
  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att skapa bärande 
relationer 

- En kvalitativ studie om psykiatripersonals syn 
på relationens och relationsarbetets betydelse 

för patienters tillfrisknande 
 

 

 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete C 

C-uppsats, 15 högskolepoäng 

VT 2013 

Muhr, Johanna 

 

Handledare: Flygare, Erik 



1 
 

 

Att skapa bärande relationer 
Johanna Muhr 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete, C 

C-uppsats, 15 högskolepoäng 

VT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning  
Syftet med studien har varit att undersöka hur anställda inom psykiatrins vårdavdelningar ser 

på relationsarbetet tillsammans med deras patienter samt även undersöka hur de arbetar i 

relationen för att främja patientens utsikter till återhämtning/tillfriskning. Studien är uppbyggd 

på kvalitativmetod med semistrukturerade intervjuer med åtta stycken anställda 

sjuksköterskor/undersköterskor från olika avdelningar inom psykiatrivården från en mellanstor 

stad i Sverige. För att underlätta sammanställning av resultat har en intervjuguide använts och 

genom den har teman tagits ut som använts som rubriker. I analysen har tolkningsramen använts 

för att skapa olika teman som sedan analyserats utifrån studiens resultat samt tolkningsram.  

Resultatet av studien visar på att samtliga respondenter anser att hur relationen till deras 

patienter ser ut är viktig för vårdarbetet samt att det är önskvärt att sträva efter bra och stabila 

(bärande) relationer. Studien tar även upp vad respondenterna kallar svårigheter för att skapa 

bra relationer till patienten samt även de risker som kan förekomma när man strävar efter att 

skapa nära relationer med sina patienter. 

 

Nyckelord: Återhämtning, relationsarbete, bärande relationer, tillit, behov 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how employees in psychiatric care units looks at 

the relationship together with their patients, and also investigate how they work in relationship 

to promote the patient's prospects for recovery/during recovery. The study is based on a 

qualitative approach with semi-structured interviews with eight staff nurses/assistant nurses 

from different departments of mental health services from a medium-sized town in Sweden. In 

order to facilitate the compilation of results an interview guide has been used and by its themes 

taken out used as example headings. In the analysis, interpretation framework has been used to 

create different themes and then analyzed based on the study results, and interpretive. The 

results of the study show that all respondents consider that the relationship with their patients, 

looks are important for care work and that it is desirable to strive for good and stable (bearing) 

relationships. The study also discusses what respondents call the difficulties in creating good 

relationships with the patient and also the risks that may be present when the aim is to create 

close relationships with their patients. 

 

Key words: Recovery, relationship work, supporting relationships, trust, needs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning      4 

     1.1 Bakgrund     4 

     1.2 Syfte och frågeställningar     5 

2. Tidigare forskning     5 

     2.1 Tidens betydelse     5 

     2.2 Kontakt utöver samtalsträffar/insatser   6 

     2.3 Den känslomässiga betydelsen i relationen   7 

     2.4 Det sociala samspelet    7 

3. Tolkningsram     8 

     3.1 Etik och makt inom vårdarbetet    8 

     3.2 Empowerment – motmakt och motivation   9 

     3.3 Bärande relationer     10 

          3.3.1 Relationsarbete med personer med en psykisk sjukdom   11 

          3.3.2 Relationers inverkan vid den läkande processen   11 

4. Metod      12 

     4.1 Val av metod     12 

     4.2 Litteratur     13 

     4.3 Urval      13 

     4.4 Insamling av data     14 

     4.5 Bearbetning av data och analysmetod   14 

     4.6 Etiska övervägningar    15 

     4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet   15 

5. Resultat      16 

     5.1 Arbetets grund på de olika avdelningarna   16 

     5.2 Relationsarbete – hur och varför?    17 

     5.3 Att skapa en bärande relation    18 

          5.3.1 Återhämtning – att uppfylla patientens behov  19 

          5.3.2 Svårigheter med att bygga en bärande relation  21 

     5.4 Relationsarbete, vilka risker finns det och skiljer sig synen på detta hos 

           omvårdnadspersonalen    22 

6. Analys      23 

     6.1 Etik, tillit och makt – viktigt eller oväsentligt i psykiatriomvårdnaden 23 

     6.2 Att våga mötas – motivation eller fall ner i djupet?  25 

     6.3 Relationens betydelse inom psykiatrivården   25 

7. Slutdiskussion      26 

     7.1 Att våga lita på förändring, tiden och två huvudmän  27 

     7.2 Jobba nära – en känslomässig betydelse?   28 

     7.3 Svårigheter kring bärande relationer    29 

 

Referenslista      30 

Bilaga 1      31 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund   

Vi möts av relationer dagligen, vissa påverkar oss mer än andra. Relationer till andra människor 

kan påverka hur vi som individer mår och även hur vi agerar i olika situationer. En bra relation 

kan få oss att exempelvis må bättre eller att orka mer. Hur kan då en bra och bärande relation 

påverka återhämtningen/tillfrisknanden hos en person med psykisk sjukdom? Och hur ser 

vårdpersonalen på denna typ av relation? 

     För att lättare kunna förstå bakgrunden till syftet med studien bör vi veta lite mer om 

psykiatrivårdens bakgrund. Synen på personer med psykiska sjukdomar samt arbetssätten har 

utvecklats under årens gång, framförallt genom psykiatrireformen 1995.   

    Psykiatrivården har genomgått många förändringar för att komma dit där vi står idag. Några 

korta exempel: enligt Bakk och Grunewald (1998) var det i början av 1900-talet vanligt att 

personer med psykisk störning ofta utvecklade ett flerproblematiskt beteende, detta på grund 

av flera års av institutionalisering, intag av olika mediciner och brist på förståelse för den 

psykiskt sjuka. Under denna tid betraktades även personer med psykiska sjukdomar som 

obildbara av psykiatrins företrädare, vilket bidrog till att allmänheten såg dessa personer som 

”samhällsvådliga” och ”socialt odugliga”. Utvecklingen blev att det byggdes många stora 

anstalter och vårdhem då man ansåg att de ”sjuka” inte kunde bo i det ”normala” samhället. 

Många hade föreställningar om att de ”sjuka” och ”sinnesslöa” utgjorde ett hot mot samhället 

vilket berodde att dessa personer ansågs vara exempelvis kriminella eller att ”sjukdomen” 

kunde smita. De benämndes ofta även som ”konstiga” eller ”inte som alla andra”. 

     Sjöström och Lindell (1994) nämner att det under mitten av 1900-talet fanns två 

huvudsakliga sätt att se på insatser för personer med psykiska problem, ett medicinskt och ett 

pedagogiskt. Enligt det medicinska synsättet var psykiska problem i grund och botten 

medicinska problem som kunde behandlas med somatiska insatser medan enligt det 

pedagogiska synsättet kunde sjukdomarna behandlas genom pedagogisk stimulans. Det senare 

synsättet började på 1950-talet att växa sig starkare och kritik började växa fram mot de stora 

anstalter som fanns och som oftast baserades på ett medicinskt perspektiv. Kritiken riktades 

främst mot hur vården utfördes, detta eftersom att synsättet utvecklades mot en mer förståelse 

för de sjuka.  På ett sätt går det att se att det medicinska synsättet lever kvar och formar vården 

för personer med psykiska problem och sjukdomar. Psykiatrin jobbar fortfarande med 

medicinering och diagnoser, men skillnaden idag mot förr är att vården anpassas efter varje 

person. Det finns även en mängd olika dagliga verksamheter och annat stöd där personalen 

arbetar pedagogiskt med patienterna. En stor förändring inom psykiatrin (och dess anstalter, 

mentalsjukhus och vårdhem) sjösattes i och med psykiatrireformen som trädde i kraft 1 januari 

1995. Nordén (2001) skriver att en av bakgrunderna till psykiatrireformen var uppkomsten av 

socialtjänstlagen 1982 som medförde att kommuner fick ett ökat ansvar för personer med 

psykiska problem. Ett av målen med reformen var att patienterna skulle få ett ökat inflytande 

över sin egen vård och sociala situation. Genom ökade möjligheter till gemenskap och 

delaktighet skulle även personernas livskvalité förbättras. Följderna av förändringen blev att 

ansvaret delades upp mellan kommun och landsting. Kommunen ansvarar nu för stöd, service 

och boende medan landstinget ansvarar för den medicinska delen av vården. Även de 

ekonomiska kostnaderna delades upp, något som under senare tid fått en del kritik då kommun 

och landsting inte alltid är överens om vem som ska bekosta vården vilket i somliga fall fått 

konsekvensen att vård uteblir (Nordén, 2001).  

      Som tidigare nämnts går det att se de att båda tidigare nämnda synsätten kring personer med 

psykisk sjukdom lever kvar, dock under andra former. Det medicinska synsättet präglas av en 

vård som anpassas efter olika diagnoser och det pedagogiska synsättet kommer till uttryck 

genom de olika dagliga verksamheter som finns runt om i landets kommuner. Oavsett vilket 
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synsätt personalen arbetar efter ingår de mer eller mindre i en relation med patienterna. Vi kan 

således fråga oss hur personalen betraktar denna relation och är den avgörande för framgången 

i behandlingen? Anses stabila och bärande relationer ha någon inverkan på omvårdnad av 

patienten enligt omvårdnadspersonal inom psykiatrin eller anses den vara obetydlig? 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och få reda på hur anställda inom psykiatrin ser på 

relationens betydelse för att öka patienters chans till återhämtning/tillfrisknande. Studien syftar 

även till att lyfta fram hur respondenterna anser att de jobbar för att uppnå bra relationer till 

patienterna på sin avdelning. Jag har valt att basera min studie på ett antal personer (åtta) som 

arbetar inom psykiatrisk vårdavdelning i en mellanstor stad. 

   De frågeställningar jag kommer att besvara är följande:  

 Hur ser vårdarna på relationen till deras klienter/patienter?  

 Hur jobbar man med relationsarbetet inom psykiatrin? Används någon speciell metod 

eller modell? 

 Hur anser personalen att de arbetar i relationerna till sina patienter för att främja dennes 

utsikter till återhämtning/tillfriskning? 

  

 

2. Tidigare forskning 
Till den tidigare forskningen har jag valt att använda mig av tre stycken forskningsstudier som 

är gjord av två forskare med stor kunskap kring ämnet återhämtning. De har gjort 

forskningsstudier både nationellt och internationellt kring området som berör studien. De 

forskningsstudier jag kommer utgå från handlar båda om relationsarbete för att få till stånd en 

återhämtning hos patienten. Anne Denhov och Alain Topor är just nu gästforskare inom socialt 

arbete vid Stockholms universitet och har båda skrivit böcker om hjälpande relationer samt 

även böcker kring psykiatrivården. 

 

 

2.1 Tidens betydelse 
Topor och Denhov (2012) har i sin forskning kommit fram till att tiden är en viktig faktor för 

att kunna skapa en arbetsallians, det vill säga en bärande relation. De menar att detta kan vara 

ett problem just eftersom tid är något som man sällan har gott om inom psykiatrivården, då 

kanske främst på grund av de administrativa regler och rutiner som finns. Dock så finns det 

enligt forskarna tillräckligt med tid för att kunna skapa en bra hjälpande relation. De ger 

exempel på detta med hänvisning till en patient som säger att han/hon först inte gillade sin 

omvårdare/kurator men efter ett tag ökade förtroendet från patientens sida och en bra relation 

började byggas, detta för att det tar tid att lära känna någon.  

     Att jobba tillsammans under en längre period gör det möjligt för både patient och 

professionell att lära känna varandra, något som kan bero på att man (kanske främst som patient) 

då hinner visa upp flera sidor av sig själv, sidor som förhoppningsvis blir accepterade i sitt 

sammanhang av den professionelle. Detta kan i förlängningen göra att patienten upplever att 

den professionelle förstår honom/henne bättre, inte bara som patient utan också som en 

människa med förmågor att klara av olika saker i livet – vilket är en grund för att kunna skapa 

ett bra samarbete (Topor & Denhov, 2012). 

     Topor och Denhov (2012) har i sin studie även kommit fram till att tiden på ett samtal eller 

en träff inverkar på hur relationen mellan patient och professionell utvecklas. I detta fall syftar 

de inte bara på de tidsramar som finns utan också hur den professionella förhåller sig till tiden. 

Om en professionell uppvisar att han/hon tänker på tiden eller på annat sätt visar att denne har  
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någon form av tidsschema att förhålla sig till så kan detta påverka patienten på ett negativ sätt. 

Ett exempel som de ger om detta handlar om en patient som benämner en professionell med 

dennes arbetstitel (negativt) istället för med vederbörandes förnamn (positivt), vilket patienten 

hade gjort vid en tidigare samtalskontakt med en annan professionell. Författarna menar att 

detta beror på hur patienten upplever att tiden används under samtal eller andra insatser och att 

de känner sig bekväma om personalen inte räknar minuterna under dessa samtal. 

     Topor och Denhov menar (2012) att tiden man spenderar i en relation även har betydelse för 

kvantiteten som bör finnas och för etableringen av en hjälpande relation. Genom intervjuer med 

patienter har forskarna kommit fram till tre aspekter som intervjupersonerna ansåg viktiga för 

att kunna skapa en bra relation: vart i livet man möts (känslomässigt, livserfarenhet och 

livssituationen som den är i dagsläget), den professionelles uppmärksamma närvaro och 

upplevelsen att man fanns i den professionelles tankar även mellan träffarna. 

 

 

2.2 Kontakt utöver samtalsträffar/insatser 
Topor och Denhov (2012) påtalar i sin forskning om situationer mellan samtalstillfällena som 

kan ha en avgörande betydelse för arbetsrelationen mellan patient och professionell. De menar 

att det kan uppstå situationer eller händelser mellan dessa träffar som kan göra att patienten får 

behov av att uppsöka hjälp. Detta måste då i vanliga fall ske via en akutmottagning eller 

liknande. Dock så påtalar forskarna här att många patienter inte gör det just på grund av de inte 

känner sig motiverade till detta, även om det kanske skulle vara nödvändigt. I fall som dessa 

skulle det underlätta för patienten om denne fick träffa en professionell som han/hon har träffat 

tidigare och som denne har förtroende för. Det finns patienter som haft kontakt, antingen via 

telefon eller ansikte mot ansikte, med deras samtalsperson mellan de ordinarie samtalstillfällena 

och dessa personer uttrycker att de kunde tala med dessa personer om allt som rörde sig i deras 

liv. Patienterna kände sig fria och det blev som att de fick en form av ”supportterapi” vilket gav 

patienterna en ”boost” framåt i behandlingen/återhämtningen. 

     I forskningen har Topor och Denhov (2012) kommit fram till att kontakt som sker via telefon 

eller att den professionella skickar ett kort eller brev (indirekt kontakt) på dennes eget initiativ 

har en betydelse för relationens art. Det kan vara för att han/hon funderar eller är orolig över 

någonting i patientens situation eller bara för att höra av sig och fråga ”hur mår du idag”. 

     Även den kontakt som sker efter avslutad behandling kan vara avgörande för hur bra 

behandlingen blir i längden enligt Topor och Denhov (2012). Efter avslutad behandling upphör 

oftast kontakten mellan den professionelle och patienten och i och med detta så avslutas 

relationen. Forskarna menar att en fortsatt relation efter avslutad behandling kan främja att ett 

återfall till tidigare problematik uteblir. Dom menar att relationen inte behöver bygga på tät 

kontakt varje vecka eller ske genom fysiska möten ansikte mot ansikte – att höras via mejl eller 

telefon kan vara mer än nog. Det handlar om att den professionelle följer upp personen och att 

patienten känner att det finns något mer än endast en behandlande relation, exempelvis i form 

av ömsesidig respekt och omsorg. Forskarna har varit i kontakt med patienter som upplevt 

denna form av respekt och dessa berättar att relationen som uppstår mellan dem och den 

professionelle dock aldrig kan bli på en riktig vänskapsnivå, detta eftersom den professionelle 

varit med i vården av personen från första början. 
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2.3 Den känslomässiga betydelsen i relationen 

Betydelsen som den sociala dimensionen har i relationen är något som Denhov (2000) tar upp 

i resultatet av en studie. Med detta menas att den sociala aspekten i behandlingen gör det möjligt 

för patienten att lära känna sin behandlare och behandlaren att lära känna sin patient vilket 

gradvis gör att förtroendet dem emellan ökar, vilket också är en grund för att en hjälpande 

relation ska ge god effekt. De menar att en stabil och bra hjälpande relation kan ha en 

välgörande effekt på svåra psykiska sjukdomar. I resultatet redovisar de en patient som berättar 

om detta och som säger att genom att ha träffat vårdnadspersonal som han/hon känner sedan 

tidigare och känner sig trygg med har svåra psykoser uteblivit. 

     I en relation där patient och professionell känt varandra under en längre tid minskar risken 

att patienten inte berättar vissa saker på grund av rädsla att bli missuppfattad. Denhov och Topor 

(2011) menar att när en relation har pågått under en längre period så etableras en grund hos 

både patient och professionell. Denna grund gör att man kan dra väl grundande slutsatser utifrån 

det den andra personen berättar, vilket gör att känslan av risk för missförstånd minskar. 

     Känslan hos patienten av att den professionelle alltid finns till hands eller alltid går att nå är 

viktig enligt Denhov och Topor (2011). De menar att denna känsla kan vara en bidragande 

faktor till återhämtning och andra välgörande effekter som exempelvis ökad självkänsla eller 

trygghet och tillit. En patient de intervjuat berättar att känslan av att alltid ha någon att vända 

sig till, att man har en person som fungerar som en fast knutpunkt i livet inger en stark 

trygghetskänsla. 

     Det känslomässiga klimatet inom relationen är en av de viktigaste faktorerna för att en 

hjälpande relation ska kunna uppstå överhuvudtaget. Personkemin är en avgörande faktor här 

och patienterna menar på att när de känner att de har möjlighet att välja att prata med den person 

som de känner att de vill gå till så mår de mycket bättre. Några patienter beskriver sina möten 

med den professionelle som en upplevelse av omedelbar förbindelse – personkemin kändes rätt 

på en gång. Denna känsla gör det möjligt att skapa en bra arbetsrelation med positiva 

förväntningar hos båda parter (Denhov & Topor, 2011). 

     En del patienter beskriver den nära relationen som en ”nästan vänskapsrelation” enligt 

Denhov (2000). Forskaren tror att detta kan vara en förklaring till varför den professionelle har 

varit hjälpfull. Känslan av att ha en ”nästan vänskapsrelation” grundar sig i att det finns både 

likheter och skillnader i en relation med en vän respektive med en professionell. Skillnaderna 

som tas upp är bland annat att patienterna inte behöver oroa sig över den professionelles egna 

problem, den professionelle måste förhålla sig professionellt och denna person har sekretess 

och är dessutom inte involverad i patientens privata sociala nätverk. Patienten känner även att 

den professionelles tålamod kan vara oändligt och att patienten kan lägga över mer av sina 

känslor, tankar och problem på hjälparens axlar jämfört med vad man kan göra med en vän. En 

annan sak som forskarna tar upp är att den professionelles kunskap utgör en skillnad mellan 

vänskapsrelationen med en personlig vän och relationen med den professionelle, vilket också 

kan vara en bidragande orsak till att den professionelle kan hjälpa patienten. 

 

 

2.4 Det sociala samspelet 
Genom intervjuer har Denhov och Topor (2011) påvisat att patienterna förutom sina 

psykiatriska symptom även ofta har problem med självförtroendet, har en negativ bild av sig 

själva, en känsla av att vara värdelös och har skamkänslor över att vara psykiskt sjuk och för 

att man inte kan ta hand om sig själv. Många kan uppleva ångest över att ha kontakt med 

psykiatrin och även känna en tudelad stress: stress över att först ta kontakt med psykiatrin och 

stress över att vara psykiskt sjuk. Att de professionella då behandlar patienten som en vanlig 

människa och inte som en psykiskt sjuk person – och även lyckas förmedla detta till patienten 

är en viktig del i det sociala samspelet. Genom det sociala samspelet kan patientens skam och 
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skuldkänslor minska och deras negativa attityd till sin sjukdom förändras, något forskarna tror 

är en viktig del i återhämtningen. 

     Denhov och Topor (2011) menar att detta att bara att ha någon att prata med är viktigt för 

patienterna och samtalen i sig själva kan vara en del av återhämtningen. I en hjälpande relation 

är den professionelle en samtalspartner, någon som kan reda ut saker och ting. Om den 

professionelle är en bra lyssnare, är aktiv, ställer frågor och kommenterar olika saker och vill 

veta mer så kan man få till stånd ett bra samspel mellan patient och professionell. Detta är även 

något som patienterna påtalar.  

     Det är viktigt att den professionelle kan lyssna av och känna in stämningen om vilken roll 

han/hon bör ha som lyssnare i relationen. I ett bra samspel mellan patient och hjälpare fungerar 

detta oftast väldigt bra och patienten kan känna att han/hon får det utrymme som behövs under 

samtalet. Ett bra samspel handlar även om att patienten känner att den professionelle är 

närvarande både fysiskt och psykiskt, är fokuserad och uppmärksam och framför allt att tiden 

används på patients villkor. För att förklara hur viktigt detta är så tar forskarna upp ett exempel 

med en patient som inte upplevde detta. Patienten kände sig då stressad och fick nästan panik, 

något som man inte ska göra i ett möte med en professionell. Patienten ifråga tror att en stor del 

av dennes reaktioner berodde på hur han/hon blev bemött, ett bra bemötande gör att man som 

patient känner sig avslappnad från början (Denhov & Topor, 2011).  

 

 

3. Tolkningsram 
 

3.1 Etik och makt inom vårdarbetet 
Enligt Akademikerförbundet SSR (2010) kan man i arbetet med människor bli tvungen att fatta 

beslut grundat på etiska bedömningar, exempelvis kan det vara bedömningar som har stor 

betydelse för andra personers liv. Inom allt fler yrkesområden förstår man mer och mer värdet 

av att ha en etisk kod och med detta även etiska reflektioner och riktlinjer för arbetet. Avsikten 

med den etiska koden är att skapa insikt om etiska normer för arbetet samt att öka 

uppmärksamheten på etiska problem som kan uppstå. Akademikerförbundet SSR (2010) menar 

att det är en viktig kompetens att som professionell kunna föra etiska resonemang och göra 

etiska bedömningar och det är den etiska koden som är vägledande för dessa. En etisk kod 

bidrar även till att stärka yrkesidentiteten. Koden har både en symbolisk och vägledande roll 

och även ett värde för den organisation man arbetar inom. 

     Med hjälp av den etiska koden kan viktiga teman diskuteras som inte finns reglerade via 

lagar och författningar. Det kan exempelvis handla om bemötande och vilken grundinställning 

man ska ha till varje individ samt vilka etiska personegenskaper som är önskvärda inom yrket 

(Akademikerförbundet SSR, 2010). Detta är en viktig del inom vården och psykiatrin då man 

ibland måste fatta vårdbeslut som rör personens bästa mot deras egen vilja, exempelvis beslut 

som faller under Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

     En princip som är viktig inom etiken är, enligt Akademikerförbundet SSR (2010), sättet vi 

ser människor på – vår människosyn. Akademikerförbundets ståndpunkt utgår från att alla 

människor har samma människovärde. Med detta menas att alla människor bör ges samma 

respekt, omsorg och inflytande. Saxon och Bernström (1998) menar att vår människosyn styr 

vårt val av behandling och omvårdnad av andra personer.  

   Etik beskriver Saxon och Bernström (1998) som inställningen och värderingen bakom våra 

handlingar och reflektioner över vad som är rätt eller orätt. Inom vården arbetar personalen 

mycket efter etiska normer, vilka fungerar lite som regler för tänkandet och handlandet kring 

vad som är för patientens bästa. Mot bakgrund av detta bör all nyanställd personal få möjlighet 

och tillfälle att ta ställning till de tankar som en handling kan väcka vid ett vårdingripande. Det 
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är bra att ha i åtanke att våra egna etiska ställningstaganden ingår i en process som ständigt kan 

förändras allt eftersom vi mognar eller skaffar nya livserfarenheter. 

    Thorsen (2008) påpekar att inomprofessionellt vårdarbete inbegriper ett etiskt perspektiv för 

att kunna uppmärksamma det ansvar och den makt vårdaren har i förhållande till patienten och 

de anhöriga. Den relation som finns mellan vårdaren och patienten och/eller anhöriga är oftast 

asymmetrisk vilket medför att det är viktigt att vårdaren reflekterar över när olika former av 

makt kan vara rättfärdigt ur ett etiskt perspektiv. 

     En form av makt som Thorsen (2008) tar upp och som är central för denna studie är så kallad 

faktamakt. Han menar att den professionelle vårdaren har ett försprång gentemot patienten när 

det gäller kunskaper som berör exempelvis olika psykiska störningar och hur dessa behandlas 

på bästa sätt. I fall där det saknas tillit till vårdaren från patientens håll kan en konflikt uppstå 

och situationen kan då upplevas som maktutövning utifrån patientens perspektiv. Dock utgör 

den ökade tillgången på information via exempelvis internet att allt fler patienter/anhöriga kan 

ifrågasätta de professionella vårdarnas faktamakt.  

     Inom psykiatrivården kan fysisk makt förekomma, exempelvis ifall en patient bedöms vara 

tvångsinskriven på en avdelning eller som vid kroppslig fysisk makt, att ligga bältad. Att vara 

utsatt för fysisk makt kan enligt Thorsen (2008) upplevas påtagligt av patienten. I sådana fall 

sker mötet i en fysisk miljö på vårdarens ”hemmaplan” som denne är välbekant med. Vidare 

kan val av klädsel, möbler eller komplicerade apparater upplevas som en form av fysisk makt.   

     Inom alla yrken medför mer makt ett ökat ansvar. Inom vården leder maktmedvetenheten, 

förhoppningsvis, till ett ökat ansvar vid vårdmötena. Vårdaren har här ett meransvar, framför 

allt när det gäller det sociala ansvaret, alltså ansvaret utåt för samhället och dess invånare som 

alla har rätt till bra vård. Detta kan medföra att vårdaren hamnar i situationer där etiska 

överväganden är nödvändiga för att kunna fatta rätt beslut när det gäller vilka maktformer som 

ska användas, när de ska användas och i vilket syfte. Detta gäller även vid förslag om vård, då 

vårdaren har mer kunskap om olika behandlingsformer vilket ger ett ökat ansvar hos vårdaren, 

i detta fall läkare/psykologer, att bedöma vilken vårdform som passar patienten bäst (Thorsen 

2008). 

 

 

3.2 Empowerment – motmakt och motivation 

Empowerment är en metod som idag används inom det sociala arbetets olika 

verksamhetsområden. Enkelt uttryckt är tanken med detta att främja brukarmedverkan och att 

öka klienters/brukares/patienters makt över sig själva. Empowerment beskrivs ofta som hjälp 

till självhjälp, dvs. som en slags metod där professionella ger klienten/brukaren/patienten 

verktygen som krävs för att kunna ta hand om sig själv. Personen ifråga måste således göra 

jobbet på egen hand, den professionella fungerar mer som ett stöd och ett bollplank att bolla 

tankar och idéer med (Askheim & Starrin, 2007).  

   Brukarmedverkan utgör en viktig del av empowerment, vilket beror på att båda begreppen 

syftar på insatser som vidtas för att stärka individens position inom välfärdssektorn. Skillnaden 

mellan begreppen är att brukarmedverkan definieras i förhållande till samhällets 

välfärdstjänster medan empowerment också omfattar en individs förhållande till samhället mera 

allmänt (Rönning, 2007).  

     Askheim (2007) beskriver hur empowerment kan användas för att etablera motmakt till "det 

dåliga". Med detta menar Askheim att man med denna form av empowerment i teorin lägger 

stor vikt vid sambandet mellan den enskilda individens livssituation och de samhälleliga och 

strukturella förhållandena. Utgångspunkten är att stärka individen på ett sådant sätt att denne 

får kraft att själv förändra sina livsvillkor och ta sig ur den situation som  
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orsakar att han/hon befinner sig i en svag och maktlös position. Det handlar om att få igång 

processer eller aktiviteter som kan användas för att förstärka individens självkontroll, något 

som resulterar i ökat självförtroende, bättre självbild samt ökade kunskaper och färdigheter. 

Man vill hjälpa individen att häva de blockeringar som hindrar personen från grundläggande 

målsättningar som jämlikhet, rättvisa och kontroll.    

     Tengqvist (2007) tar upp ett exempel om hur empowerment kan fungera som motivation 

utan att man behöver göra så mycket som hjälpare. Hon menar att det handlar om att ge 

människor chanser i livet, att man berättar vad som krävs av dem och sedan ser till att de har 

verktygen att klara av det, exempelvis om en patient behöver komma i kontakt med någon 

avdelning eller verksamhet så kan man ta fram numret, ge dom en telefon men låta dom ringa 

samtalet på egen hand. Det gäller också att man inte ifrågasätter utan att man istället har en 

välkomnande och accepterande attityd, att man tar hänsyn till det som patienten vill i det här 

fallet och att man lär dem söka i sig själva för att hitta sina "friska delar". Författaren menar 

också att det handlar om att kunna möta patienterna där de befinner sig i livet, att man uppvisar 

ett förtroende och att man bidrar till att hos patienten skapa en känsla av att vara värdefull. 

Genom att motivera folk till att utvecklas jobbar med empowerment, något som författaren 

påpekar.  

     Att kunna se alla människor som kapabla om de bara ges rätt förutsättningar är enligt 

Tengqvist (2007) något som är viktigt om man vill använda empowerment som motivation 

inom verksamheter. Inom klientgrupper som ibland betecknas som "utsatta" är det vanligt att 

hjälplöshet, maktlöshet och tvivel på sig själv är något som tagit över personernas liv. 

Hjälparens roll blir att ”avlära” dessa känslor så att personen kan ta sig framåt i livet, att ta eget 

ansvar och göra saker på egen hand. 

           

 

3.3 Bärande relationer 
Bärande relationer är något som, enligt Saxon och Bernström (1998), tar tid och tålamod att 

bygga upp. Det första mötet är betydelsefullt för hur relationen byggs upp. Det går aldrig att 

förutse vad som sker vid ett möte mellan människor, men en viktig punkt för att få till stånd en 

bärande relation är att se den andre personen. För att kunna skapa en bärande relation krävs fyra 

saker: närhet, ansvar, kontakt och kontinuitet.  

      Närheten är det som skapar relationens känslomässiga bas och kan definieras genom det 

minimum av trygghet som krävs för att det ska gå att bygga en meningsfull relation. Tryggheten 

skapas genom den kontinuiteten som bör finnas i relationen och även genom kontakten med 

andra människor, fler positiva kontakter ökar trygghetskänslan hos personen ifråga. Genom att 

frånta den psykiskt sjuka allt ansvar för sin egen situation minskar chansen för att återgå till ett 

självständigt liv. Det är därför viktigt att den professionelle låter den sjuke att behålla ansvaret, 

dock kan det ibland krävas att den professionella tar över ansvaret i en särskild situation, det 

viktiga då är att komma ihåg att lämna tillbaka ansvaret.  

     Som tidigare nämnts tar det tid att bygga upp en bärande relation vilket man som 

professionell bör vara medveten om. En person med psykisk sjukdom kräver ofta att personalen 

är tålmodig och uthållig sitt arbete för att skapa bra kontakt och kontinuitet i relationen samt att 

de finns till hand vid upprepade tillfällen. 
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3.3.1 Relationsarbete med personer med en psykisk sjukdom 
Att skapa ett bra relationsarbete tillsammans med personer som har någon form av psykisk 

sjukdom är inte alltid helt problemfritt och det kan krävas en hel del av den professionelle. Ett 

problem som Saxon och Bernström (1998) tar upp är att personer som har en psykisk sjukdom 

ofta lägger mycket kraft på att hålla avstånd till andra personer, ofta på grund av dåliga 

erfarenheter från tidigare i livet. En viktig del att börja med för att kunna bygga en bra relation 

är att man ser den ”sjuke”. Som personal bör man kunna möta den andre som han/hon är och 

samt dennes behov. Detta kan bli en prövning då det krävs en del mod från den professionelle 

att kunna möta den andres besvikelser från tidigare. Det är därför viktigt att fokusera på målet 

med relation vilket enligt författarna är att den psykiskt sjukes känsla av ensamhet, isolering 

och hjälplöshet ska minska.  

     Den bärande relationen mellan en professionell och en psykisk sjuk bygger enligt Saxon och 

Bernström (1998) på att man vågar ”komma nära”, på att skapa en trygg känslomässig bas. Den 

arbetsrelation som därigenom skapas innehåller ett oskrivet avtal om ett gemensamt arbete som 

på sikt ska kunna hjälpa den psykiskt sjuke att på egen hand kunna lösa sina problem. 

Relationsarbetet ska enligt författarna hjälpa den ”sjuke” att utveckla sin egen förmåga att 

hantera livet och dess dagliga rutiner, vilket på längre sikt skapar förutsättningar till egenvård.  

 

 

3.3.2 Relationers inverkan vid den läkande processen 

Flygare (2008a) skriver att det inom behandlingsforskningen finns en rad olika studier som 

påvisar att personer med svåra psykiska störningar kan bli bättre. Till följd av professionella 

insatser kan symptombilden reduceras eller i vissa fall även försvinna helt, funktioner och 

färdigheter kan utvecklas i en positiv riktning. Relationer som präglas av jämlikhet, ömsesidig 

respekt, tillit m.m. tycks vara särskilt betydelsefulla för patienters återhämtning. Collins (2004) 

tar upp att en central del inom psykiatrin för återhämtning är relationens betydelse. Den 

emotionella atmosfären är ett viktigt inslag i det terapeutiska arbetet med personer som har en 

svår psykisk störning. De emotionella band som kan uppstå mellan patient och personal – eller 

mer precist de emotionella energier som skapas hos parterna till följd av interaktioner som 

tillgodoser grundläggande mänskliga behov (se nedan) är viktiga då dessa dels fungerar som 

drivkraft till handlingar dels organiserar och samordnar tankeprocesser.   

     I en relation kan man arbeta för att tillgodose en persons grundläggande mänskliga behov, 

även kallad transaktionella behov. Det finns fem olika påtalade typer av behov som vi 

människor behöver uppfylla för att må psykiskt bra (Turner, 2002, i Flygare, 2008b). Dessa är: 

 Ett behov av att bekräfta självet  

 Ett behov av att få ut något som man anser givande i relation med andra 

 Ett behov av grupptillhörighet 

 Ett behov av tillit/förtroende 

 Ett behov av att ”fakticitet”, vilket beskrivs som ett behov av att vara förankrad i en 

gemensam verklighet 

 

Ovanstående behov kan endast tillgodoses genom olika slags sociala interaktioner, även i så 

kallade interaktionsritualer som utspelar sig mellan patient och vårdgivare inom en 

behandlingsrelation. En särskild form av interaktionsritualer går under beteckningen läkande 

relationer, ett begrepp som Flygare (2008b) utvecklat för att analysera hur sociala relationer 

kan bidra till återhämtning hos människor som diagnostiserats med svåra psykiatriska 

störningar/sjukdomar. För att få tillstånd en läkande relation krävs bland annat fysisk närvaro 

och närhet, vilket är viktigt för att personerna i relationen ska kunna läsa av och respondera 

varandras kroppsspråk. Det krävs även någon form av avgränsning mot omvärlden. På 

behandlingshem sker behandlingen ”bakom stängda dörrar” vilket gör att behandlingen kan 
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pågå ostört och utan insyn från utomstående. Avgränsningen ökar känslan av grupptillhörighet 

hos den sjuke, det vill säga känslan av ett "vi". Vidare förutsätter läkande relationer delad 

uppmärksamhet, att parterna uppmärksammar varandra som personer.  

     Det är viktigt att sätta den sjuke i fokus och att hitta ”gemensamma symboler” för att 

underlätta kommunikationen med patienten. Symboler används också av patienter för att 

markera förstärkta sociala band, exempelvis i form av dikter, teckningar eller fotografier. Något 

som skulle kunna kallas ledord för att få till stånd en läkande relation är ömsesidighet, respekt 

och tillit. Dessa komponenter gör sig gällande hela tiden under en behandlings- och 

återhämtningsprocess. Föreligger dessa komponenter i relationen mellan patient och behandlare 

bidrar det till att stärka patientens emotionella engagemang i sin egen tillfriskningsprocess 

(Flygare 2008a). 

 

 

4. Metod  

 
4.1 Val av metod 

Då studien syftar till att undersöka hur olika personer inom psykiatrivården ser på relationen 

mellan vårdare och klient är intervjupersonernas egna upplevelser centrala i detta sammanhang. 

Detta motiverar att studien grundas på en kvalitativ metod. Bryman (2011) skriver att kvalitativ 

metod bäst tillämpas när man vill undersöka ett fenomen med utgångspunkt i den förståelse 

som finns i den sociala verkligheten och som personer skapar i en viss miljö. Detta anser jag 

stämmer överens med syftet för min studie då det är psykiatripersonals upplevelser av 

klientrelationer i en verklig (sjukhus)miljö som står i fokus.  

     Utifrån metodologisk synpunkt har jag utgått från en modell för den kvalitativa 

forskningsprocessen som Bryman (2011) presenterar. I modellen delas forskningsprocessen in 

i sex olika stadier som var och en behandlar viktiga delar för att få till en bra forskningsdesign, 

se figur 1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: modell över den kvalitativa forskningsprocessen 
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Figur 1 

Modellen beskriver på ett bra sätt de olika stegen som studien är uppbyggd på. Bryman (2011) 

menar att varje del i modellen är viktig för att kunna uppnå en bra slutprodukt.  

   Jag har under studiens gång skrivit om och omformulerat syftet/frågeställningarna då dessa 

har förändas under tiden jag bearbetat den data jag samlat in, och vilket även enligt figur 1 är 

vanligt förekommande vid kvalitativ forskning. Det har också medfört att jag fått samla in mer 

data som jag ansåg vara nödvändigt för att kunna arbeta fram mina slutsatser. Bryman (2011) 

menar att denna modell är formad delvis utifrån grounded theory, framför allt i det avseendet 

att samla ytterligare data efter att en förta insamling och bearbetning skett. Det betyder att även 

min studie har inslag av grounded theory. 

 

 

4.2. Litteratur 

Den litteratur jag valt att använda mig av i min studie är främst hämtad via Örebro Universitets 

bibliotek men även via min handledare som hjälpt till att hitta böcker som ansetts vara passande 

till min studie. Jag har framförallt valt litteratur som belyser vikten sociala 

relationers/interaktioners betydelse inom vården. När det gäller tidigare forskning har jag valt 

att använda tre olika forskningsstudier av författare som tidigare gjort ett flertal studier (både 

på nationell och internationell nivå) inom området som jag valt att rikta in mig på. 

     För att hitta de forskningsstudier jag använt mig av i studien har jag använt mig av olika 

söktjänster via biblioteket på universitet. Jag har använt mig av sökord som ” psychiatry care” 

” healing relationships” ”healing relationships in psychiatry care” ” recovery by supporting 

relationships” “social relationships” och “recovery from mental illness”. Att dessa sökord 

användes var för att ringa in det området jag ville studera, dock så märkte jag att jag var tvungen 

att precisera mig i min sökning då resultaten av sökningen var överväldigande. Slutligen sökte 

jag på ”healing relationships in psychiatry care” och valde att endast söka bland 

forskningsartiklar publicerade efter 2008 då jag ville ha forskning som fokuserade på 

psykiatrivården och dess relationer som de ser ut idag. De forskningsstudier jag valt att ta med 

har ett fokus på relationens betydelse mellan professionell och klient inom psykiatrivården. 

Större antalet forskningar som påträffades vid sökningen var inriktade antingen på 

arbetsrelationen inom personalgruppen eller inom patientgruppen och uppfyllde därmed inget 

större syfte för min studie. 

 

 

4.3 Urval 

För att uppfylla syftet med studien har jag valt ett målstyrt urval kombinerat med en form av 

snöbollsurval. Om målstyrt urval skriver Bryman (2011) att det är ett icke-sannolikhetsurval, 

alltså en typ av urval där forskaren inte har som syfte att välja deltagare på ett slumpmässigt 

sätt (för att forskaren inte har ambitionen att generalisera det empiriska resultatet). Syftet med 

ett målstyrt urval är att på ett strategiskt sätt välja ut deltagare som är relevanta för forskningens 

syfte och frågeställningar, i mitt fall personer som är verksamma inom psykiatrin. För att 

komma i kontakt med mina intervjupersoner har jag använt mig av två personer som jag sedan 

tidigare är bekant med och som är verksamma inom två olika avdelningar inom psykiatrin i en 

mellanstor stad. Dessa två kontaktpersoner har tillfrågat andra om de vill delta i min studie, det 

är detta förfarande som jag kallar för ett slags snöbollsurval. Bryman (2011) menar att ett 

snöbollsurval är när man har kontakt med ett antal personer som är relevanta för studien och att 

dessa i sin tur tar med fler personer som deltar i studien. Mina två kontaktpersoner har således 

deltagit i studien. 

     Jag valde att ha med åtta stycken (det var dock önskvärt med fler men tiden och svårigheter 

med att få personer att ställa upp gjorde att antalet hamnade på åtta) personer i min studie och 

jag valde även att ha tre kriterier på dem som deltog i intervjun, dels att de skulle vara över 20 
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år eftersom jag såg det som önskvärt att man har tidigare erfarenheter i livet dels att man jobbar 

med daglig patientkontakt och även att man varit verksam inom psykiatrin under en längre 

period än två år, detta eftersom att jag vill att intervjupersonerna har jobbat med 

patientrelationer under en längre tid för att kunna stärka erfarenheten av hur de fungerar. 

Intervjupersonerna har även kommit från två olika yrkesgrupper, dels sjuksköterskor och dels 

undersköterskor. Jag ansåg att detta inte skulle utgöra en betydande skillnad för studiens resultat 

då båda yrkesgrupperna jobbar med daglig patientkontakt, vilket var ett av kriterierna för att 

kunna delta. Från början var dock syftet att intervjua verksamma socionomer inom psykiatrin 

men då det var svårt att få kontakt med tillräckligt många som hade tid att ställa upp på studien, 

så valde jag att istället inrikta mig på sjuksköterskor/undersköterskor. 

 

 

4.4 Insamling av data 

Genom att intervjua personer som arbetar inom psykiatriavdelningar i en mellanstor stad har 

jag kunnat samla in materialet till min studie. För att kunna få så relevant data som möjligt 

gjorde jag en sammanställning av min tolkningsram i olika teman för att sedan kunna använda 

dessa teman i mina intervjuer. 

     Genom att ta fram olika teman kunde jag skapa en intervjuguide (se bilaga 1), några exempel 

på teman är tidigare erfarenhet inom psykiatrivården, hur de såg på vikten av att arbeta i bra 

relationer med patienten och hur kan bra relationer påverka en person med psykisk sjukdom? 

Min intervjuguide använde jag sedan i de semistrukturerade intervjuer jag genomförde. Bryman 

(2011) skriver att semistrukturerade intervjuer passar bra när man vill låta intervjupersonerna 

få en större frihet att utforma sina svar. Denna typ av intervju öppnar även upp en möjlighet att 

ställa frågor som inte står i intervjuguiden om det anses gå att återknyta till något som 

intervjupersonen sagt. Utifrån detta ansåg jag att semistrukturerade intervjuer passade mitt syfte 

då min studie avser att undersöka personers upplevelser av relationens betydelse för patienters 

återhämtning. 

     Deltagarna själva fick bestämma vart intervjun skulle genomföras och varje intervju tog 

mellan 35-50 minuter att genomföra. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas 

i sin helhet till en löpande text. 

  

 

4.5 Bearbetning av data och analysmetod 

Genom att bearbeta det transkriberade materialet från intervjuerna kunde jag ta ut olika teman 

som fanns som gemensamma nämnare, och sedan använda dessa teman som en form av 

underrubriker till resultatet. Varje intervju bearbetades var för sig och material togs ut för att 

sedan skrivas in under varje temarubrik till den kommande resultat delen. Varje del lästes sen 

igenom för att få till en flytande text, och rubrikerna slogs ihop och döptes om för att på ett 

bättre sätt spegla textens innehåll. Därefter skedde ytterligare en genomläsning för att säkra att 

inga onödiga upprepningar fanns. Viktiga citat har strukits under i det transkriberade materialet 

för att sedan lyftas fram i resultat delen, detta för att ge texten ytterligare bredd. 

     Till den kommande analysen användes tolkningsramens olika delar som strukturer för att 

skapa teman och underrubriker av det egna datamaterialet. Datamaterialet genomgicks i sin 

helhet uppifrån och ner för att lyfta ut olika delar som lades in under temarubrikerna i analysen. 

Därefter kopplades det egna sammanställda resultatet ihop med tolkningsramens data för att 

kunna genomföra en analys. Målet med att ha underrubriker som följde de teman som återfinns 

i tolkningsramen är att läsaren lätt ska kunna gå tillbaka i materialet i de fall detta är nödvändigt. 
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4.6 Etiska överväganden 
I min studie har jag valt att tillämpa de etiska principer som Bryman (2011) tar upp, principer 

som även reglerar forskningen i Sverige. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

     Kring informationskravet skriver Bryman (2011) att varje deltagare har rätt till information 

om studiens syfte, att de deltar frivilligt och att de har rätt att hoppa av studien om de önskar 

detta. De har även rätt till att innan få information om vilka moment som ingår i studien. Jag 

har således innan varje intervju berättat för intervjupersonen om studiens syfte, vilka typer av 

frågor som ingår och även att de har rätt att inte svara eller bryta intervjun. Detta har dock inte 

varit ett problem utan alla intervjupersonerna har fullföljt intervjun. Jag har dock inte gett 

information kring studiens teoretiska grund.  

     Enligt samtyckeskravet ska deltagarna delta frivilligt, de ska själva bestämma över sin 

eventuella medverkan. Då intervjupersonerna i min studie först blivit tillfrågade om de är 

intresserade av att delta innan de ombetts att ställa upp har jag på detta sätt tagit hänsyn till att 

de själva bestämmer om de vill vara med. Personerna har själva fått bestämma plats för 

intervjun. Samtycket till personernas deltagande har i varje fall inhämtats muntligen.  

     Konfidentialitetskravet bygger på att alla uppgifter kring de personer som deltar i studien 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket betyder att personuppgifter måste 

förvaras på ett sådant sätt att ingen kommer åt dem. Jag har i min studie valt att inte redovisa 

några namn från dem som deltagit utan alla namn är fingerade. Detta för att i möjligaste mån 

hindra andra från att få reda på vilka som deltagit och vilka som sagt vad.  

     Nyttjandekravet handlar om hur man får använda materialet man samlat in. Ett insamlat 

materialet får endast användas för att besvara en studies syfte och/eller frågeställningar. För att 

säkra detta har jag sett till att endast jag har haft tillgång till det insamlade intervjumaterialet. 

Det material som samlats in kommer att raderas när studien är klar.  

     En annan etiskt ståndpunkt som jag intagit är att inte nämna i vilken stad jag fått tag på mina 

intervjupersoner eller vilken form av psykiatriavdelning de arbetar på. Detta för att försvåra 

identifiering av deltagarna i studien. Jag har även valt att använda mig av information som inte 

går att spåra tillbaka till personerna ifråga (arbetsbeskrivningar eller detaljer om arbetsplatsen) 

och även uteslutit information som kan ge en negativ bild av arbetsplatsen då detta inte är 

nödvändigt för att uppfylla studiens syfte. 

 

 

4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga punkter inom forskningen då de används som verktyg för 

att kunna bedöma kvaliteten på forskningens resultat. Målet med studien har varit att eftersträva 

hög validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). Med detta menas att jag försökt försäkra 

mig om att studien undersöker det som den avser att undersöka samt att den har genomförts 

med ett tillförlitligt tillvägagångssätt (Bryman, 2011). Det är dock vanligast att begreppen 

validitet och reliabilitet används vid kvantitativ forskning medan man i kvalitativ forskning 

ibland använder begrepp som äkthet och tillförlitlighet eftersom sådana begrepp utgör bättre 

kriterier för att kunna bedöma erfarenheter som är personliga, något som är vanligt inom 

kvalitativ forskning.  

    Under studiens gång har ett kritiskt förhållningssätt tillämpats för att kunna öka 

tillförlitligheten i min studie. I detta fall har det inneburit att allt material som använts i studien 

har granskats flera gånger och jag har även låtit andra personer i min omgivning läst igenom 

studien för att på så sätt se till att studien inte styrs åt en viss riktning genom mina egna 

värderingar. Genom att skapa en intervjuguide skapades ett hjälpmedel för att hålla fokus till 

uppsatsens huvudsakliga ämnesområde vid genomförandet av intervjuerna, detta för att stärka 

validiteten i studien.  
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     Validiteten i intervjuer omfattar hur pass tillförlitliga respondenternas berättelser är och även 

vilken kvalité själva intervjun har. De utsagor jag inhämtat anser jag vara tillförlitliga eftersom 

jag valt att studera personers egna upplevelser och tankar kring ett specifikt område, nämligen 

anställdas upplevelse av hur man arbetar i relationer med patienten. Då frågorna i 

intervjuguiden berör de anställdas tankar eller upplevelser bedömer jag att de svarat utifrån sina 

egna tankar och inte utifrån det som de skulle kunna tro var önskvärt.  

     Reliabiliteten eller tillförlitligheten går att mäta genom olika delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet samt pålitligheten av studien (Bryman, 2011). Då studiens resultat i övervägande 

del uppfyller sitt syfte, nämligen att undersöka hur anställda inom psykiatrin ser på relationens 

betydelse för att öka patienters chans till återhämtning/tillfrisknande, går trovärdigheten att 

betrakta som god. Ett ytterligare steg som hade kunnat göras för att förstärka trovärdigheten var 

att resultatet hade kunnat återkopplats till respondenterna för att möjliggöra en feedback på 

huruvida tolkningen av intervjumaterialet är korrekt. Detta var dock inte möjligt på grund av 

tidsramen och därför utfördes transkribering av intervjumaterialet ordagrant. Citat har även 

lyftas fram för att ytterligare påvisa riktigheten i studien. Då studien är baserad på 

semistrukturerade intervjuer kan det finnas en viss grad av svårighet att få fram samma resultat 

igen. Detta beror på att under intervjutillfällena har det tillkommit uppföljningsfrågor för att i 

vissa fall komplettera frågorna i intervjuguiden. Pålitligheten i studien har jag försökt tillgodose 

genom att försöka ge läsaren en helhetsbild om tillvägagångssättet. Pålitligheten har även 

förstärkts genom att använda tidigare forskning som är relevant för studiens område. 

     Syftet har aldrig varit att generalisera resultatet i studien och därför består överförbarheten 

istället av att så noggrant som det är möjligt åter ge de olika delarna och tillvägagångssätten i 

studien. Detta bedömer jag är relativt väl genomfört vilket möjliggör att andra forskare kan 

jämföra resultaten. En studie med hög generaliserbarhet innebär att resultatet från urvalet kan 

generaliseras till en större population och andra kontexter än den/de i vilken studien har utförts 

(Bryman, 2011), alltså resultatet är talande för fler än de som deltagit i studien. I denna studie 

har åtta stycken anställda inom psykiatrin deltagit, det betyder således att studiens resultat inte 

speglar samtliga anställdas syn av relationens betydelse. Dock så har samtliga anställda inom 

psykiatrivården en yrkesutbildning som borde generalisera att anställda inom psykiatrin har ett 

liknande synsätt av patientvården. Går synsättet av patientvården att generalisera på samtliga 

anställda så borde även denna studies resultat till viss del att gå att generalisera till en större 

grupp anställda inom psykiatrin.  Detta eftersom att bärande relationer är en del av hur 

personalen ser på hur man arbetar inom omvårdnaden tillsammans med sina patienter. 

 

 

5. Resultat 
Resultatdelen har jag valt att dela in i olika kapitel för att på ett lättare sätt kunna spegla 

textens innehåll. Tanken är att de olika kapitlen ska gå hand i hand med varandra där första 

kapitlet redovisar arbetets bakgrund och det sista kapitlet berör risker och 

meningsskiljaktigheter kring personalens syn av relationsarbete.  

 

5.1 Arbetets grund på de olika avdelningarna 
För att öka läsarens förståelse för personalens arbetssätt har jag valt att inledningsvis kort säga 

något om grunden för arbetet på de olika avdelningarna, det vill säga i vilken mån särskilda 

teorier eller metoder formar personalens tänkande inom verksamhetens omvårdnad. Samtliga 

intervjupersoner påtalar att de inte har någon uttalad teori eller metod som de arbetar efter. Alla 

säger dock att de finns olika riktlinjer för olika händelser, exempelvis vid hot om våld eller vid 

inskrivandet av nya patienter, medan vissa lyfter fram ett lösningsfokuserat respektive 

motivationsgrundat arbetssätt – vilket på sätt och vis kan betraktas som metoder i arbetet med 

patienterna. En person som vi kan kalla ”Gunnar” uttalade exempelvis att de på deras avdelning 
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jobbar väldigt mycket lösningsfokuserat och med patienten i fokus. På frågan om de arbetade 

motivationsinriktat svarade samtliga intervjupersoner ja, och alla var även rörande överens om 

att detta är väldigt viktigt i deras arbete. ”Anna” nämner följande  

 

Om vi inte skulle jobba med motivationsarbete för våra patienter så anser jag att kvaliteten 

på omvårdnaden skulle minska. Varför? Jo för att om vi aldrig skulle motivera till en 

förändring skulle vi inte heller jobba för patienternas bästa i många fall. Att motivera 

behöver inte vara något som är jobbigt, ibland blir det faktiskt lite vad vi själva gör det 

till. 

 

På en avdelning har en stor del av personalgruppen fått gå en utbildning i Motiverande samtal 

(MI) för att kunna motivera sina patienter på rätt sätt. Det blev även påtalat att motivationen 

hos patienterna är något av en färskvara, vilket innebär att omvårdnadspersonalen ständigt 

måste vara "på hugget" för att kunna göra ett så effektivt motivationsarbete som möjligt.  

     Motivationsarbetet handlar, enligt mina intervjupersoner, till stor del om samtal, att man 

som personal lyssnar på patienten och att man finns tills hands. Det kan även handla om att göra 

mer handfasta saker för att motivera, ”Jenny” ger ett exempel på att få en person med paranoid 

personlighetsstörning att äta. Genom att hon åt från ena sidan av tallriken kunde patienten äta 

från andra sidan, denne kunde nämligen då se att maten inte var farlig och kunde äta den. 

”Matilda” påpekar att man för att kunna motivera en psykiskt sjuk person ibland behöver 

använda handfasta tidigare exempel från bra upplevelser i patientens liv. Patienten kan ha varit 

med om något bra som den vill återuppleva och då är det något som är bra att använda som 

motivation. Det blir ett bra och praktiskt exempel som patienten förstår. 

   Varje patient ska ha en egen individuell vårdplan innehållande mål för vården. Dock så 

påtalade några av intervjupersonerna att inte alla har detta, vilket oftast beror på att personen i 

fråga är på avdelningen för kort tid för att en vårdplan ska hinna uppföras. Vårdtiden hos 

patienten kan även avgöra hur utförlig vårdplanen är. 

 

 

5.2 Relationsarbete, hur och varför? 
För att uppnå målet med vården har varje patient insatser som anpassas efter individen, det kan 

vara samtal, medicinering eller dagliga rutiner och aktiviteter. På frågan om intervjupersonerna 

anser att man jobbar i nära relationer med patienterna för att uppnå målet med vården svarar 

samtliga ja. ”Linn” påpekar att relationen är en viktig del av omvårdnaden, utan den kan inte 

tillit och respekt för varandra uppstå. Det handlar även om att låta patienten vara delaktig i 

utformandet av relationen och bestämma hur arbetet inom relationen bör gå till. ”Matilda” som 

varit verksam inom psykiatrin i mer än fyra år säger 

 

En god vård bygger på att man som patient känner tillit till personalen och de som 

vårdar en. Om tilliten saknas så uppstår det problem med att ge en bra omvårdnad, det 

är därför tryggheten är viktigt. Sen är det viktigt att om en person ur personalgruppen 

inte passar ihop med en patient eller om en patient behandlar personalen illa ska dessa 

inte behöva jobba tillsammans.   

 

En bra arbetsrelation generar enligt samtliga deltagare en grund för att kunna ge patienten bra 

omvårdnad och det är även i arbetsrelationen som tilliten för omvårdnadspersonalen byggs upp. 

Genom intervjuerna kan jag se att det även är via en bra arbetsrelation som en bra 

samtalskontakt för patienterna skapas, vilket är en viktig del i arbetet med patientens 

återhämtning tillbaka till en ”normal” vardag.  
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     ”Jenny” som arbetat inom psykiatrivården i över 20 år påtalar att för att kunna uppnå en bra 

arbetsrelation med patienterna krävs det att man som omvårdare kan möta patienterna på den 

nivån som de befinner sig på, vilket kan vara en svårighet då alla patienter kan befinna sig på 

olika nivåer. Hon menar att det lätt blir så att ”man skjuter över mål”, vilket innebär att man 

ställer alldeles för höga eller låga krav på patienten om vad denne förmodas klara av på egen 

hand. Därutöver kan det naturligtvis även vara problematiskt att hitta rätt nivå när en person är 

svårt sjuk på grund av svår ångest eller psykos eller schizofreni.  

     En annan sak som framkommit under intervjuerna är att om man vill få till stånd en bra 

arbetsrelation med patienterna gäller det att omvårdnadspersonalen är bra på att läsa av 

patienterna i det avseendet hur man uppsöker kontakt, när man bör uppsöka kontakt och även 

se till att patienterna inte är ensamma i den mån det är möjligt. Dock påpekas att det är viktigt 

att ge varje patient det utrymme som den personen behöver, det måste dock vara i den mån att 

det inte drabbar vården. ”Sofia” menar att detta är ett bra exempel på ömsesidig tillit, att 

patienterna får sitt utrymme och att omvårdnadspersonalen kan respektera detta men ändå 

finnas nära till hands hela tiden ifall något inträffar.  

     På en av avdelningar säger intervjupersonen för att upprätthålla en bra relation och stämning 

med patienterna så gör man saker tillsammans med patienterna, det kan exempelvis röra sig om 

filmkvällar, pyssel eller andra gemensamma aktiviteter. ”Linn” tror att detta kan vara en orsak 

till att många av deras patienter vågar vara så öppna som de är mot personalgruppen och att de 

vågar komma och berätta saker som får dom att må dåligt, det kan vara allt från negativa 

biverkningar av mediciner till självmordstankar. Hon säger även att ”Många som lämnar oss 

känner att det har fått en helt ny syn på livet” och hon tror att en avgörande faktor är att 

patienterna och personalen får bra relationer till varandra.  

     Vid brist på en bra arbetsrelation så kan omvårdnadsarbetet av patienten drabbas på ett 

negativt sätt. Respondenterna menar att om relationen är dålig så kan inte tilliten och respekten 

för varandra byggas upp. Det framkommer även att det på grund av olika omständigheter kan 

vara svårt att få till en bra arbetsrelation. ”Amanda” påpekar att ibland kommer det in personer 

som inte vill ha någon hjälp och kan då bli utåtagerande både verbalt och fysiskt. ”Jenny” tar 

upp ett annat exempel på när det är svårt att få till en bra arbetsrelation och det är när patienterna 

inte alls kan se till sitt eget bästa. Hon berättar  

 

Ibland måste man som personal tyvärr göra saker som inte alltid är så lätt, till exempel vid 

tvångsvård eller när vi måste utföra tvångshandlingar för att patienten blir för 

utåtagerande mot andra på avdelningen. Det handlar om att vi som personal måste våga 

tänka utanför boxen, hur kan vi jobba så att patienten förstår att det som sker, sker för 

hans eller hennes bästa? Det handlar i många fall om att göra en avvägning, vad kommer 

att ske om jag gör/inte gör denna handling? 

 

 

5.3 Att skapa en bärande relation 
Resultatet av intervjuerna visar på att bärande relationer är viktigt för stora delar av personalen. 

Deltagarna i studien menar på att de fyra ledorden för att skapa en bärande relation i många fall 

är ledord för varje dags arbete hos personalen, och att det är något man hela tiden utgår ifrån, 

även för de patienter som blir kortvariga på avdelningarna. 

     När jag pratat med varje deltagare om bärande relationer, vad det innebär och hur de anser 

att de arbetar för att få till den så sa alla samma sak, att detta är viktigt och att det är något som 

de försöker jobba efter och förhålla sig till. ”Matilda” säger en viktig sak ”det är vi som ska 

förhålla oss till detta, inte patienterna. Meningen är ju att vi ska bära upp dem och inte tvärtom”.  

Att arbeta för att upprätta en bärande relation är något som personalen menar kommer per 
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automatik eftersom att de fyra grundstenarna för en bärande relation också är grunden för en 

bra vård.  

     Den bärande relationen inom psykiatrin anser personalen vara lätt att arbeta för så länge 

patienten är kvar på samma avdelning och möjlighet att träffa samma vårdare och läkare finns. 

De menar att inom psykiatrin finns en risk att man slussas mellan olika typer av avdelningar 

och instanser vilket gör det omöjligt att skapa en bärande relation på längre sikt. De påtalar att 

detta är en brist som finns inom psykiatrivården, något som kan vara konsekvensen av att det 

är två huvudmän (landstinget och kommunen) som är med och ansvarar för olika delar av 

vården. Landstinget jobbar med vården som bedrivs på sjukhus eller avdelningar medan 

kommunen arbetar med dagliga verksamheter/sysselsättning eller vård som kan bedrivas 

hemma. 

     En del avdelningar jobbar med kontaktpersoner till sina patienter för att öka kontinuiteten 

och en trygghetskänsla. Genom att låta patienter delta i sin vårdplanering ges en chans att 

påverka sin behandling, något som deltagarna i intervjuerna anser vara viktigt för att skapa en 

bra och bärande relation med patienterna. De menar att om man ger varje patient en chans, i 

den mån det är möjligt, att vara med och ansvara för sin behandling så kan chansen för 

återhämtning öka. ”Linn” tror att genom skapandet av delaktigheten vid vårdplaneringen kan 

starka band skapas, vilket gör att patienten senare vågar öppna upp sig för vårdpersonalen och 

berätta om saker utan att skämmas. Detta gör det möjligt för att en form av närhet bildas. Hon 

menar även att denna form av närhet måste anpassas vid vad patienten kan ge och ta men även 

till det som personalen kan ge. 

     ”Niklas” som arbetat inom psykiatrin i sex år berättar att på avdelningen där han jobbar står 

ofta patienterna själva för kontinuiteten eftersom att det är de själva som väljer att komma 

tillbaka för att få behandling för sina problem. Han kan inte svara på varför utan tror att det 

beror på att när man lärt känna personalen på avdelningen så skapas en trygghet, och därigenom 

en vilja att komma tillbaka.  

     Att sitta ute hos patienterna och jobba uppsökande är något som samtliga deltagare lyfter 

upp som en viktig del i arbetet, och menar att det är nödvändigt för att främja närheten som 

krävs för att kunna skapa bra och starka relationer. 

     En bärande relation inom psykiatrivården kommer aldrig att vara jämlik mellan en patient 

eller vårdare, något som det är bra att ha en medvetenhet om. Intervjupersonerna berättar att det 

inte går att lägga över för mycket ansvar på en patient, det kan skada omvårdnaden och tilltron 

kan avta eller helt utebli. Det faktum att patienterna har olika diagnoser och ibland även är 

flerdiagnostiserade kan även utgöra ett hinder för en jämlik relation. Att personalen kan möta 

patienterna på den nivån i livet de befinner sig på är något som lyfts upp som en viktig del för 

att skapa goda relationer. Detta kopplas till det faktum att personalen arbetar med personer med 

svåra psykiska problem eller sjukdomar och att det blir lättare för de anställda att vara i 

patientens värld än att få denna upp till ”vår” värld.  

 

 

5.3.1 Återhämtning – att uppfylla patientens behov 

I den tidigare forskningen nämner jag olika behov som kan tillfredsställas för att öka chanserna 

för patienternas återhämtning tillbaka till en fungerande vardag. Genom att arbeta bekräftande, 

skapa utbyte i relationen, skapa en grupptillhörighet, uppnå tillit samt känsla av en gemensam 

verklighet så ges verktyg till patienten för att själv kunna arbeta för återhämtning till 

självständighet i vardagslivet. 

     Att arbeta bekräftande är en balansgång i arbetet. Det är viktigt att bekräfta utan att förstärka 

de dåliga känslorna eller upplevelserna hos patienten. Som personal är det bra enligt ”Matilda” 

att bekräfta vad konsekvenserna blir av olika ageranden eller beteenden. Ett exempel hon ger 

är gällande dusch. Om en patient ifråga inte vill duscha eller inte har duschat på lång tid kan 
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personalen bekräfta att patienten inte kan äta ute i matsalen tillsammans med de andra då de 

andra patienterna inte vill sitta med någon som luktar illa. Personalen säger att det är patientens 

ansvar att välja att ta en dusch men att de självklart finns för att hjälpa till och stötta. 

     Många patienter som kommer in till de olika avdelningarna inom psykiatrin saknar oftast 

helt bekräftelse i sitt liv sedan tidigare. ”Linn” menar att oftast sker en form av bekräftelse 

automatiskt, dock oftast genom patientens sjukdom, något som skulle kunna bli problematisk 

om fel beteenden blir bekräftade, exempelvis självskadebeteenden. Det är således viktigt att 

man ser till att bekräfta positiva beteenden.  

     Att bekräfta patienterna på en daglig basnivå tror deltagarna är viktigt för att kunna öka 

chansen för återhämtning. Genom att personalen är ute på golvet och rör sig bland patienterna 

blir det lättare att fånga upp patienterna i de fall det behövs. Personalen kan då vara snabba på 

att se och bekräfta patientens exempelvis sviktande psykiska hälsa vilket medför snabbare hjälp 

och även ett ökat förtroende från patientens sida. 

     Arbetet i sig är mycket individuellt eftersom varje patient har en vård som är anpassad utefter 

de behov som finns. I vissa fall kan patienterna behöva lära sig att samspela med andra 

människor för att de senare ska kunna fungera i en större grupp. Vissa patienter kan enligt 

deltagarna vara ohälsosamma i sina relationer och genom att ha olika aktiviteter ges patienterna 

möjlighet att träna upp detta beteende. ”Gunnar” säger att det kan vara enkla aktiviteter som 

exempelvis att man pysslar tillsammans eller ordnar en aktivitetsdag med olika aktiviteter som 

är anpassade efter patienternas önskemål.  

     På en av avdelningarna arbetar personalen starkt för att få sina patienter in i olika grupper 

för att kunna bygga sociala kontakter, exempelvis genom att patienterna deltar i dagliga 

verksamheter som är anpassade efter patientens behov och önskemål. I vissa fall kan det handla 

om att bryta gamla grupptillhörigheter och skapa nya. Önskemålet är att skapa en 

grupptillhörighet som består av bra och stabila relationer. Samtidigt kan det vara svårt att skapa 

och stärka en grupptillhörighet hos vissa patienter då de kan vara inne på avdelningen en kortare 

period. I fall där patienten är återkommande så märker personalen att personen ifråga ofta 

skapar sig egen grupptillhörighet, vilket då oftast blir inom patientgruppen på vårdavdelningen.  

     I samspelet som sker i relationerna mellan patient och vårdare kan det ofta ske ett stort utbyte 

av lärdomar, känslor och erfarenheter. ”Niklas” påpekar att de ofta får höra livshistorier som 

inte ens existerar i vår världsbild. Den informationen och utbytet anser han vara en viktig del 

för att kunna skapa en bra relation som i sin tur kan öka chansen för den tillit som krävs för en 

verkningsfull vård. Vidare säger han 

 

Vi lever inte i samma vardag som patienterna, som ofta äter massa mediciner eller har 

någon form av missbruk. Vi lever ett liv där många av oss har fasta rutiner, ett jobb att gå 

till, pengar till mat och så vidare. Det blir därför vår uppgift att berätta lite om hur livet 

faktiskt kan se ut och även vilka möjligheter som finns med allt man vill göra. Samtidigt så 

lär varje patient oss något nytt om just sin sjukdom och hur problem ser ut för just dom. 

 

     Tilliten är A och O enligt deltagarna i intervjuerna, finns det ingen tillit går det ut över 

omvårdnaden. Det kan medföra att riskerna för avbruten behandling ökar eller så kanske en 

patient inte söker hjälp, något deltagarna är väl medvetna om. För en del patienter är en del av 

vardagen att bli sviken eller lämnad av en eller flera personer. Därför är det viktigt att våga 

bygga allianser med patienterna, att visa att de inte är ensamma och att hjälpen som de behöver 

finns att få, det handlar om att jobba med patienterna och inte emot dem. ”Amanda” menar att 

även små saker som att framföra patientens önskemål om mat eller liknande är något som kan 

användas för att bygga upp tilliten. 

     ”Jenny” pratar om hur hon ser på vikten av tilliten mellan patient och omvårdare och säger 

följande: 
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Tilliten är det viktigaste av allt när man arbetar inom psykiatrivården. Utan tillit blir det 

nästan omöjligt att få till en effektiv behandling. Enligt mig byggs tilliten på vår 

tillgänglighet, att vi kan möta patienten på den nivån som är rätt för honom/henne, att vi 

lyssnar och försöker förstå men även att man försöker sätta sig in i patientens situation, 

något som dock inte alltid är så lätt. 

 

Lika viktigt i arbetet som tilliten är, är även verklighetsförankring. Att förankra vår verklighet 

hos patienterna är något som ingår vid de dagliga rutinerna för några av deltagarna i 

intervjuerna. De talar om att prata med patienten om det som händer här och nu, men även att 

man som personal kan knyta ihop tillvaron och prata om de som hände igår eller en annan 

speciell händelse som betydde något positivt för patienten. Dock så påpekar de att det inte alltid 

är lätt att jobba på detta sätt då det krävs tålamod och motivation från både personalens och 

patients sida. Det kräver ett intresse för det som sker kring patienten och att man faktiskt tar sig 

tiden som personal att engagera sig på detta sätt.  

     Att kunna förstå att vi inte lever i samma verklighet är viktigt, och det är även viktigt att 

förstå skillnad i att vi ser deras verklighet men vi lever den inte. Patienterna kan i många fall se 

att personalen är i något som skulle kunna beskrivas som ett skuggland, personalen kan förstå 

patientens verklighet samt se den, men de lever den inte och kan därför inte förstå helheten av 

verkligenheten. Detta är något som deltagarna i intervjuerna påpekar och som de menar att vissa 

har svårt att förhålla sig till. En del tror att de vet mer om patienternas verklighet än patienterna 

själva, vilket ofta leder till problem i omvårdnaden och i vissa fall kan det bli så illa att patienten 

avbryter sin behandling. 

       Det framkommer även att personalen ibland måste lära patienterna vad som är rätt eller 

orätt att göra mot andra personer och även vad som är lagligt och olagligt. Patienterna kan vara 

så inne i sin sjukdom att de inte lever efter samma lagar och regler som en person som inte har 

en psykisk sjukdom. Detta är en förutsättning för att patienterna ska kunna leva ett så ”normalt” 

liv som möjligt utanför sin sjukdomsbild. ”Matilda” förklarar detta genom att påpeka att en 

person som inte kan leva efter samhällets regler och lagar oftast hamnar i nya problematiska 

situationer vilket då kan medföra att de får tillbaka sitt psykiska problem/insjuknar på nytt och 

därför kommer tillbaka till psykiatrivården.  

 

 

5.3.2 Svårigheter med att bygga en bärande relation 
Att skapa bärande relationer är önskvärt men inte alltid möjligt inom psykiatrivården. Innan har 

det framkommit olika saker som kan försvåra skapandet av stabila och starka relationer mellan 

patient och omvårdare, nu tänkte jag lyfta fram ytterligare saker som framkommit under 

intervjuerna och som kan försvåra möjligheten att bygga bra relationer.  

     Det är inte ovanligt att patienter som kommer till en psykiatriavdelning stänger inne sig eller 

inte vill prata, vilket medför svårigheter att skapa en bra relation och således öka chansen för 

en givande vård och återhämtning. Det finns även patienter som är svårt psykotiska, inte 

kontaktbara och lever i en annan värld på ett sätt som försvårar arbetet på en hög nivå. ”Sofia” 

berättar om en patient som hon hade på sin avdelning och som var svårt psykotisk och som var 

väldigt oberäknelig. Det var sällan personalen visste vart man hade honom/henne och ibland 

kunde det ”smälla” utan förvarning. Personen ifråga kunde vara både väldigt verbal och fysisk 

i sitt agerande mot personalen och även mot andra patienter. Hon förklarar att i fall som dessa 

blir det nästan omöjligt att bygga en bra relation, dels på grund av patientens sjukdom men även 

dels på grund av att personalen aldrig kunde känna en trygghet kring personen, något som hon 

menar är nödvändigt för att personalen ska kunna få en chans att bygga en stabil relation. 
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     Ett problem som kan uppstå är när patienterna blir utåtagerande mot andra patienter. Det 

medför svårigheter genom att personalen då kan behöva bruka fysisk makt, exempelvis 

bältning, för att kunna få kontroll över situationen. Patienten kan även bli frågande till varför 

han/hon inte blir behandlad på samma sätt som andra patienter som inte är lika utåtagerande. 

Patienten kan alltså inte själv se vilken situation denne skapar genom sitt utåtagerande och att 

det är han/hon själv som försätter sig i situationen.  

     ”Matilda” berättar även om ett problem som finns ibland och inte kommer från 

patientgruppens sida, utan från läkargruppens sida. Hon berättar att det ibland kan komma 

direktiv från läkarna om hur de som personal bör agera och säga, något som kan skapa vissa 

problem menar hon. Hon påpekar att det är de som är ute hos patienterna dagligen och ser hur 

de fungerar och mår och hur de reagerar på olika saker medan läkarna oftast bara träffar dem 

en kort stund och bara ser det medicinska. Detta kan medföra en meningsskiljaktighet mellan 

läkarna och omvårdnadspersonalen som kan påverka miljön kring patienterna negativt. 

     Ett annat problem som lyfts upp är när resurser och arbetssätt kolliderar. Ibland krävs det 

mer resurser än vad som är möjligt, oftast ur en ekonomisk synpunkt. ”Jenny” berättar även om 

situationer där hon funderat över om patientens bästa verkligen är i fokus. Hon funderar över 

om det dels kan bero på den kollision som uppstår när ekonomin styr resurserna och dels om 

de regler som finns kan försvåra arbetet i vissa fall. 

     ”Niklas” anser att ett stort problem i skapandet av en bärande relation är när personalen 

arbetar på olika sätt. Han berättar att många av de patienter som finns på avdelningen där han 

jobbar vill ha ”ja-sägare”. Många ur personalen säger nej men sen finns det vissa som säger ja, 

vilket då blir som en form av sabotage menar han. Han säger att han är medveten om att dessa 

personer inte vill någon något illa men att det blir fel. Arbetar inte personalen på samma sätt 

och följer samma riktlinjer så försvåras möjligheten att bygga bärande relationer till patienterna.  

     Ett problem som inte är uttalat men som ändå finns enligt de flesta av deltagarna i studien är 

åldersskillnaden. För stora åldersskillnader kan medföra att den äldre patienten anser att 

han/hon inte behöver lyssna eller lita på den yngre vårdaren. Detta kan även gälla i frågor kring 

etnicitet, en del patienter vill inte ha vård av en person med annan etnisk härkomst. Detsamma 

kan gälla kön, tjejer kan avsäga sig hjälp från män och tvärtom. Deltagarna menar att det hela 

tiden finns olika saker som man måste vara bered att ta hänsyn till för att patienterna ska få den 

bästa omvårdnaden som möjligt. 

  

 

5.4 Relationsarbete, vilka risker finns det och skiljer sig synen på detta hos 

omvårdnadspersonalen? 
Det är viktigt att man har tydliga gränser inom psykiatrivården, vilket beteende är okej och vad 

är okej att säga? Hur nära kan man bli i sin relation till patienterna? Under studiens gång har 

det framkommit att det ibland kan vara svårt att sätta gränser eftersom patienterna inte alltid 

har någon förståelse för de sociala gränserna eller normerna som finns i samhället. Det är därför 

viktigt att säga ifrån och även förklara varför saker inte passar sig. Utan gränser så finns det 

risker i arbetet för personalen, risker för exempelvis våld eller verbala trakasserier kan öka. 

     Att skapa en bärande relation kan även medföra en risk för att hamna i en osund relation till 

sina patienter. Det finns fall där personal blivit för känslomässigt involverade i sina patienter. 

Det går att utläsa genom intervjuerna att vart gränsen går för en nära relation är olika för en del, 

gränsen är svår att definiera. Deltagarna tror att en sak som påverkar detta är att varje person 

har sin egen gräns om vad som är privat eller inte. ”Amanda” ger ett exempel som påvisar detta 

genom att berätta om att vissa i personalen utan problem kan tala med patienterna om vad 

han/hon gjort i helgen och hur familjen mår medan andra endast pratar om saker som är 

relaterade till jobbet. ”Niklas” berättar om en situation som uppstod på avdelningen där han 

jobbar 
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Hon fick en allt för nära relation till en av sina patienter vilket ledde till att de först 

träffades utanför jobbet. Efter ett tag fick de känslor för varandra och flyttade ihop i en 

annan stad. Det gick bra i början men efter ett tag blev det problem och tillslut lyckades 

han förstöra mycket för henne och hennes relationer till hennes egen familj. Det gäller 

att man är medveten om att det är sjuka personer man arbetar med, och i detta fall var 

det nog sjukdomen som påverkade händelseförloppet. 

 

Han fortsätter att påpeka att det är just på grund av saker som dessa som man måste kunna dra 

gränser och även säga ifrån ifall det blir för mycket. Han poängterar även att det är viktigt att 

man som personal är ärlig mot sig själv och sina kollegor, uppstår det en kontakt som blir för 

mycket måste man kunna påtala detta så att någon annan ur personalgruppen kan ta den 

patienten istället. Dock så framkommer det här en skillnad mellan vad deltagarna i min intervju 

tycker, en del anser att man måste kunna vara professionell i sin roll och kunna utföra jobbet 

ändå medan andra anser att det är bättre att överlåta ansvaret på någon annan i personalgruppen. 

     I fall där barn är inblandade brukar oftast risken för att personalen blir för starkt engagerad 

öka. ”Linn” som ofta jobbar i situationer där barn förekommer berättar att det dock inte är jätte 

vanligt att det förekommer för starka känslomässiga relationer från personalens sida men att det 

ibland blir det från barnets sida. Det finns fall där barn har börjat kalla personalen för 

mamma/pappa, något som självklart medför komplikationer i vårdsituationen. 

     En del som väljer att arbeta inom psykiatrin har sedan tidigare egen erfarenhet av 

psykiatrivården eller psykiska sjukdomar, antingen genom att det själva har haft någon form av 

diagnos eller någon i familjen eller vännerna varit drabbad. Både ”Matilda” och ”Jenny” har 

vart med om fall där personer med denna typ av tidigare erfarenhet råkar berätta lite om sig 

själva för en patient och då råkar nämna att de själva vart patienter, något om sedan patienterna 

använder emot personalen. 

     Att personalen bryr sig mycket kan ibland leda till att de vill tala mycket med patienten, 

ibland om sig själv och sitt liv, vilket kan få den konsekvensen att patienten ”glömmer” att den 

är sjuk och börjar tro att den är frisk vilket inte är fallet. ”Sofia” har vart med om detta en gång 

och påpekar att det försvårade vårdsituationen på ett sätt som är svårt att beskriva. 

 

 

6. Analys 

 
6.1 Etik, tillit och makt – viktigt eller oväsentligt i psykiatriomvårdnaden 
Samtliga deltagare i min studie är verksamma som omvårdnadspersonal inom psykiatrin. Några 

av dem berättar att det finns uttalade/skrivna etiska riktlinjer att följa medan några talar om det 

på ett sätt som får en att förstå att etiska övervägningar ändå alltid finns hos personalen. De 

sista nämnda menar således att de inte har några skrivna etiska regler eller koder att följa men 

att de per automatik har ett etiskt tänkande. Ett exempel på sistnämnda är att man jobbar för 

patientens bästa, något som Saxon och Bernström påpekar (1998) är en uttalad etisk regel inom 

vården. 

     I resultatet av studien framkommer att tillit är någon av en nyckel för att skapa en bra relation 

och deltagarna menar att om patienten inte känner tillit till personalen så försvåras vårdarbetet 

avsevärt. Detta skulle kunna förstås med hjälp av det Thorsen (2008) tar upp angående 

avsaknaden av tillit. I brist på tillit till vårdaren kan allt som den professionelle gör eller säger 

gentemot patienten upplevas som en form av maktutövning eller konflikt, vilket försvårar 

vårdarbetet. Det skapar enligt mig en förståelse för varför tilliten är så viktigt vid bärande 

relationer. Om en konflikt uppstår, hur ska ett bra arbete mellan patient och vårdpersonal då 

kunna komma till stånd?  
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     Det går att utläsa att maktaspekten är något som föreligger undermedvetet hos samtliga 

deltagare även om vissa påpekar detta mer tydligt än andra. En respondent påtalar exempelvis 

att man ibland måste gå in med åtgärder som har en stark maktaspekt, exempelvis att bälta 

någon medan alla påtalar att de alltid jobbar för patientens bästa och att det är här en form av 

makt kan uppstå från personalens sida som inte är meningen. Samtliga uttryck för att arbetet 

balanserar mellan deras syn på patientens bästa och patientens syn på sitt eget bästa. Några 

påpekar, som kan läsas ovan, att det är svårt att skapa bra relationer när patienten inte ser sig 

själv som sjuk eller inte vill ha hjälp med sina psykiska problem. I sådana situationer kan bruket 

av fysisk makt bli nödvändig för att patientens bästa ska kunna tillgodoses, då handlar det om 

vad personalen eller den behandlingsansvarige läkaren bedömer vara för patientens bästa. En 

av deltagarna nämner ovan att det ibland kan vara nödvändigt med fysisk makt, exempelvis vid 

medicinering som anses nödvändig för patientens liv eller för att skydda andra patienter. Ifall 

som dessa menar Thorsen (2008) att det alltid handlar om avvägningar och ”nödvändiga” 

maktutövningar. Det är också patientens negativa upplevelse av påtagliga ingripanden som gör 

att vissa handlingar kan betecknas som fysisk maktutövning enligt Thorsen.  

     Att låta patienterna vara med och delta i den utsträckning som är möjligt när det gäller 

planering av den egna omvårdnaden är något som är viktigt enligt resultatet av studien. Några 

av deltagarna menar på att det handlar om att låta patienterna vara med i en del av den läkande 

processen, om de känner att de får vara med och ta eget ansvar kring sin egen behandling så 

ökar chansen för återhämtning. Thorsen (2008) skriver att man som professionell har mer 

kunskaper om olika behandlingsformer vilket ger ett ökat ansvar från vårdpersonalens sida att 

de ser till att rätt vård sker för patienten. Jag kan se detta som en form av etiskt dilemma. 

Personalen vill att patienten ska vara delaktig i sin planering av behandling och samtidigt så ska 

de se till att bästa möjliga vårdalternativ väljs. Hur blir det i fall där patienten och personalen 

ser olika på vad som är den bästa behandlingsformen? Blir det patientens val framför 

personalens eller tvärtom, eller sker en kompromiss? Utifrån det jag tidigare tagit upp om tillit 

så går det att härleda detta till att om man inte låter patienten få en del av sin önskan igenom så 

borde tilliten minska och det blir således svårare att skapa en bärande relation.  

     I resultatet framkommer det att personalen ibland måste arbeta för att lära patienterna hur 

samhället fungerar genom exempelvis normer och lagar. Detta kan kopplas till att etiken och 

etiska koder som inte finns utskrivna i lagar men som samtidigt berättar hur vi bör tänka och 

agera i olika situationer. Ovan nämner Akademikerförbundet SSR (2010) etiska koder och 

vikten av det och hur förståelsen av detta är växer. De etiska koderna fungerar enligt SSR som 

teman som inte finns med i våra lagar och författningar. I min studie är det bara en person som 

rakt ut har pratat om vikten av detta finns. Samtidigt så går det att ana genom deltagarna 

berättelser att tankarna finns där då det nämner saker som exempelvis ”patientens bästa” ”vikten 

av tillit” eller ”arbeta utanför boxen”. Dock så går det att fundera över orsaken till att bara en 

person talar rakt ut om de etiska koderna och varför just den personen har en större medvetenhet 

kring detta. Utifrån det jag tidigare skrivit om går det att analysera kring om synsättet kring 

omvårdnaden är det som spelar in i fall som dessa? Att endast en person uttalar sig kring etiska 

koder går på ett sätt lite emot SSR i deras uttalande att förståelsen växer.  
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6.2 Att våga mötas – motivation eller fall ner i djupet? 
Studiens resultat lyfter flera gånger upp att för att skapa bra relationer så handlar det om att 

våga möta patientens och då framförallt på den nivån patienten befinner sig på, något som även 

Tengqvist (2007) menar är en grundläggande del för att kunna skapa motivation hos patienten. 

Några av deltagarna i studien menar på att det handlar om att kunna mötas rätt för att ge en 

chans till motivation. Sätter personalen för höga eller låga krav på patienten har de märkt att 

patienten inte är lika samarbetsvillig att ta emot vårdhjälp från avdelningen.  Detta skulle kunna 

gå att förklara genom att använda sig av det som Askheim och Starrin (2007) nämner ovan 

angående empowerment och brukarmedverkan (i detta fall patientmedverkan). Empowerment 

handlar enligt författarna om hjälp till självhjälp, alltså att patienten ges de verktyg denne 

behöver för att klara sig själv och personalen finns med som ett stöd eller bollplank för att bolla 

idéer eller tankar med. Ett dåligt första möte skulle kunna innebära att det blir svårare att arbeta 

med patienten på det sätt som Askheim och Starrin talar om. Även Saxon och Bernström (1998) 

menar att det första mötet är centralt för hur den kommande relationen byggs upp vilket 

ytterligare förklarar varför deltagarna i studien talar om vikten av de första möten och att mötas 

på rätt nivå. 

     Att arbeta för att förändra patientens psykiska tillstånd till det bättre är ett gemensamt mål 

för samtliga deltagare i min studie och de påpekar flera gånger under intervjuns gång att om 

patienten inte vill uppnå en förändring så kommer ingen förändring att ske. Ifall vi kopplar detta 

till Askheims (2007) text kring empowerment som motmakt till det dåliga så kan vi få en ökad 

förståelse kring detta. Askheim menar att vid denna form av empowerment riktar in sig på den 

enskilda individens livssituation och de samhälleliga eller strukturella förhållandena. Det 

handlar kort om att få igång processer hos individen för att häva det blockeringar som hindrar 

personen från att ha ett liv med självkontroll och god självkänsla. Det går utifrån detta att förstå 

varför det blir svårt att jobba tillsammans med en patient som inte vill ha hjälp. Saknas 

motivationen till att ta emot den hjälp och de verktyg som omvårdnadspersonalen kan ge går 

det att förstå varför det blir svårt att få till en förändring. Därför är det inte konstigt att 

intervjupersonerna vid upprepade tillfällen under intervjuernas gång påtalat vikten av att jobba 

motiverande.  

     Några av deltagarna talar om att man i vissa fall måste lära patienterna hur de ska fungera i 

sociala situationer och i sociala samspel då de inte har den kunskapen med sig sen innan. Genom 

att ge grundläggande kunskap om livet samt berättar vad som krävs för att klara sig självständigt 

så menar Tengqvist (2007) att man som personal på ett lätt sätt kan skapa motivation hos 

patienterna. Hon menar också att i fall som dessa är det viktigt att personalen inte har en 

ifrågasättande eller nedvärderande attityd utan att man har ett välkomnande och accepterande 

förhållningssätt, något som jag genom mina intervjuer anser att samtliga deltagare har. 

Deltagarna i mina intervjuer påpekar precis som Tengqvist att det handlar om att se till 

patientens friska sida och förstärka denna. Att se människor som kapabla till något bara de får 

rätt förutsättningar är något som Tengqvist menar är viktigt och utifrån mitt resultat anser jag 

att personalen i min studie jobbar på ett sådant sätt, exempelvis genom att ha olika aktiviteter, 

dagliga verksamheter och liknande.  

 

 

6.3 Relationens betydelse inom psykiatrivården 
Resultatet visar på ett tydligt sätt att relationerna mellan patienterna och vårdpersonalen är en 

viktig del för att få till stånd en bra behandling för patienten. Att skapa starka och bärande 

relationer kan vi se ovan inte alltid är det enklaste men ändå är detta något som personalen anser 

är av stor vikt. Saxon och Bernström (1998) nämner ovan att det inte alltid är lätt att få till en 

bärande relation tillsammans med personer som har någon form av psykisk sjukdom vilket gör 

att det krävs mer av den som har en professionell yrkesroll, något som oftast beror på att de 
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personer som har någon diagnos kan välja att hålla folk på avstånd. Detta är även ett problem 

som intervjupersonerna tar upp när vi talar om vilka svårigheter det finns med att skapa bra 

relationer till deras patienter. Precis som författaren förklarar så påtalar deltagarna i studien att 

det händer att folk som kommer in på avdelningarna drar sig undan och inte vill ha någon 

kontakt vilket kan förklaras av deras diagnoser. 

     Ett annat problem som framkommit i resultatet för skapandet av bärande relationer är tiden. 

Ibland befinner sig inte patienten på avdelningen under lång tid, vilket medför att det blir 

svårare att hinna lära känna denna på ett djupare plan. Det medför även en svårighet att skapa 

en trygg bas för patienten på vårdavdelningen. Att kunna skapa en känslomässigt trygg bas är 

enligt Saxon och Bernström (1998) grunden för bärande relationer i alla situationer. Här 

påpekar de dock att svårigheten kan bli att det blir mycket jobb för den professionella då det 

ofta är den som får ta mest ansvar för att bygga upp relationen. Det handlar om att våga kliva 

in och ta ett ansvar och våga möta patienten den situation som den befinner sig i, vilket även 

framkommit i studien.  

     I studien talar vi även om att arbeta för patienters olika behov, exempelvis behov av tillit 

eller verklighetsförankring. Deltagarna i studien förklarar genom olika nämnda exempel ovan 

hur det arbetar för att kunna uppfylla de behov patienten har för att öka chansen till 

återhämtning. Detta kan kopplas till det Turner (2002, genom Flygare, 2008b) skriver om våra 

transaktionella behov. Han menar på att dessa behov behöver uppfyllas för att en person ska 

må psykiskt bra. Med anledning av detta så kan det förklara varför personalen i studien förklarar 

hur och varför de jobbar för att uppfylla dessa behov. Topor (2002) menar att transaktionella 

behov kan uppfyllas i de sociala interaktioner som sker mellan patient och vårdgivare inom en 

behandlingsrelation, detta motiverar vidare respondenternas vilja att jobba i bra relationer 

tillsammans med patienterna.  

     Att arbeta med olika aktiviteter är något som vi ser ovan för deltagarna i studien. De menar 

på att det är bra för patienterna och att det skapa en bra social miljö. Topor (2002, genom 

Flygare, 2008b) förklarar att dessa typer av sociala interaktioner (interaktionsritualer) blir i sig 

en läkande relation vilket i sin tur bidrar till återhämtning hos patienten. Det kan förklara varför 

personalen styr olika aktiviteter för patienterna och även målet för dem, nämligen att främja 

patienternas återhämtning. 

     Samtliga deltagare i min studie, som tidigare nämnts, arbetar på olika avdelningar inom 

psykiatrivården. När en behandling sker på en avdelning så sker den i vad Flygare (2008b) 

skulle kalla bakom stängda dörrar, något som är nödvändigt för att behandlingen ska kunna 

pågå ostört. Det är även en nödvändighet för att en läkande relation ska kunna uppstå. 

Personalen jag talat med berättar om vikten att mötas på rätt nivå och att skapa nära relationer. 

Detta kan förklaras av det flygare skriver kring de läkande relationernas betydelse som kräver 

fysisk närvaro och närhet eftersom personerna i relation ska kunna läsa av och respondera 

varandras kroppsspråk. Genom att behandlingen sker på en avdelning kan än känsla av vi 

skapas lättare än om patienten bara inkommer för korta samtal. Även mina deltagare påtalar 

ovan att en gemenskapskänsla uppstår och det även är något de strävar efter. 

  

 

7. Slutdiskussion 

Intervjudeltagarna anser att bra relationer mellan patient och vårdpersonal är viktigt. Utan detta 

blir det svårt att få till stånd bra vård som är till för patientens bästa. Genom att alltid försöka 

möta patienten på rätt nivå och att initialt skapa tillit för varandra så stärks förutsättningarna för 

att skapa bra relationer i ett tidigt stadium. Genom att låta patienterna ha insyn i och att kunna 

påverka sin egen vård ges de även möjligheter att ta eget ansvar. Under sådana förhållanden är 

utsikterna till att skapa en förtroendefull relation mellan vårdare och patient goda, vilket är 
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grundläggande i en bärande relation. En stabil och kontinuerlig kontakt är även det något som 

är grundläggande i relationsarbetet enligt den egna studiens resultat. 

     Att arbeta med bärande relationer handlar enligt intervjuad personal om att ta tillvara på 

patienterna när de är på avdelningen (exempelvis genom att arbeta bekräftande), att de får känna 

tillit och gemenskap med andra, ges möjlighet att utveckla sig själva och lära känna sina friska 

sidor. För personalens vidkommande handlar det även om att våga tänka "utanför boxen" för 

att öka chanserna till återhämtning hos patienterna. 

     Sammanfattningsvis, även om det föreligger skillnader i hur olika personer definierar och 

ser på vikten av bärande relationer anser samtliga att bra relationer är grunden för ett givande 

behandlingsarbete inom psykiatrin. 

 

 

7.1 Att våga lita på förändring, tiden och två huvudmän 

Synen på vikten av bra och bärande relationer har ändrats under de senaste åren och då främst 

genom den psykiatrireform som kom till Sverige under slutet på 1900-talet. Idag har vi släppt 

tanken på att alla ska ha samma vård och institutionerna har avvecklats och nu sker vården på 

vårdavdelningar, främst sjukhus runt om i landet, men även i hemmet. Deltagarna i studien talar 

om att ta sig tid till sina patienter, att man är ute och rör sig bland dem om man har tid över och 

att man själv söker kontakt för att slå sig ner och tala om extra tid finns. I min tidigare forskning 

tar Topor och Denhov (2012) upp just tidens betydelse och även hur tiden nyttjas. De påtalar 

att de samtal som sker vid den tiden som är utanför samtalstidens rum är oerhört viktig och 

oftast de som ger mest resultat. Utifrån detta går det att se positivt på att personalen slår sig ner 

och samtalar med sina patienter, och det skulle vara intressant att veta hur mycket dessa samtal 

påverkar patienten i sin dagliga situation och hälsa.  

     Tiden har en betydande roll för att skapa en stabil bärande relation något som Topor och 

Denhov (2102) påtalar. Även deltagarna i min studie talar om att tiden i många fall är det som 

är problemet men att det handlar om att man får göra det bästa av situationen. En av 

respondenterna tar upp en tanke som hon har och det är att detta problem kanske är skapat av 

att det idag är två huvudmän som ansvarar för psykiatrin inom landet. Hon funderar kring ifall 

det bara fanns en huvudman skulle patienten kanske kunna få mer kontinuerlig vård på samma 

avdelning istället för att slussas runt på grund av dennes olika behov, detta är en intressant tanke 

som man bör ha med sig. Vilken inverkan har de två huvudmännen på personalgrupperna inom 

psykiatrin? Jobbar man på samma sätt, ser man saker likadant? Kan det vara så att om det bara 

fanns en huvudman så kan patienterna få vårdas på samma ställe under en längre period 

eftersom alla huvudmän då vill samma sak? Topor och Denhov (2012) påpekar att det just är 

samarbetet över en längre tid som gör det möjligt att patienten och vårdarna lär känna varandra 

eftersom man hinner se mer av varandra. Detta får mig att fundera kring varför man inte 

försöker bygga upp vården på detta sätt, är personen inlagd på en avdelning är det en 

personalgrupp där, om vård på avdelning inte är nödvändigt efter ett tag får personen ifråga inte 

träffa samma personalgrupp längre utan kanske hamnar på en vårdcentral eller liknande 

beroende på problematik. 

     I den tidigare forskningen talas det även om tidsramar för själva samtalet och Topor och 

Denhov (2012) har kommit fram till att dessa ramar kan ha en inverkan på hur relationen mellan 

behandlaren och patienten blir. I samtal som sker mellan personalgruppen jag träffat finns ingen 

fast tidsram, de är omvårdnadspersonal och de pratar med patienterna så fort tid finns för det. 

De menar dock att man inte får tränga sig på utan respektera de patienter som vill vara ifred för 

stunden men det flesta uppskattar när man slår sig ner bredvid dem och frågar om deras dag. 

Kan det vara så att avsaknaden av ramar kring dessa samtal gör att de kan få en verkningsgrad 

på återhämtningsskalan?  
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7.2 Jobba nära – en känslomässig betydelse? 
Under arbetet med min studie har jag vid flera tillfällen stött på att synen på relationer skiljer 

sig en del från person till person och i resultatet har det även framkommit att gränserna ibland 

inte är detsamma för alla i studien. Min upplevelse är att fler är hårdare med att sätta gränser 

och att inte dela med sig av sig själv medan andra inte har några problem att prata om delar av 

deras fritid utanför jobbet. I resultatet kan man koppla detta till verklighetsförankring, alltså att 

hjälpa patienterna tillbaka till vår verklighet. 

     Det har i min studie framkommit att det är viktigt att man har en social förbindelse till sina 

patienter, att man skapar mer än patient-vårdare situation, exempelvis genom filmkvällar eller 

andra nämnda aktiviteter ovan. Det har även framkommit att det är viktigt att personalen jobbar 

för att skapa trygga grupptillhörigheter för sina patienter. Kan detta ha något att göra med det 

som Denhov och Topor (2011) skriver om den sociala betydelsen i behandlingen. De menar på 

att den sociala biten skapar ett förtroende vilket är en grund för att den hjälpande relationen ska 

få en effekt. I så fall funderar jag kring varför inte fler aktiviteter utförs tillsammans med 

patienterna, kan det vara en ekonomisk- eller säkerhetsfråga? De aktiviteter som utförs av 

personalen inom psykiatrivården tror jag uppskattas av patienterna och deltagarna i studien talar 

positivt om hur de främjar patienternas återhämtning, återigen kopplat till sociala samspelet, att 

röra sig i en gemensam verklighet, att umgås med folk som bryr sig och är på deras nivå. Kanske 

är det så att detta även skiljer sig på avdelningar mellan barn/ungdomar och vuxna, samt även 

vilken typ av avdelning som patienten vårdas på? Hur kan man arbeta för att vidare främja den 

sociala biten i relationerna? Jag förmodar att detta är viktigt dels utifrån det Denhov och Topor 

(2011) skriver ovan kring den känslomässiga betydelsen i relationen men även på grund av det 

deltagarna i studien berättar om, att många faktiskt saknar förmågan att fungera i sociala 

samspel. 

     Genom att personalen rör sig ute på golvet tillsammans med patienterna skapas en känsla av 

tillgänglighet. Patienterna blir inte lämnade helt ensamma och skulle det uppstå någon situation 

så utgår vi från att det alltid finns någon att fråga om hjälp. Detta menar Denhov och Topor 

(2011) på är viktigt då patienterna känner att personalen alltid finns till hands och är något som 

kan bidra till återhämtningen eller få andra goda effekter. Att några av mina respondenter talar 

om att de rör sig ute bland patienter är således bra enligt mig då detta enligt forskningen borde 

ha en god effekt på återhämtningen. Kan det även vara så att genom att visa att personalen finns 

tillgänglig så skapas ett lugn, risker för olika incidenter kanske minskar och situationer som 

skulle kunnat uppstå ifall ingen personal fanns närvarande sker inte. Allt är som vanligt en 

ekonomisk fråga men hur skulle vården se ut idag ifall det fanns utbildad personal som arbetade 

enbart med att gå runt tillsammans med patienterna, vi kan jämföra detta lite med hemtjänstens 

sociala samvaro, vilken inverkan skulle detta ytterligare steg kunna ha på vården? Jag tror att 

effekten skulle vara av en god karaktär och detta kanske skulle bli ytterligare ett stag i att få 

patienterna tillbaka till en självständig tillvaro. 

     Något som inte framkommer tydligt i resultatet är fall där patienter uppvisar andra problem 

som är kopplade till den psykiska diagnosen, exempelvis dåligt självförtroende, skamkänslor 

eller negativ självbild. Dessa är vanliga problem som Denhov och Topor (2011) lyfter fram 

ovan i forskningen och de menar även på att känslor som dessa kan vara en anledning till att 

människan kan känna en stress över att behöva ha kontakt med psykiatrin. Utifrån mitt resultat 

funderar jag kring vikten av hur mycket detta tas i beaktande när en person kommer in på en 

avdelning för att få hjälp. Deltagarna i mina intervjuer talar om tillit och även förtroende för 
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vården och även om att det handlar om att kunna uppfylla patientens behov, som i detta 

fallskulle kunna vara att bli bekväm med sig själv och att acceptera den situation man nu sitter 

i och då motivera för att personen ska arbete för en förändring. Jag tror att detta är något som 

samtliga på ett eller annat sätt jobbar på, även om det inte framgår i studien. Jag anser nämligen 

att det borde ingå i tänkande kring patientens bästa. Det finns säkert svårigheter med situationen 

att få en person att acceptera sin nuvarande situation och jag anser att man måste våga vara 

öppen för att se detta samt för att kunna hantera det.  

 

 

7.3 Svårigheter kring bärande relationer 

Det är intressant att samtliga personer i min studie är överens om vikten av att ha bra relationer 

när man arbetar inom psykiatrivården. Detta eftersom att man ofta får höra om de brister som 

finns i vården och att det är svårt att få rätt form av vård. Det skulle vara intressant att veta om 

fler personalgrupper skulle svara likadant som respondenterna i denna studie? I resultatet ovan 

redovisas att bärande relationer är önskvärda men inte alltid möjliga enligt respondenterna. Till 

en viss grad går det att följa detta argument. Frågan jag ställer mig här är ifall man strävar efter 

att skapa en bra relation till patienten även fast det anses omöjligt? 

     I studien framkommer det att det inte är helt ovanligt att personer som själva tidigare varit i 

kontakt med psykiatrin senare utbildar sig för att jobba där. Enligt mig kan det skapa en form 

av dilemma. Å ena sidan så har personen verkligen en inblick i hur det är att vara patient och i 

denna, för många, utsatta situation men å andra sidan kanske det blir lättare att gå in för djupt i 

patienternas liv och bli allt för känslomässigt engagerad. Det kan vara intressant att reflektera 

över hur egna tidigare erfarenheter kan spela in på personalens arbetssätt, och även deras syns 

på betydelsen av bra relationer. Vissa personer har förmodligen inte några problem med att 

hålla sig inom ramarna för vad som fungerar medan det kan bli lite svårare för andra, något som 

kanske inte är så konstigt. Grunden för att själv gå in som personal inom psykiatrin efter att 

själv ha varit patient tror jag beror på att man vill arbeta för en positiv förändring, då främst 

genom sina egna erfarenheter. Detta är inget som i sig är fel enligt mig, att använda sina 

erfarenheter och vända dem till något positivt kan tillföra något i den egna yrkesrollen. Jag 

tänker mig att det kan underlätta förståelsen för patientens psykiska situation och även de 

symptom som sjukdomen medför, just för att personalen själv har en egen erfarenhet sedan 

tidigare. Det handlar således om att använda erfarenheterna på rätt sätt utan att man som 

personal identifierar sig för mycket i patienterna, något som också framkommer i resultatet. 

     Egna erfarenheter spelar nog större roll i vårt val av yrkesroll än vad vi tror och att kunna 

använda dessa erfarenheter på rätt sätt är något att ta vara på. Att kunna arbeta med bärande 

relationer, är som jag nämner ovan, innebär en del ansvar från personalens sida. Att arbeta i den 

form av nära relation som bärande relationer ändå kräver tror jag kan vara betungande ibland 

samtidigt som det ger en del i utbyte inom relationen. Summa av det hela blir således enligt mig 

att lika mycket som man ska ta tillvara på patienterna ska man ta tillvara på personalen. Det är 

de som ofta utgör en grund för att de trygga och stabila relationerna finns inom vården, något 

som enligt denna studie utgör en grund för att öka patienternas chans till 

återhämtning/tillfriskning. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

- Namn  

- Hur lång erfarenhet har du av arbete inom psykiatrivården? 

- Har du arbetet på flera olika typer av avdelningar 

 

Frågor gällande arbetets grund 

- Arbetar ni efter någon speciell form av teori och metod? 

- Har varje patient en individuell vårdplan med insatser anpassade efter individen? 

- Anser du att ni jobbar motivationsinriktat? 

- Hur i så fall?  

 

Frågor gällande arbetsrelationer 

- Hur anser du att man arbetar i relationen med patienterna för att öppna målet med vården? 

- Hur ser du på vikten av att arbeta i bra relationer med patienterna? 

- Anser du att det finns några svårigheter att skapa en bra arbetsrelation?  

     - Vilka svårigheter och varför? 

- Vad anser du är en bra arbetsrelation med patienterna? 

 

Frågor kring bärande relationer 

- Hur tror du att bra och sunda relationer (bärande relation) påverkar en person med psykisk 

sjukdom? 

- Det finns fyra saker som krävs för att en ”bärande relation” ska uppstå: närhet, ansvar, 

kontakt och kontinuitet. Hur anser du att ni arbetar på din avdelning för att uppnå detta? 

- Forskning visar på att genom att uppfylla olika behov ökar chansen för återhämtning. Hur 

anser du att ni arbetar för att uppfylla dessa behov? (Bekräftelse, utbyte i relation, 

grupptillhörighet, tillit/förtroende för någon annan, känsla av en gemensam verklighet) 

- Tror du att det finns några risker för att en arbetsrelation kan bli för ”privat”?  

     - Hur i så fall, vilka risker kan du se? 

 
 


