i sig hade en välgörande effekt vid 

psykisk ohälsa. 

4 Gorden, W., Morton, 

T. & Brooks, G. 

(2005).

Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing.  Launching the 

tidal model: evaluating the 

evidence. 

Syftet var att bidra till 

diskussion kring vilken 

evidens som behövs för att 

fatta beslut om att 

implementera Tidalmodellen 

i Storbritannien.

Kvalitativ och 

kvantitativ studie som 

en del av ett större 

forskningsprojekt. 

Resultatet visade att implementering av modellen 

minskade förekomsten av våld och hot om våld, 

minskad vårdtid. Patienter upplevde sig bekräftade 

och sjuksköterskor upplevde större 

jobbtillfredställelse i jämförelse med tidigare 

arbetsmetod. 



5 Moses, T. (2010). Psychiatr Q. Adolescents’ 

perspectives about brief 

psychiatric hospitalization: what is 

helpful and what is not?

Syftet var att studera vad 

som uppfattas som hjälpfullt 

och inte vid inneliggande 

psykiatrisk slutenvård.

Kvalitativ/kvantitativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Resultatet visade att en god relationen mellan 

patient och vårdare har en positiv effekt på 

inneliggande psykiatrisk vård. Det visade även att 

stöd, terapi, utbildning samt god vårdmiljö var 

hjälpsamma faktorer. 

6 Prins, M, A., 

Verhaak, P, F, M., 

Bensing, J, M. & Van 

Der Meer, K. (2008).

Clinical Psychology Review. 

Health beliefs and perceived need 

for mental health care of anxiety 

and depression – The patients' 

perspective explored. 

Syftet var att utforska vilka 

uppfattningar patienter och 

icke-patienter har kring 

depression och ångest. 

Kvalitativ/kvantitativ 

litteraturstudie. 

Patienter ger multidimentionella förklaringar till 

depression och ser både psykologiska och 

medicinska behandlingar som hjälpsamma. 

Patienter med ångest ser dock psykologiska 

behandlingsmetoder som den mest hjälpsamma. 

Alla patienter föredrar psykologisk behandling 

Framför medicinering.

7 Prins, M, A., 

Verhaak, P, F, M., 

Van Der Meer, K., 

Penninx, B, W, J, H. 

& Bensing, J, M. 

(2009).

Journal of Affective Disorders. 

Primary care patients with anxiety 

and depression: Need for care 

from the patient's perspective. 

Syftet var att hitta upplevt 

behov av vård hos patienter 

inom primärvård med 

depression och ångest, samt 

utforska hur dessa behov 

tillgodoses.

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie utifrån 

data som samlats 

genom NESDA från 

622 personer som 

svarat på PNCQ. 

Patienter med ångest och depression uttrycker 

behov av stöd och information. Patientens tillit till 

professionella och deras utvärdering av mottagen 

vård påverkade uppfattningen av behov av 

medicin och stöd positivt. 

8 Steyn, C., Howcroft, 

J, G. & Fouché, J, P. 

(2011).

South African Journal of 

Psychology. The psychofortology 

of female psychiatric out-patients: 

living with mood and anxiety 

disorders. 

Syftet med studien var att 

utforska och förklara 

faktorer som påverkar 

förmågan till motståndskraft 

och uthållighet hos kvinnor 

med depression och ångest.

Kvantitativ explorativ-

deskriptiv metod 

utifrån frågeformulär. 

Resultatet visade att dessa patienter upplevde 

sämre copingförmåga och sämre välbefinnande än 

vad normativ data har visat. De med depression 

hade 



9 Tucker, S., Ledtke, 

C. & Moore, W. 

(2001).

Journal of the American 

Psychiatric Nurses Association. 

Exploring the relationship 

between brief inpatient treatment 

intensity and treatment outcomes 

for mood and anxiety disorders. 

Syftet med studien var att 

beskriva om bättre 

behandlingsresultat för 

patienter med depression 

och ångestsjukdom uppstår 

av kortare och mer intensiv 

vård. Vilket är dessutom 

sambandet mellan detta och 

återinsjuknande. 

Kvantitativ studie med 

användning av 

symtom-

skattningsskalor.

Resultatet visade att högre grad gemenskap och 

aktivitet, desto större förbättringar i symtom och 

funktion. Patienter vars funktion var lägre vid 

inläggning uppvisade mindre förbättring i funktion 

vid utskrivning

10 Verhaak, P, F, M., 

Prins, M, A., 

Spreeuwenberg, P., 

Draisma, S., Van 

Balkom, T, J, L, M., 

Bensing, J, M., 

Laurant, M, G, H., 

Van Marwijk, H, W, 

J., Van Der Meer, K. 

& Penninx, B, W, J, 

H. (2009)

General hospital psychiatry. 

Receiving treament for common 

mental disorders. 

Syftet med studien är att 

söka förklaring för 

möjliggörande egenskaper 

och indikatorer som 

motiverar till att söka vård 

för psykisk ohälsa.

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie utifrån 

data som samlats 

genom NESDA från 

743 personer. 

Att ta emot hjälp för psykiska besvär beror på 

behovet hos patienten men även på hur patienten 

ser på sitt eget behov. Även patientens syn på 

vårdare hade relevans. 


