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Sammanfattning 

Bakgrund: Inom vården upplever många människor någon gång ovisshet. Ovisshet kan 

beskrivas som en känsla, ett tillstånd eller som ett fenomen. Ofta är ovisshet associerat 

med stress och känslosam påfrestning för patienter. Som sjuksköterska är det därför 

viktigt att ha kännedom om hur ovisshet kan uttrycka sig hos personer för att få en ökad 

förståelse för patientens situation. Syftet: Syftet var att beskriva hur ovisshet kan 

uttrycka sig hos personer som befinner sig i en oviss situation. Metod: Studien 

baserades på 20 berättelser om ovisshet, skrivna av studenter. Berättelserna bearbetades 

genom manifest innehållsanalys. Resultat: Studien resulterade i två huvudkategorier.  

Kategorin Ovisshetens osynliga uttryck handlar om att många känslor föddes när 

personer var i ovisshet. Det framkom också att många tankar och frågor väcktes. I 

kategorin Ovisshetens synliga och fysiska uttryck framkom det att ovisshet kunde 

uttrycka sig som beteenden och handlingar, samt att kroppen reagerade fysiskt. 

Slutsats: Många av ovisshetens uttryck påverkar personer negativt och kan därför ses 

som ett hot mot personers välbefinnande och hälsa. Trots att ovisshet uttrycker sig 

individuellt visade studien att ovisshet skulle kunna upptäckas hos personer. Ökad 

delaktighet och personcentrerad omvårdnad skulle kunna lindra ovisshet hos patienter. 
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Abstract 

Background: Many people within the health care system experience uncertainty. 

Uncertainty can be described as a feeling, a condition or as a phenomenon. Uncertainty 

is often associated with stress and an emotional burden among patients. It’s important 

for the nurse to have knowledge about the expressions of uncertainty to get a higher 

appreciation for the patients’ situation. Aim: The aim of this study was to describe how 

uncertainty expresses itself among people in an uncertain situation. Method: The study 

was based on 20 narratives about uncertainty, written by students. A manifest content 

analysis was applied. Result: The study resulted in two main categories. The category 

The invisible expressions of uncertainty describes that many feelings aroused. Many 

thoughts and questions were also evoked whilst in uncertainty. In the category The 

visible and physical expressions of uncertainty the expressions appeared as varied 

behaviour and actions. The body also showed physical reactions. Conclusion: Many of 

the expressions of uncertainty have a negative impact on people and can therefore be 

seen as a threat against their wellbeing and health. Despite of the individual expressions 

of uncertainty, this study shows that uncertainty could be discovered among people. 

Increased participation and person-centred care could alleviate the uncertainty among 

patients.  
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BAKGRUND 

Inom vården upplever många människor, både patienter och anhöriga till patienter, någon 

gång ovisshet. Det kan vara vid väntan på ett provsvar, en diagnos som inte blivit ställd eller 

ovisshet över sin eller sin anhöriges sjukdom (Hansen et al., 2012). Det finns även ovisshet 

som sjukvårdspersonalen skulle kunna förhindra, genom att till exempel upplysa om 

avdelningens rutiner, tidpunkt för särskild undersökning eller hur den kommer att gå till. 

Ovisshet kan beskrivas som en känsla (Hansen et al, 2012), ett tillstånd (Penrod, 2007) eller 

som ett fenomen (Kim, 2010). Ofta är ovisshet associerat med stress och känslosam 

påfrestning för patienter (Hansen et al., 2012; Mishel, 2011).  Som sjuksköterska är det viktigt 

att känna till hur ovisshet kan påverka patienter och deras anhöriga för att kunna förstå och 

möta dem i deras situation. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om hur 

ovisshet kan uttrycka sig för att kunna uppmärksamma detta hos patienter och deras anhöriga 

så att han eller hon kan möta och stötta dem i ovissheten. 

 

Att vara i ovisshet beskrivs i Nordstedts ordbok (2007) som att vara osäker eller oinformerad 

om något och att vara oviss. När en person är oviss är han eller hon osäker på utvecklingen 

eller existensen av något. Det kan också vara att personen känner sig tveksam eller saknar 

tillräcklig kunskap om något (a.a.). Synonymer till ordet ovisshet kan vara osäkerhet, oklarhet 

och dunkel men det kan också vara ord som tvekan eller obeslutsamhet (Walter, 2008). 

Carlander (2006) menar att ovissheten ofta härstammar från en känsla av förvåning. Då 

känslan av förvåning har pågått under en period kan känslan istället förklaras som ovisshet. 

Ovisshet har en förmåga att leda till eller öka rädsla eftersom människor vill ha visshet. De 

vill veta vad som ska hända dem, om det är något bra eller dåligt som ligger i deras framtid 

(a.a.).  

 

Tidigare studier visar att ovisshet både är en känsla och ett tillstånd som framkallar känslor 

(Hansen et al, 2012, Penrod, 2007, McGormick, 2002). Penrod (2007) vill med sin studie 

utveckla begreppet ovisshet. Hon menar att tillstånd av ovisshet beror på personens 

upplevelse av en situation eller sin omvärld. Tillståndet av ovisshet är föränderligt och 

påverkas hela tiden av personens medvetandeuppfattning och hur denne hanterar den fakta 

han eller hon får. Två känslor som påverkar personer i samband med ovisshet är känslan av 
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att ha tillit och kontroll. Penrod (2007) menar att balansen mellan en persons upplevda tillit 

och kontroll skapar olika grader av ovisshet. Till exempel om en person har låg känsla av 

kontroll och tillit känner denne en överväldigande ovisshet. Är däremot känslan av tillit och 

kontroll hög känner personen en minimal ovisshet. Tillståndet av ovisshet kan också ha olika 

nyanser beroende på om ovissheten upplevs i en speciell situation eller om den är mer 

existentiellt omfattande (a.a.).  

 

Ovisshet kan också ses som ett fenomen, eftersom fenomen är något som förklarar och 

namnger händelser och ting i verkligheten (Kim, 2010). Fenomen kan vara av både fysisk och 

icke fysisk karaktär som till exempel en stol eller en persons upplevelser och känslor (a.a.). 

Inom fenomenologin används begreppet livsvärld för att förstå människors upplevelser av ett 

fenomen. Livsvärlden är den verklighet som människan upplever och tar för given. Ur ett 

livsvärldsperspektiv ligger inte fokus på hur ett fenomen har uppstått eller varför. Istället 

ligger fokus på hur fenomenet upplevs av människan (Birkler, 2007). Livsvärlden upplevs 

genom den levda kroppen där erfarenheter, tankar, känslor och upplevelser ryms. Livsvärlden 

omfattar således hela människan och påverkas av de fysiska, psykiska och existentiella 

dimensionerna. Om en persons välbefinnande och hälsa påverkas kan dennes livsvärld 

följaktligen förändras drastiskt. Personen uppfattar då sin omgivning och situation 

annorlunda. Varje persons livsvärld är unik eftersom den utgår ifrån den egna upplevelsen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden kan förmedlas genom personers berättelser 

(Birkler, 2008). Enligt Skott (2012) kan en berättelse skildra en händelse ur en persons liv. 

Hon menar att människor via berättelser försöker förstå sig själva, varandra och sin omvärld 

(a.a.).  

 

I denna studie definieras ovisshet som ett fenomen en person kan befinna sig i, där denne är 

oviss inför sin situation eller sin framtid. Fenomen är enligt Kim (2010) oföränderliga och 

oberoende av människor. Upplevelsen av ett fenomen kan därför ses som allmänmänsklig. 

Det kan upplevas liknande av många personer, samtidigt som upplevelsen är unik för varje 

person. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) är 

det viktigt att ”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så 

långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder” (s.11). Att försöka förstå patientens 

livsvärld och de fenomen som påverkar livsvärlden är således viktigt för sjuksköterskan. Som 
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tidigare nämnts kan tillstånd av ovisshet associeras med stress och känslosam påfrestning för 

patienter (Hansen et al., 2012; Mishel, 2011). Om sjuksköterskan kan upptäcka att patienten 

känner eller är i ovisshet skulle lidande kunna förebyggas och lindras genom att han eller hon 

uppmärksammar detta hos patienten och därmed kan vidta adekvata åtgärder.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur ovisshet kan uttrycka sig hos personer som befinner sig i en oviss 

situation.   

 

METOD 

Design 

En empirisk kvalitativ studie genomfördes med redan insamlat datamaterial, vilket 

bearbetades med en manifest innehållsanalys. Den manifesta innehållsanalysen används för 

att granska olika texter med fokus på att identifiera och beskriva skillnader och likheter i en 

text som slutligen beskrivs i olika kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Studien utgick 

inte från någon teori utan hade en induktiv ansats vilket innebär att texten analyseras på ett 

neutralt sätt med utgångspunkt i de specifika delarna för att kunna skapa en helhet (a.a.). 

 

Datainsamling och Urval 

Datamaterialet bestod av texter som var skrivna av sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor 

under vidareutbildning på en högskola i södra Sverige (jfr Kerstin Blomqvist, 2012). Texterna 

skulle vara skrivna som berättelser med syfte att ge en ökad förståelse för ett centralt fenomen 

i omvårdnad. De skulle skrivas ur ett livsvärldsperspektiv där fokus var på den egna 

upplevelsen, då personen befann sig i en situation av ovisshet. Texterna valdes slumpmässigt 

ut av den lärare som hade ansvar för texterna. Totalt valdes 23 texter ut från två olika kurser 

mellan åren 2007-2011. Under denna period fanns det generellt fler kvinnor än män antagna 

till kurserna, exempelvis var det 87 % kvinnor antagna till sjuksköterskeprogrammet och den 

generella åldern för studenterna var mellan 19 och 35 år (http://www.statistik.vhs.se).  

http://www.statistik.vhs.se/
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En berättelse har ett tids- eller handlingsförlopp, det innebär att det finns en början, en mitt 

och ett slut (Skott, 2012). Ett inklusionskriterium var att texterna skulle vara skrivna i form av 

berättelser utifrån ovanstående definition. Ytterligare kriterium var att berättelserna skulle 

handla om ovisshet och därmed kunna svara på syftet. Två texter exkluderades eftersom de 

inte uppnådde de kriterier för vad en berättelse ska innehålla, en berättelse exkluderades då 

den ej beskrev hur ovisshet kunde uttrycka sig. Urvalet bestod slutligen av 20 berättelser som 

analyserades.  

 

Genomförande och Analys 

Berättelserna namngavs med varsin bokstav och lästes av båda författarna oberoende av 

varandra upprepade gånger. Första gången lästes berättelsen igenom för att bekanta sig med 

texten. Sedan lästes den flera gånger med frågeställningen ”Hur uttrycker sig ovisshet hos 

personen?”. Meningsbärande enheter som svarade på syftet markerades under läsningen. En 

meningsbärande enhet består av ord eller meningar som relaterar till varandra genom dess 

innehåll och sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004).  De meningsbärande enheterna 

skulle beskriva uttryck för ovisshet som kunde innebära vad personerna kände, tänkte eller 

hur de reagerade i situationen av ovisshet. Författarna diskuterade och jämförde därefter sina 

fynd och de meningsbärande enheter som båda författarna ansåg svarade på syftet valdes ut. 

Enheterna benämndes med berättelsens bokstav och en siffra för att författarna på ett 

strukturerat sätt skulle kunna gå tillbaka till källan. Därefter kondenserades dessa, vilket 

innebär att de meningsbärande enheterna gjordes kortare men kärnan i texten behölls (a.a.). 

De kondenserade meningsbärande enheterna abstraherades vilket innebär att de lyftes till en 

högre logisk nivå (a.a.). Enheterna grupperades efter dess likheter och skillnader, för att finna 

ett mönster och få en förståelse för materialet. Två kategorier med två underkategorier vardera 

skapades utifrån grupperingarna. Se tabell 1 för beskrivning av hur dessa växte fram. 
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Tabell 1. Beskrivning av hur kategorierna växte fram.   

Meningsbärande enhet Kondensering Underkategori Kategori 

 

T4 – Denna ovisshet gjorde 

att jag hela tiden hade en 

känsla av oro i kroppen.  

 

Känsla av oro i 

kroppen. 

 

Känslor föds 

 

   

 

Ovisshetens 

osynliga 

uttryck. 

K1 - Frågorna snurrade 

runt i huvudet på oss alla 

och dom var många. 

Många frågor 

snurrade runt i 

huvudet. 

Många tankar och 

frågor väcks 

D7 - Jag frågade runt bland 

grannar… och gjorde 

efterlysningar på internet 

och olika katthem. 

Frågade runt och 

gjorde efterlysningar. 

Uttryck i form av 

beteenden och 

handlingar 

 

 

Ovisshetens 

synliga  

och fysiska 

uttryck J10 - När jag tittade mig i 

spegeln såg jag en blek och 

trött tjej. 

 Såg blek och trött ut. Kroppens fysiska 

reaktioner 

 

Etiska överväganden 

I enlighet med Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (SSN, 2003) togs de fyra 

etiska grundprinciperna principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att 

inte skada och principen om rättvisa i beaktande under arbetets gång. Principen om autonomi 

handlar om att skydda deltagarens personlighet, värdighet, integritet och sårbarhet (SSN, 

2003). Principen iakttogs då författarna fick bekräftat av ansvarig lärare att samtycke från 

studenterna inhämtats vid beskrivningen av uppgiften. Studenterna blev då också informerade 

om att deras text skulle kunna komma att användas i framtida kandidatuppsatser och de fick 

möjlighet att tacka nej till detta. Autonomi omfattar också att kravet på konfidentialitet 

uppfylls (SSN, 2003). Då berättelserna var avidentifierade för oss som författare, varken 

namn eller studieår framgick av materialet uppfylldes konfidentialitetskravet. Principen om 

rättvisa handlar om att alla individer ska behandlas lika (SSN, 2003), detta beaktades då alla 

berättelser oavsett vilken som skrivit dem inkluderades i arbetet. Då studien avsåg öka 
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förståelsen för fenomenet ovisshet anser författarna att principen om att göra gott följdes, 

denna princip handlar bland annat om att forskningen ska göra nytta för omvårdnaden (SSN, 

2003). Principen om att inte skada innebär att studien inte får ha skadlig inverkan på 

deltagarna samt att eventuella risker för deltagarna ska bedömas (SSN, 2003). Detta beaktades 

genom att ingen obehörig gavs tillgång till materialet och författarna var nogsamma med var 

de använde och förvarade materialet. Endast författarna läste berättelserna. Extra försiktighet 

beaktades också vid användandet av citat från berättelserna, ingen skulle kunna känna igen sig 

eller riskera att bli identifierad via dessa.  

 

Författarnas förförståelse 

Författarna till denna studie har inte varit med och skrivit berättelser om fenomenet ovisshet 

och har därför inte fördjupat sig i fenomenet tidigare under utbildningen. Båda författarna 

förknippade ovisshet med en känsla som ofta är negativ. Samtidigt tänkte Persson att känslan 

också kunde vara nära förknippad med förväntan, att något roligt eller bra skulle hända till 

exempel barnets förväntan inför julafton. Johanssons förförståelse var att ovisshet är ett 

vanligt förekommande fenomen inom vården som skapar otrygghet, stress och maktlöshet hos 

patienter och närstående men även hos sjukvårdpersonal. Persson trodde också att ovisshet 

kunde uttrycka sig som rastlöshet och irritation. Båda författarna tänker att det är viktigt att 

som sjuksköterska uppmärksamma och stötta patienter som är i ovisshet för att ge en god 

omvårdnad. 

 

RESULTAT 

I berättelserna kunde ovisshet uttrycka sig på olika sätt som: känslor, tankar, beteenden och 

handlingar samt som kroppsliga reaktioner. Dessa uttryck skapade kategorierna: Ovisshetens 

osynliga uttryck samt Ovisshetens synliga och fysiska uttryck. Dessa bildade vardera två 

underkategorier som var: Känslor föds, Många tankar och frågor väcks, Uttryck i form av 

beteenden och handlingar samt Kroppens fysiska reaktioner. 
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Ovisshetens osynliga uttryck 

Ovisshet kunde ge osynliga uttryck som upplevelser hos den enskilde personen. Det framkom 

i berättelserna att ovisshet kunde uttrycka sig som många olika känslor. En pendling mellan 

olika känslor var också ett uttryck för personer som befann sig i ovisshet. Personerna i 

berättelserna upplevde förändrade känslor av tid och rum samt att det framkom känslor i 

kroppen när de befann sig i ovisshet. Ett annat uttryck för ovisshet var att många tankar och 

frågor väcktes hos personerna.  

 

Känslor föds 

Känslor som framkom när personer var i ovisshet kunde handla om otrygghet i den ovissa 

situationen. Personerna beskrev att de kände rädsla inför det ovissa och den ovissa framtiden. 

Oron och oroskänslan i ovissheten var stor i berättelserna. En person beskrev: ”Vi kommer 

upp på avdelningen och oron kryper i mig. Har han feber, kommer han att få opereras?” 

(Berättelse Q). Andra känslor som framkom skulle kunna beskrivas som ett inre kaos hos 

personerna. Det beskrevs i berättelserna att personerna kände stress, panik och nervositet av 

den ovissa situationen. ”Jag var väldigt nervös, tror aldrig att jag har varit så nervös någonsin, 

jag var nervös för det jag inte visste” (Berättelse O). Känslor av uppgivenhet framkom också 

på grund av ovisshet då personerna tänkte på det värsta som skulle kunna hända. Andra 

känslor som beskrevs var hopplöshet, maktlöshet och förtvivlan. Det kunde uttryckas som att 

personerna inte vågade känna glädje över något de egentligen ville glädjas åt, eftersom de inte 

visste hur deras situation skulle utvecklas. I motsats till uppgivenheten framkom det även 

hopp om att allt skulle bli bra. En nybliven mamma som väntade på sitt barn uttryckte: ”Mina 

tankar då var hoppas, hoppas allt är bra med henne!” (Berättelse F). Men hoppet var ofta 

blandat med en rädsla och oro över vad som skulle kunna hända.  

 

Ovissheten skapade en pendling mellan olika känslor, till exempel mellan hopp och förtvivlan 

eller mellan oro och förväntan. De olika känslorna avlöste varandra. Personerna kunde känna 

sig hoppfulla och i nästa stund kunde de känna förtvivlan över vad som skulle kunna hända. 

”Jag slets mellan hopp och förtvivlan och natten bjöd på många sömnlösa timmar” (Berättelse 

D). Pendlingen mellan oro och förväntan kunde visa sig som att personen ville gå vidare men 

samtidigt stanna kvar i sin trygga miljö. Det framkom även en pendling mellan känslan av att 
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allt i livet saknade betydelse, samtidigt som allt fick mer betydelse på grund av den ovissa 

situationen.  

 

Känsla av tid och rum förändrades hos personerna när de befann sig i ovisshet. Tiden 

uppfattades som väldigt lång. ”Det dröjer högst några minuter av väntan ... men dessa minuter 

känns som mycket långa” (Berättelse N). Ovissheten gjorde att omvärlden upplevdes 

annorlunda. Detta beskrevs som en känsla av att vara i ett vacuum och som att inte känna sig 

delaktig i denna värld. Ovisshet uttryckte sig också som upplevelsen av en känsla i kroppen. 

Det kunde beskrivas som att personen kände en obehaglig eller fruktansvärd känsla i hela 

kroppen i situationen av ovisshet. Känslan kunde också beskrivas som oro i kroppen eller som 

en klump i magen. En person beskriver det så här: ”En stark känsla av ovisshet och otrygghet 

ramlade över en, det kändes som en klump i magen...” (Berättelse E). 

 

Många tankar och frågor väcks 

Många tankar och frågor väcktes då personerna befann sig i ovisshet. Ofta var det tankar om 

vilka konsekvenser den ovissa situationen skulle ge. Personerna beskrev det som att många 

tankar cirkulerade i huvudet. De kunde inte tänka på något annat än den ovisshet de befann 

sig i. En person beskrev det som att: ”Ovissheten om hur detta skulle gå var ofta i mitt huvud, 

många tankar gick till om man skulle klara … ”(Berättelse G). Tankarna kunde bestå av 

fantasier då personerna föreställde sig det värsta som skulle kunna hända. Eftersom de inte 

visste flödade fantasin och de inbillade sig saker. Detta beskrevs såhär av en person vars son 

skulle opereras: ”Kommer ihåg att en hel film av bilder susade förbi i mitt huvud. Bilder på en 

mycket sjuk liten pojke som jag skulle förlora” (Berättelse A).  

 

Ofta gestaltade sig tankarna som outtalade frågor. De handlade om en undran inför det ovissa 

och om vad som skulle hända. Det var till exempel frågor om vilket besked som skulle ges, 

om en anhörig skulle dö, vad andra skulle säga, hur personen skulle agera i en alternativt ny 

situation eller hur hon eller han skulle förhålla sig till den. Flera frågor inleddes med ord som, 

kommer…? eller tänk om...? ”Kommer han dö, hur skulle jag klara det?” (Berättelse L). 

”Tänk om jag blir helt ensam och inte får en enda vän under dom här tre åren?” (Berättelse 
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R). Några frågor började med varför, där sammanhanget var en orolig undran och ovisshet 

över en situation. ”Varför skulle just min syster …?” (Berättelse S).  

 

Ovisshetens synliga och fysiska uttryck 

Ovisshet kunde uttrycka sig på synliga och fysiska sätt. Uttrycken var personers olika 

beteenden och handlingar i den ovissa situationen. De handlade om personernas försök att 

finna svar på det ovissa eller att de försökte hantera sin situation. Det framkom också att 

kroppen reagerade fysiskt med olika symtom på grund av ovissheten. 

 

Uttryck i form av beteenden och handlingar 

Ovisshet kunde uttrycka sig genom personers olika beteenden och handlingar i situationen av 

ovisshet. Några beteenden handlade om att finna svar, det kunde uttrycka sig som en handling 

i form av att personen ringde och kontrollerade eller sökte efter nyheter för att försöka få 

någon ledtråd eller svar på det ovissa. ”I hopp om att dämpa ovissheten har jag sökt 

information på nätet samt diskuterat detta fenomen med nära och kära” (Berättelse M). Det 

kunde också uttrycka sig som att personen noggrant lyssnade eller letade efter svar. Att 

personerna ställde många frågor framkom också. En person berättade: ”Vi hade turen att ha 

duktiga läkare och sjuksköterskor som försökte hjälpa oss med alla våra frågor” (Berättelse 

H). Det beskrevs i berättelserna att personerna också sökte outtalade svar genom att de 

försökte avläsa ansiktsuttryck och kroppsspråk hos personer som kanske hade svar att ge, till 

exempel en läkare.  

 

Andra beteenden som visade uttryck för ovisshet kunde handla om att aktivt försöka hantera 

sin situation. Detta kunde visa sig som att en person inte ville vara ensam och därför sökte sig 

till andra för att få stöd, eller att personen oroligt vankade fram och tillbaka. En person 

försökte också hantera sin situation genom att hon eller han övervägde för- och nackdelar för 

att senare kunna fatta ett beslut. Ett annat beteende som framkom var att personer som befann 

sig i ovisshet uttryckte ilska. Detta kunde visa sig i form av att personen svarade argt eller 

agerade argt. I en berättelse beskrevs det såhär: ”Ovissheten om vad jag skulle hitta har också 
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gjort mig ordentligt arg. Springer fram med orden: Vad gör ni här? Samtidigt som jag utdelar 

dem varsin lusing på kinden.” (Berättelse B).  

 

Kroppens fysiska reaktioner i ovisshet 

Det framkom i berättelserna att ovisshet tog sig fysiska uttryck genom att kroppen 

påverkades. Uttryck som var synliga för andra var tårar och gråt hos personerna. Ovisshet 

kunde också uttryckas genom att personerna såg trötta och bleka ut eller hade en orolig blick. 

Det framkom även fysiska reaktioner som inte var synliga men som skulle kunna ses vid 

kontroller. Dessa reaktioner kunde vara högt blodtryck, snabb puls, ökad andningsfrekvens 

och kallsvettning hos personerna. ”Jag hade både hög puls, högt blodtryck och andades för 

många andetag per minut, jag som annars ligger så bra i värdena. När jag tittade mig i spegeln 

såg jag en blek och trött tjej” (Berättelse J).  

 

Personer i berättelserna kunde uppleva ett fysiskt obehag i kroppen. Detta uttrycktes bland 

annat som huvudvärk, värme i kroppen, yrsel, illamående eller svimningskänslor hos 

personerna. Det kunde också kännas svårt att andas. Två personer beskrev sina kroppsliga 

upplevelser av ovisshet såhär: ”Jag blev alldeles varm i kroppen och kände hur hjärtat började 

rusa och hur blodet for runt i min kropp” (Berättelse C).  ”Det svartnade för mina ögon. Det 

började gunga i knäna. Jag trodde jag skulle spy” (Berättelse I). Ovissheten påverkade också 

kroppens förmåga att slappna av, vilket kunde leda till sömnsvårigheter för personerna.  ”Men 

det enda jag kunde göra var att ligga tyst och stilla, vänta med alla sinnena på helspänn” 

(Berättelse P).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vid en kvalitativ studie är det svårt för författaren att inte tolka in egna perspektiv om 

fenomenet som studeras, trots detta är det viktigt att författaren låter texten tala och inte ger 

den nya innebörder (Graneheim & Lundman, 2004). Om denna studie skulle göras av en 

annan person skulle följaktligen resultatet kunna bli annorlunda eftersom varje persons 
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tolkning är subjektiv. Detta skulle kunna påverka pålitligheten för studiens resultat. 

Författarna har försökt minska denna risk genom att väl beskriva tillvägagångssättet och har 

även reflekterat över att inte låta de egna perspektiven ta över för mycket under processens 

gång. 

Vid analys av texter präglas tolkningen alltid av författarnas subjektiva förståelse (Graneheim 

& Lundman, 2004). För att inte bli för påverkade av varandras subjektiva förståelser i början 

av analysprocessen, läste författarna berättelserna och valde ut meningsbärande enheter var 

för sig, för att sedan diskutera sina fynd. Under hela analysprocessen har författarna sedan 

tillsammans diskuterat och övervägt olika tolkningsmöjligheter. För att försöka bevara 

objektivitet i studien skrev författarna ner sin förförståelse innan arbetet med studien började, 

de har sedan försökt att frångå sin förförståelse under analysarbetet. Författarna blev 

exempelvis överraskade över att det framkom så många frågor hos personerna som var i 

ovisshet, detta hade de inte haft i åtanke tidigare. Att det framkom fysiska reaktioner i 

kroppen var också något som överraskade, då författarnas förförståelse var att ovissheten 

skulle uttrycka sig mer som ett rastlöst beteende. Då resultatet överraskat författarna på olika 

punkter kan detta ses som en styrka för neutralitet i arbetet. 

 

Att studien innefattade endast 20 berättelser skulle kunna ses som en svaghet. Om fler 

berättelser ingått i studien skulle det möjligen kunna påverka resultatet genom att kategorierna 

blivit fylligare. Författarna tror dock att studiens kategorier hade blivit desamma även om fler 

berättelser inkluderats eftersom samma slags uttryck var återkommande i flera berättelser. Då 

studien hade en kvalitativ design var inte fokus på hur många som uttryckte en sak, utan på 

vad som uttrycktes. Kvalitativa studier har som syfte att undersöka egenskaper hos ett 

fenomen. Det behövs dock en viss variation av egenskaper för att kunna få en helhetsbild av 

fenomenet (Olsson & Sörensen, 2011). Med 20 berättelser ansåg författarna att det fanns 

tillräcklig variation för att svara till studiens syfte. 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det är viktigt att tänka på att inte göra de 

meningsbärande enheterna för stora. Det finns då risk för flera innebörder i samma 

meningsbärande enhet och att viktig information kan försvinna vid abstrahering. Då 

författarna upptäckte att meningsbärande enheter ibland innehöll flera innebörder fick de i 

efterhand delas upp så att ingen information skulle gå förlorad under arbetet med 
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abstraheringen. Under analysprocessen pågick det en kommunikation mellan författarna och 

texten. Det fanns en risk att materialet gavs en ny innebörd då förståelsen för materialet 

utvecklades under tiden som analysprocessen fortgick. För att minska denna risk gick 

författarna därför tillbaka till de ursprungliga meningsbärande enheterna och berättelserna 

under kategoriskapandet. Detta skulle kunna stärka tillförlitligheten av resultatet. Citat har 

använts i resultatpresentationen för att styrka tillförlitligheten av resultatets tolkning. 

Författarna var noga med att inkludera citat från alla berättelser som presenterades i 

resultatdelen eller i tabell 1, några kom med två gånger. Detta för att ge en rättvis bild av 

materialet och bevara en opartisk hållning. 

 

En svaghet som skulle kunna påverkat överförbarheten av resultatet var att deltagarnas kön 

och ålder inte framgick i berättelserna. Då det var övervägande kvinnor mellan 19 och 35 år 

som studerade vid sjuksköterskeprogrammet då berättelserna skrevs, kan det antas att de 

flesta deltagarna i studien var unga vuxna kvinnor. Detta skulle kunna ha betydelse för 

studiens överförbarhet till män samt till andra åldersgrupper. Författarna anser dock att 

ovisshet är ett allmänmänskligt fenomen så studiens resultat skulle troligtvis ändå kunna 

överföras till människor i allmänhet. Det är upp till läsaren att avgöra hur pass studiens 

resultat går att överföra till andra sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). 

  

Resultatdiskussion  

Diskussionen kommer att behandla ovisshet som ett hot mot personers välbefinnande och 

hälsa. Vidare kommer det att diskuteras huruvida det går att upptäcka ovisshet hos personer 

eller inte samt hur ovisshet skulle kunna lindras. 

 

Ovisshet påverkar personers välbefinnande 

Ovisshet i berättelserna kunde handla om att det fanns något som hotade personerna, det 

kunde vara ensamhet, sjukdom eller till och med död. Personerna visste inte om detta hot 

skulle bli verklighet eller inte. Detta hot gav olika uttryck hos personerna som ofta hade en 

negativ inverkan på dem. Ovisshet innebär alltså inte bara att personerna står inför ett hot, 
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utan ovisshet är också ett hot i sig mot personers välbefinnande och därmed också ett hot mot 

deras hälsa.   

 

Hälsa är ett begrepp med många betydelser. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är hälsa ett 

tillstånd som rör hela människan. Upplevelsen av hälsa är beroende av både hur biologiska 

funktioner i kroppen fungerar och av den existentiella upplevelsen. En person kan således 

känna hälsa även om denne drabbas av en obotlig sjukdom, och om livet saknar mening kan 

känslan av ohälsa infinna sig. Känsla av hälsa är därför starkt kopplad till upplevelsen av 

välbefinnande och kan ses som en känsla av inre balans och jämvikt i relation till människor 

och livet (a.a.). I studiens resultat fann författarna uttryck för ovisshet som påverkade 

personernas välbefinnande negativt. Det var uttryck som både rörde kroppens biologiska 

funktioner och uttryck som påverkade den existentiella upplevelsen. Fysiska reaktioner som 

påverkade välbefinnandet var till exempel högt blodtryck, illamående och huvudvärk. Uttryck 

som påverkade den existentiella upplevelsen framkom till exempel som negativa känslor, 

bland annat otrygghet, uppgivenhet och en känsla av inre kaos. I Hansens et al (2012) studie 

som handlar om patienters upplevelse av ovisshet framkom liknande känslor som till exempel 

rädsla, hopplöshet, oro och stress (a.a.). Ett annat exempel av hur välbefinnandet påverkades 

var genom att många oroliga tankar och frågor väcktes hos personerna. Tankarna och frågorna 

handlade om en undran om vad som skulle hända eller om det skulle hända något hemskt. 

Dessa tankar upptog ofta personernas hela livsvärld, de kunde inte fokusera på något annat än 

det ovissa. Enligt studiens resultat och tidigare studier kan det följaktligen utläsas att ovisshet 

påverkar personers välbefinnande negativt. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att det finns ett starkt samband mellan trygghet och 

hälsa, där trygghet och välbefinnande hör ihop. Motsatsen som är otrygghet är ofta förknippat 

med förlust av kontroll, oro och hot. De menar att när något hotar en persons livsvärld uppstår 

en otrygghet (a.a.). Enligt studiens resultat är otrygghet ett uttryck för ovisshet, således kan 

ovissheten ses som ett hot mot personers känsla av trygghet och välbefinnande. I hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 2 §, står det att en god hälso- och sjukvård ska ”tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen”. Det är följaktligen viktigt att 

försöka lindra ovisshet för att trygghet ska kunna skapas och därmed ge en god omvårdnad. 

Otryggheten kan lindras om hotet avlägsnas. Om hotet är i form av en sjukdom kan trygghet 
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återställas genom att sjukdomen botas. Om den inte går att bota kan otrygghet lindras genom 

att personen får en känsla av kontroll över sin situation och kan hantera sjukdomen (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Om hotet är ovisshet och denna kan lindras eller avlägsnas kan således 

otryggheten ersättas med trygghet. Ovisshet är nära förknippat med känslan av att inte ha tillit 

och kontroll (Penrod, 2007). Personer kan känna mer kontroll om de får mer förståelse för sin 

sjukdom, sin situation, vårdpersonalens agerande och varför de får den vård som ges 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I omvårdnaden är det följaktligen viktigt att hjälpa patienter att 

förstå sin sjukdom, sin situation och det som händer runt omkring dem. Detta kan skapa en 

trygghetskänsla hos patienter och kan minska ovissheten för dem.  

 

Det är viktigt att uppmärksamma om patienter befinner sig i ovisshet eftersom de genom sina 

uttryck visar att de påverkas mycket av den ovissa situationen. Ovisshet är enligt denna 

studies resultat ett hot mot personers känsla av trygghet, välbefinnande och därmed också ett 

hot mot deras hälsa. Dahlberg och Segesten (2010) menar att omvårdnad borde vara inriktat 

på att stärka patienters hälsa och öka möjligheter för välbefinnande. Därför anser författarna 

att det är viktigt att sjuksköterskor är uppmärksamma på om patienter känner eller befinner 

sig i ovisshet för att kunna öka möjlighet till välbefinnande och stärka hälsa hos patienterna. 

Det är viktigt för sjuksköterskan att vara lyhörd mot patienterna så att ovisshet kan upptäckas 

och lindras.  

 

Ovisshet skulle kunna upptäckas hos personer 

Det framgick av resultatet att ovisshet kunde uttrycka sig på olika sätt, både synligt och 

osynligt. Eftersom ovissheten tog sig synliga uttryck kan det antas att ovisshet hos personer 

skulle kunna upptäckas. Några av de osynliga uttrycken skulle också kunna upptäckas hos 

vissa personer men kanske inte hos andra, detta beroende på hur personen är och vilken 

relation som finns till personen.  

 

De synliga uttrycken handlade om beteenden och handlingar hos personerna och fysiska 

reaktioner i kroppen. Det fanns också fysiska uttryck som inte var synliga bara genom att se 

personen, men som ändå skulle kunna upptäckas genom att ta kontroller eller känna på 

personen. Bland de synliga fysiska uttrycken framkom att personer kunde se trötta och bleka 
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ut och att de grät. Uttryck som högt blodtryck, snabb puls och kallsvett skulle kunna 

upptäckas med hjälp av kontroller som blodtrycksmätning och pulskontroll samt genom att 

känna på personen. Det framkom även uttryck som yrsel, illamående och huvudvärk i 

samband med ovisshet. Dessa uttryck är inte synliga men om personen berättar att de känner 

detta kan det vara av vikt att uppmärksamma i förhållande till ovisshet. De synliga uttrycken 

handlade också om personers beteenden och handlingar där mycket av det personerna gjorde 

handlade om att finna svar på ovissheten. Det skulle till exempel vara möjligt att upptäcka om 

en person var frågvis, eller såg frågande ut. Om en person letade efter någonting eller iakttog 

sin omgivning eller någons ansiktsuttryck extra noggrant skulle likaså detta kunna vara tecken 

på ovisshet som skulle kunna upptäckas. I Barkhysen, Krahmer och Swerts (2005) studie om 

ansiktsuttryck i en utfrågningssituation uttryckte sig ovisshet som att personerna hade mer 

ansiktsrörelser, exempelvis rörde mer på ögonbrynen och hade en stirrande blick. Detta kan 

liknas med vårt resultat då personerna i berättelserna iakttog och ivrigt sökte svar med 

blicken. Ett annat uttryck för ovisshet som framkom i resultatet var att personerna agerade 

argt. Ovisshet skulle alltså kunna upptäckas om en person visar ilska. Orsaken till ilska skulle 

kunna bero på olika saker men viktigt att uppmärksamma är att ovisshet kan vara orsak till 

ilskan. I en omvårdnadssituation där en patient visar ilska mot vårdpersonalen skulle detta till 

exempel kunna vara uttryck för ovisshet och behöver inte betyda att patienten är arg på 

personalen.  

 

Osynliga uttryck som framkom var olika känslor och att personerna hade många tankar och 

frågor. Känslorna som ovissheten uttryckte skulle kunna vara svåra att upptäcka, då det inte 

framgick i berättelserna om dessa känslor visades utåt eller inte. När en person till exempel är 

rädd, orolig eller nervös skulle detta kunna synas, men det behöver inte synas utåt då alla 

personer visar sina känslor på olika sätt. I en vårdsituation där sjuksköterskan 

uppmärksammar att en patient är rädd eller nervös kan det därför vara av vikt att undersöka 

om personen befinner sig i ovisshet över något. Resultatet visade också att personer i ovisshet 

hade många tankar och frågor som konstant cirkulerade i huvudet. Detta skulle kunna 

upptäckas som ett uttryck för ovisshet genom att personer verkar frånvarande eller 

tankspridda. Ovisshet skulle också kunna upptäckas genom att sjuksköterskan frågar patienten 

hur denne känner och mår. Patientens tankar, frågor och känslor skulle då kunna avslöja 

ovisshet. 
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Författarna anser således att ovisshet skulle kunna upptäckas hos personer. Ovisshet kunde 

dock uttrycka sig individuellt, så följaktligen finns det ingen garanti för att ovisshet kan 

upptäckas hos alla personer. McGormick (2002) menar i sin studie att ovisshet uttrycker sig 

olika hos personer beroende på vilka erfarenheter personerna har haft sedan tidigare. Det finns 

alltså troligtvis fler uttryck för ovisshet än vad denna studie har funnit. Trots att ovisshet tar 

sig individuella uttryck anser författarna det vara viktigt för sjuksköterskor att alltid ha 

ovissheten i åtanke när de arbetar. Om patienter uttrycker något av de ovanstående 

reaktionerna bör sjuksköterskan reagera och tänka på att detta kan handla om ovisshet, på 

samma sätt som han eller hon skulle misstänka symtom på en sjukdom, exempelvis misstänka 

hypoglykemi hos en patient med diabetes som uppvisar svettningar och irritation 

(www.1177.se). Om patientens uttryck beror på ovisshet och sjuksköterskan kan 

uppmärksamma detta skulle han eller hon kunna vidta åtgärder för att lindra ovisshet hos 

patienten och därmed öka förutsättningarna för välbefinnande.  

 

Delaktighet och personcentrerad omvårdnad som lindring 

Ett sätt att minska ovisshet och otrygghet inom vården skulle kunna vara att försöka öka 

delaktigheten för patienten. Genom att göra patienten delaktig i vårdbeslut och i behandlingar 

tror författarna att mycket ovisshet kan lindras eftersom patienten då kan få en ökad förståelse 

och kontroll över sin situation. Eldh (2006) menar att delaktighet i vården innebär att 

patienten får kunskap om sin vård relaterat till sin tidigare kunskap och förståelse. 

Delaktigheten innebär alltså att patienten får uttrycka sin kunskap om den egna kroppen, sina 

symtom och sitt sammanhang. Detta krävs för att sjuksköterskan sedan ska kunna ge relevant 

information och kunskap. Om patienter känner delaktighet kan det också hjälpa dem att känna 

att de har kontroll över sin situation och hjälpa dem att hantera situationen (a.a.). Att göra 

patienten delaktig i vården skulle således vara ett sätt att minska ovisshet för patienten och för 

att ge en ökad trygghetskänsla hos patienten. Dahlberg och Segesten (2010) menar också att 

om patienten görs delaktig i vården främjas hälsa och välbefinnande. De menar att ett sådant 

vårdande innebär att sjuksköterskan visar öppenhet och följsamhet för personers livsvärld och 

erfarenheter. Ett sätt att göra detta är att efterfråga och lyssna på patientens berättelse. Genom 

detta skulle sjuksköterskan kunna få en förståelse för hur patienten upplever och förstår sin 

situation och förstå vad välbefinnande och hälsa innebär för denne (a.a.).  
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Personcentrerad omvårdnad handlar om att se personen för vem den är samt respektera och 

värdera personens värdighet och självrespekt. En förutsättning för personcentrerad omvårdnad 

är patientens berättelse, i likhet med förutsättningen för att skapa delaktighet. Personcentrerad 

omvårdnad kan ses som en process där människans livskraft och möjligheter stärks oavsett 

hur frisk eller sjuk personen är (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) beskriver att personcentrerad vård innebär att patientens 

upplevelse av hälsa och ohälsa respekteras och bekräftas, samt att patientens uppfattning av 

sin hälsa och situation är lika viktig som sjuksköterskans professionella syn på hälsan och 

situationen. Det är dock patientens uppfattning av vad hälsa innebär som ska vara målet för 

vården (a.a.). Då omvårdnaden fokuserar på patienten och dennes tolkning av sin situation 

ökar detta delaktigheten för patienten. Detta i sin tur är ett sätt att minska ovisshet. Författarna 

anser att en värdegrund för all hälso- och sjukvård borde vara personcentrerad omvårdnad och 

delaktighet. En studie som handlar om kroniska hjärtsjukdomar styrker detta då det framkom 

att patienter med en personcentrerad vård upplevde mindre ovisshet än de patienter som inte 

fick personcentrerad vård (Dudas et al, 2013).  

 

Socialdepartementet har föreslagit att en ny lag som kallas Patientlag ska träda i kraft år 2015. 

I propositionen (2013/14:106, 5 kap. 1§) står det att hälso- och sjukvård ska verka för 

delaktighet genom att vården ska ”så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten”. Delaktighet är troligtvis på väg att bli en medborgerlig rättighet som hälso- 

och sjukvården ska verka för. För att förutsättningar för delaktighet ska kunna finnas behöver 

det finnas tid och resurser för detta. Dahlberg och Segesten (2010) anser som tidigare nämnts 

att om delaktighet ska uppnås är det viktigt att ha en öppen och följsam hållning till patienten 

och dennes livsvärld där relationen är viktig. Det behövs tid för att denna relation ska kunna 

skapas (a.a.). Sjukhusledningar behöver alltså ge resurser så det blir möjligt för sjuksköterskor 

att ha tid tillsammans med patienterna och skapa delaktighet. Detta kräver samtidigt att 

politiker och samhället satsar på sjukvården och ger sjukhusledningarna resurser och 

möjligheter för att en så god vård som möjligt ska kunna ges. Wolf och Carlström (2014) 

anser att personcentrerad omvårdnad på organisationsnivå handlar om att organisationen 

behöver inplantera en värdegrund som genomsyrar hela verksamheten. Denna värdegrund ska 

värdesätta och öka förmågan till dialog och förståelse mellan vårdpersonal och patienter men 

också mellan ledning och personal (a.a.). Följaktligen kan personcentrerad omvårdnad och 
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delaktighet inom vården inte bli verklighet endast genom den enskilda relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Det krävs att hela organisationen och samhället arbetar för att 

denna värdegrund ska bli en verklighet. Författarna anser att detta skulle kunna genomföras 

genom att medarbetare och ledning på de olika arbetsplatserna inom hälso- och sjukvård 

arbetar med organisationens värdegrund. Värdegrundsarbetet skulle kunna innebära 

fokusgruppsamtal mellan kollegor där de får reflektera kring personcentrerad omvårdnad och 

därmed arbeta för delaktighet. Det skulle också kunna innebära att personalen men även 

ledning erbjuds gå på kurser och workshops om detta ämne.  

 

För att ovisshet ska kunna lindras hos patienter krävs det således att en värdegrund som 

fokuserar på personcentrerad omvårdnad där delaktighet ingår, tillämpas på både 

organisationsnivå och i mötet mellan sjuksköterskan och patienten. För att hjälpa 

sjuksköterskor att uppmärksamma om patienter känner eller befinner sig i ovisshet skulle det 

behövas ytterligare forskning angående hur ovisshet kan utrycka sig hos patienter och hur det 

skulle kunna upptäckas. Om huruvida det finns skillnader i uttrycken för ovisshet mellan män 

och kvinnor, samt om åldern spelar någon roll för ovisshetens uttryck skulle också vara av 

vikt att utforska. Hur ovisshet på bästa sätt kan lindras inom hälso- och sjukvården skulle 

också vara ett intressant och viktigt ämne att forska vidare om anser författarna.  

 

Studiens resultat har baserats på personers uttryck av ovisshet och författarna har relaterat 

fynden till patienter inom hälso- och sjukvården. De närståendes ovisshet är också viktig för 

sjuksköterskan att uppmärksamma och försöka lindra eftersom närstående till patienten ingår i 

det så kallade utvidgade patientbegreppet. Detta innebär att sjuksköterskan tar hänsyn till 

patientens familj, närstående, omgivning och miljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad menar att sjuksköterskan ska 

främja patienter och närståendes delaktighet och upplevelse av trygghet och respekt (a.a.).  

 

Slutsats  

Ovisshet uttrycker sig på olika sätt, emotionellt, psykiskt och fysiskt. Många av dessa uttryck 

påverkar personer negativt. Författarna anser därför att ovisshet är ett hot mot personers 

välbefinnande. Här i ligger också ett hot mot personers känsla av trygghet och deras hälsa. 
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Därför anser författarna att det är viktigt att upptäcka och försöka lindra ovisshet för att 

främja hälsa och ge en god omvårdnad. På grund av att ovisshet uttryckte sig på olika sätt 

skulle ovisshet kunna upptäckas. Ovisshet uttrycker sig individuellt och således finns det 

ingen färdig mall på hur ovisshet kan upptäckas. Studien visade dock att det finns uttryck som 

sjuksköterskan kan vara observant på för att upptäcka ovisshet hos patienter.  
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