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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Få studier har gjorts inom psykiatrisk omvårdnad med fokus på 

patientperspektivet. Detta perspektiv är dock viktigt då det ger en inblick i hur patienterna 

upplever den vård de erhåller. Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter på en psykiatrisk 

vårdavdelning upplever det bemötande de får av avdelningens sjuksköterskor. Metod: 

Semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Vid analys av materialet framkom fyra huvudkategorier som samlade de aspekter 

på bra och mindre bra bemötande som respondenterna beskrivit: Betydelsen av att bli sedd 

och bekräftad av personalen, Personalens agerande och attityder gentemot patienterna, 

Önskemål och förväntningar på personalen samt Hur icke-verbal kommunikation påverkar 

hur bemötandet upplevs. Slutsats: Den mest framträdande aspekten av gott bemötande 

beskrevs som förmågan att kunna ta sig tid att lyssna på patienten, och den mest framträdande 

aspekten av mindre bra bemötande beskrevs som brist på denna förmåga.  

 

Key words: Psychiatric nursing, nurse-patient relations, interview. 

 

ABSTRACT 

Background: There are few studies focusing on the patients’ perspective of psychiatric care. 

However, this perspective is important, as it offers insight in the care received from the 

patient’s view point. Aim: The aim of this study was to describe how the patients in a 

psychiatric ward perceive the caregiving behavior of the ward’s nurses. Method: Semi-

structured interviews analyzed through qualitative content analysis. Result: Analysis of the 

data resulted in four main categories describing aspects of good and less good caregiving 

behavior as perceived by the patients. The categories were: The importance of being seen and 

validated by the staff, The staff’s attitudes and behavior towards the patients, Wishes and 

expectations regarding the staff and How non-verbal communication affects the way the care 

giving behavior is perceived. Conclusion: The most prominent aspect of good caregiving 

behavior was described as the nurse’s ability to take the time to listen to the patient, and the 

most prominent aspect of a less good caregiving behavior was described as insufficiency in 

this ability. 
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BAKGRUND 

Sjuksköterskans bemötande gentemot sina patienter, det vill säga hur hon förhåller sig till och 

behandlar de patienter hon träffar i sin yrkesroll, omfattas av ett antal riktlinjer vilka finns 

beskrivna i International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor. Dessa 

riktlinjer beskriver bland annat hur sjuksköterskan ska verka för en vårdmiljö där individens 

värderingar och rättigheter värnas, och att patienten ska ges så pass god information och 

utbildning kring vårdåtgärder och behandlingar att han eller hon aktivt kan ge sitt medgivande 

till dessa (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Vidare beskrivs i Svensk 

sjuksköterskeföreningstext Värdegrund för omvårdnad (2010)  hur en person i behov av 

omvårdnad alltid ska erbjudas sådan i kombination med ett gott bemötande, vilket utgör själva 

relationsaspekten av omvårdnaden. 

 

Omvårdnad beskrivs i sin tur av omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee som samspelet 

mellan en person som behöver hjälp på grund av ett sjukdomstillstånd, och en person som 

besitter kunskapen att erbjuda denna hjälp. Målet med omvårdnaden är enligt Travelbee inte 

bara att bota eller lindra det aktuella sjukdomstillståndet, utan främst att hjälpa den drabbade 

utstå sitt tillstånd, dra lärdom från det och finna mening med den erfarenhet som tillståndet 

ger. Vidare menar hon att en sjuksköterska i sitt omvårdnadsarbete inte ska backa för att bli 

känslomässigt engagerad i sin patient, utan att det tvärtom är genom känslomässigt, 

existentiellt och mellanmänskligt engagemang som empati kan uppstå (Meleis, 2011). 

Travelbee går så långt som till att mena att upprättandet av relationen mellan vårdgivare och 

vårdtagare i sjuksköterskans fall utgör själva essensen av meningen med omvårdnad, och att 

det är främst genom kommunikation som denna relation kan upprättas. Relationen i sin tur 

definierar Travelbee som ett fenomen som har lika stor betydelse för både patienten och 

sjuksköterskan, och i vilken sjuksköterskans huvuduppgift är att hjälpa patienten finna 

mening i det lidande som han eller hon tvingas gå igenom (Meleis, 2011). I litteraturen finns 

belägg för Travelbees modell, bland annat har det visat sig att då personal inom psykiatrin 

underhåller patienternas behov av en mellanmänsklig relation mellan vårdgivare och 

vårdtagare så har tydliga positiva resultat av vården kunnat skönjas hos dessa patienter 

(Holmqvist & Armelius, 2004; Schröder, Larsson & Ahlström, 2005).  
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Patientens perspektiv på bemötandet från personalen inom psykiatrin 

Så sent som i mitten av 1980-talet var det fortfarande ovanligt att patienter, oavsett typ av 

vård, över huvud taget tillfrågades att ge sitt perspektiv på den vård de fick (Velpry, 2008). 

De undersökningar som fram tills idag gjorts inom ämnet tycks dock indikera att just 

medmänsklighet och förståelse samt förmågan att kunna ta sig tid att lyssna är bland de 

egenskaper som patienter inom psykiatrin angett som mest önskvärda hos personalen 

(Stenhouse, 2011). Inom psykiatrisk öppenvård har studier också visat att patienter är mer 

benägna att komma på återbesökstiden om de anser sig ha fått ut vad de önskat under det 

första besöket. Detta visar tydligt hur viktigt det är med ett individanpassat bemötande för att 

få patienten att känna sig hörd och förstådd (Allgulander, 2008).   

  

Holmqvist och Armelius (2004) har i en kvalitativ studie visat att självbilden över tid hos 

patienter inom psykiatrisk dygnetruntvård står i direkt förhållande till personalens känslor för 

dem; personal som förmedlar positiva känslor för patienter ger patienten en bättre självbild. I 

en kvalitativ studie av Beech och Norman (1995) beskrivs några aspekter av bemötandet från 

en vårdgivare på en psykiatrisk vårdavdelning som patienterna upplevt som positiva. De 

aspekter som skattats som mest positiva av undersökningsdeltagarna var då de kände att 

sjuksköterskan tagit sig tid att vara en aktiv lyssnare, och dessa tillfällens positiva terapeutiska 

inverkan. Negativa aspekter tas också upp i artikeln, och de som angetts som mest negativa 

var bland annat de gånger då sjuksköterskan inte tagit sig tid att förklara sitt handlande, samt 

de gånger då underbemanning påverkat vårdplatsens atmosfär negativt (Beech & Norman, 

1995). Detta tema återfinns i ytterligare en artikel, i vilken patienter beskriver hur de upplever 

att sjuksköterskorna på den psykiatriska vårdavdelningen sällan tar sig tid att sitta ned och tala 

med sina patienter trots att de ber patienterna säga till när de behöver prata. Istället tenderar 

sjuksköterskorna att prioritera administrativa arbetsuppgifter, vilket gör att patienterna när de 

upplever personalen som upptagen väljer att inte störa dem utan istället vänder sig till sina 

medpatienter för stöd (Stenhouse, 2011).   

 

Det finns också i litteraturen exempel på tillfällen då patienter inom psykiatrisk tvångsvård 

uppfattat att de utsatts för regelrätta övergrepp på in värdighet. Det kan i dessa fall röra sig om 

att till exempel få ett somatiskt symptom avvisat eller bagatelliserat som oviktigt eller 

påhittat, eller att få utstå hånfull attityd från personalen till följd av att ha berättat om 

framtidsförhoppningar beträffande tillfrisknande (Gustafsson, Wigerblad & Lindwall, 2013). 
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Vårdpersonalens roll i mötet med patienter inom psykiatrin 

Vad beträffar vårdgivarens roll inom psykiatrisk vård så bör denne enligt Allgullander (2008) 

i så stor utsträckning som möjligt i mötet med en vårdtagare försöka lägga tonvikten vid att 

lyssna och förklara, samt motivera sitt handlande och de behandlingar som patienten 

genomgår. Dessa handlingar är en förutsättning för att bygga en vårdgivare-patientrelation 

som den Travelbee beskrivit (Meleis, 2011). Det är eftersträvansvärt för personalen att få 

patientens förtroende, något som bland annat kan ske genom att vårdgivaren på en psykiatrisk 

vårdavdelning försöker behålla den mänskliga faktorn och i så stor utsträckning som möjligt 

försöker vara sig själv. På så sätt kan patienten finna lugn och trygghet i den mellanmänskliga 

relationen (Allgullander, 2008).  

 

Som sjuksköterska inom psykiatrisk vård finns all anledning att söka tillgodose de 

förväntningar och önskemål patienterna har på sin vård. I en översiktsartikel med fokus på 

psykiatripatienters perspektiv på sin egen vård lyfts nämligen hypotesen att en patient som är 

missnöjd med den vård han eller hon mottar kan ha försämrad följsamhet till vården (Velpry, 

2008). För att förebygga att detta inträffar krävs att sjuksköterskan är lyhörd för patientens 

behov, och även känner till de företeelser som i litteraturen finns beskrivna som önskvärda av 

patienter inom psykiatrisk vård. Bland dessa är att personalen tar sig tid att sitta ned och 

lyssna (Beech & Norman, 1995; Stenhouse, 2011), liksom det vardagliga samtalet (Burnard, 

2003). Det senare beskrivs av Burnard (2003) som något som är av stor vikt vid 

upprätthållandet av ett vänskapsförhållande mellan patient och vårdtagare inom psykiatrisk 

vård. Relationen underhålls med hjälp av detta småprat, vilket inte tjänar till annat syfte än att 

signalera vänlighet, intresse för patienten och bekräftelse av denne.    

 

Exempel på de olika förhållningssätt som sjuksköterskan inom psykiatrisk akutvård kan anta 

gentemot sina patienter beskrivs i en artikel från 2010, i vilken författaren använder sig av 

allegorierna ”balettdansösen” och ”bulldozern”. Dessa beskriver hur sjuksköterskan oftast 

antar rollen som den mer inkännande, finkänsliga och empatiska balettdansösen i sitt möte 

med patienterna, men hur sjuksköterskan ibland i hotfulla eller tumultartade situationer 

tvingas ikläda sig rollen som bulldozern för att skydda avdelningen från kaos (Björkdal, 

Palmstierna & Hansebo, 2010).   
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I en artikel varnas för den ibland bland vårdpersonal förekommande uppfattningen om att 

psykisk sjukdom kan påverka förmågan att kunna utvärdera sin egen vård. Denna uppfattning 

kan innebära att de uttryck som patienten ger för hur han eller hon upplever den vård eller det 

bemötande denne får på vårdavdelningen i värsta fall kan tolkas som en del av en 

sjukdomsyttring, och föras in i anamnesen som ett symptom snarare än en synpunkt på hur 

patienten i fråga behandlas eller bemöts (Velpry, 2008). Dock har det i en schweizisk studie 

där tidigare inneliggande psykiatripatienter fått utvärdera den vård de erhållit med hjälp av 

både traditionella formulär för utvärdering av somatisk vård och formulär särskilt framtagna 

för patienter inom psykiatrin visat sig att de bägge typerna av formulär givit liknande svar. 

Detta indikerar att patienter inom psykiatrin kan utvärdera sin egen vård med samma 

instrument som övriga patienter (Peytremann-Bridevaux et al., 2006).       

 

Det finns all anledning att anse att de studier som gjorts inom ämnet är otillräckliga till antal 

och omfattning (Schröder, Larsson & Ahlström, 2005), särskilt som den psykiatriska ohälsan i 

landet ökat under 2000-talet (Allgulander, 2008), och därmed också behovet av personal för 

att på ett optimalt sätt kunna bemöta de personer som söker psykiatrisk vård. För att kunna 

kvalitetssäkra vården för patienter inom psykiatrisk vård behöver därför fler undersökningar 

kring patienternas upplevelser av mötet med sina vårdgivare göras. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter inom psykiatrisk vård upplever bemötandet 

de får från sjuksköterskor som vårdar dem. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever patienterna på en psykiatrisk vårdavdelning det bemötande de får från 

avdelningens sjuksköterskor? 

 

Hur beskriver patienterna på den psykiatriska avdelningen ett bra bemötande från en 

sjuksköterska? 

 

Hur beskriver patienterna på den psykiatriska avdelningen ett mindre bra bemötande från en 

sjuksköterska? 
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METOD 

Design 

Undersökningen är en kvalitativ studie med deskriptiv design. Denna studiedesign har valts då 

undersökningen vill söka kartlägga hur patienterna på just de valda avdelningarna beskriver 

sina upplevelser av bemötandet från avdelningens sjuksköterskor, och alltså inte väntas ge 

några generaliserbara resultat (Polit & Beck, 2008). 

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval genomfördes, där patienter på två psykiatriska vårdavdelningar i 

Uppsala tillfrågades att delta i intervjustudien.  Då den önskade kvoten om sex stycken 

deltagare inte uppnåddes på den första avdelningen utökades upptagningsområdet till 

ytterligare en psykiatrisk vårdavdelning, varefter kvoten uppnåddes. Av dessa deltagare var 

fem kvinnor och en man, i åldrarna 22 till 64 år. Samtliga respondenter hade varit inlagda på 

sin respektive avdelning i mer än tre dygn. 

 

Inklusionskriterierna var patienter över 18 år som talar och förstår svenska språket och som 

vårdats under tre dygn eller mer på avdelningen. Exklusionskriterier var patienter som till 

följd av till exempel omfattande kognitiv nedsättning ej kunde föra ett givande samtal. 

 

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer, under vilka deltagarna fick berätta 

om sina erfarenheter och känslor utifrån tre frågeområden (Kvale & Brinkmann, 2009).  Först 

ombads patienten att berätta om ett möte med en sjuksköterska på avdelningen som han eller 

hon nyligen upplevt och om det bemötande han eller hon då upplevde sig ha fått. Vidare 

ombads patienten att beskriva vad han eller hon uppfattar som ett bra bemötande från en 

sjuksköterska, samt vad patienten uppfattar som ett mindre bra bemötande från en 

sjuksköterska.   

 

Intervjufrågor: 

1. Berätta om ett möte med en sjuksköterska här på avdelningen som du nyligen varit 

med om, och hur du upplevde detta.  

2. Beskriv ett för dig bra bemötande från en sjuksköterska på denna avdelning. 
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3. Beskriv ett för dig mindre bemötande från en sjuksköterska på denna avdelning. 

 

I enlighet med den semistrukturerade intervjumetodiken så ställdes anpassade följdfrågor för 

att få intervjudeltagarna att ytterligare utveckla sina svar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon för att sedan transkriberas.  

 

Tillvägagångssätt 

Godkännande att genomföra studien inhämtades från verksamhets- och avdelningschef med 

hjälp av handledaren (Bilaga 1). Ett informationsbrev (Bilaga 2) delades ut till patienterna på 

avdelningarna. Informationsbrevet innehöll en kort presentation av författaren, introduktion 

till arbetets syfte samt information kring sekretess och frivilligt deltagande, och de tillfrågade 

patienterna fick utifrån denna information ta ställning till huruvida de kunde tänka sig delta i 

undersökningen eller ej. Informationsbrevet delades ut till patienterna av en utav respektive 

avdelningars ordinarie sjuksköterska respektive skötare, vilka utsetts av respektive 

avdelningschef. Dessa meddelade därefter författaren till detta examensarbete via telefon 

antalet patienter som ville delta samt passande datum och tider att genomföra intervjuerna.   

  

Då endast en patient på den första avdelningen för vilken tillstånd för att utföra studien på 

hade inhämtats ville delta, fick författaren med handledarens hjälp inhämta ett tillstånd från 

ytterligare en avdelning för att öka upptagningsområdet och på så sätt kunna nå kvoten om 

sex stycken deltagare. Efter att fem deltagare från den andra tillfrågade avdelningen tackat ja 

till att delta var kvoten uppnådd. Det finns ej någon uppgift om hur många av de tillfrågade 

som tackade nej till att delta. Dock framkom i det korta samtal som fördes med de båda 

kontaktpersonerna att de själva exkluderat ett antal patienter per avdelning som de ansåg ej 

var kapabla att genomföra en intervju. 

 

Intervjuerna ägde sedan rum i ett avskiljt samtalsrum på respektive avdelning och tog cirka 15 

minuter per deltagare. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det fanns ej något behov av att pröva denna studie hos regional etikprövningsnämnd, då lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor fastslår att forskning är ”vetenskapligt 

experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på 
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vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 

grundnivå eller på avancerad nivå” (SFS, 2003:460, § 2). Deltagarna informerades om att allt 

material hanteras konfidentiellt och att deltagandet var helt frivilligt. Vidare gavs de 

intervjuade möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva ange anledning. 

Information till deltagarna gavs inför studien, och möjlighet att ställa frågor inför och under 

intervjuerna gavs (Codex, 2013). Det inspelade materialet kasseras efter examinationen av 

arbetet. 

 

Ett övervägande som uppkommit är faktumet att det kan kännas svårt att som patient yttra sig 

negativt om sin egen vård, även om detta sker anonymt för läsarna. Flera av deltagarna 

frågade var materialet kommer att publiceras, och om det fanns möjlighet att få ta del av den 

färdigställda uppsatsen. Då materialet kommer lämnas till de bägge avdelningar som deltagit 

och därmed troligtvis läsas av personalen på dessa, bör det beaktas att någon som känner 

respondenterna närmare troligtvis utifrån vissa citat och berättelser i arbetet skulle kunna 

identifiera dessa. Med anledning av detta är beskrivningen av respondenterna knapphändig.  

 

Bearbetning och analys  

Det framgick tidigt i arbetet att respondenterna i många fall fann det svårt att skilja 

sjuksköterskan från skötaren då de båda yrkesgrupperna i viss utsträckning utför samma 

arbetsuppgifter. Försök gjordes i en tidig intervju att styra in respondenten mot att tala 

specifikt om sjuksköterskor, men det skapade endast förvirring och undveks därför i följande 

intervjuer. I resultatet talas därför om personalen i de fall där respondenten inte specifikt 

uppgivit att det rör sig om ett bemötande från just en sjuksköterska.  

Det insamlade materialet analyserades med innehållsanalys enligt den arbetsprocess som 

beskrivits av Graneheim och Lundman (2004), med hjälp av vilken meningsbärande enheter 

identifierades i det transkriberade materialet, vilka i sin tur kondenserades, tilldelades koder 

och slutligen sorterades in under kategorier och subkategorier. Dessa tydliggör och belyser de 

delar av textens manifesta innehåll som besvarar detta arbetes syfte (Graneheim & Lundman, 

2004). Efter att det transkriberade materialet gåtts igenom och de meningsbärande enheterna 

identifierats, kodats och sorterats in under kategorier skapades totalt fyra huvudkategorier och 

fyra subkategorier, under vilka samtliga 74 koder föll. Exempel på hur materialet kodades och 

sorterades ges i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Exempel ur innehållsanalysen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

2#) Att man är tydlig, eh, 

att sjuksköterskan är 

tydlig om att..., (1,0) ”jag 

har inte tid just nu, men 

om fem minuter så 

kommer jag” [är viktigt].  

Det är viktigt att 

sjuksköterskan är tydlig 

och säger till exempel 

”jag har inte tid nu, men 

kommer om fem 

minuter”. 

Tydlighet Önskvärda 

egenskaper hos 

personalen  

Önskemål och 

förväntningar på 

personalen 

3#) __det kan ju lätt bli 

lite korthugget [i samtal 

med personalen]. 

Det kan lätt bli lite 

korthugget i samtal med 

personalen. 

Korthugget i 

samtal 

Negativt 

agerande och 

attityder 

Personalens 

agerande och 

attityder 

gentemot 

patienterna 

5#) __ han [skötaren], 

eh..., (1,0) försöker 

väldigt mycket, visa att 

han..., (1,0) förstår, vad 

jag menar, och att han, 

också, upplevt något 

liknande.   

Skötaren försöker visa 

att han förstår vad jag 

menar och att han också 

upplevt något liknande.  

Uppvisar 

förståelse 

Positivt 

agerande och 

attityder 

Personalens 

agerande och 

attityder 

gentemot 

patienterna  

 

RESULTAT 

De subkategorier som framkom under analysen är fördelade under huvudkategorierna enligt 

tabell 2. Under kategorierna ”Hur icke-verbal kommunikation påverkar hur bemötandet 

upplevs” och ”Betydelsen av att bli sedd och bekräftad av personalen” har inga subkategorier 

tagits fram, då de koder som föll under dessa kategorier var relativt få till antalet och 

bedömdes passa under sina respektive huvudkategorier utan närmare specificering.   

 

Tabell 2. Översikt över subkategorier och kategorier. 

Subkategori Kategori 

(Ingen subkategori) Betydelsen av att bli sedd och 

bekräftad av personalen  

(Ingen subkategori) Hur icke-verbal kommunikation 

påverkar hur bemötandet upplevs 

Positivt agerande och attityder 

Negativt agerande och attityder 

Personalens agerande och attityder 

gentemot patienterna 

Önskvärda egenskaper hos personalen 

Önskvärt agerande från personalen 

Önskemål och förväntningar på 

personalen 

 

Betydelsen av att bli sedd och bekräftad av personalen  

Intervjudeltagarna beskrev hur de blir lugnade av att någon ur personalen visar omsorg genom 

att bara ta sig tid att sitta med dem ett tag, och att känslan av att bli väl bemött förhöjs av att 

sjuksköterskan känns närvarande och tar sig tid för mer än bara sitt praktiska arbete. Att i lugn 
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och ro bli tillfrågad hur dagen har varit och att sjuksköterskan känner patienten vid namn är 

något som nämndes som värdefullt.    

 

Att bli förbisedd av personalen var något som lyftes fram i beskrivningen av mindre bra 

bemötande, och detta kunde bland annat te sig som att bli nekad ett efterfrågat läkemedel 

eller att ändringar görs i patientens läkemedelsbehandling utan att närmare förklaring ges. 

 

Att få möjlighet att prata av sig med någon i personalen var en önskan som uttrycktes, och 

något som lyftes fram särskilt var vikten av att ha någon i personalen som lyssnar, även om 

denne inte själv säger så mycket. Att personalen ser människan i patienten, att patienten får 

känna sig som en individ istället för en arbetsuppgift och att bli tagen på allvar framhölls som 

önskvärt för ett gott bemötande.  

 

”__ det var en sjuksköterska som jag tyckte var speciellt bra, som, eh... reagerade på... en 

sak, som jag tänkte att... jag skulle kunna få vidare hjälp för, sådär, att hon verkligen tog mig 

på allvar.” (Respondent #5)   

 

Hur icke-verbal kommunikation påverkar hur bemötandet upplevs 

Återkommande i intervjuerna var hur kroppsspråk och blickar uppfattas, och respondenterna 

poängterade vikten av vad personalen förmedlar genom icke-verbal kommunikation, och hur 

detta påverkar hur bemötandet i fråga upplevs. Ett exempel som gavs var hur en 

sjuksköterskas ansiktsuttryck kan få en patient att känna sig besvärlig när denne ber om sin 

telefonladdare, och hur denne därför hellre väljer att fråga någon annan ur personalen. Det 

framkom också att det främst är just den icke-verbala kommunikationen som kan ge en 

känsla av mindre bra bemötande, och som exempel nämndes ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

suckar. Vidare talades det om hur personalen med små icke-verbala medel kan påverka hur 

ett bemötande upplevs, och något så enkelt som ett leende gavs som exempel då aspekter 

som bidrar till att göra att ett bemötande känns bra efterfrågades. En respondent nämnde hur 

en flackande blick kan ha motsatt effekt på hur ett bemötande upplevs; 

 

”Det kan vara... en sådan sak som att, flackande blick __” (Respondent #3)      
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Faktumet att vårdgivare ibland kan känna sig obekväma kring en person med viss sorts 

psykisk problematik, och att detta då blir påtagligt i dessa vårdgivares beteenden gentemot 

denne, lyftes fram i intervjuerna, och bland annat beskrevs hur vissa i personalen kan bete sig 

”lite speciellt” kring någon som inte mår bra psykiskt. Vidare uttrycktes av patienterna hur de 

ibland kan uppleva att personalen icke-verbalt kommunicerar att de tycker det är långtråkigt 

att sitta och lyssna på dem när de behöver prata, vilket gavs som ytterligare ett exempel på en 

aspekt som gör att bemötandet upplevs som mindre bra. 

 

Personalens agerande och attityder gentemot patienterna 

Positivt agerande och attityder 

Bland de positiva ageranden och attityder som respondenterna gav exempel på var ett trevligt 

bemötande med positiv inställning, engagemang samt vilja och förmåga att ta sig tid för 

patienterna återkommande. Intervjudeltagare uppskattade mycket hur personalen tar sig tid, 

och berättade att de flesta av avdelningens sjuksköterskor är bra på just detta. Som exempel 

gavs hur personalen är snabba på att uppmärksamma då någon drar sig undan på grund av att 

denne mår dåligt, och hur de då söker upp patienten i fråga på dennes rum för att hålla honom 

eller henne sällskap. I materialet beskrevs också den lättnad som fås genom känslan av att 

man ständigt är synliggjord för personalen på avdelningen på detta sätt. En respondent 

berättade hur positivt överraskad hon blivit över den medmänsklighet som visats henne av 

avdelningens sjuksköterskor.  

 

”__väldigt positivt överraskad av medmänskligheten, och empatin... som de har visat.” 

(Respondent #1) 

 

Det nämndes upprepade gånger hur respondenterna fann det bemötande de fått av 

avdelningens sjuksköterskor som trevligt, okomplicerat och odramatiskt. Just det 

odramatiska poängterades som något markerande, och beskrevs som en återkommande faktor 

i sjuksköterskornas bemötande. Förståelse, engagemang och positiv inställning nämndes av 

deltagarna som exempel på positiva attityder som avsevärt förbättrar känslan av ett 

bemötande. I en intervju berättades om hur en relation till en skötare upplevdes som särskilt 

bra, då dennes agerande gentemot patienten gav uttryck för samtliga av dessa positiva 

attityder. Patienten beskrev att hon kände sig förstådd genom att skötaren kunde relatera till 

patientens problematik, samtidigt som han uppvisade en positiv och uppmuntrande 
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inställning. Patienten beskrev också ett allmänt trevligt och engagerat intryck, egenskaper 

som i intervjuerna lyftes fram som bidragande till att ge känslan av ett positivt bemötande. 

I intervjuerna framhävs vidare att de flesta sjuksköterskor upplevs som väldigt bra samt att 

intrycket gavs av att personalen på avdelningarna fokuserar väldigt mycket på att försöka ge 

ett gott bemötande. Det framkom också att respondenterna upplevde att de väldigt sällan blivit 

mindre bra bemötta på sina respektive avdelningar. Personalen beskrevs som stabil och 

avslappnad, och många berättade att man som patient på avdelningen får känslan av att 

personalen oftast har gott om tid. 

 

Negativt agerande och attityder 

De negativa ageranden och attityder som poängterades i intervjuerna var främst brist på de 

ovan beskrivna positiva, såsom brist på engagemang och tid, samt en otrevlig eller arrogant 

attityd. Exempel gavs på situationer då sjuksköterskor på avdelningen upplevdes låta dåligt 

humör gå ut över patienterna, såsom då en patient som bad om medicin blev otrevligt 

tilltalad. Det framkom också i materialet att patienterna kunde uppleva att deras behov ibland 

blev bagatelliserade. I en intervju läts göra gällande att vissa sjuksköterskor helt enkelt är 

väldigt sura, och det spekulerades kring huruvida de kanske möjligtvis är trötta på sina jobb. 

Detta kan i dessa fall ta sig uttryck som en allmänt otrevlig attityd, vilken visar sig bland 

annat genom att sjuksköterskan är kort i tonen eller inte presenterar sig tydligt i 

porttelefonen. Det talades vidare om hur personalen ibland kan upplevas som lite korthuggen 

i tonen även på avdelningen. Exempel gavs på tillfällen då personalen upplevts som om att 

de inte orkar engagera sig fullt ut, utan bara upprepar sig i samtal och därmed inte uppfattas 

som helt genuina. Därtill beskrevs hur respondenterna kan känna att personalen ibland ger 

uttryck för vad som i en intervju kallades ”en pressande attityd”. Innebörden av detta 

beskrevs som tillfällen då lägesrapporter avkrävs en patient beträffande dennes mående på ett 

sätt som uppfattas som om det finns en förväntan hos vårdgivaren om att måendet plötsligt 

ska ha förbättrats över bara en natt. Det talades också om hur respondenterna ibland känner 

sig pressade av personalen att umgås med dem, fast de för stunden egentligen inte alls är på 

humör för att prata. Därtill förklarades hur en del av vårdgivarna på avdelningen helt enkelt 

är dåliga på att utstråla empati. 
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”__ vissa människor är... är dåliga på att utstråla empati. Det vill säga att de, det märks att 

de, att de följer någon sorts... mall. I sitt bemötande.”  

(Respondent #3) 

 

Det berättades om tillfällen då personalen upplevts som oförstående inför en patients 

problematik, något som uppfattats som kränkande. Bland annat nämndes personalens 

oförmåga att förstå att det som patient på en psykiatrisk vårdavdelning kan vara svårt att 

släppa livet utanför för att istället fokusera enbart på att försöka förbättra sin egen situation 

och sitt eget mående. 

 

Oärlighet från sjuksköterskans sida i kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare togs 

också upp som något som uppfattades som mycket negativt av respondenterna. Som exempel 

gavs en gång då det upplevdes som att den sjuksköterska som ansvarade för 

läkemedelsutdelningen var oärlig beträffande vilka läkemedel som delades ut, något som 

gjorde respondenten både misstänksam och illa till mods. Ett annat scenario som målades upp 

beskriver hur en skötare ifrågasätter varför en patient blivit tilldelad en plats på ett 

behandlingshem, något som gjorde att denne tog mycket illa upp. Ytterligare något som 

beskrevs som mycket negativt var de tillfällen då det upplevdes som att personalen inte riktigt 

orkade med en patient, och hur denne då känner att hon eller han är till besvär eller utgör en 

belastning för en stressad sjuksköterska som hellre vill prioritera andra arbetsuppgifter. Bland 

de negativa attityder och ageranden som framkom i materialet beskrevs också hur vissa 

sjuksköterskor upplevs som nonchalanta samt har en provokativ och hånfull ton gentemot sina 

patienter.  

 

Önskemål och förväntningar på personalen 

Önskvärda egenskaper hos personalen 

Att vårdpersonalen kan ta sig tid att sitta ned och visa medmänsklighet var enligt 

respondenterna av stor vikt, liksom att relationen mellan vårdgivare och vårdtagare baseras på 

tydlig kommunikation och ärlighet. Dessa teman återkom hos ett flertal respondenter, och det 

poängterades även hur viktigt det är med en vårdgivare som är lyhörd för patientens behov 

och har förmågan att kunna läsa mellan raderna. Tydlighet togs upp som en önskvärd 

egenskap, och en aspekt av detta kan till exempel vara förmågan att kunna markera om det 
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inte passar med samtal just när patienten önskar sådant, och att sjuksköterskan då tydligt 

istället anger en annan tid då det passar för samtal att äga rum. 

 

”Att man är tydlig, eh, att sjuksköterskan är tydlig om att... 'jag har inte tid just nu, men om 

fem minuter så kommer jag'.” (Respondent #2) 

 

Vikten av att personalen har en empatisk inställning påpekades explicit i intervjuerna, liksom 

vikten av förmågor som utgör uttryck för en sådan; att kunna visa patienterna förståelse, att 

inta en icke-dömande och neutral inställning till patienternas problematik, samt att 

personalen ej uppträder distanserat mot vårdtagarna. Det talades också återkommande om 

hur viktigt det är att personalen uppträder lugnt och sansat, och behåller detta lugn även i 

stressiga situationer då det utgör en förutsättning för att patienten i sin tur ska kunna känna 

sig lugn. Ytterligare sociala förmågor som uppgavs som önskvärda hos vårdgivaren var ett 

trevligt sätt, taktkänsla och uppmärksamhet på huruvida patienter signalerar att de vill prata 

eller ej, samt att personalen håller sig lugn även i stressiga situationer. Vidare talades det i 

uppskattande ordalag om personalens långa yrkeserfarenhet, och den sociala kompetens som 

större delen av personalen ansågs besitta framhävdes som en önskvärd egenskap hos personal 

inom psykiatrisk vård.  

 

Önskvärt agerande från personalen 

Även i denna kategori betonades att personalen tar sig tid för patienterna, och en önskan om 

att detta skulle ske i större utsträckning återkom implicit i intervjuerna. Fler frågor kring 

allmäntillståndet samt mer initiativ till konversation från personalens sida efterfrågades också. 

Det framhölls att om personalen är lite mer personlig i kontakten med vårdtagaren och är sig 

själva i större utsträckning samt improviserar lite och antar ett mer okonstlat förhållningssätt 

till sin patient så upplevs bemötandet som avsevärt bättre.    

 

”__ gå in i det lite mer personligt och vågar... improvisera lite, liksom, bara vara, vara sig 

själv i bemötandet.” (Respondent #3) 

 

Att inte få veta när samtal med vårdgivare kommer äga rum, beskrevs som en frustrerande del 

av vardagen på avdelningen, och det gavs uttryck för en önskan om att av personalen få 

besked om tid för sådana händelser med god framförhållning. Brist på framförhållning kan 
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också visa sig som att som patient för sent bli delgiven information kring sin egen vård som 

personalen redan känt till en längre tid. 

  

En annan önskan som uttrycktes var att personalen uppmärksammar när patienter på 

avdelningen mår dåligt och då tar kontakt med dessa utan att de explicit behöver be om det. I 

kontrast till detta nämndes också vikten av att som patient på en avdelning ges utrymmet att få 

slippa prata med personalen när så önskas. Att personalen sörjer för att upprätta en personlig 

relation till patienterna beskrevs också som något eftersträvansvärt, och det framhölls i 

intervjuerna hur en sådan gör det lättare för dessa att be om hjälp eller ta kontakt med 

personalen.  

 

DISKUSSION 

Resultatet visade att de aspekter som de tillfrågade patienterna värderade högst var att 

personalen tog sig tid, var medkännande, var empatiska, lyssnade och hade ett trevligt sätt. 

Många respondenter beskrev isolerade händelser de varit med om på sina respektive 

avdelningar när de ombads ge exempel på bra respektive mindre bra bemötande, och av dessa 

så handlade de positiva främst om tillfällen då de känt sig sedda, uppmärksammade och 

förstådda, och de negativa om tillfällen då de upplevt sig bli förbisedda eller otrevligt 

bemötta. När intervjudeltagarna berättade om ett bemötande de nyligen varit med om på 

avdelningen berättade fyra patienter om positiva upplevelser och två om negativa sådana. Då 

dessa redogörelser även innehållit bland annat uttryck för önskningar om förbättring inom 

vissa områden och uttryck för uppskattning av särskilda attityder och beteenden hos 

personalen, besvarade dessa berättelser även till viss del frågeställningarna kring vad som kan 

göra att ett bemötande uppfattas som bättre eller sämre. 

 

Resultatdiskussion 

Betydelsen av att bli sedd och bekräftad av personalen 

Precis som tidigare undersökningar visat så talar resultaten av denna studie för vikten av att 

som patient få känna sig sedd som en individ av personalen. Detta innefattar känslan av att bli 

lyssnad på och hörd såsom beskrivet i litteraturen (Beech & Norman, 1995; Stenhouse, 2011), 

liksom att bli ihågkommen samt behandlad som en jämlike, något som tidigare fastslagits som 

önskvärt inom psykiatrisk vård (Schröder, Larsson & Ahlström, 2005). Ett tema som 

återfanns i samtliga intervjuer var uttrycket av ett behov av en social eller mellanmänsklig 
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relation till sin vårdgivare. Det handlar om att få bli bemött med omsorg, omtanke och 

vänlighet, istället för ett rent professionellt möte mellan vårdgivare och vårdtagare. De svar 

som framkommit under denna kategori beskriver väl aspekter av den bemötandemodell som 

formulerats av Joyce Travelbee, enligt vilken en förutsättning för god omsorg är en dynamisk 

emotionell relation mellan vårdgivaren och vårdtagaren (Meleis, 2011). De aspekter som 

beskrivs som avgörande för att det som Allgullander (2008) kallar det professionella samtalet 

ska kunna äga rum, av vilka tonvikten ligger på att lyssna, förklara och motivera sitt 

handlande, återkom i materialet och har också betydelse för att få patienten att känna sig sedd 

och bekräftad.  

 

Hur icke-verbal kommunikation påverkar hur bemötandet upplevs 

Det framkom i intervjuerna att sådana aspekter som i vardagen påverkar hur vi upplever 

bemötandet från våra medmänniskor i stor grad är desamma som de som avgör hur 

bemötandet från en vårdgivare på de aktuella avdelningarna uppfattas av patienterna. 

Leenden, ansiktsuttryck och kroppsspråk spelade en avgörande roll för hur de tillfrågade 

patienterna upplevde bemötandet de fick från vårdpersonalen. 

 

Generellt sett talade de respondenter som diskuterade icke-verbal kommunikation främst om 

negativ sådan, och hur den gav känslan av ett mindre bra bemötande. Gustafsson, Wigerblad 

och Lindwall (2013) beskriver på liknande sätt hur ett nedlåtande kroppsspråk gentemot 

patienten kan uppfattas som en ren kränkning och som ett övergrepp på dennes värdighet. 

Vidare kan en sjuksköterska enligt Holmqvist och Armelius (2004) påverka patientens 

självbild till det sämre då hon förmedlar en negativ inställning genom denna negativa icke-

verbala kommunikation. Om detta i sin tur leder till att patienten känner sig missnöjd med den 

vård han eller hon erhåller kan detta till slut leda till att patientens motivation minskar och att 

han eller hon därför uppvisar minskad följsamhet till sin vård (Velpry, 2008). Detta innebär 

att en negativ spiral kan uppstå till följd av att personalen icke-verbalt kommunicerar sina 

negativa känslor för patienten, patienten uppfattar dessa signaler, blir successivt mer missnöjd 

med sin vård, uppvisar sämre följsamhet vilket i värsta fall kan öka personalens negativa 

känslor gentemot patienten i fråga. Det kan därför inte nog poängteras hur viktigt det är att 

personalen inte bara följer uppsatta rutiner i sitt bemötande utan också fokuserar på att 

kommunicera positiva känslor till patienterna genom gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck.   
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Personalens agerande och attityder gentemot patienterna 

Liksom beträffande icke-verbal kommunikation så beskrevs under subkategorin Positiva 

ageranden och attityder attityder och beteenden som generellt sett uppfattas som positiva 

bland alla människor, patienter eller ej. Det talades bland annat om personal som uppvisade 

en positiv inställning, var uppmuntrande och gav ett allmänt trevligt intryck. Då vårdgivaren 

upplevts som okonstlad, engagerad och personlig i kontakten med patienterna har det skänkt 

lugn och trygghet, och bidragit till att relationen mellan personal och patient inte känts så 

strikt utan mer jämlik. Denna mellanmänskliga relation som flera av studiedeltagarna beskrev 

sig ha upplevt på vårdavdelningen är ett bra exempel på vad som enligt Travelbee skulle 

beskrivas som en gynnsam relation mellan sjuksköterska och patient (Meleis, 2011). Det är 

också ett exempel på hur Björkdahls, Palstiernas och Hansebos ”balettdansös” (2010) jobbar 

med inkännande och individanpassat bemötande för att skänka patienten trygghet.  

 

Generellt sett så talade patienterna om att de oftast blivit väl bemötta på avdelningen. 

Liknande resultat har framkommit, vilka visar att patienter inom psykiatrin generellt sätt är 

nöjda med den vård de erhåller (Schröder, Ahlström & Wilde Larsson, 2005). I en av 

intervjuerna påpekades att personalen på avdelningen tycks fokusera mycket på att försöka ge 

ett gott bemötande, vilket får tolkas som att patienterna upplever att personalen eftersträvar att 

ge ett gott bemötande såsom det definierats i materialet. Vidare framkom att deltagarna 

uppskattade hur personalen framstod som lugn och stabil, och det framhölls att denna faktor 

bidrog till att öka känslan av trygghet och lugn hos patienterna.  

Känslan av att vara synliggjord på avdelningen omtalades av patienterna som något som 

skänker trygghet och lättnad. Detta kan ses som ett uttryck för att man som vårdtagare i en 

utsatt situation kan få känna att det nära till hands finns kompetent personal som kan skydda 

och fånga upp en patient vars mående till exempel hastigt försämras. 

 

De negativa aspekter av bemötande som respondenterna beskrivit i den subkategori som rörde 

negativa beteenden och attityder, vilka är relativt specifika och få till antalet, rör nästintill 

uteslutande saker personalen sagt eller gjort vid isolerade tillfällen. De teman som kan skönjas 

ur materialet är främst oförståelse från personalens sida, samt oförmåga att verbalt och icke-

verbalt kunna kommunicera de attityder som framkommit under subkategorin Positivt 

agerande och attityder. Dessa resultat bör beaktas i skenet av att vissa patienter i studien ger 

exempel på händelser som inträffat under en period då patienten i fråga vårdats under lagen 
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om psykiatrisk tvångsvård. Detta är något som Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, Kylmä och 

Välimäki (2007) framhävt som en aspekt som generellt sett negativt påverkar hur patienten 

upplever vården. I artikeln framkommer att restriktioner beträffande möjlighet att lämna 

avdelningen samt begränsningar i tillgången till personliga tillhörigheter kunde upplevas som 

kränkande och kunde påverka patientens mående negativt. Detta får därför även anses kunna 

påverka patientens syn på möten med vårdpersonal som skett under denna period.  

 

Vidare framkom det i materialet att en respondent upprepade gången upplevt sig ha blivit 

nonchalerad, hånad och förd bakom ljuset av personalen. Samma patient beskrev hur 

personalen gärna tog tillfället i akt att uttrycka sig hånfullt då de var ensamma med henne och 

ingen annan hörde på. Detta skulle kunna vara ett uttryck för det missnöje från patientens sida 

som kan uppstå då patienten vårdas under restriktioner som inkräktar på dennes frihet 

(Kousmanen et al., 2007), eller en effekt av den nedåtgående spiral som börjar med att 

personalen icke-verbalt uttrycker en negativ inställning till patienten (Holmqvist & Armelius, 

2004). Det skulle möjligtvis också kunna röra sig om rena vanföreställningar, vilket i sådana 

fall skulle bekräfta de fördomar som beskrivs av Velpry (2008) rörande de svårigheter som 

kan uppstå då en psykiskt sjuk person ska utvärdera sin egen vård. Dock skulle det resultat 

som framkom i denna intervjustudie i sådana fall hamna i konflikt med de i litteraturen funna 

uppgifterna om att patienter inom psykiatrin kan utvärdera sin egen vård med samma 

instrument som andra patienter (Peytremann-Bridevaux et al., 2006). Detta skulle indikera att 

ytterligare verktyg behöver tas fram för att kunna få en rättvis bild av hur patienter som denna 

upplever sin egen vård. 

 

Oförståelse från personalens sida, känslan av att ej bli tagen på allvar och känslan av att vara 

till besvär för personalen är alla negativa upplevelser som beskrevs i intervjuerna och som kan 

tolkas som ett uttryck för oengagerad personal. Brist på engagemang från personalens sida 

kan i sin tur enligt Travelbees teorier utgöra ett hinder för att empati ska kunna uppstå 

(Meleis, 2011). Om personalen inte kan bemöta sina patienter med empati kommer detta 

enligt Holmqvist och Armelius (2004) direkt påverka dessa patienters självbild negativt.     

 

Önskemål och förväntningar på personalen 

I materialet gavs exempel på önskvärda egenskaper hos personalen, såsom att kunna 

kommunicera tydligt och vara uppriktig gentemot sina patienter. Dessutom uttrycktes 
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önskemål om att personalen ska uppvisa en vilja att ta sig tid, vilket stämmer väl överens med 

de resultat Stenhouse publicerat (2011). Vidare framkom önskemål om att personalen ska 

kunna visa medmänsklighet samt ha en empatisk inställning till sina patienter. Dessa resultat 

sammanfaller på många sätt med sjuksköterskans roll såsom Travelbee beskriver den (Meleis, 

2011). Att personalen var lugn och behöll detta lugn även i stressiga situationer lyftes också 

fram i intervjuerna, och kan ses som en viktig förutsättning för att skapa en trygg patientmiljö 

på avdelningen. Under denna kategori framkom också en önskan om att personalen bättre ska 

kunna tolka de signaler från patienterna som indikerar huruvida de vill ha kontakt och prata 

eller ej, något som kräver uppmärksamhet och fingertoppskänsla och som kan underlättas av 

att personalen sörjer för att bygga upp en mer personlig relation till patienterna och på så sätt 

bättre lär sig tolka deras individuella signaler. Detta förhållningssätt liknar det 

individanpassade inkännande bemötande som beskrivits i litteraturen (Björkdahl, Palmstierna 

& Hansebo, 2010), i vilket sjuksköterskan försöker sätta sig in i patientens situation för att 

bättre kunna tolka dennes signaler.  

 

Det gavs i intervjuerna uttryck för en önskan om att personalen skulle visa lite mer intresse 

för patienterna, gärna genom att fråga mer om till exempel det allmänna tillståndet och 

dagsformen, samt ta mer initiativ till konversation i allmänhet. Att på detta sätt engagera sig i 

patienten på ett mer personligt plan, och kanske i samtal inte enbart nöja sig med att efterfråga 

den information som behövs ur ett rent behandlingsperspektiv kan ses som ett uttryck för 

upprättandet av Travelbees dynamiska patient-vårdgivarrelation såsom beskriven av Meleis 

(2011). Den mer personliga inställningen i mötet med patienten är också av stor vikt för att 

bygga upp förtroende för vårdgivaren, vilket gavs uttryck för i intervjuerna och beskrivs av 

Allgullander (2008) som något essentiellt för uppbyggnaden av en mellanmänsklig relation. 

 

Att personalen delger patienterna information, samt att i god tid meddelar när ett samtal med 

vårdgivare kommer äga rum är två förväntningar som framkom rörande personalens agerande. 

Dessa kan bägge ses som uttryck för den hövlighet och respekt som kan förväntas i mötet med 

andra människor, men som på en vårdavdelning ibland kan framstå som bristande på grund av 

administrativa skäl eller bristfällig kommunikation personalen emellan. Dessa förväntningar 

framstår som rimliga, liksom den frustration som kan uppstå när de av olika anledningar inte 

möts. Hur tidsbrist eller felprioriteringar kan gå ut över patienterna beskrivs också av 

Stenhouse (2011), som på liknande sätt talar om hur det kan upplevas som att personalen ofta 
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prioriterar administrativa uppgifter framför kommunikation med patienterna. Emellertid kan 

det som ur patientens perspektiv ser ut som ren nonchalans i själva verket vara ett resultat av 

till exempel en stress eller personalbrist på avdelningen, varför det är viktigt att tydligt 

informera patienterna om orsaken till detta de gånger detta gått ut över dem. Detta resultat 

sammanfaller väl med hur patienter inom psykiatrin tidigare beskrivit tillfällen då 

personalbrist går ut över vårdtagarna som en av de mest negativa aspekterna av inneliggande 

psykiatrisk vård (Beech & Norman, 1995).   

 

Metoddiskussion 

Det mest påtagliga problemet som uppstått under arbetes gång har varit vissa respondenters 

oförmåga att i många fall skilja avdelningens sjuksköterskor från dess skötare. Under 

intervjuerna påpekades det tydligt i frågorna som ställdes att det var just beskrivningar av 

mötet med sjuksköterskan som efterfrågades, trots detta var det i materialet många gånger 

oklart vilken personalkategori svaren syftade till. Det är tveksamt huruvida ytterligare 

tydliggörande av intervjufrågorna hade fått bukt med problemet, då det snarare härrör från att 

de bägge personalkategorierna ur ett patientperspektiv faktiskt framstår som förvillande lika.    

 

Arbetets forskningsdesign valdes då syftet var att ta reda på patienternas individuella 

upplevelser. Då alla intervjuer utfördes av samma person och transkriberades kort därefter får 

materialet betraktas som mycket tillförlitligt. De öppna frågorna motiverade till fri association 

kring begreppen bra respektive mindre bra bemötande, och tidsgränsen för intervjuerna var 

högt satt, varför ingen av intervjuerna behövde avslutas på intervjuledarens initiativ. 

Möjligheten måste dock beaktas att de senare intervjuerna kan ha givit mer användbara svar 

än de tidigare då intervjuledaren allteftersom fler intervjuer genomfördes finslipade 

intervjutekniken.  

 

Att ingen möjlighet fanns att få veta hur många patienter som tillfrågats, och därmed ej heller 

hur många som tackat nej till att delta, får ses som en svaghet i denna studie. 

Avdelningscheferna valde på egen hand ut personer ur personalen till att dela ut 

informationsbreven på respektive avdelning, och gav troligtvis ej närmare direktiv kring hur 

detta skulle ske. Därför valdes ett okänt antal patienter på varje avdelning bort vid utdelandet 

av informationsbrevet, då dessa av personalen av olika anledningar bedömdes som opassande 

eller ej i stånd att kunna delta i studien. Detta antal, samt de grunder utöver 
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exklusionskriterierna de valdes bort på, är för författaren okända. Möjligen hade tydligare 

exklusions- och inklusionskriterier kunnat tas fram, och dessa hade av författaren personligen 

kunnat delges de personer som ansvarade för att dela ut informationsbrevet. Därtill hade mer 

utförliga instruktioner kunnat ges kring hur alla patienter på avdelningen som föll innanför 

ramarna för dessa kriterier skulle ges möjlighet att få delta. 

 

En faktor som kan ha färgat intervjumaterialet är faktumet att ett antal av de tillfrågade 

inledde med att berätta om en negativ upplevelse på avdelningen. Detta kan ha inneburit att 

respondenten jagade upp sig till följd av detta, och därefter omedvetet gav resten av 

intervjumaterialet en mer negativ ton än avsett. Vice versa kan detta möjligen även vara fallet 

bland de respondenter som inledde med en positiv berättelse, även om detta är mindre troligt.  

 

Trovärdighet 

Studiens trovärdighet kan beskrivas med hjälp av tre kriterier hos kvalitativa studier: giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2008). Vad gäller tillförlitligheten så får den i 

detta sammanhang anses vara relativt hög. Patienterna som deltog i intervjuerna beskrev 

personalens agerande, beteenden och det bemötande de givits under den tid de vårdats på 

avdelningen, och många av de resultat som framkom ur materialet är relativt samstämmiga. 

Då respondenterna alla haft olika vårdtid och då ett antal av dem flera gånger tidigare vårdats 

inneliggande borde dessa intervjuer rimligtvis ge liknande resultat vid ett annat tillfälle och 

bland andra patienter på samma avdelning. Överförbarheten är dock lägre, då många av de 

exempel på bemötande som givits i resultatet specifikt beskriver hur en särskild person ur 

personalen på avdelningen påverkat hur bemötandet upplevts. Emellertid får det antas att de 

händelser som beskrivits i intervjuerna inte är helt unika utan att liknande händelser sker även 

på andra psykiatriska vårdavdelningar. Något som påverkar överförbarheten negativt är 

faktumet att respondenterna inte specificeras närmare än med ålder och kön, såsom till 

exempel med diagnos och vårdtid. Detta beror dock på att då respondenterna var få till antalet 

och då några av dem talade om hemsituation och sjukdomshistoria i intervjuerna så skulle 

ytterligare specificering av till exempel diagnos kunna göra deltagarna mer lättidentifierbara. 

Giltigheten är stor då data analyserats utifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys 

(2004), och metoden är tydligt redovisad i metodavsnittet. 
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Slutsats 

Respondenterna beskrev att de upplevde det bemötande de fått på avdelningen som 

övervägande gott. De aspekter som beskrevs som karaktäriserande för ett gott bemötande från 

en sjuksköterska eller annan vårdpersonal var framförallt viljan att ta sig tid att lyssna, samt 

att kunna bemöta patienterna hänsynsfullt och på ett personligt plan. Därtill framhävdes 

vikten av positiv icke-verbal kommunikation. Ett mindre bra bemötande beskrevs som 

känslan av att personalen inte har tid eller är ointresserade. Negativ icke-verbal 

kommunikation bidrog också till att ge känslan av ett mindre bra bemötande. Fler och mer 

omfattande undersökningar behöver emellertid göras för att vidare kartlägga 

patientperspektivet på psykiatrisk omvårdnad.     

 

Kliniska implikationer 

Undersökningens ambition var att söka öka förståelsen för patientens upplevelse av mötet 

med vårdande sjuksköterska inom psykiatrisk vård, då detta är ett område som tidigare endast 

undersökts sparsamt. Resultaten ska återkopplas till vårdpersonal och avdelningschef i form 

av fysiska och digitala kopior av detta arbete. Denna studie kommer även att i framtiden i 

något avseende användas i verksamhetens förbättringsarbete. 
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