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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Genom en vårdande relation vinner sjuksköterskan patientens tillit. Skapandet av 

denna relation ser olika ut varje gång och kräver anpassning efter patient och situation.  

Syfte: Undersöka förutsättningar samt hinder för en vårdande relation mellan patienten och 

den nyutexaminerade sjuksköterskan i somatisk slutenvård. 

Metod: Studien är en kvalitativ deskriptiv intervjustudie, med semi-strukturerade intervjuer 

som följde en intervjuguide. Åtta sjuksköterskor rekryterades via snöbollsurval. Datan 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Förutsättningarna för att en vårdande relation skulle skapas var bland annat att det 

fanns tillräckligt med tid, att sjuksköterskan hade en empatisk personlighet, ett 

personcentrerat förhållningssätt och att patienten hade intresse av att bygga en relation. Det 

som kunde förhindra den vårdande relationen var bristande kontinuitet, stressig miljö, 

bristande kommunikation, bristande förtroende från patienten eller om patienten var instabil 

eller kognitivt nedsatt.   

Slutsats: Brist på erfarenhet gjorde det svårt för sjuksköterskorna att skapa vårdande 

relationer. Då sjuksköterskorna upplevde att de hade stöd från kollegor minskade stressen, 

vilket gjorde det lättare att tidigare lära sig skapa vårdande relationer. Vidare forskning 

behövs för att undersöka vad för stöd nyutexaminerade behöver för att underlätta skapandet 

av vårdande relationer i början av sina yrkesliv. 

 

Nyckelord: Förutsättningar, Hinder, Kvalitativ metod, Nyutexaminerade sjuksköterskor, 

Vårdande relation 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Background: Nurses gains patients trust through caring relationships. The relation-building 

process is different each time and demand adjustments to the patient and the situation.  

Aim: To explore the preconditions and barriers to create caring relationships, among newly 

graduated nurses in somatic inpatient. 

Methods: The study is a qualitative descriptive interview study, with semi-structured 

interviews, following an interview guide. Eight nurses were recruited through snowball 

selection.  Data was analysed with qualitative content analysis. 

Results: Conditions needed to create caring relationships were, among others, the access of 

time, that the nurse had an empathetic personality, a person-centered approach and that the 

patient had an interest in the relationship. Factors that challenged the caring relationship were 

lack of continuity, stressful environment, lack of communication, lack of trust from the 

patient or if the patient were instable or had a cognitive impairment.      

Conclusions: Lack of experience made it difficult to establish caring relationships. God 

support from colleges decreased stress among the nurses, which made it easier to create caring 

relationships. Further research of what kind of support that is needed among newly examined 

nurses to facilitate caring relationships is needed.      

Key words: Preconditions, Obstacles, Qualitative method, graduates Nurses, Caring 

relationship 
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BAKGRUND 

Den vårdande relationen 

Den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient är utrymmet där vårdandet äger 

rum. I detta utrymme har patienten möjlighet att ge uttryck för sina behov och problem 

(Wiklund, 2003).  Sjuksköterskan engagerar sig i sin patient utan egen vinning. Relationen 

mellan sjuksköterska och patient är dock asymmetrisk. Patienten befinner sig i en 

beroendeposition gentemot sjuksköterskan, som med sin medicinska kunskap har en form av 

maktposition där hen har mer mer kunskap om den situation patienten befinner sig i än 

patienten själv. Sjuksköterskan bör använda sin kunskap till att stärka patienten och utifrån 

hens behov öka patientens inflytande i dennes vård i största möjliga grad (Wiklund, 2003). 

Enligt Eriksson (2014) är en vårdande relation en förutsättning för en fungerande vårdprocess, 

och utan närvaro av en god vårdrelation blir vårdprocessen reducerad till endast ett utförande 

av praktiska arbetsuppgifter. 

 

Förutsättningar för en vårdande relation 

Weichulas och medarbetare (2016) genomförde en ”paraply översikt”, d.v.s. review av 

systematiska översikter, med syftet att identifiera vilka faktorer som påverkar relationen 

mellan patient och sjuksköterska. Studien presenterade sex nyckelområden för skapandet av 

den vårdande relationen; Inställningen att en vårdande relation ska skapas, att se patientens 

alla behov, kunskap och färdigheter, kommunikation, vårdmiljön samt personkemi.   

Enligt Weichulas och medarbetare (2016)  behöver både patient och sjuksköterska gå in med 

inställningen att de ska skapa en vårdande relation och båda parter behöver förstå vikten av, 

samt prioritera, god kommunikation. Patientens tillit vinner sjuksköterskan då hen visar upp 

tekniska kunskaper. Tilliten kunde dock gå förlorad om sjuksköterskan inte uppfattades som 

säker. Studier visar att för sjuksköterskestudenter var det lättare att etablera en vårdande 

relation ju säkrare studenten var på tekniska moment. Även hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor kan den tekniska ovanan vara ett hinder i att vinna förtroende hos patienterna 

(Weichulas et al., 2016). Nyutexaminerade sjuksköterskor kan ha utfört  medicintekniska 

uppgifer enstaka gånger under sin utbildning, men enligt Islamovska, Nilsson, Sjöström & 

Willman (2009) förväntas hen självständigt klara av de uppgifter som en 

sjuksköterskelegitimation innefattar. I Socialstyrelsens (2002) undersökning: Översyn av 

nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och 

sjukvårdens behov, framkom att kunskapsläget generellt sett är bra, men att brister finns inom 
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områden som arbetsledning, medicinsk teknik samt sjukdomslära (SoS, 2002). Hallin och 

Danielson (2006), undersökte sjuksköterskors upplevelser av sitt dagliga arbete och drog 

slutsatsen att sjuksköterskorna var i behov av stöd och utbildning kontinuerligt under yrket 

inte bara under utbildning och introduktionen av yrket. 

 

Wiechulas och medarbetares (2016) resultat visar på att det är viktigt att involvera och 

kommunicera med patienten  för att vinna tillit, samt att värdesätta patienten som person och 

visa sympati och stöd. Att bekräfta patienten i dess tankar och känslor bidrar till att patienten 

känner sig tagen på allvar, och det ger förtroende för sjuksköterskan. Wiechulas och kollegor 

(2016) påvisar dock på att kommunikation är den delen i omvårdnaden som sjuksköterskor 

oftast väljer att prioritera bort till förmån för praktiskt arbete. 

Hur pass delaktig patienten vill vara i sin vård kan förändras från dag till dag, beroende på 

patientens hälsotillstånd (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2008; Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 

2008). Jangland, Kitson  & Muntlin Athlin (2016), intervjuade fem patienter med olika 

diagnoser angående sina upplevelser på en vårdavdelning och fann att god psykologisk 

omvårdnad inte bara innefattar verbal kommunikation, utan även att från tillfälle till tillfälle 

ha möjlighet att påverka omfattningen och vad för typ av information som ges. En patient 

kände till exempel stort behov av att få ta del av sin vårdplan, för att på så sätt få veta hur 

planen såg ut framöver. Flera patienter beskrev hur de hade många frågor de hade velat ha 

svar på, men att de inte vågade fråga sjuksköterskorna eftersom de verkade så upptagna. De 

saknade även möjligheten till uppföljning och utvärdering av sin behandling. Två av 

patienterna uttryckte att de fick bäst relation med de sjuksköterskor som tog sig tiden att prata 

om annat än sjukdomssituationen under tiden de gav en injektion, eller utförde andra 

uppgifter (Jangland et al., 2016). 

I Ausserhofer med medarbetares (2014) tvärsnittsstudie undersöktes samband mellan 

organisatoriska faktorer och bortprioriterade sjuksköterskeuppgifter på 488 sjukhus, i 12 

europeiska länder. Det som oftast prioriterades bort var kommunikationen med patienterna, 

och därefter uppdatering av vårdplaner. Kvinnliga sjuksköterskor, deltidsanställda 

sjuksköterskor och sjuksköterskor med lång erfarenhet angav färre antal bortprioriterade 

uppgifter. Lägst antal bortprioriterade uppgifter rapporterades från de sjukhus med fördelaktig 

arbetsmiljö, som färre antal patienter per sjuksköterska. Sjuksköterskornas utbildningsnivå 

och sjukhusets vårdnivå visade inget signifikant samband med antal bortprioriterade 

arbetsuppgifter (Ausserhofer et. al, 2014). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.12880/full#jan12880-bib-0024
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Covington (2005) studie om omsorgsfulla och närvarande sjuksköterskor, både utifrån 

patienternas och sjuksköterskornas perspektiv visade att då sjuksköterskan har möjlighet att 

vara omsorgsfullt närvarande, ger det möjligheter till vårdande relationer. Vid vårdande 

relationer skapas en positiv och öppen miljö som möjliggör för empowerment, vilket innebär 

att patienten själv ges möjlighet att styra över situationen i den mån det är möjligt. 

Sjuksköterskans närvaron leder även till att patienterna upplever att de kan delge viktig 

information, vilket i sin tur leder till ökad patientsäkerhet. Flertalet studier problematiserar 

dagens effektivisering av vården då ekonomiska och organisatoriska faktorer påverkar 

möjligheten för sjuksköterska och patient att skapa vårdande relationer (Billeter-Koponen & 

Fredén 2005; Davis 2005; Hallin & Danielson 2006; Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003). 

I Bergs avhandling (2006) framgår att då vårdmiljön upplevdes stressig och saknade 

kontinuitet, vilket försvårade för uppbyggandet av en vårdande relation, kände patienterna 

stor maktlöshet, sårbarhet och frustration (Turkel & Ray, 2004 i Berg, 2006) För 

sjuksköterskan var den goda relationen av stor betydelse, då den bidrog till att arbetet känns 

meningsfullt och givande (Berg, 2006). 

Uhrenfeldt och medarbetares (2013) litteraturöversikt undersökte patienters upplevelser av att 

bli förflyttade till andra avdelningar eller sjukhus under vårdtiden. I resultatet framkom att 

upplevelserna kunde delas in i tre kategorier: Oförutsägbara förflyttningar, vilket orsakade 

rädsla och stress; förflyttning på grund av förbättrad hälsa eller till en mer lämplig avdelning, 

som genererade lättnad; och förflyttning som fick patienten att känna sig obetydlig 

(Uhrenfeldt et. al, 2013). 

 

Personcentrerad vård och information är två av sex kärnkompetenser inom sjuksköterskeyrket 

(Leksell & Lepp, 2013). I Svensk sjuksköterskeförenings “Värdegrund för omvårdnad” 

(2016) som är en etisk grund och gemensam plattform för professionen, är begreppet 

personcentrerad omvårdnad centralt och beskrivs som en målsättning i omvårdnadsarbetet. I 

sjuksköterskornas värdegrund tar man även upp behovet av ett fungerande partnerskap, 

mellan sjuksköterskan och patienten, som en förutsättning för en god vård. Under 

verksamhetsförlagd utbildning på sjuksköterskeprogrammet har dock uppmärksammats att 

utrymmet för detta är litet i det kliniska arbetet på sjukhusens somatiska vårdavdelningar. En 

sjuksköterska har många olika arbetsuppgifter som är tidskrävande och oerfarna 

sjuksköterskor saknar rutiner för planering och prioritering. Tankar väcktes kring hur detta 

påverkar den vårdande relationen mellan patienten och den nyutexaminerade sjuksköterskan. 



4 
 

 

Vårdlidande 

Katie Eriksson talar om tre olika former av lidande; vårdlidande, sjukdomslidande och 

livslidande. Vårdlidande är lidande som uppstår till följd av bland annat utebliven vård och 

kränkning av patienten. Sjukdomslidande är det lidande som kommer utav sjukdomen och 

dess behandling och livslidandet är det lidande som är kopplat till individens livssituation. 

Dessa tre kategorier påverkar varandra, och brist på möjligheter att dela med sig av sitt 

sjukdomslidande eller livslidande kan ge upphov till vårdlidande. En vårdande relationen är 

väsentlig för att detta ska kunna förebyggas (Eriksson, 2015).    

 

Teoretiskt bärande begrepp 

Den teoretiska referensramen för denna studie är det vårdvetenskapliga begreppet “vårdande 

relation”. Björck och Sandman (2007) undersökte begreppet och menar att begreppets 

innebörd är synonymt med begreppen vårdande vårdrelation och god vårdrelation. Vilket 

begrepp som används i vårdvetenskaplig litteratur varierar, där kan det förekomma med 

positiv och negativ värdeladdning, samt i vissa texter som diffust och motsägelsefullt. Björck 

och Sandman (2007) ger efter granskning av begreppet förslag på neutral definition, där man 

efter kan lägga till attribut utefter sammanhang och därigenom få en positiv eller negativ 

värdeladdning. 

“En vårdrelation är en relation mellan en människa i egenskap av patient och en människa i 

egenskap av professionell vårdare, inom någon form av vårdverksamhet” (Björck & 

Sandman, 2007, s. 18). 

Problemformulering 

I sjuksköterskans kärnkompetenser och i Svensk sjuksköterskeförenings “Värdegrund för 

omvårdnad” (2016) är det tydligt att personcentrering och ett gott möte med patienten är 

centralt för god omvårdnad. Ändå visar studier att arbetsmiljön, effektivisering av vården 

samt andra prioriteringar, gör att relationen till patienterna blir lidande (Berg, 2006; Billeter-

Koponen & Fredén 2005; Davis 2005; Hallin & Danielson 2006; Nyström et al., 2003; 

Wiechulas et al., 2016). Särskilda svårigheter kan finnas hos de sjuksköterskor som är 

nyutexaminerade, på grund av bristande erfarenhet. Att undersöka vilka förutsättningar och 

hinder som finns för skapandet av en vårdande relation mellan patienterna och den 

nyutexaminerade sjuksköterskan är av vikt för att kunna förbereda sjuksköterskor, samt att 

uppmärksamma arbetsgivare på vilka förutsättningar och hinder som finns för god vård. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förutsättningar samt hinder för en vårdande relation 

mellan patienten och den nyutexaminerade sjuksköterskan i somatisk slutenvård. 

METOD 
Design 
Studien är en deskriptiv, kvalitativ studie som bygger på semi-strukturerade intervjuer (Polit 

& Beck, 2013). 

 

Urval 

Deltagarna rekryterades huvudsakligen genom snöbollsurval. Detta innebar att de första 

tillfrågade deltagarna även hjälpte till att sprida information om studien vidare till ytterligare 

möjliga deltagare, vilka i sin tur kunde göra detsamma (Polit & Beck, 2013). De första 

sjuksköterskorna kontaktades via sociala medier och tillfrågades om att deltaga i studien. 

Sjuksköterskorna som kontaktades ombads således även att sprida vidare till kollegor som 

uppfyllde inklusionskriterierna (Bilaga 1). Önskat antal intervjuer var satt till tio (SBU, 2014) 

men på grund av bortfall av två deltagare fullföljdes åtta intervjuer. Rekryteringen av 

deltagare till studien skedde under två veckor i november 2016. Inklusionskriterierna var 

nyutexaminerad sjuksköterska, yrkesverksam mellan tre månader till ett år på somatisk 

vårdavdelning för vuxna på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Urvalet till studien består av 

totalt åtta nyutexaminerade, legitimerade sjuksköterskor, med tre till tio månaders erfarenhet 

inom yrket. Sjuksköterskorna var mellan 22 till 28 år, fyra kvinnor och fyra män. Samtliga 

deltagare arbetade på en somatisk vårdavdelning för vuxna på Akademiska sjukhuset. De 

olika typer av somatiska vårdavdelningar som respondenterna arbetade på var geriatrisk-, 

medicinsk akutvårds-, infektions-, kirurgiskt akutvårds- samt medicinsk 

speciallistvårdsavdelning. De åtta sjuksköterskor som deltog i studien var av författarna sedan 

tidigare bekanta, genom skolan.  
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde utifrån en intervjuguide med studiespecifika semi-strukturerade 

intervjufrågor (Bilaga 3), vilket innebär att intervjun följer en mall med frågor som ska 

besvaras, samtidigt som det finns utrymme att ställa kompletterande frågor och för att få mer 

utförliga svar (Polit & Beck, 2013). Intervjun inleddes med tre korta faktafrågor gällande hur 

länge sjuksköterskan arbetat, dennes ålder samt vilken typ av avdelning hen arbetar på. 

Därefter följde sex öppna intervjufrågor, utan förutbestämd ordningsföljd, gällande 

sjuksköterskans syn på begreppet “vårdande relation” samt dennes erfarenheter kring 

förutsättningar och hinder i processen att skapa en vårdande relation. Fördjupningsfrågor 

användes då svaren behövde kompletteras för full förståelse (Kvale & Brinkmann, 2004). 

Avslutningsvis fick sjuksköterskan frågan om hen hade några förslag på hur utbildningen 

bättre kan förbereda studenter på att skapa en vårdande relation till sina patienter, samt om det 

var något ytterligare inom ämnet hen ville tillägga.    

Tillvägagångssätt 

Efter att tider för intervjuer med deltagarna bestämts bokades ett grupprum på medicinska 

biblioteket på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där intervjuerna genomfördes under 

sjuksköterskornas lediga tid. Intervjuerna skedde fortlöpande under två veckor och 

intervjuerna tog mellan 15 - 25 minuter. Intervjuerna följde den förskrivna intervjuguiden 

(Bilaga 3). Innan intervjun skrev respondenten på ett skriftligt godkännande (Bilaga 2). Varje 

intervju spelades in digitalt via en diktafon samt en mobiltelefon, som backup. Efter varje 

intervju påbörjade vi transkribering, kondensering och kodning. 

Forskningsetiska överväganden 

Information om syftet med studien, att deltagandet var helt frivilligt samt att respondenten när 

som helst kunde välja att avsluta sitt deltagande framgick i informationsbrevet. Där fanns 

även information om att ljudfilerna efter examination kommer att förstöras, samt att resultatet 

inte kommer kunna gå att spåra till respondenterna (Bilaga 1). Informationen upprepades även 

i samband med intervjun (CODEX, 2016). Innan intervjun påbörjades fick deltagaren 

presenterat för sig vem som höll i intervjun, och vem som var åhörare (Kvale & Brinkmann, 

2014). 
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Bearbetning och analys 

Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Granehiem och Lundman 

(2004). Då studien utgår från sjuksköterskornas erfarenheter, har studien en induktiv ansats 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Innehållet från intervjuerna transkriberades fortlöpande. Allt inspelat material, inklusive 

pauser, tveksamheter och känsloyttringar, skrevs ned ordagrant. Därefter lästes materialet 

igenom upprepade gånger av båda författarna. Materialet delades gemensamt in i 

meningsbärande enheter som sedan kondenserades, vilket innebär att det görs en kortare 

sammanfattning av innebörden i de meningsbärande enheterna. De kondenserade meningarna 

tilldelades sedan koder som beskrev vad de handlade om, med minsta antal möjliga ord för att 

kunna härleda essensen i de kondenserade meningarna. Koderna skrevs sedan ut på A4- 

papper. Vid koder med liknande innebörd ritades en likadan symbol i marginalen. Ingen av 

koderna fick återfinnas under mer än en kategori. Initialt hade många koder fler än en symbol, 

men efter diskussion kring kodernas innebörd passade alltid någon kategori bättre än de 

övriga alternativen. Då samtliga koder tilldelats endast en slutgiltig symbol klipptes de ut i 

pappersremsor. Därefter samlades koder med samma symbol ihop och bildade kategorier, 

vilka fick namn som representerade kodernas innebörd. Efterhand uppmärksammades att flera 

kategorier hade många gemensamma nämnare, och därför kunde slås ihop. Namnen på 

kategorierna justerades och utvecklades sedan för att precisera fynden ytterligare (Granehiem 

& Lundman, 2004). 

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i två teman och totalt 15 kategorier (Figur 1). Tema förutsättningar 

innefattar kategorierna; personcentrerat förhållningssätt, fördelaktig vårdmiljö, tid samt 

förmåga att nyttja tiden, god kommunikation, sjuksköterskans personliga förutsättningar, 

patientens intresse av relationen samt olika typer av förtroendeskapande relationer. Andra 

temat är hinder och innefattar kategorierna; Svårigheter att anpassa till patienten, situation och 

personkemi, brister i vårdmiljön, prioriteringar av andra patienter och somatiskt akuta 

situationer, bristande kommunikation, instabil, omotiverad eller kognitivt nedsatt patient, 

bristande förtroende från patienten, nackdelar med en personlig relation samt slutligen brister 

i utbildningen. 
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Figur 1. Illustrativ beskrivning av teman och kategorier. 

Förutsättningar 

Personcentrerat förhållningssätt       

Ett personcentrerat förhållningssätt var en förutsättning för skapandet av en vårdande relation. 

Att sjuksköterskan såg personen bakom patienten, uppmärksammade dennes behov och 

tillsammans med patienten utformade vården. 

    “Jag hade en tid över och satt då nästan i en halvtimme och snackade. Då kom det fram att 

han hade bott i fosterfamilj som liten och blivit slagen, väldig trasslig bakgrund, där han inte 

alls fått bestämma över sig själv och sitt liv, varit väldigt hunsad/.../ Då hittade vi en väldigt 

bred grund till varför han kände sig överkörd idag, vi kunde ändra helt vårt förhållningssätt 

gentemot honom och ge honom en bättre vård och det var fint tyckte jag” (Sjuksköterska 6). 

 

När sjuksköterskan kände av stämningen och känsloläget var upplevelsen att hen kom 

närmare patienten och då fann en bra grund att utgå ifrån i vården till patienten. Det var 

viktigt att behandla alla patienter individuellt föt att relationen skulle bli bra.  

    “Jag tycker inte att det finns någon klar mall för vad som behövs, utan det beror oftast på 

hur patienten är. Att man får känna in vad för typ av behov patienten har, och hur man ska 

kunna skapa den tryggheten som behövs” (Sjuksköterska 7). 
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Främjande vårdmiljö 

Att miljön där vården ägde rum var lugn, eller hade perioder av lugn, då det gavs möjlighet 

för sjuksköterskan att fokusera på en patient i taget var en förutsättning för att skapa en god 

relation. Något som även lyftes fram var att sjuksköterskans del i att skapa en trygg miljö på 

avdelningen, utifrån patientens behov. Kontinuiteten var en viktig faktor. Att sjuksköterskan 

fick träffa patienten vid flera tillfällen var nödvändigt för att kunna skapa en uppfattning om 

patientens behov, samt för att patienten skulle känna tillit till sjuksköterskan. 

    “Ofta behöver man något så att patienten känner sig trygg, eller att man skapar en miljö så 

att patienten känner sig trygg. Sen hur man skapar den miljön kan vara väldigt olika, och det 

är väldigt varierande från person till person” (Sjuksköterska 7). 

Tid samt förmåga att nyttja tiden   

Vikten av tid betonades. Tid till att se patienterna, hinna samtala och även småprata med dem 

var en mycket betydande del i att kunna skapa en vårdande relation. När tiden inte fanns i 

tillräckligt stor utsträckning framhävde sjuksköterskorna istället vikten av förmågan att kunna 

nyttja den lilla tid som fanns att tillgå, för att trots tidsbristen skapa en god relation till 

patienterna. 

    “/.../ alla har ju liksom sagt det att; Du är aldrig stressad, men du har alltid jättemycket tid 

till patienterna. På något sätt så tror jag att det går hand i hand. Hur pass mycket tid jag kan 

ta mig med patienterna. Jag vet ju hur mycket tid jag kan ta mig med patienterna, jag vet 

liksom var jag skall lägga mitt krut” (Sjuksköterska 2). 

God kommunikation 

Kommunikationen hade en stor betydelse i skapandet av en vårdande relation. Det var tre 

olika typer av kommunikation som lyftes fram; tydlig kommunikation, information och 

småprat. 

Tydlig kommunikation beskrevs som en grundsten för att vinna patientens tillit. Information 

till patienten var oavsett patientens tillstånd alltid en viktig och högt prioriterad del i 

relationen. Informationen behövde även anpassades utefter patient och situation. Då patienten 

exempelvis var instabil eller hade någon kognitiv störning satte det krav på att sjuksköterskan 

kunde anpassa informationen därefter. Då en sjuksköterska visade att hen kunde redogöra för 

exempelvis läkemedel och undersökningar skapade detta trygghet och förtroende från 

patienten, samtidigt som patienten kände sig involverad i sin vård. Något som lyftes fram 
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extra tydligt var småpratets betydelse för relationen. Mycket på grund av att det skapade en 

trivsam stämning mellan patient och sjuksköterska, men även för att småpratet öppnade upp 

för viktig information som annars inte hade kommit fram. 

    “Ja jag är ju på en väldigt bra avdelning där vi har 10 patienter på 2 vårdlag och oftast 

finns det då tid att sätta sig ned och snacka lite skit. Det kommer då fram mycket information 

som annars inte skulle kommit fram”. (Sjuksköterska 6). 

 

Sjuksköterskans personliga förutsättningar 

Sjuksköterskans intresse för patienten som person var viktig för att patienten skulle känna sig 

sedd. Även sjuksköterskans personlighet hade stor betydelse. Det var viktigt att patienten 

kände att det var en person, och inte bara någon i vita kläder, som ansvarade för vården. 

Vikten av kunskap från sjuksköterskans håll hade inte nödvändigtvis någon avgörande 

betydelse för relationen. Vid dålig personkemi blev den dock viktigare. Att vara ordentligt 

påläst om patienten i fråga och på ett anpassat sätt kunna informera och besvara frågor var 

dock alltid uppskattat och gav extra tillit till sjuksköterskan och hens profession. 

Sjuksköterskorna ansåg att en empatisk personlighet var en av de viktigaste personliga 

förmågorna för att kunna skapa en vårdande relation. 

    “Jag kanske har läst massor om hur man ska prata med människor, och läst många 

kommunikationskurser. Men är jag en otrevlig person, som kanske inte är så förstående av 

ren natur, så kanske det inte det spelar någon roll. Medan om det till exempel är tvärt om; att 

jag är empatisk från början. Då är det ju lättare att knyta an, oavsett hur mycket kunskap jag 

har.” (Sjuksköterska 5). 

Att som sjuksköterska kunna vara närvarande i stunden och inge ett lugn var viktigt för att 

patienten skulle känna sig sedd och vilja öppna upp sig. I situationer då sjuksköterskan varit 

närvarande med patienter, var upplevelsen att det kunde göra mycket för patientens mående. 

    “Alltså patienten mår ju inte bättre, eller bättre för att få lätta sig… Men det är ju ingen 

lösning på problemet. Det är ju inte som om jag kommer ta bort det här problemet i 

lillhjärnan, utan det kommer ju fortfarande finnas en osäkerhet. Men man kan ta den 

möjligheten” (Sjuksköterska 7). 

Humor kunde användas som ett verktyg för att skapa och vidhålla en bra relation. Humor 

fungerade stämningshöjande och gjorde det lättare att ge patienten information på ett lämpligt 

sätt.    

    “/.../ om patienten mår bra och man märker att patienten inte tar illa upp så har jag nog en 

väldigt lättsam stämning med mina patienter. Ibland så kan jag känna att jag inte gjort 
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någonting, för att jag bara gått runt och skämtat och drivit med mina patienter/.../ Men om 

läget finns så är något det en grund för mig att vårda patienten på det sättet; att ha humor, 

och konversation med dem också” (Sjuksköterska 2). 

 

Erfarenheten hade stor betydelse för sjuksköterskans förmåga att skapa en vårdande relation. 

Då sjuksköterskan blev tryggare i sina rutiner och säkrare i sina somatiska kunskaper var 

upplevelsen att det var lättare att se patientens övriga behov.   

    “I början är man jättenervös. Man kommer in och man ser bara den här kateterpåsen och 

att den ska tömmas. Man har liksom inte någon vidgad vy. Nu så, dels kan man göra fler 

saker samtidigt, sen kan man också se patienten. Ja bemöta patienten på ett annat sätt. Dels 

kan man ju mer, och känner att man själv kan vara en trygghet för patienten. Så det blir en 

stor skillnad väldigt snabbt” (Sjuksköterska 7). 

Patientens intresse av relationen 

För att det skulle gå att bygga en vårdande relation krävdes att båda parter var motiverade till 

det. Patienten behövde vara somatiskt stabil i sitt tillstånd, så att sjuksköterskan inte behövde 

lägga allt fokus på att stabilisera patienten och patienten behövde vara i skick nog att orka 

kommunicera. Även patientens kognition lyftes fram som en förutsättning, då det ansågs vara 

en förutsättning att vara införstådd i situationen. Personkemi var ytterligare en underlättande 

faktor, men även något som gick att kompensera för med bra kommunikation och information 

då sjuksköterskan och patienten inte klickade på ett personligt plan. 

     “Ja för det första ska man väl helst, ja man behöver på något sätt vara fullt adekvat och 

vara införstådd i situationen för att det ska gå att skapa en vårdande relation till en patient. ” 

(Sjuksköterska 1). 

Olika typer av förtroendeskapande relationer 

Sjuksköterskornas syn på vilken typ av relation som var att föredra i en vårdande relation 

varierade. Det fanns de som ansåg att relationen bör bygga på ett professionellt 

förhållningssätt från sjuksköterskans sida, och att det var viktigt att inte vara personlig, för att 

vinna tillit. 

    “En vårdande relation innebär väl att, ja förutom det här vanliga att man ska vara 

professionell och inte personlig så är det väl även att man ska ge sig tid till att prata med en 

patient. Inte bara utföra det medicinska, utan även kunna finnas där som stöd” 

(Sjuksköterska 4). 
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Medan andra såg på den vårdande relation som att det var när sjuksköterskan var personlig 

med patienten som möjliggjorde för en vårdande relation. 

    “/.../ vi kom liksom att skapa en personlig relation mellan han och mig, inte bara som 

sjuksköterska utan jag öppnade mig lite med egna erfarenheter och lite vem jag är förutom de 

vita kläderna och då gjorde han samma sak liksom. Då blir det att man skämtar lite mer när 

man kommer in på rummet, man kan gå lite djupare på vissa ämnen att dem känner att man 

har tilliten till en som person inte bara som sjuksköterska.” (Sjuksköterska 3). 

Sedan fanns det även dem som ansåg att det viktiga var förtroendet från patientens sida men 

att det inte spelade någon roll om det var till person eller profession. 

    “Någon typ av förtroende, antingen för mig som person eller för mig som sjuksköterska. 

Jag behöver inte ha båda, men även om inte jag kan svara på en enda fråga så kan det 

fortfarande vara en bra relation och bra kommunikation. Även om vi inte klickar på ett 

personligt plan så kan jag fortfarande svara på dina frågor och då är det rollen som 

sjuksköterska som kommer i fokus, där” (Sjuksköterska 6). 

Hinder 

Svårighet att anpassa utifrån patient och situation 

Ibland upplevde sjuksköterskorna att det trots goda försök till anpassning inte blev någon bra 

relation. Exempel på sådana tillfällen kunde vara då patienten var introvert, när det var en ny 

patient sjuksköterskan inte träffat tidigare eller att personkemin inte fungerade. 

Sjuksköterskan kunde känna sig obekväm i sin roll då det uppstod nya situationer där hen 

saknade tidigare erfarenhet. Då svårigheter med relationen uppstod var det svårt för 

sjuksköterskan att veta vad som var ett lämpligt nästa steg i den relationsuppbyggande 

processen.   

    ”Det finns faktiskt många sådana personer som det är jättesvårt att hitta få en bra relation 

med, och då är det nog mest bara till att lyssna och finnas där för den personen. Men det är 

svårt” (Sjuksköterska 4). 

Brister i vårdmiljön 

Brister i vårdmiljön kunde bli ett hinder i relationsskapandet till patienterna. Tid var en 

förutsättning för byggandet av en vårdande relation. Upplevd avsaknad av tid blev ett hinder 

för att skapa en god relation, vilket resulterade i ytliga relationer. Då sjuksköterskorna inte 

upplevde att de hann se alla patienterna och deras olika behov, kunde de heller inte 

individualisera vården. Sjuksköterskornas stress var svår att maskera och smittade lätt av sig 
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på patienterna. När sjuksköterskan väl blivit stressad över något hade hen även svårt att varva 

ned igen under arbetspasset. Detta fick stora konsekvenser för den vårdande relationen då en 

stressfull miljö minskade patienternas benägenhet att öppna upp sig för sjuksköterskorna, och 

delge sina tankar eller be om deras hjälp. 

    “Men oftast kan det vara bristande tid, som gör att man inte, ja stress är en faktor jag tror 

motverkar lite en sån relation. De vill kanske inte öppna upp sig så mycket för någon som 

verkar stressad. Det är ju någonting som alla vårdavdelningar har idag. Att man har mycket 

att göra liksom” (Intervju 7). 

Bristande kontinuitet försvårade den relationsskapande processen då det ibland kunde krävas 

flera tillfällen för att bygga upp en tillit och förståelse mellan sjuksköterska och patient. 

Sjuksköterskorna betonade därför vikten av att behålla samma vårdlag i så stor utsträckning 

som möjligt. 

 

Ett annat hinder i vårdmiljön som upplevdes störande var flersalar, då det där blev svårt för 

patienten och sjuksköterskan att få till djupare samtal. 

    “Framförallt på tresalarna så är det svårt med tanke på integritetsfrågan och sekretessen. 

Väljer du att öppna dig för mig här, så är det okej. Men det blir svårt för mig att initiera 

någon form av djupare samtal. Då känns inte det helt bra, när jag vet att det ligger 

parabolantenner i de andra sängarna. Som är fruktansvärt uttråkade, och det enda de har att 

göra här inne är att lyssna på det vi säger” (Sjuksköterska 6). 

 

Prioritering av andra patienter och somatiskt akuta situationer 

De situationer när sjuksköterskorna inte ansåg sig kunna prioritera den vårdande relationen 

var när det fanns annat som ansågs viktigare att lägga både tid och energi på. Det handlade 

om instabila patienter där de enbart valde att fokusera på det medicinska och att informera 

patienten om situationen, om andra instabila patienter som behövde prioriteras före samt 

andra uppmärksamhetskrävande patienter som själva tog starka initiativ till att kommunicera 

och ställa frågor. 

    “Finns inte tiden så måste det mest akuta prioriteras. Då kanske det tyvärr hamnar i 

skymundan. Att dina somatiska åkommor behandlar jag först, sedan jobbar jag på relationen. 

Helst gör jag det parallellt” (Sjuksköterska 6). 
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Bristande kommunikation 

När det fanns brister i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten var det svårt att 

skapa en god relation. Hinder kunde vara då sjuksköterskan var bristande i sin information, 

eller att information till patienten helt uteblivit. Detta antingen på grund av tidsbrist och 

stress, eller till följd av snabba ändringar eller brådskande undersökningar. 

    “Sen kan det även vara missförstånd eller situationer där man faktiskt själv, ja återigen, 

tid. Man har inte den tiden helt enkelt. Att ge patienten den information som behövs inför en 

undersökning. Att det blir många brister liksom. Det kan också leda till att det inte bli bra” 

(Sjuksköterska 7). 

Vid tillfällen då sjuksköterskan och patienten inte talade samma språk uppstod stora 

kommunikativa hinder. Språkbarriärerna skapade frustration hos sjuksköterskan och som 

sjuksköterskan upplevde det även hos patienten då patientens delaktighet gick förlorad, och 

beslut kring dennes hälsa enbart låg i personalens händer. 

      “Ingen talade deras språk. Vi fick ingen tid med någon tolk heller. Patienten var för 

övrigt skitdålig. Så jag kom in och jag gjorde det jag skulle, men jag kunde ju inte utvärdera 

något jag gav. Jag kunde bara gå på min kliniska blick. Och det var skitsvårt. Det var inte 

kul, alls!” (Sjuksköterska 1). 

 

Instabil, omotiverad eller kognitivt nedsatt patient 

De tre patientgrupper som ansågs vara svårast att skapa en vårdande relation med var de 

respiratoriskt och cirkulatoriskt instabila patienterna, de omotiverade som inte ville vårdas 

och de kognitivt nedsatta patienterna. När det gällde instabila patienter ansåg 

sjuksköterskorna att det var olämpligt att försöka skapa något mer än en informativ relation 

där sjuksköterskan fanns där för att informera och lugna. 

“Vi har ju många, septiska patienter och en del septiska chocker. Då är det mycket så 

här; nu hänger vi ett dropp, syrgas, nu får du det här. Då kollar man väl mer på parametrar 

och vad det säger. Så då tycker jag inte riktigt att det lämpar sig. Men det sätter fortfarande 

krav på mig att jag måste förklara” (Sjuksköterska 2). 

 

De patienter som sjuksköterskan upplevde det som att de inte ville ha vård, och inte hade 

något som motiverade dem till att vilja bli bättre var en av de svåraste grupperna när det 

gällde att involvera patienten i vårdplanen och jobba mot gemensamma mål. 
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    “Jag hade en patient som var en bra bit över 90 år och hade försökt ta sitt liv och som kom 

in för hen hade fått en ordentlig lunginflammation på det. Hen ville inte leva längre och han 

sa det hela tiden. Hen hade familj men inga vänner kvar, inget att leva för. Då blir det 

jättesvårt att försöka se det positiva i det och vända det till en relation där man faktiskt kan få 

något ut av det” (Sjuksköterska 4). 

 

Kognitiv nedsättning beskrevs som en svårighet eftersom det vid tillfällen inneburit att kliva 

över patientens ord, och vårda utan samtycke. Från patientens håll uppfattade sjuksköterskan 

detta som ett övergrepp på patienten. Detta var jobbigt för alla inblandade, och 

sjuksköterskorna slets mellan att känna sig onda och goda trots vetskapen att handlingarna var 

nödvändiga för patientens hälsa. Efter sådana situationer kände patienterna inget förtroende 

för sjuksköterskorna och dålig relation eller avsaknad av relation blev resultatet. 

Bristande förtroende från patienten 

Då sjuksköterskan upplevde det som att det från patientens sida fanns ett bristande förtroende 

gentemot sjuksköterskan blev det ett hinder för att skapa en vårdande relation. Anledningar 

till att förtroende inte uppstod eller gick förlorat kunde vara att patienten hade fördomar mot 

sjuksköterskan, att första intrycket blivit fel eller att sjuksköterskan begått misstag eller 

behövde utföra vård som ledde till obehag för patienten. Då tilliten gått förlorad var den svår 

att återfå. 

    “Det kan vara att patienten verkligen bara ser en som en sjukhuspersonal och kan inte se 

utöver det. Sen har jag märkt som ung sjuksköterska, att några av de här äldre herrarna inte 

litar på mig. De tror att det är läkaren som sitter på kunskapen” (Sjuksköterska 3). 

Nackdelar med en personlig relation 

Vid tillfällen då relationen till patienten, enligt sjuksköterskans mening blivit för personlig, 

påverkade detta vården negativt. Risken fanns att patienten kunde känna sig förrådd av 

sjuksköterskan, samt att andra patienter kunde tappa förtroendet ifall det var ett för 

vänskapligt bemötande gentemot vissa patienter. Det fanns även risk för att sjuksköterskan 

kunde vara lite för snäll mot dessa patienter, och inte kämpa lika hårt för att motivera dem till 

sådant som smärtsam mobilisering eller tillräckligt näringsintag. Det kunde alltså minska 

sjuksköterskans benägenhet att stärka upp individens förmågor och främja dess autonomi, och 

istället leda till hospitalisering. 
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    “Alltså en svårighet i att skapa en vårdande relation är om patienten tar steget längre och 

vill skapa en vänskaplig relation. Och inte just den vårdande relationen, alltså att där sker ett 

glapp där det känns som en vänskaplig nära relation. Även om jag vet allting om personen 

och den ska känna sig trygg så jag är ju inte här för att vara din kompis” (Sjuksköterska 8). 

Brister i utbildningen 

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns delar av utbildningen som kunde förbättras för att 

underlätta för en nyutexaminerad sjuksköterska att skapa vårdande relationer med sina 

patienter. Mer samtalsmetodik önskades för att på ett bättre sätt lära sig att få ut information 

genom samtal, och inte bara genom att följa färdiga mallar. Mängdträning av samtal under 

praktikplaceringar, samt mer undervisning i patientutbildning var andra önskemål. Kunskapen 

om psykiska sjukdomar ansågs bristande i förhållande till prevalensen ute i verksamheten, och 

det önskades att tidigare i utbildningen få träning i att se patientens alla behov genom ett mer 

integrerat tänk. Det rådde delade meningar kring hur väl rustade sjuksköterskorna kände sig 

när de först började arbeta. Vissa ansåg att utbildningen givit dem bra verktyg för att kunna 

bistå med ett gott bemötande gentemot sina patienter, och ansåg sig ha lätt att skapa vårdande 

relationer. Andra beskrev stora glapp mellan vad de lärt sig under utbildningen och vilka 

förutsättningar de hade för att tillämpa dessa erfarenheter när de började arbeta. Detta ledde 

till en osäkerhet och känsla av att börja om på nytt, som om de aldrig gått någon utbildning. 

Det var genomgående tydligt att sjuksköterskorna till en början hade svårt att se helheten och 

inte bara fokusera på konkreta uppgifter under arbetspasset. Förmågan att se patientens alla 

behov och vad man kunde göra för patienten utöver omvårdnaden och det medicinska kom 

efter hand. 

 

DISKUSSION 

Förutsättningar för att en vårdande relation skulle skapas var bland annat att det fanns 

tillräckligt med tid, att sjuksköterskan hade en empatisk personlighet, ett personcentrerat 

förhållningssätt och att patienten hade intresse av att bygga en relation. Det som kunde 

förhindra den vårdande relationen var bristande kontinuitet, stressig miljö, bristande 

kommunikation, bristande förtroende från patienten eller om patienten var instabil eller 

kognitivt nedsatt.   
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Resultatdiskussion 

När sjuksköterskorna fick berätta om en positiv erfarenhet då hen upplevde att en vårdande 

relation skapats mellan hen och patienten, var den gemensamma nämnaren tid. Det var ofta 

stunder av småprat, då sjuksköterskan kände att det var möjligt att sitta ned under en längre 

tid tillsammans med patienten. Precis som Covington (2005) visar i sin forskning, så är det 

när sjuksköterskan har tid att vara närvarande som en vårdande relation är möjlig. Det gav 

sjuksköterskan möjlighet att lära känna personen bakom sjukdomen, vilket gjorde det möjligt 

att därefter bättre anpassa vården efter patientens önskemål. Detta stödjs även av Wiklund 

(2003) som menar på att det är när sjuksköterskan engagerar sig och uppmärksammar 

patienten, utan egen vinning, som en vårdande relation uppstår. Tid var en viktig förutsättning 

men tidsbrist med stress som följd var allt för ofta upplevt av sjuksköterskorna. När en 

sjuksköterska var stressad upplevde de att många patienter kände sig besvärliga när de bad om 

hjälp eller liknande, och därför inte ville störa. I Jangland och medarbetares intervjustudie 

(2016) är det precis vad patienterna berättar, nämligen att de inte gärna stör en sjuksköterska 

som är stressad och upptagen. Därför var en vital del i relationsskapandet att sjuksköterskan 

hade en förmåga att ta vara på den tiden som finns för att bygga på relationen till sina 

patienter. En del av studiens deltagande sjuksköterskor ansåg sig ha förutsättningarna att 

lyckas använda den lilla tid som fanns, och prioriterade att lägga den tiden på att till exempel 

sitta bredvid patienten och småprata någon minut. Allt eftersom de fick mer erfarenhet av 

yrket upplevde de även att de fick mer tid över, eller i alla fall lärde sig att prioritera tiden mer 

utefter patientens behov. Detta indikerade att tidsbristen kunde vara ett större hinder i 

skapande av en vårdande relation för en nyutexaminerad sjuksköterska, än för en 

sjuksköterska med längre yrkeserfarenhet. En annan faktor som försvårade för skapandet av 

en vårdande relation var bristande kontinuitet. Även Jangland och  medarbetare (2016) visar 

på problematiken med patienternas frustration i och med att det inte blir någon uppföljning 

och utvärdering av vården. Detta påverkade den vårdande relationen negativt, då processen att 

vinna patientens förtroende, samt skapa sig en djupare förståelse för patienten som person 

kunde ta olika lång tid. Även om bristande kontinuitet kommer vara ett fortsatt problem, var 

upplevelsen att sjuksköterskorna bättre kunde hantera att ofta byta patienter och vårdlag ju 

mer erfarenhet de fick. Anledningen till detta beskrevs till stor del vara just att de lärt sig att 

bättre ta till vara på tiden. Kontinuitet är dock något som sjuksköterskor själva på avdelningar 

i viss mån skulle kunna påverkan på vid schemaläggning och fördelning av vårdlag.  
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En fungerade kommunikation var av högsta betydelse för att skapa en god relation mellan 

sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna upplevde att de behövde vara mycket tydliga i sin 

kommunikation för att vinna patientens tillit. Att involvera patienten i dennes vårdplan var 

ofta uppskattat av patienten, då det fick patienten att känna sig involverad i sin vård, samt 

skapade förståelse för varför det exempelvis var viktigt att dricka en viss mängd vätska, 

mobiliseras eller äta en viss mängd kalorier. Detta gav även patient ökad makt över sin hälsa 

då sjuksköterskan visade vilka faktorer patienten kunde påverka själv. Information behövde 

ges på en individanpassad nivå, oavsett tillstånd. Detta styrks av Wiechulas och medarbetare 

(2016) då de i sin forskning visar på att kommunikation samt kunskap, vilket går hand i hand 

med information, är två grundstenar som krävs för att vinna tillit hos patienten. Om 

sjuksköterskan inte talade samma språk som patienten blev det ett stort hinder. Andelen 

personer i Sverige som talar ett annat språk än svenska ökar i takt med ökat antal asylsökande 

(Statistiska centralbyrån, 2016) vilket sätter höga krav på tillgång till tolk. Tolkar var högst 

väsentliga för att språket inte skulle stå i vägen för att en vårdande relation, och därmed ha en 

negativ inverkan på vården. Om tillgången till tolk var begränsad blev detta högst 

problematiskt.   

 

Sjuksköterskans personliga förutsättningar var väsentliga för den relationsskapande 

processen. Erfarenhet var det som lyftes fram som den mest betydelsefulla förutsättningen. 

Detta var starkt kopplat till kunskap och tekniska färdigheter, vilket sjuksköterskorna hade det 

svårare med under de första månaderna. Då de blivit säkrare i sina tekniska och somatiska 

kunskaper ansåg sig sjuksköterskorna lättare kunna se patientens övriga behov, samtidigt som 

de kände sig tryggare i sin yrkesroll och därmed kunde vara ett bra stöd till patienten. I 

Covingtons fenomenologiska studie från 2005, där omsorgsfulla och närvarande 

sjuksköterskor studerades både utifrån patienternas och sjuksköterskornas perspektiv, visar 

resultatet att då en sjuksköterska har möjlighet att vara omsorgsfullt närvarande, ger det 

möjligheter till en vårdande relation. Erfarenheten bidrog alltså till ökad kunskap och 

trygghet, vilket i nästa led resulterade till ett bättre bemötande där sjuksköterskan uppfattades 

vara närvarande i situationen, vilket är ytterligare grundstenar som Weichula och medarbetare 

(2016) i sin paraplyöversikt kom fram till är förutsättningar för att kunna bygga en vårdande 

relation. Då sjuksköterskorna trots bristande erfarenhet ställdes inför situationer som 

egentligen hade krävt erfarenhet för att hantera, upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att 

agera förtroendeingivande, vilket påverkade relationen. Stöd från kollegor kunder underlätta 

övergången från student till sjuksköterska, men skillnaden ansågs vara så stort att ökade 
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förberedelser under utbildningen inte hade någon stor påverkan på förmågan att skapa 

relationer. En period som oerfaren var nödvändigt för att lära sig sitt sätt att skapa vårdande 

relationer på, och erfarenheten kom med tiden. De första månaderna var svårast, men det blev 

successivt lättare och sjuksköterskorna märkte stor skillnad i sitt arbetssätt efter bara några 

månader. Att ha en empatisk personlighet ansågs även det vara en grundläggande egenskap. 

Vissa sjuksköterskor menade på att empatin var ofta viktigare än kunskap, när det kom till att 

skapa vårdande relationer. Detta berodde dock på patienten i fråga, samt personkemin mellan 

patient och sjuksköterska. Vid sämre eller dålig personkemi var kunskapen av större vikt än 

vad den behövde vara vid god personkemi. Även de som ansåg att empati var viktigare än 

kunskap, samt att empati var något som inte gick att lära sig, höll dock med om att erfarenhet 

var av största vikt för att lära sig att bemöta olika typer av människor på bästa sätt.     

Situationer som innebar etiska dilemman, och då främst i kombination med kognitivt nedsatta 

patienter ansågs vara mycket svåra situationer att skapa en vårdande relation i. Då patienten 

led av kognitiv nedsättning ställde detta högre krav på sjuksköterskans förmåga att anpassa 

bemötandet. Sjuksköterskorna ansåg sig dock inte rustade för att kunna bemöta någon som 

inte kunde förstå syftet med den vård och de ingrepp som var nödvändiga för patientens 

fortsatta hälsa. Att vinna patientens tillit, trots att sjuksköterskan var en del av en obehaglig 

situation upplevdes vara mycket svårt. Sjuksköterskorna ansåg att de misslyckats med 

relationen då tilliten uteblev.     

 

Det var stor variation gällande sjuksköterskornas syn på vilken typ av relation, dem och 

patienten emellan, som bäst gynnade den vårdande relationen. De som ansåg att en 

professionell relation där patienten endast fick lära känna sjuksköterskan i dennes profession 

var det bästa, menade på att ett professionellt förhållningssätt var förtroendeingivande. Detta 

betydde dock inte att sjuksköterskan inte fick visa sin personlighet, utan mest att det inte 

ansågs lämpligt att dela med sig av egna erfarenheter på ett sådant sätt att relationen gick över 

i en vänskapsrelation. Andra ansåg att det var just en personlig relation, då sjuksköterskan 

delade med sig av sina erfarenheter, som kunde få patienten att känna att det var lättare att 

öppna upp sig och blotta tankar och känslor. När patienten såg sjuksköterskan som en 

människa och inte bara som en sjuksköterska, ansågs relationen bli djupare och tilliten 

starkare. Detta öppnade i sin tur upp för djupa diskussioner och ett gott samarbete mot 

gemensamma mål. Då relationen mellan sjuksköterska och patient, enligt sjuksköterskans 

åsikt, blev för personlig innebar detta dock flera risker. Det kunde vara svårare att agera 

professionellt parallellt med en personlig relation. Eftersom patienten befinner sig i en 
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beroendesituation gentemot sjuksköterskan, bör sjuksköterskan använda sin makt till att stärka 

patienten för att en vårdande relation ska uppstå (Wiklund, 2003). Detta kunde försvåras av en 

personlig relation. Sjuksköterskorna beskrev att de kunde känna sig skyldiga då en patient 

exempelvis behövde genomgå en påfrestande undersökning, som de visste att patienten inte 

ville genomgå, samt att patienten då kunde känna sig sviken av sjuksköterskan. Detta kunde 

då även leda till att patienten lättare tappade förtroendet för sjuksköterskan. Långa vårdtider 

beskrevs som en extra stor riskfaktor för att knyta an på ett personligt plan. Kombinationen 

långa vårdtider och personlig relation medförde dessutom risk för hospitalisering. Att kunna 

hålla relationen på en balanserad nivå upplevdes vara något som sjuksköterskorna lärde sig 

med tiden, men som var svårare i början innan de lärt sig vilka konsekvenserna kunde bli. En 

del tyckte istället att det som avgjorde vilken typ av relation som bäst lämpade sig med 

patienten berodde på personkemin. Det viktiga var att patienten fick förtroende för 

sjuksköterskan, men om det var för sjuksköterskans person eller profession spelade ingen roll. 

Även åsikterna angående hur en sjuksköterska ska förhålla sig till sina patienter skilde sig 

mycket åt. Samtliga sjuksköterskor var, liksom Wiklund (2003) överens om att 

förhållningssättet alltid måste anpassas utefter patienten i fråga, och att det i första hand är 

sjuksköterskans ansvar att göra det bästa av varje möte. Sjuksköterskan har i och med sin 

kunskap mer makt över situationen än patienten, och bör därför använda sin kunskap till att 

stärka patienten i dess situation. 

 

Sjuksköterskorna som deltog i studien hade arbetat som sjuksköterskor mellan tre till tio 

månader. Då det för alla var mindre än ett år sedan de tog examen från 

sjuksköterskeprogrammet hade samtliga sjuksköterskor fortfarande mycket tankar kring 

utbildningen och hur det var att vara sjuksköterskestudent. När de fick frågan angående hur 

utbildningen bättre skulle kunna förbereda studenter på att skapa vårdande relationer 

varierade svaren mycket. Ämnen som togs upp var; mer samtalsmetodik, ökade möjligheter 

till att öva på bemötande under verksamhetsförlagd utbildning, mer kunskap om psykisk 

sjukdom och att tidigare få lära sig att se personens alla behov genom ett mer integrerat 

synsätt. Socialstyrelsens undersökning från 2002 visar att det är främst inom medicinsk 

teknik, arbetsledning och sjukdomslära som nyutexaminerade sjuksköterskor brister i 

kunskap. Enligt sjuksköterskorna i denna studie var den största bristen i utbildningen de stora 

skillnaderna i hur det var att vara sjuksköterskestudent jämförelsevis med att vara 

sjuksköterska. En stor orsak till detta ansågs vara att de under utbildningen fick lära sig hur 

situationer kunde lösas under optimala förutsättningar med goda resurser, medan de i 
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yrkeslivet inte alltid fanns de möjligheterna som de i teorin hade velat tillämpa. Slutsatsen 

från Hallin och Danielsons studie (2006) är att sjuksköterskor är i behov av stöd och 

handledning inte bara några veckor vid yrkesstarten, utan även längre fram, vilket även 

sjuksköterskorna i denna studie argumenterade för. Nyutexaminerade sjuksköterskor behövde 

alltså dels få med sig förutsättningar från utbildningen, men sedan även ute på 

vårdavdelningarna få bra stöd för att skapa vårdande relationer. Detta är viktigt för att 

förhindra vårdlidande till följd av att vården endast blir ett utförande av arbetsuppgifter 

(Eriksson, 2014).  

 

Metoddiskussion 

Metodologiska reflektioner 

Totalt tillfrågades 21 sjuksköterskor för deltagande via snöbollsurval. Utav dessa meddelade 

tio sjuksköterskor att de var villiga att delta i studien. Av dessa tio sjuksköterskor skedde ett 

bortfall på två personer, vilket innebar att totalt åtta intervjuer genomfördes. Målet för studien 

var tio intervjuer, men då institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala 

universitet samt SBU (2014) rekommenderar ett spann på sex till tio intervjuer ansågs åtta 

vara tillräckligt. Dessa ansågs efter transkribering dessutom ge tillräcklig information och 

omfattande material utifrån studiens syfte, och därav rekryterades inga ytterligare 

informanter. Respondenterna var bekanta av författarna sedan tidigare då de läst på samma 

universitet. Detta upplevs inte ha någon påverkan på resultatet.  

 

För att testa intervjuguidens validitet gällande att få fram material som svarade mot syftet, var 

den första intervjun som genomfördes en testintervju. Då testintervjun gav utförlig 

information, bedömdes att intervjuguiden inte behövde revideras och intervjun blev således 

inkluderad i studien. Den beräknade tidsåtgången för intervjuerna var innan 30-60 minuter. 

Längden på intervjuerna kom att variera i längd mellan 15-25 minuter. Respondenterna hade 

ett bra flöde och samtliga intervjuer gav omfattande material som svarade mot studiens syfte. 

Typen av kompletterande frågor varierade mellan intervjuerna och frångick dock vid något 

tillfälle intervjuguidens exempel. De kompletterande frågornas karaktär berodde på 

informanternas utförlighet och tydlighet i sina svar, och användes för att få utförligare svar 

samt undvika missförstånd. Definitionen av den “vårdande relationen” som finns med i 

intervjuguiden lästes upp vid några intervjuer, där behov av förtydling angående begreppets 

innebörd var nödvändigt. 
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Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) gav struktur i arbetet med 

intervjumaterialet, vilket stärkte studiens trovärdighet. En noggrann genomgång av de 

meningsbärande enheternas innehåll och relevans ökade studiens tillförlitligheten då 

information som inte kom att  motsvara studiens syfte sorterades bort. När kodningen av 

meningsbärande enheterna var utförd, skrevs koderna ut på fysiskt papper och 

kategoriseringsprocessen startade. Symboler för olika återkommande ämnen ritades ned på ett 

papper, tillsammans med en förklaring. Ett hjärta betydde exempelvis personlig relation. 

Koderna gavs en eller flera symboler utifrån innebörd och efter flertalet överläggningar hade 

varje kod endast en symbol kvar. Varje kod klipptes därefter ut till små lappar, där de 

sorterades utefter symbol, vilket gav en bra översikt. Koder med samma symbol bildade en 

gemensam kategori. Kategorierna skrevs upp på färgade post-it lappar, där gula lappar var 

kategorier för förutsättningar, och gröna för hinder, för att ytterligare underlätta översikten. 

Efter den första sorteringen analyserades materialet åter igen, och kategorier som liknade 

varandra blev till större mer övergripande kategorier. Efter ytterligare en analys tog de 

slutgiltiga kategorierna under båda teman fram. Sammanlagt hade materialet analyserats totalt 

tre gånger, vilket ökar resultatet trovärdighet. 

Styrkor 

Att studien genomfördes med kvalitativ design bidrog till en djupare förståelse inom ämnet 

(Graneheim & Lundman, 2004). De öppna frågorna gav respondenterna möjlighet till fritt 

tänkande, utan att styras i en riktning som berodde på vår förförståelse inom ämnet. Vid 

otydliga eller svårtolkade svar kunde kompletterande frågor användas för att få en klarare bild 

av vad respondenten menade, vilket gav ett mer nyanserat resultat. Vid varje intervju deltog 

båda författarna, vilket även det gjorde det lättare att undvika feltolkningar och öka 

tillförlitligheten tack vare möjligheten till relevanta följdfrågor från två håll. 

 

Analysmetoden av Graneheim och Lundman (2004) ansågs vara den bäst lämpade för denna 

typ av studie. Även analysprocessen genomfördes tillsammans, för att genom diskussion enas 

om vad av all den insamlade information som var relevant för studien, och hur denna 

information skulle kondenseras, kodas och delas in i kategorier. Likheter med tidigare studiers 

resultat visade att intervjuguiden gav tillförlitlig information. Könsfördelningen mellan 

sjuksköterskorna var jämn, vilket även det ansågs vara positivt för att skapa en könsneutral 

förståelse inom ämnet. Då syftet var att skapa en djupare förståelse inom ämnet, och inte att 

generera ett generaliserbart resultat, var en liten mängd intervjuer lämpligt. Det gjorde det 
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lättare att få en överblick och se samband mellan de olika respondenternas svar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet och 

SBU (2014) rekommenderar dessutom en räckvidd på mellan sex till tio intervjuer för denna 

typ av studie. För att läsarna ska kunna skaffa sig en förståelse för hur vi dragit våra slutsatser, 

och själva bedöma giltigheten, innehåller resultatet ett flertal citat. Citaten ger en djupare 

förståelse för vad som ligger till grund för de olika kategorierna. Studien anses vara 

replikerbar då intervjuguiden finns som bilaga och urval, datainsamling och metoden är 

tydligt beskriven.  

Svagheter 

Då ingen tidigare erfarenhet av arbete med forskningsmetoden fanns hos författarna kan 

resultatet av mer erfarna forskare komma att tolkas annorlunda. Lika så när det gäller 

förförståelsen för begreppet “vårdande relation”. Studien bygger på erfarenheter från åtta 

nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetade på någon form av somatisk vårdavdelning på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala län. Alla åtta sjuksköterskor har även studerat på Uppsala 

universitet. Resultatet är därav inte säkert överförbart på nyutexaminerade sjuksköterskor i 

andra delar av Sverige. Fördelningen var ojämn mellan typer av avdelningar som 

sjuksköterskorna arbetade på. Hälften av dem arbetade på samma avdelning, vilket är något 

som kan påverka resultat då de kan ha liknande erfarenheter. En risk med analysprocessen är 

att informationen och innebörden kan ha gått förlorad när meningsenheter samt citat blivit 

plockat ur sin kontext. Lika så att “överblivet” resultat kan ha pressats in i redan befintliga 

kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför varje intervju fick deltagarna både muntlig och skriftlig information (Bilaga 1) om; 

studiens syfte, att deltagandet är helt frivilligt, att respondenten när som helst kan välja att 

avsluta sitt deltagande, att ljudfilerna raderas efter slutexaminerad studie och slutligen att 

resultatet inte kommer kunna spåras till informanterna i studien. Efter informationen lämnade 

deltagarna ett skriftligt samtycke till att delta (Bilaga 2). Intervjuerna är kodade och går inte 

under kronologisk ordning efter utförandet, vilket säkerställer informanternas konfidentialitet. 

Sjuksköterskorna benämns även könsneutralt. 

 

Kliniska implikationer 
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I utbildningen önskades mer samtalsmetodik och utbildning i bemötande, vilket skulle kunna 

leda till att nyutexaminerade sjuksköterskor känner att de har bättre verktyg för att skapa 

vårdande relationer när de börjar arbeta som sjuksköterskor. Utökad handledning efter 

examen önskades, då det skulle kunna bidra till en ökad trygghet och minskad stress för 

sjuksköterskorna, samt hjälpa dem att snabbare lära sig skapa vårdande relationer. Detta är 

viktigt för att patienternas vård inte ska påverkas av sjuksköterskornas erfarenhet, samt för att 

förebygga vårdlidande.       

 

Slutsats 

Sjuksköterskorna i denna studien ansåg att det vara stor skillnad på att vara 

sjuksköterskestudent och färdig sjuksköterska. Att lära sig hur man går tillväga i olika 

situationer under optimala förutsättningar under studietiden, jämfört med vilka förutsättningar 

som fanns när sjuksköterskorna stötte på utmanande situationer i yrkeslivet beskrevs som helt 

skilda. På grund av dessa olikheter mellan studietiden och arbetet, fanns önskemålen om i 

större grad utökad handledning som nyutexaminerad sjuksköterska, än att ändra förberedande 

moment i utbildningen. Detta talar för att vikten av en god introduktion och gott stöd av 

kollegor är av största vikt för att nyutexaminerade ska få en bra start på yrkeslivet. Med en 

ökad erfarenhet och säkerhet i yrkesrollen upplevde sjuksköterskorna att förutsättningarna till 

att skapa vårdande relationer förbättrades avsevärt, men i överlappningsperioden mellan 

student och trygg sjuksköterska fanns behov av stöttning för att lyckas. Då sjuksköterskorna 

upplevde att de hade stöd från kollegor minskade stressen, vilket gjorde det lättare att tidigare 

lära sig skapa vårdande relationer. Vidare forskning behövs angående vad för stöd 

nyutexaminerade sjuksköterskor behöver för att underlätta skapandet av vårdande relationer i 

början av sina yrkesliv, samt forskning i form av patientintervjuer för att undersöka 

patientperspektivet av hur den vårdande relationen påverkas av att sjuksköterskan är 

nyutexaminerad.  
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Bilaga 1 INFORMATIONSBREV 

Hej! 

Vi går termin 5 på sjuksköterskeprogrammet och börjar om någon vecka skriva vår C-uppsats, 

där vi skall göra en intervjustudie. Till studien behövs ca 8 respondenter. Detta är anledningen 

till att vi skapat denna facebookgrupp! 

Frågorna i intervjun kommer handla om relationen mellan den nyutexaminerade 

sjuksköterskan och patienten. Våra inklusionskriterier är: 

– Nyutexaminerad sjuksköterska (arbetat minst 3 månader och högst 1 år). 

– Arbetar på somatisk vårdavdelning för vuxna patienter på Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

Intervjuerna kommer äga rum under veckorna 46 – 48. Varje intervju beräknas ta ca 30 

minuter och vi bjuder på fika under tiden. Vi är flexibla med tider och plats utifrån vad som 

passar dig bäst. 

 

Om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju kan du maila oss på elin@arons.se eller 

myslagarp@gmail.com så hör vi av oss så fort vi kan för att bestämma tid och plats. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. 

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och efter examination av studien kommer 

ljudfilerna förstöras. Studiens resultat kommer inte gå att spåra till respondenterna, men du 

som respondent kan även i efterhand bestämma om vissa delar i intervjun inte får komma med 

i studien. 

 

Känner du någon ytterligare som du tror passar kriterierna och skulle kunna ställa upp får du 

mer än gärna bjuda in den personen i gruppen! 

Har du frågor och funderingar om studien är det bara att kontakta oss. Lika som om du senare 

vill ta del av resultatet.   

 

Vänliga hälsningar, 

Elin Arons och My Slagarp 
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Bilaga 2 SKRIFTLIGT SAMTYCKE   

 

 

 

Syfte med studien 

Examensarbete i vårdvetenskap, Sjuksköterskeprogrammet på Uppsala universitet. 

Syftet med studien är att undersöka förutsättningar samt hinder för en vårdande relation 

mellan patienten och den nyutexaminerade sjuksköterskan i somatisk slutenvård. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en C-uppsats, publicerad på 

http://www.diva-portal.org. 

Materialet kommer efter intervjun att kodas och kommer inte kunna kopplas till dig som 

informant. Allt inspelat material kommer att raderas efter godkänd och publicerad uppsats 

(studiens avslut). 

Det är helt frivilligt att delta i studien och Du som informant får när som helst under studiens 

gång avsluta ditt deltagande. Du som informant får även bestämma om all information du 

delgivit får vara med i studien, eller om vissa delar skall uteslutas. 

Datum          Informantens underskrift                      Författarnas underskrifter 

 

  

http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 3 INTERVJUGIDE 

 

Information om: Studiens syftet samt hur resultatet skall presenteras, informerat samtycke, 

fritt att avsluta medverkande under hela studietiden och konfidentialitet. 

Faktafrågor: 

*Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

* Vilken typ av avdelning? 

*Ålder: 

Intervjufrågor: 

 Vad tänker du på när du hör begreppet “Vårdande relation” - vad innebär det för dig? 

(Exempel på eventuellt behov av förtydligande av begreppet vårdande relation: Att skapa en 

vårdande relation är en process som ser olika ut varje gång och går ut på att patienten ska få 

förtroende för dig som sjuksköterska och känna sig trygg och involverad i sin vård... ) 

 Vilka förutsättningar anser du krävs för att skapa en vårdande relation? 

 Anser du att dessa förutsättningar finns i ditt arbete?? 

         - Vad (specifikt) saknar du? 

 Kan du ge ett exempel på ett möte där du kände att det skapades en vårdande relation 

mellan dig och patienten? 

       - Vad var det som gjorde att det blev så bra den gången? 

 Samt ett exempel på när du kände att ni inte fick en lika bra relation? 

 Vad tycker du är det svåraste med att skapa en bra relation till dina patienter? 

 Om du fick ändra på något i utbildningen (avseende förutsättningar för att skapa en 

vårdande relation med patienter), vad skulle det vara då? 

 Har du något mer du vill tillägga? 

Följdfrågor: 

 Kan du utveckla? 

 Vad tror du det beror/berodde på? 

 Hur kände du då? 

 


