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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Flera omvårdnadsteorier betonar vikten av att en så kallad terapeutisk relation etableras 

mellan sjuksköterska och patient för att underlätta behandling och ge bättre utfall av denna. Syfte: 

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård beskriver den terapeutiska 

relationen som koncept, och hur de använder sig av den i mötet med patienten. Metod: 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Fyra huvudkategorier som tillsammans beskriver de olika aspekterna av den terapeutiska 

relationen och hur den används framkom. Dessa var: Vad sjuksköterskan gör för att upprätta den 

terapeutiska relationen, Den terapeutiska relationens funktion och definition, Förutsättningar för den 

terapeutiska relationen och Utmaningar vid upprättandet av den terapeutiska relationen. Slutsats: Den 

terapeutiska relationen beskrevs som ett arbetsverktyg i kontakten med patienten, och individanpassat 

bemötande, tillit, tillräckligt med tid samt användandet av den egna personligheten beskrevs som 

viktiga faktorer i upprättandet av denna relation. 

Key words: Psychiatric care, nursing theory, care provider-patient relations, interviews. 

ABSTRACT 

Background: Several nursing theorists emphasize the importance of establishing the so-called 

therapeutic relationship between the nurse and the patient in order to facilitate and provide better 

results of the treatment. Aim: The aim of this study was to investigate how nurses working in out-

patient psychiatric care describe the concept of therapeutic relationship and its usage when working 

with patients. Method: Semi structured interviews were performed and the material was analyzed 

through qualitative content analyzis. Result: Four main categories that descibe the different aspects of 

the therapeutic relationship emerged. These were: What the nurse does to establish the therapeutic 

relationship, The functions and definition of the therapeutic relationship, The qualifications of the 

therapeutic relationship and Challanges in establishing the therapeutic relationship. Conclusion: The 

therapeutic relationship was described as a tool in working with the patient, and individualized 

treatment, trust, sufficient time and the use of one's own personality was described as important factors 

in establishing this relationship. 
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BAKGRUND 

Begreppet omvårdnad 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde, och dess primära funktioner är 

att involvera patienten i vården i så stor utsträckning som möjligt och stärka dennes känsla av 

hälsa. Då relationen mellan vårdgivare och vårdtagare är ojämlik till följd av att vårdtagaren 

är i behov av hjälp och kunskap som vårdaren besitter måste den senare bedriva omvårdnaden 

på så sätt att den skyddar patientens värdighet och integritet. Detta är omvårdnadens etiska 

dimension, vilken baseras på en humanistisk människosyn (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Patientens rätt till delaktighet i sin egen vård regleras i patientlagen, vilken fastslår att 

”Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten” (SFS, 2014:821, 5 kap.).    

Omvårdnadsteorier 

Omvårdnadsteoriernas uppgift är främst att besvara generella frågor om omvårdnadens natur 

samt mer specifika sådana rörande hur omvårdnaden ska bedrivas i olika situationer. 

Omvårdnad är dock ett begrepp som endast med viss svårighet till fullo låter sig definieras, 

vilket återspeglas i faktumet att det trots många framstående omvårdnadsteoretikers försök att 

formulera en gemensam definition idag ändå inte finns en samstämmig sådan. De definitioner 

som presenterats har dock mycket gemensamt (Marriner-Tomey, 1994). Joyce Travelbee 

förklarade i Interpersonal aspects of nursing (1966) omvårdnaden som en mellanmänsklig 

process i vilken sjuksköterskan vägleder en individ genom upplevelsen av sjukdom eller 

lidande, och vid behov hjälper personen i fråga att finna mening i denna upplevelse. Den 

mellanmänskliga kontakten, vilken är ett återkommande tema i Travelbees texter, beskrivs 

som en djupare kontakt mellan vårdare och patient i vilken båda parter ser den andre som en 

individ bortom epitet som ”vårdgivare” och ”patient”. Om denna kontakt uteblir varnar 

Travelbee för att vårdaren inte kommer att kunna hjälpa patienten på ett meningsfullt sätt och 

att god omvårdnad således inte kommer att kunna ges (Travelbee, 1966; Marriner-Tomey, 

1994). På liknande sätt beskriver Jean Watson (2012) att en god mellanmänsklig 

omvårdnadsrelation endast kan uppstå om sjuksköterskan i mötet med patienten 
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kommunicerar genuina känslor och intresse och ser individen bakom diagnosen. En optimal 

patient-vårdarrelation beskriver hon som en i det närmaste sakral väsenskontakt parterna 

emellan (Watson, 2012).  

Travelbee och Watson får till viss del medhåll av Virginia Henderson i dessa resonemang, då 

även hon konstaterat att sjuksköterskan i mötet med patienten måste anstränga sig för att lära 

känna patienten på ett djupare plan. Detta beskrivs som en förutsättning för upprättandet av 

vad Henderson kallar en terapeutisk relation, vilket i sin tur benämns som en förutsättning för 

att god omvårdnad ska kunna ges (Henderson, 1964; Marriner-Tomey, 1994). Även Hildegard 

Peplau talar om hur en vårdare måste bekräfta sin patient som individ för att en terapeutisk 

relation ska kunna etableras (Peplau, 1988). 

Psykiatrisk omvårdnad 

Psykiatrisk omvårdnad syftar, i likhet med övrig omvårdnad, till att stärka individens 

integritet och värna om dennes självbestämmanderätt. Utifrån uppfattningen att alla 

människor har rätt till goda förutsättningar för personlig utveckling hänsyftar omvårdnad 

inom psykiatri till att hjälpa till att stärka patientens känsla av kontroll över sitt eget liv. Detta 

ska ske genom utvecklandet av personliga strategier för att hantera såväl vardagliga göromål 

som känslor av meningslöshet, formulerandet av rimliga livsmål och utbildning kring den 

egna sjukdomen och de levnadsvillkor denna kan innebära (Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor, 2014).  

Hälsofrämjande omvårdnad inom psykiatri innebär omvårdnad vars fokus ligger på att hjälpa 

patienten identifiera och möta sina egna behov snarare än på att försöka peka ut vad som är 

bäst för denne utifrån ett perspektiv med sjukdomsfokus (Jormfeldt & Svedberg, 2010). 

Psykiatrisk omvårdnad är beroende av relationen mellan vårdare och patient, och som 

omvårdnadsteorin poängterat så är tillit, engagemang, närvaro och individfokus viktiga 

faktorer som bidrar till att omvårdnadsrelationen uppfattas som god (Jormfeldt & Svedberg, 

2010; Marriner-Tomey, 1994.)    
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Omvårdnadsteori i praktiken 

Den relation som av ovan nämnda omvårdnadsteoretiker anses vara en förutsättning för att 

god omvårdnad ska kunna bedrivas går under flera namn, däribland terapeutisk relation, 

mellanmänsklig omvårdnadsrelation och relation på individnivå (Peplau, 1988; Watson, 2012, 

Henderson, 1964). Gemensamt för dem alla är dock att de betonar vikten av att patienten 

bemöts som en individ, och inte stereotypt som patient eller ett specifikt sjukdomsfall 

(Marriner-Tomey, 1994). I intervjustudier som undersökt psykiatriska patienters perspektiv på 

ett gott bemötande från vårdpersonal är känslan av att få kontakt med sin vårdare på ett 

djupare plan ett återkommande tema (Bäck-Pettersson, Sandersson & Hermansson, 2014; 

Strömqvist, 2014), vilket stämmer väl överens med bemötandeaspekten av den terapeutiska 

relationen som flertalet omvårdnadsteoretiker beskrivit (Marriner-Tomey, 1994). Vad som 

mer konkret krävs för att bygga en terapeutisk allians eller relation mellan vårdare och 

vårdtagare inom psykiatrisk vård har presenterats i en reviewartikel från 2015. I resultatet 

framkom att en överenskommelse mellan vårdare och patient om vilka mål som ska uppnås 

genom kontakten krävs. Ett för patient och vårdare gemensamt engagemang för att uppnå 

dessa mål behövs också. Utöver detta framgick dessutom att vårdaren behöver visa stor 

hänsyn för patientens autonomi om en terapeutisk relation ska kunna upprättas (Zugai, Stein-

Parbury, & Roche, 2015).  

 

Hur beskriver då sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård hur de etablerar en för 

behandlingen gynnsam relation till patienten, och hur definierar de en sådan? Ett begränsat 

antal undersökningar tycks ha gjorts inom detta område, dock beskriver en intervjustudie från 

2006 hur sjuksköterskor använder sig av ett förhållningssätt liknande det som Travelbee och 

Watson beskrivit (1966; 2012) för att upprätta vad som i studien kallas en terapeutisk relation 

till patienten.  Det framgår av artikelns resultat att denna relation upprättas med hjälp av 

sjuksköterskans mellanmänskliga färdigheter och beskrivs som en förutsättning för att ett 

positivt utfall av behandlingen ska kunna ses (Scanlon, 2006).  
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Problemformulering 

I flera studier som undersökt den psykiatriske patientens syn på relationen till sin vårdare har 

faktorer som att få känna sig förstådd (Gaillard, Shattell & Thomas, 2009), att få bli bemött 

som en individ istället och att få känna sig sedd och hörd lyfts fram som något önskvärt 

(Strömqvist, 2014; Skorpen, Rehnsfeldt & Arstad Thorsen, 2015). Vikten av ett 

förhållningssätt som tillgodoser dessa önskemål poängteras av flertalet omvårdnadsteoretiker, 

varför det är viktigt att ett sådant förhållningssätt tidigt implementeras av sjuksköterskan i 

mötet med patienten. Detta förutsätter dock att tillräcklig bemanning och tid finns, då man 

konstaterat att tidsbrist och brist på kontinuitet i vilken vårdare patienten har kontakt med 

utgör de största logistiska hoten mot etablerandet av den terapeutiska relationen inom 

psykiatrisk öppen- och heldygnsvård (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2015). Om detta 

mellanmänskliga förhållningssätt till patienten av dessa eller andra anledningar frångås finns 

all anledning att tro att kontakten kommer att upplevas som opersonlig från patientens 

perspektiv, och att den terapeutiska relationen i och med detta inte kommer kunna upprättas.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård definierar vad 

som av omvårdnadsteoretiker kallats den terapeutiska relationen till patienten. Därtill vill 

studien utforska hur respondenterna beskriver att de går till väga när de upprättar denna 

relation, samt på vilka sätt de anser att den är användbar i deras arbete. 

Frågeställningar 

Hur beskriver sjuksköterskorna i studien den terapeutiska relationen? 

På vilka sätt anser sjuksköterskorna i studien att denna relation är användbar? 

Hur beskriver sjuksköterskorna i studien att de själva går tillväga för att upprätta denna 

relation? 
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METOD 

Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design, då undersökningens syfte är att 

sammanställa sjuksköterskors beskrivningar av upplevelser och erfarenheter. Studien väntas 

således inte kunna ge några generaliserande resultat (Polit & Beck, 2008). 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval genomfördes, i vilket tillgängliga sjuksköterskor på två psykiatriska 

öppenvårdsavdelningar (här refererade till som öppenvårdsavdelning 1 och 2) på ett sjukhus 

på en ort i Mellansverige tillfrågades om deltagande. Inklusionskriterierna var grundutbildade 

sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistexamen inom psykiatrisk vård med 

anställning inom psykiatrisk öppenvård och med minst sex månaders klinisk erfarenhet av 

detta arbete. Exklusionskriterierna var sjuksköterskor med kortare klinisk erfarenhet än sex 

månader.  

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer bestående av tre öppna frågor med 

anpassade följdfrågor. Deltagarna uppmuntrades, i enlighet med denna intervjumetodik, till att 

fritt berätta om sina upplevelser av att bemöta patienter och upprätta en terapeutisk relation 

till dessa med utgångspunkt i följande tre frågeområden (Polit & Beck, 2008).   

Intervjufrågor: 

1. Vad tänker du på när jag nämner termen "terapeutisk relation", och hur skulle du vilja 

definiera en sådan inom kontexten av ditt arbete? 

2. Anser du att en sådan relation är relevant i mötet mellan sjuksköterska och patienten i 

psykiatrisk öppenvård, och i sådana fall på vilket sätt?  

3. Försöker du själv skapa en sådan relation till dina patienter? Hur går du i sådana fall 

tillväga? 
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Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades sedan verbatim. 

Procedur 

Godkännande att utföra datainsamling genom intervjuer med sjuksköterskor inhämtades från 

respektive öppenvårdsavdelnings chef. Ett informationsbrev (Bilaga 1) delades ut vid ett 

sjuksköterskemöte som avdelningschefen på öppenvårdsavdelning 1 sammankallat till. 

Informationsbrevet gavs till fyra potentiella deltagare som uppfyllde inklusionkriterierna. 

Dessa fick samtidigt en kort muntlig redogörelse för studiens syfte och bakgrund, samt 

information om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva ange 

anledning. De fick sedan utifrån denna information ta ställning till huruvida de önskade delta i 

studien. Samtliga fyra sjuksköterskor tackade vid detta möte ja till deltagandet, varefter 

individuella intervjutider bestämdes utifrån respektive sjuksköterskas schema och önskemål. 

Författaren besökte därefter öppenvårdsavdelning 2 och tillfrågade de två sjuksköterskor som 

var i tjänst och fanns tillgängliga den dagen om deltagande. Båda tackade ja efter att ha tagit 

del av informationsbrevet och den korta muntliga presentationen, och individuella 

intervjutider bokades in. En av sjuksköterskorna från avdelning 1 hörde inför sin intervju av 

sig och avböjde deltagande, men då fem till sju deltagare bedömts vara tillräckligt för att 

besvara studiens syfte kunde arbetet gå vidare med de resterande fem deltagarna. Av dessa var 

samtliga kvinnor varav fyra specialistutbildade, och yrkeserfarenheten av psykiatrisk 

öppenvård varierade från tio månader hos sjuksköterskan med kortast erfarenhet till 18 år hos 

sjuksköterskan med längst. 

Intervjuerna ägde rum i ett avskilt samtalsrum på öppenvårdsavdelning 1, samt i respektive 

sjuksköterskas egna mottagningsrum på öppenvårdsavdelning 2. 

Forskningsetiska överväganden 

Det fanns inget behov av att pröva denna studie hos regional etikprövningsnämnd då lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor fastslår att sådan inte innefatta arbete som 

utförs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller på avancerad nivå. (SFS, 2003:460, 

§ 2). Deltagarna fick information om att allt material hanterades konfidentiellt och att 

deltagandet var frivilligt. Vidare gavs deltagarna möjlighet att när som helst avbryta sitt 
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deltagande utan att behöva ange anledning. Information till deltagarna om studiens syfte samt 

möjlighet att ställa frågor, både i grupp och individuellt, gavs innan intervjuerna påbörjades. 

Det inspelade materialet kommer att raderas efter examination av uppsatsen. 

Bearbetning och analys 

Begreppet som använts i intervjuerna för att benämna den behandlingsallians som studien 

försökt kartlägga är den terapeutiska relationen. Flertalet respondenter ställde sig initialt 

frågande till detta begrepp, trots att det kort beskrivits muntligt och i informationsbrevet. 

Begreppet substituerades därför intermittent med synonymbegrepp såsom relation, allians 

och kontakt i intervjuerna tills dess respondenten kunde beskriva sina egna erfarenheter av 

den terapeutiska relationen. 

Det transkriberade intervjumaterialet har genomgått innehållsanalys. Denna analysmetod är 

användbar i studier vars syfte är att försöka förstå ett fenomen, i det här fallet den terapeutiska 

relationen såsom den uppfattas av och beskrivs av respondenterna (Krippendorff, 2004). 

Materialet analyserades genom den arbetsprocess som beskrivits av Graneheim och Lundman 

(2004). Meningsbärande enheter identifierades således i det transkriberade materialet, dessa 

kondenserades därefter i syfte att förtydliga det manifesta innehållet i varje enhet. De 

meningsbärande enheterna tilldelades därefter koder vilka sorterades in under kategorier och 

subkategorier, med vilkas hjälp denna studies syfte besvarats (Graneheim & Lundman, 2004; 

Krippendorff, 2004). I analysen framkom fyra huvudkategorier och 13 subkategorier vilka 

innehöll samtliga 79 koder. Exempel på kodning och kategorisering i analysen ges i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel ur innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

#1) __patienten är hela 

tiden i [sjuksköterskans] 

fokus och blir 

bekräftad__ 

Patienten är hela tiden i 

sjuksköterskans fokus 

och blir bekräftad. 

Att ha patienten i 

fokus. 

Generella 

förhållningssätt. 

Vad sjuksköterskan 

gör för att skapa 

relationen. 

#2) Det jag känner att 

jag skulle vilja göra, 

bara för att man är en 

medmänniska, ibland, 

Det jag känner att jag 

skulle vilja göra som 

medmänniska är inte 

alltid det som hjälper 

Medmänsklighet är 

inte alltid till hjälp 

för patienten. 

Närhet och 

distans. 

Utmaningar vid 

upprättandet av den 

terapeutiska 

relationen. 
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det är inte det alltid som 

hjälper patienten. 

patienten. 

#3) __en terapeutisk 

relation syftar ju oftast 

till någon typ av 

förändring. 

En terapeutisk relation 

syftar oftast till någon 

typ av förändring. 

Förändring. Hur relationen 

används. 

Den terapeutiska 

relationens funktion 

och definition. 

#4) __jag tror på vara 

medmänniska, mänsklig, 

bemöta [patienten] med 

respekt... 

Jag tror på att vara 

medmänniska, mänsklig 

och på att bemöta 

patienten med respekt. 

Medmänsklighet. Förutsättningar 

i mötet. 

Förutsättningar för 

den terapeutiska 

relationen. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras med kategorier och subkategorier i tabell 2.  

Tabell 2. Analysschema 

Kategori Subkategori 

Vad sjuksköterskan gör 

för att upprätta den 

terapeutiska relationen. 

Använder sig själv. 

Skapar förutsättningar för jämlikt möte. 

Förmedlar en känsla. 

Praktiska exempel. 

Generella förhållningssätt. 

Den terapeutiska 

relationens funktion och 

definition. 

Hur relationen används. 

Hur relationen beskrivs. 

Förutsättningar för den 

terapeutiska relationen. 

Praktiska förutsättningar för relationen. 

Förutsättningar i mötet. 

Utmaningar vid 

upprättandet av den 

terapeutiska relationen. 

Svårigheter. 

Närhet och distans. 

Patientens perspektiv. 

Definitionsproblem. 
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Vad sjuksköterskan gör för att upprätta den terapeutiska relationen 

Använder sig själv 

Samtliga respondenter talade i någon mån om vikten av att kunna använda sig av sin egen 

person i mötet med patienten. Flera nämnde den egna personligheten, och hur den kan 

underlätta kontakten genom att egna erfarenheter presenteras för patienten för att denne ska 

kunna känna sig mer trygg i kontakten och lättare kunna relatera till sin sjuksköterska. Som 

exempel gavs hur man kan påvisa likheter mellan patientens liv och det egna, och hur 

sjuksköterskan kan berätta om en person ur den egna bekantskapskretsen i en situation 

liknande patientens. En respondent poängterade dock att det går att vara personlig och bjuda 

på sig själv utan att för den sakens skull dela med sig för mycket av personliga detaljer. 

Denne beskrev den personliga kontakten som något som ges uttryck för via småprat förankrat 

i egna erfarenheter och det ”egna bagaget”. 

 

”Men jag använder ju mig väldigt mycket av..., (2,0) min personlighet, och även min, mina 

egna erfarenheter, liksom, vad jag har i mitt bagage.” (Respondent #2) 

Att aktivt försöka få användning av aspekter av den egna personligheten i mötet med 

patienten beskrevs i materialet som eftersträvansvärt. Det talades också mer generellt om hur 

jaget kan användas i kontakten med patienten, och en respondent nämnde hur sjuksköterskor 

ofta jobbar med sig själva som huvudsakligt arbetsredskap i detta möte. Vidare diskuterades 

hur de tankar och antaganden som väcks hos sjuksköterskan i mötet med patienten ibland kan 

överraska, och hur denna reaktion sedan kan leda till nya infallsvinklar vilka kan användas för 

att utveckla kontakten. 

Skapar förutsättningar för jämlikt möte 

Ett jämlikt möte beskrevs i intervjuerna som önskvärt då det kan underlätta i kontakten med 

patienten. För att skapa förutsättningar för ett sådant möte beskrev respondenterna hur de 

bland annat försöker visa sig på samma nivå som patienten genom att inte luta sig för mycket 

mot sin yrkestitel i kontakten, då detta kan få patienten att känna sig underlägsen eller 

förminskad i mötet. Att framställa sig själv som en vanlig människa och visa att både 

behandlaren och patienten är lika viktiga i mötet beskrevs som gynnsamt för kontakten, 

liksom att inte tänka i termer av ”psykiatri” och ”patient” utan att istället fokusera på 
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individen. Det förutsättningslösa mötet som detta förhållningssätt ger upphov till beskrivs i 

materialet ha positiv inverkan på upprättandet av den terapeutiska relationen. En respondent 

beskrev hur patienter återkopplat med positiv feedback på detta förhållningssätt, samt hur hon 

i sitt arbete försöker använda sig av regeln att bemöta sina patienter såsom hon själv skulle 

önska bli bemött om hon var i patientens situation. Vidare beskrevs också vikten av att vara 

icke-dömande i mötet med patienten, och att försöka åsidosätta personliga åsikter och 

förutfattade meningar till förmån för det mer förutsättningslösa mötet. 

 

Förmedlar en känsla 

Vikten av att vara ärlig i kontakten med patienten för att förmedla en känsla av förtroende 

lyftes i flera intervjuer, och det påpekades att detta är lika viktigt vare sig om det är positiva 

eller negativa besked som ska kommuniceras. En respondent gav som exempel hur hon alltid 

ser till att verkligen ringa upp en patient om ett telefonsamtal utlovats, och menade att det är 

bättre för relationen att neka direkt än att lova något som sedan inte kan hållas. Det beskrevs 

också hur känslan av hopp kan förmedlas i samtal med patienten genom att, i de fall negativa 

eller betungande samtalsämnen tagits upp under mötet, alltid försöka avsluta samtalet med 

något mer positivt eller hoppingivande samtalsämne. Ett annat sätt att inge hopp som 

framkom i materialet är att som sjuksköterska visa sig ha de färdigheter som krävs för att 

kunna hjälpa patienten. På samma sätt förklarar en respondent hur patientens förtroende för 

sjuksköterskan kan växa om den senare kan visa att han eller hon har omfattande kunskaper 

om patientens specifika problemområde. 

 

Vidare talades det i intervjuerna om hur respondenterna validerar och bekräftar patienternas 

känslor, och i en intervju gavs exempel på hur sjuksköterskan kan validera känslan av att vilja 

självskada och samtidigt visa patienten att denne måste hitta ett bättre alternativ för att hantera 

denna känsla. Det beskrevs också hur validering leder till att patientens tillit till 

sjuksköterskan ökar och hur alliansen dessa två parter emellan därmed stärks. Att få känna sig 

välkommen som patient på mottagningen nämndes också som viktigt för relationen, och 

denna känsla kan enligt en respondent skapas genom att sjuksköterskan tar i hand och hälsar 

på patienten vid mötets början, samt alltid bemöter denne med respekt. Samma respondent 

berättade hur hon ibland hör av sig till patienter telefonledes mellan besökstiderna för att visa 

att hon finns där för dem vilket stärker alliansen. 
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Praktiska exempel 

Flera intervjudeltagare nämnde hur de i mötet ställer frågor till patienten, lyssnar och är 

uppmärksamma på vad som framkommer i samtalet. Att som sjuksköterska visa sig 

intresserad och uppmärksam i mötet med patienten framkom i materialet som viktigt i 

upprättandet av den terapeutiska relationen. Flera respondenter berättade hur de förbereder sig 

inför att träffa en ny patient genom att se till att vara noggrant pålästa kring dennes 

problematik och bakgrund, och vikten av att ge ögonkontakt och hälsa i mötet med en ny 

patient poängterades. Att finnas kvar för patienten och inte ge upp även om denne kanske 

beter sig illa framkom i materialet som viktigt för att alliansbygget. Att även kunna dra 

tydliga gränser mot patientens vilja för att kunna hjälpa denne långsiktigt beskrevs som 

gynnsamt för relationen. 

Det angavs också att relationen kan stärkas genom att patienten får hjälp att byta perspektiv, 

antingen genom att patienten får föreställa sig hur han eller hon själv skulle bemöta en person 

med problem liknande de egna eller genom att sjuksköterskan ger exempel på hur andra 

patienter tagit sig igenom liknande problem. 

 

Generella förhållningssätt 

Samtliga studiedeltagare talade om det individanpassade bemötandet som en förutsättning för 

att kunna skapa en terapeutisk relation, och som exempel angavs hur sjuksköterskan aldrig 

bemöter två patienter likadant. En respondent förklarade vikten av att förstå att 

sjuksköterskans egna förutfattade mening om vad patienten behöver hjälp med inte alltid 

överensstämmer med patientens uppfattning. Det talades också om vikten av att hålla 

patienten i fokus under mötet, och en deltagare nämnde att hon alltid avstår från att ta 

anteckningar när hon träffar patienter då hon känner att detta skulle kunna stjäla fokus från 

individen framför henne. En annan respondent sammanfattade förhållningssättet med att 

konstatera att hon egentligen inte använder några direkta tekniker utöver det individanpassade 

bemötandet när hon bygger allians till patienten. I kontrast till detta framkom i en annan 

intervju hur omvårdnadskunskap måste omsättas i mötet med patienten för att bygga allians. 
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Den terapeutiska relationens funktion och definition 

Hur relationen används 

Relationen kan möjliggöra samtalet med patienten, och beskrivs i materialet som en viktig del 

i att få patienten att känna sig trygg i mötet och få förtroende för sjuksköterskan. En 

respondent beskrev hur det i det första mötet i relationens inledande fas handlar mest om 

undervisning. Relationen beskrevs också i materialet som ett verktyg som underlättar 

praktiska aspekter av behandlingen, såsom till exempel hur den kan öka patientens tillit till 

sjuksköterskan då denne förmedlar en läkarordination om ändrad läkemedelsdos, eller hur en 

god relation kan öka patientens insikt kring behov av medicinering. En terapeutisk relation 

underlättar också då sjuksköterskan behöver dra gränser för patienten, genom att bägge parter 

känner varandra väl och dylika ämnen då lättare kan hanteras. 

I materialet beskrivs också hur den terapeutiska relationen kan användas för att tillsammans 

med patienten kunna arbeta med motivation, förändring och acceptans, och hur relationen 

huvudsyfte alltid är att försöka få till någon slags förändring. 

 

Hur relationen beskrivs 

Den terapeutiska relationen beskrevs i intervjuerna som själva kontakten som sker mellan 

sjuksköterska och patient, som ett nödvändigt arbetsredskap för att kontakten ska vara 

gynnsam för patienten rent behandlingsmässigt och som en förutsättning för att behandling 

över huvud taget ska kunna genomföras. Relationen beskrevs också som ett arbete mot att 

patienten ska kunna känna förtroende till och känna sig trygg i kontakten med sjuksköterskan, 

och som något av stor betydelse oavsett vilken form av behandling eller intervention 

sjuksköterskan syftar genomföra. Små ögonblick och korta möten mellan patient och 

sjuksköterska anges också som något som kan bidra till att relationen stärks. I en intervju 

kallas den terapeutiska relationen den specialistsutbildade psykiatrisjuksköterskans 

huvudsakliga arbetsverktyg och definieras som det som sjuksköterskan arbetar med i mötet 

med sina patienter. 

 

Alltså, jag skulle vilja definiera det [den terapeutiska relationen], alltså det är ju just 

specialistpsykiatriska sköterskans arbets..., (1,0) alltså, -verktyg. (Respondent #5) 
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Förutsättningar för den terapeutiska relationen 

Förutsättningar i mötet 

Tillit framkom i materialet som en förutsättning för att den terapeutiska relationen ska kunna 

uppstå, och flera respondenter ansåg att det är den allra viktigaste faktorn. Om patienten inte 

känner sig trygg och vågar öppna sig i mötet kan relationen inte uppstå. Intervjudeltagarna 

beskrev hur tillit i sin tur uppkommer genom patienterna lär sig acceptans, känner att de blir 

bemötta som en jämlike samt upplever att de blir respektfullt bemötta av sjuksköterskan. Att 

som patient känna att man får kontakt med sjuksköterskan eller känna att man har förtroende 

för denne beskrevs som första steget mot en allians. I intervjuerna framkom också hur 

medmänsklig värme bidrar till att den terapeutiska relationen kan upprättas, och det 

diskuterades huruvida en sjuksköterska som trivs med sitt arbete och tycker om sin patienter 

kan ha lättare att upprätta relation till dem. Ytterligare ett tema som belyses i materialet är 

patientens känsla av delaktighet, vilken ökar ju bättre relationen mellan patient och 

sjuksköterska är. 

 

Praktiska förutsättningar 

Den enda praktiska förutsättningen för upprättandet av den terapeutiska relationen som 

framkom i materialet var tid. Det poängterades att det kan krävas ett större antal samtal för att 

etablera en relation, då en sådan förutsätter att man hunnit lära känna patienten och fått 

förståelse för hur personen fungerar. En respondent framhäver att man under lite längre tid 

verkligen hinner skapa en relation till patienten, och en annan ger som exempel en terapeutisk 

relation som tagit henne ett och ett halvt år att upprätta. Detta förklaras med att patienterna 

inte sällan är ensamma och utsatta människor som ibland kan ha utsatts för trauman av 

personer i sin närhet vilket gör att det kan ta lång tid innan de kan känna sig trygga inför en 

annan människa. 

 

Utmaningar i upprättandet av den terapeutiska relationen 

Svårigheter 

De potentiella svårigheter i upprättandet av den terapeutiska relationen som beskrevs i 

intervjuerna rörde bland annat dilemmat med att vara ärlig utan att beröva patienten hopp när 

nedslående besked ska förmedlas. Ett annat problemområde som togs upp var hur de 

kunskaper som lärs ut under sjuksköterskans grundutbildning inte är tillräckliga för att kunna 
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upprätta en relation till patienten inom psykiatrisk öppenvård, och att man som sjuksköterska 

inom sådan därför måste försöka se till att skaffa sig andra verktyg att arbeta med. Ytterligare 

ett hinder som lyfts i materialet är patientens beroendeställning till vården, och hur denna 

ojämlikhet kan försvåra upprättandet av den terapeutiska relationen. 

 

Närhet och distans 

Ett problemområde som togs upp var balansgången mellan att som sjuksköterska skapa 

oönskad distans till patienten genom att vara alltför mycket i sin yrkesroll, kontra att bli för 

personlig med patienten så att denne uppfattar sjuksköterskan som en vän snarare än en 

behandlare. Det förklarades hur patienter ofta kan söka tryggheten i att ha en nära kontakt till 

någon, och att de därför ibland kan börja se sjuksköterskan som en nära vän. Detta problem 

kan vara tvåsidigt, då det i materialet framgår att även det motsatta kan hända: att 

sjuksköterskan känner så mycket för patienten att hon intuitivt vill hjälpa denna mer än hon 

har möjlighet till och att detta då kan ske på bekostnad av henne själv eller andra patienter. 

Ytterligare ett koncept som belystes var dilemmat att ibland som sjuksköterska vilja göra mer 

än vad man borde för patienten. Respondenten som tog upp detta poängterade också att det 

man som medmänniska vill göra för patienten inte alltid är det som hjälper patienten bäst. I 

materialet fastslås dock att det gäller att veta när gränser kan tänjas på och när de behöver 

vara tydligt dragna, vilket är ytterligare ett faktum som sjuksköterskan måste förhålla sig till i 

relationen till patienten. 

 

Patientens perspektiv 

 

I intervjuerna beskrevs hur patienten kan känna att det blir lättare att våga ta för sig, få 

förtroende och utvecklas i mötet med sjuksköterskan först när han eller hon känner att det 

finns en väletablerade relation dessa parter emellan. Att som patient kunna relatera till och ha 

förtroende för sin sjuksköterska framkom dock i kontrast till detta i en annan intervju som 

underlättande för den terapeutiska relationens upprättande. 

 

De patientperspektiv på den psykiatriska vården i stort som gavs uttryck för i materialet 

beskriver uteslutande negativa känslor. Respondenterna var eniga i sin uppfattning av att 

många patienter är missnöjda med det bemötande de fått av den psykiatriska vården och ofta 

upplever att de inte blivit bemötta med respekt. Det uttrycks i materialet hur detta i sin tur lett 
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till att en betydande andel patienter är skeptiska till den psykiatriska vård de erbjuds, och inte 

sällan känner de sig underlägsna eller förminskade redan innan kontakten påbörjats. Det 

påpekades i intervjuerna att dessa missnöjda patienter därför måste erbjudas en möjlighet att 

ge uttryck för detta missnöje i kontakten med sin sjuksköterska utan att för den sakens skull 

bli ansatt av denne. 

 

Definitionsproblem 

Det gavs i intervjuerna uttryck för att begreppet terapeutisk relation nog kan beskrivas på 

flertalet väldigt olika sätt, och att begreppet kan vara missvisande då det sjuksköterskan ägnar 

sig åt i mötet med patienten på svenska inte betecknas som terapi.  

DISKUSSION 

Den terapeutiska relationen definierades av deltagarna som det huvudsakliga arbetsverktyget 

sjuksköterskan använder sig av i mötet med patienter i psykiatrisk öppenvård. Sammantaget 

beskrev respondenterna hur de använde sig av ett medmänskligt förhållningssätt i mötet med 

sina patienter för att upprätta denna relation, med tonvikt på beskrivningar av det 

individanpassade bemötandet. Behovet av att inge hopp och förtroende är återkommande 

teman, och många exempel på tillvägagångssätt ges i materialet. Tillit angavs som den 

viktigaste faktorn för att kunna upprätta relationen i mötet mellan patient och sjuksköterska, 

och tillräckligt med tid beskrevs som den enda praktiska förutsättningen som krävdes. Den 

terapeutiska relationen beskrevs som användbar för att underlätta behandling då den skapar 

trygghet och förtroende, och dess syfte beskrevs bland annat vara att hjälpa till att motivera 

till förändring. Svårigheter i upprättandet av relationen lyftes också i intervjuerna, även om de 

inte efterfrågades explicit. Dessa angavs främst vara balansgången mellan personlighet och 

professionalism, patientens beroendeställning till vården samt en önskan att som 

sjuksköterska kunna göra mer än vad man faktiskt kan för patienten. Där till diskuterades 

definitionsproblem kring begreppet, då relationen såsom tidigare konstaterat inte helt enkelt 

låter sig definieras.  

 

Flera intervjuer inleddes något trevande från respondentens sida då begreppet som valts för 

relationen inte var deltagarna bekant. Anpassade följdfrågor användes dock för att styra 

samtalen i önskad riktning, och respondenterna upplevdes relativt snabbt få en bild av det 

fenomen som studien ämnade beskriva. 
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Resultatdiskussion 

Vad sjuksköterskan gör för att upprätta den terapeutiska relationen 

Att använda sig av sin egen person, sin personlighet och sina egna tidigare erfarenheter 

beskrevs i intervjuerna som gynnsamt för att etablera en djupare ömsesidig kontakt med 

patienten. Detta förhållningssätt finns även beskrivet i litteraturen, där Watson konstaterar att 

samtliga dimensioner av den egna personen, däribland personlighet, uppfattningar och unika 

färdigheter, är tillgångar i etablerandet av den mellanmänskliga omvårdnadsrelationen. När 

dessa aspekter av sjuksköterskans personlighet ges uttryck för och möter aspekter av 

patientens personlighet stärks bägge parters integritet och mötet blir mer harmoniskt (2012). 

Även Travelbee talar om vad hon kallar ”the therapeutic use of self”, vilket definieras som 

sjuksköterskans förmåga att använda sig av sin personlighet i kombination med sin 

professionella kunskap för att hjälpa patienten till förändring. Detta kräver självinsikt såväl 

som omvårdnadskunskap och förmågan att kunna tolka och förstå såväl patientens beteenden 

som de egna (1966). I en intervjustudie från 2005 beskrivs hur delandet av personliga 

erfarenheter i samtal med patienten kan liknas vid en investering i den terapeutiska relationen 

från sjuksköterskans sida, men att detta samtidigt kan innebära ett visst åsidosättande av det 

professionella förhållningssättet (Welch). Hur mycket av sin egen person som sjuksköterskan 

väljer att dela med sig av i mötet beror dock på individuella faktorer såsom hur sjuksköterskan 

känner för individen hon möter såväl som vilken grad av professionell distans hon väljer att 

uppvisa (Townsend, 2011; Scanlon, 2006). Att dra gränser för hur personlig kontakten tillåts 

bli beskrivs dock i litteraturen som nödvändigt för att en viss professionell emotionell distans 

ska upprätthållas i mötet (Scanlon, 2006). 

 

Reflektion kring hur de egna reaktionerna och tankarna som kan uppstå i mötet med en patient 

sedan kan användas för att fördjupa relationen såsom beskrivet i materialet är en 

nödvändighet för etablerande och underhåll av den terapeutiska relationen, då brist på sådan 

kan påverka sjuksköterskans omdöme och objektivitet negativt vilket i sin tur kan äventyra 

den terapeutiska relationen (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2015). Insikt kring de egna 

reaktionerna som en viss patient kan framkalla hos sjuksköterskan är också av vikt för att 

denne ska kunna bedöma hur den egna förförståelsen för till exempel ett visst psykiatriskt 

problem påverkar bemötandet (Townsend, 2011).  
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Det jämlika mötet mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för den terapeutiska 

relationen, och innebär sammanfattningsvis att patienten ska ha lika mycket inflytande som 

sjuksköterskan över de beslut som tas rörande behandlingen. Eftersom sjuksköterskan med sin 

kunskap och sin yrkestitel befinner sig i en naturlig maktposition i förhållande till patienten är 

det därför hennes ansvar att se till att mötet ändå blir jämlikt (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 

2015). Respondenterna beskriver hur de i mötet med sina patienter i någon utsträckning 

försöker åsidosätta sin yrkestitel för att mer framstå som ”en vanlig människa” och därigenom 

minska maktklyftan mellan sig själv och patienten. På samma sätt framkommer i materialet 

hur deltagarna inte tänker på patienten som just patient, utan försöker se denne som en invid 

vilket underlättar det jämlika mötet. 

 

Om förtroende och tillit inte finns försvårar detta upprättandet av den terapeutiska relationen 

avsevärt. Känslan av förtroende kan, en enlighet med respondenternas uppfattning, förmedlas 

genom att sjuksköterskan uppvisar trygghet i sin yrkesroll i och med att hon besitter de 

kunskaper som krävs för att kunna behandla patienten. Ärlighet och ett respektfullt 

bemötande, vilket bland annat innebär att patienten hälsas välkommen vid mötets början, 

bidrar också till att skapa tillit och förtroende (Townsend, 2011). 

 

Omvårdnadsprocessens positiva effekt står i direkt proportion till graden av genuinitet som 

sjuksköterskan kommunicerar i mötet (Watson, 2012). Detta kan kopplas till respondenternas 

upplevelse av att aktivt lyssnande och genuint intresse för patienten underlättar upprättandet 

av relationen. Behovet av att vara påläst inför ett patientmöte lyftes också av flera 

respondenter, viket även i litteraturen beskrivs som underlättande för upprättandet av 

relationen (Townsend, 2011), liksom vikten av att finnas kvar för patienten även om denne 

beter sig illa. I det senare fallet är det viktigt att sjuksköterskan strävar efter att försöka förstå 

motivationen bakom patientens beteende även om den initiala reaktionen kan vara att avvisa 

det som oacceptabelt (Townsend, 2011).  

 

Det individanpassade bemötandet beskrevs i samtliga intervjuer som ett oumbärligt 

förhållningssätt vid etablerandet av den terapeutiska relationen. Att bemöta patienten som 

individ innebär att fokus läggs på personens individuella behov snarare än att se till dennes 

diagnos och de generella symptom denna är förknippad med, och den terapeutiska relationen 

är beroende av att sjuksköterskan kan uppfatta och tillmötesgå dessa behov (Scanlon, 2006; 

Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2015).  
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Den terapeutiska relationens funktion och definition 

I en reviewartikel från 2015 framkommer att den terapeutiska relationen är intimt 

sammankopplad med förbättrad hälsa, behandlingsrelaterad måluppfyllelse och välmående 

hos patienter (Zugai, Stein-Parbury & Roche). I intervjuerna beskrevs i enlighet med detta hur 

den tillit som kan byggas genom den terapeutiska relationen underlättar behandlingen, och hur 

relationen skapar förtroende och trygghet i kontakten vilket också är förknippat med bättre 

utfall av denna. Syftet med den terapeutiska relationen kan definieras som arbetet med att 

underlätta för patienten att själv formulera sin individuella uppfattning av välmående och 

därefter stödja patienten i sin strävan att uppnå denna (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2015).  

 

I materialet beskrivs hur relationens huvudsyfte är att motivera till och genomföra en 

förändring, vilket också fastslås i litteraturen där relationen definieras som en målorienterad 

dynamisk process mellan sjuksköterska och patient vars primära mål är någon typ av 

förändring i patientens liv (Townsend, 2011). På så sätt kan även respondenternas uppfattning 

av den terapeutiska relationen som psykiatrisjuksköterskans huvudsakliga arbetsverktyg 

förklaras, under förutsättningen att även psykiatrisk vård syftar till att motivera till och hjälpa 

patienten genomföra en förändring i sitt liv. I intervjuerna beskrivs relationen även som ett en 

förutsättning för att behandling ska kunna genomföras, vilket kan tolkas som ett uttryck för att 

den terapeutiska relationen och den psykiatriska behandlingen har samma mål. Att den 

terapeutiska relationen också underlättar när sjuksköterskan behöver dra gränser bekräftas i 

både en kvalitativ studie kring hur relationen kan upprätthållas mellan sjuksköterskor och 

bipolära patienter i manisk episod och i en reviewartikel med syftet att beskriva den 

terapeutiska relationen (Browne, Cashin & Graham, 2012; Beentjes, Goossens & Jongerden, 

2015).  

 

Förutsättningar för den terapeutiska relationen 

Tillit beskrevs som den huvudsakliga förutsättningen för att den terapeutiska relationen ska 

kunna upprättas. Denna uppfattning delas av Travelbee, som dock till skillnad från denna 

studies deltagare explicit uttrycker att sympati är en förutsättning för att tillit ska kunna 

uppstå. Sympati definieras som en upplevelse som äger rum mellan två eller flera personer 

och som innebär genuin omtanke om en person i olycka eller nöd, samt ett stort behov av att 

få ge personen i fråga lindring (1966). Ett engagemang liknande detta beskriver gavs inte 
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uttryck för i någon av intervjuerna. Emellertid bör det beaktas att Travelbees teori om just 

sympati under åren har mött ifrågasättande, och att kritiker idag är relativt överens om att 

sympati kan påverka sjuksköterskans objektivitet negativt och att istället det empatiska 

förhållningssättet bör eftersträvas (Rich, 2003; Townsend, 2011). Medmänsklig värme lyftes 

emellertid i intervjuerna som bidragande till upprättandet av den terapeutiska relationen, dock 

inte som en en förutsättning för tillit specifikt. Att som sjuksköterska trivas med sitt arbete 

samt att arbeta för jämlikhet i mötet mellan sjuksköterska och patienten nämndes också som 

förutsättningar för relationen, varav det senare bekräftas i litteraturen (Browne, Cashin & 

Graham, 2012). 

 

Den enda praktiska förutsättningen för att relationen ska kunna upprättas angavs av 

respondenterna vara tillräckligt med tid. Det anges dock inte specifikt i materialet hur lång tid 

upprättandet av den terapeutiska relationen tar, men spannet som framkommer sträcker sig 

från det något vaga ”ganska många samtal” till ett och ett halvt år av kontakt. Faktumet att 

individuella faktorer spelar in och påverkar hur lång tid etablerandet av alliansen tar stärks i 

en irländsk kvalitativ intervjustudie (Scanlon, 2006), och bekräftas även i en reviewartikel 

vilken också fastslår att den terapeutiska relationen kräver både betydande tid och en följsam 

kontakt för att kunna upprättas. Det fastslås också att sjuksköterskor kan behöva stöd från 

administrativt håll i form av bland annat anpassad schemaläggning för att kunna ge en den 

konsekventa kontakten som behövs för alliansen (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2015). Om 

sjuksköterskor upplever press i form av tidsbrist eller brist på stöd från ifrån sina överordnade 

kan detta dessutom påverka deras möjlighet att arbeta effektivt med att skapa relationen till 

sina patienter (Cleary, Horsfall & Escott, 2015). 

 

Utmaningar vid upprättandet av den terapeutiska relationen 

Endast två respondenter beskrev faktorer som kan utgöra direkta hinder för upprättandet av 

den terapeutiska alliansen. En av dessa faktorer beskrevs som bristen på undervisning under 

sjuksköterskans grundutbildning kring hur denna relation etableras. Travelbee menade dock 

att dessa kunskaper, tvärtemot vad som framkommit i denna studie, faktiskt lärs ut i 

grundutbildningen, och att detta sker genom att studenten lär sig insikt och självkännedom 

samt ges möjlighet att studera hur det egna beteendet påverkar andra människor (1966). Det 

bör emellertid beaktas att Travelbees bok från vilken detta resonemang är hämtat nu är 50 år 

gammal, främst behandlar den nordamerikanska sjuksköterskeutbildningen, och att denna 
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sjuksköterskeutbildning sedan dess kan ha ändrats. Att hennes teorier skulle vara baserade på 

ej längre aktuella omständigheter styrks av resultaten från mer nutida litteratur. Däri 

konstateras bland annat att de mellanmänskliga färdigheter som behövs för att kunna upprätta 

en terapeutisk relation till patienten i någon mån kan läras ut, men att det främst handlar om 

att som sjuksköterska lära sig självkännedom och självinsikt. De mellanmänskliga 

färdigheterna beskrivs dock som användbara först när sjuksköterskan skaffat sig tillräckligt 

med livserfarenhet för att kunna omsätta dem effektivt (Scanlon, 2006). I en annan 

intervjustudie berättar sjuksköterskor att de anser att de färdigheter som krävs för att upprätta 

den terapeutiska relationen inte härstammar från de professionella kunskaper som lärs ut 

under utbildningen, utan snarare har att uppkommer genom erfarenhet, egna upplevelser och 

reflektion kring dessa (Welsh, 2005). 

 

Problem som sjuksköterskan kan behöva förhålla sig till då hon arbetar för att upprätta den 

terapeutiska relationen lyftes endast av en deltagare, och dessa rörde främst dilemmat närhet 

kontra distans. Balansgången mellan professionell distans och kamratskap i mötet med 

patienten diskuterades, och avhandlas även i tillgänglig litteratur. Travelbee anser, som 

tidigare nämnts, att sympati är eftersträvansvärt och att stor närhet i kontakten med patienten 

inte påverkar sjuksköterskans objektivitet eller förmåga att utföra sitt arbete (Travelbee, 1966; 

Rich, 2003). Modernare litteratur slår dock fast att det finns ett behov av ett visst mått 

professionell distans (Scanlon, 2006). Även viljan att göra mer för patienten än vad som är 

möjligt, och hur detta ibland kan ske på den egna eller andra patienters bekostnad skulle 

kunna kopplas till och delvis förklaras som resultatet av känslor av sympati från 

sjuksköterskans sida. Sådana känslor skulle enligt Travelbee innebära ett akut behov av att 

vilja lindra patientens lidande (1966), vilket andra författare menar skulle kunna leda till att 

sjuksköterskan inte längre kan förhålla sig objektivt till situationen och till följd av detta tar 

felaktiga beslut (Townsend, 2011).  

 

Rörande patientens perspektiv på den psykiatriska vården i allmänhet så beskrevs enbart hur 

patienter givit uttryck för negativa upplevelser, såsom missnöje med det bemötande de fått 

eller en känslor av att inte ha blivit respektfullt behandlade. En respondent påpekade att det är 

viktigt att en missnöjd patient ges möjlighet att ge uttryck för sitt missnöje i kontakten med 

sjuksköterskan. Även Peplau resonerar på liknande sätt då hon fastslår att när en patient ges 

möjlighet att uttrycka aggression eller missnöje i sin kontakt med vården och bemöts på ett 

ickedömande sätt i detta så medför det att han eller hon får utrymme att reflektera över de 
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egna känslorna som förknippas med missnöjet. Detta kan i sin tur ge självkännedom och även 

leda till att personen ifråga inser att ilskan kanske inte är helt befogad (Peplau, 1988). 

 

Det uttrycks i materialet att det är lättare att som patient att få förtroende och våga utvecklas i 

mötet med sjuksköterskan om det finns väletablerad relation. Emellertid framkommer också 

att förtroende är en underlättande faktor för relationens utveckling, vilket ger ett 

cirkelresonemang. Att detta diskuteras under kategorin Utmaningar har att göra med det 

problematiska i att vad som i en respondents redogörelse beskrivs som en förutsättning för 

den terapeutiska relationen i en annan intervju beskrivs som något som uppstår först när 

relationen är etablerad. I litteraturen beskrivs emellertid förtroende som något som måste 

föregå den terapeutiska relationen (Scanlon, 2006; Townsend, 2011).  

 

Även om det inte explicit gavs uttryck för i alla intervjuer så förekom vissa 

definitionssvårigheter kring begreppet terapeutisk relation. En deltagare ville inte erkänna 

begreppet terapeutisk relation utan valde konsekvent att istället beteckna denna relation som 

allians. Dessa svårigheter kan ha att göra med att engelskans therapeutic relationship inte 

låter sig direktöversättas till svenskans terapeutisk relation. Therapeutic definieras av Waters 

(2010) som ”helping to cure an illness”, det vill säga som något som bidrar till att bota ett 

sjukdomstillstånd. Det svenska ordet terapeutisk tycks dock i vissa sammanhang konnotera 

något som har med psykoterapi att göra vilket bekräftas i en av intervjuerna. 

 

För, jag ser mig inte som någon terapeut, för jag har ingen sådan utbildning, utan... så att jag 

tänker inte terapeutisk relation utan att det mer är en allians som man har...  

(Respondent #4) 

 

Även tidigare studier i ämnet har fastslagit att den terapeutiska relationen ibland går under 

andra namn såsom arbetsallians eller terapeutisk allians, och att dessa begrepp i litteraturen 

ofta inkonsekvent ersätter varandra (Catty, 2004). 
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Metoddiskussion 

En av de mest påtagliga svårigheterna författaren stötte på under arbetet med denna studie var, 

som tidigare nämnts, respondenternas något trevande förhållande till uttrycket terapeutisk 

relation. Detta kunde kringgås genom att relationen i intervjuernas början specificerades en 

aning av författaren, men detta innebar samtidigt en ökad risk för att författarens förförståelse 

för konceptet skulle influera respondenterna och påverka deras svar. På samma sätt kan det ha 

utgjort en svaghet för studien att informationsbrevet som delades ut till potentiella deltagare 

nämnde tillit och individbaserat bemötande som två viktiga faktorer för att den terapeutiska 

relationen ska kunna etableras. I resultatet framkom att samtliga respondenter angivit att de 

använde sig av just det individanpassande bemötandet, och tre av de fem deltagarna lyfte 

också tillit som en förutsättning för relationen. Detta påverkar studiens tillförlitlighet negativt, 

samtidigt som intervjudeltagarnas tveksamhet inför begreppet ändå visar att det fanns ett 

behov av en definition. Möjligen hade denna kunnat göras vagare, detta hade dock medfört en 

risk för att begreppet upplevts som ännu mer svårgripbart. Ytterligare en fråga som 

uppkommit under arbetets gång är huruvida den muntliga presentationen av konceptet den 

terapeutiska relationen möjligen ställde denna i för god dager, det vill säga presenterade den 

som något önskvärt eller eftersträvansvärt. Detta kan i sådana fall ha väckt intresse hos 

potentiella respondenter som redan arbetade utifrån denna modell och samtidigt ha avskräckt 

sådana som arbetade på andra sätt.  

 

Initialt fanns en fråga om hinder för upprättandet av den terapeutiska relationen med i 

intervjuguiden, men den togs bort efter första intervjun då den inte genererade något svar 

annat än ett nekande till att sådana skulle förekomma. Dock behandlades hinder för relationen 

organiskt i resterande frågeområden i några av de övriga intervjuerna, varför de presenteras 

under en egen subkategori.  

 

Trovärdighet  

Denna studies trovärdighet kan beskrivas utifrån tre begrepp som används för att bedöma 

kvalitativa studier kvalitet: tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Giltigheten hotas något av att en person kunnig i området ej närvarat vid 

intervjuerna och därefter gjort en egen granskning av analysresultatet. Om en medförfattare 

funnits och författarna då parallellt kunnat isolera egna meningsbärande enheter i det 

transkriberade materialet vilka sedan hade kunna jämföras skulle giltigheten ha stärkts 
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ytterligare. Studiens giltighet får dock detta till trots ändå betraktas som relativt hög då 

innehållsanalysen skett under övervakning av en handledare med stor erfarenhet av kvalitativ 

analys, och då varje intervju transkriberats direkt efter att den genomförts och av samma 

person som lett intervjun. Analysstegen är också tydligt redovisade i metodavsnittet vilket 

bidrar till att ge tillförlitlighet. Även denna stärks ytterligare av faktumet att samtliga 

intervjuer letts och transkriberats av samma person vilket ger konsekvens i frågeformuleringar 

och följdfrågor. Överförbarheten bedöms som lägre, då författaren valt att inte specificera 

respondenterna närmare än att ange att samtliga var kvinnor och hade mellan sex månader och 

18 år lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård. Ytterligare information om 

respektive deltagare hade kunnat äventyra konfidentialiteten och bedömdes inte vara 

nödvändig för att besvara studiens syfte. Att ort och sjukhus som studien utförts vid, samt typ 

av psykiatrisk problematik som respondenterna arbetar med inte angivits påverkar också 

överförbarheten negativt.  

 

Slutsats 

Studiedeltagarna beskrev den terapeutiska relationen som ett arbetsverktyg vilket underlättar 

kontakten med och behandlingen av patienten. Individanpassat bemötande beskrevs som en 

av de viktigaste aspekterna för att kunna etablera relationen, därtill krävs också tillit och 

tillräckligt med tid. Respondenterna beskrev hur de använde sig av sin egen personlighet och 

sina egna erfarenheter för att bygga relation till patienten, och hur de försökte skapa 

förutsättning för ett jämlikt bemötande mellan parterna. Svårigheter i upprättandet av den 

terapeutiska relationen framkom också i materialet, däribland bristen på undervisning under 

den grundläggande sjuksköterskeutbildningen kring hur en sådan relation etableras. 

 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat visar att den terapeutiska relationen såsom beskriven av bland andra Joyce 

Travelbee för ett halvt sekel sedan i någon mån fortfarande används av sjuksköterskor i 

dagens klinik. Nu som då ligger fokus på det individanpassade bemötandet och även idag tar 

etablerandet av denna relation föga förvånande viss tid. Modern litteratur ställer sig dock 

frågande till vissa av Travelbees koncept, och deltagarna i denna studie upplevde 

beskrivningen av den terapeutiska relationen som något abstrakt. Detta skulle kunna indikera 

att det finns behov av en ny omformulerad och mer specificerad beskrivning av vad relationen 
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egentligen innebär. En sådan skulle därtill möjligen kunna stärka sjuksköterskan inom 

psykiatrisk vård i sin yrkesroll, då den skulle innebära ett lättare sätt att konkretisera vad 

sjuksköterskan som arbetar inom psykiatrisk vård verkligen gör.  
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 

Uppsala Universitet 16-03-29 

 

Hur beskriver sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård upprättandet av en terapeutisk relation till sina 

patienter? – en intervjustudie 

 

Mitt namn är Niklas Strömqvist och jag studerar till specialistsjuksköterska i psykiatri vid Uppsala Universitet. I 

mitt examensarbete vill jag undersöka hur sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård upprättar en terapeutisk 

relation till sina patienter.  

 

Tillit, engagemang och närvaro är enligt flera etablerade omvårdnadsteoretiker (däribland Joyce Travelbee, 

Hildegard Peplau och Jean Watson) viktiga faktorer som bidrar till att patienten uppfattar relationen till vårdaren 

som god. Dessa egenskaper brukar kallas mellanmänskliga då de fokuserar främst på individen och mindre på 

diagnos eller symptom. Få studier har dock gjorts kring hur sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård använder sig 

av dessa egenskaper för att etablera en terapeutisk relation, det vill säga en relation som är gynnsam för 

patientens behandling och hälsa, till sina patienter. 

 

Om du tackar ja till att delta i denna undersökning kommer du under upp till 20 minuter att få berätta om dina 

erfarenheter av att upprätta en relation till dina patienter, vad detta innebär för dig och vilka för- och nackdelar 

du ser med det mellanmänskliga förhållningssättet i mötet med patienten.  

 

Deltagandet är frivilligt och om du efter att ha tackat ja till att delta någon gång innan, under eller efter intervjun 

ångrar dig kommer intervjun att raderas och inte ingå i examensarbetet. Resultaten av intervjuerna kommer att 

redovisas i en magisteruppsats i vilken inga uppgifter kommer att kunna härledas till någon enskild deltagare.  

 

Om du kan tänka dig delta i denna intervjustudie, anmäl intresse via mail eller telefon så bestämmer vi 

tillsammans en tid då det passar dig att genomföra intervjun. 

 

Vänligen, 

Niklas Strömqvist, sjuksköterska och specialistsjuksköterskestudent 

hejniklas@gmail.com  

tel.0737005307 

 

Handledare: 

Caisa Öster, universitetslektor och specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad  

Institutionen för neurovetenskap, caisa.oster@neuro.uu.se  
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