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Sammanfattning 
Rädsla hos vårdare inom psykiatrisk vård har alltid förekommit. Rädslan är en grundkänsla 
som ska skydda oss mot livsfarliga situationer och den gör sig ständigt påmind i vårdandet av 
människor med psykisk ohälsa. Känslan får vårdaren att bli avståndstagande i relationen. Ett 
avståndstagande får konsekvenser för patienten. När vårdaren inte lindrar hennes lidande 
resulterar det i att patientens hälsoprocess avstannar och hon förblir i sitt lidande. 
Studien är en kvalitativ litteraturstudie genomförd med en latent innehållsanalys av sju 
vetenskapliga artiklar. Ur resultatet framkom tre kategorier som beskriver innebörden av 
vårdarens rädsla och hur den påverkar vårdrelationen. Den första kategorin beskriver att 
vårdaren är tvingad av sin plikt där det visar sig att vårdaren trots sin rädsla handlar antingen 
utifrån sin plikt som ett tvång, eller inifrån som en dygd. Den andra kategorin innefattar den 
andres skrämmande värld där vårdare känner rädsla inför det som är olikt och ter sig 
obegripligt. Den tredje och sista kategorin beskriver ömsesidig vanmakt där vårdare känner 
rädsla inför det oförutsägbara och okontrollerbara som inte går att förutse. Vanmakten får 
vårdaren att ifrågasätta sin professionalism och duglighet. Resultatet visade att vårdare 
upplevde rädsla för människor med psykisk ohälsa. Vårdare hade svårigheter att förstå deras 
livsvärld då den upplevdes obegriplig och skrämmande. Det fanns också en rädsla hos vårdare 
att tappa kontroll och att inte vara tillräckligt duktiga i sin profession. När vårdaren upplevde 
att hon inte kunde bevara kontrollen blev hon tvingande i sin hållning till patienten och tog till 
kontrollmetoder för att bemöta denne, vilket påverkade relationen negativt. Det visade sig 
även att vårdare var rädda för att bli skadade av patienterna. Resultatet visade också att 
rädslan fick vårdaren att bli avståndstagande i relationen när hon förnekade den, vilket 
hindrade den vårdande relationen. När vårdaren istället bejakade sin rädsla och accepterade 
den ökade förutsättningarna för skapandet av en vårdande relation med patienten.  
 
Nyckelord: Innehållsanalys, psykiatrisk rädsla, vård, vårdare, och vårdrelation.  
 

Abstract 
Fear among caregivers in mental health care has always existed. Fear is a basic feeling that 
will protect us from dangerous situations and it makes itself constantly reminded in the care of 
mentally ill patients. The feeling makes the carer distanced in the relationship. A distance 
mean consequences for the patient. When the caregiver don´t relieve the patients suffering, 
the health process stops and she remains in her suffering. The study is a qualitative literature 
review with latent content analysis of seven scientific articles. The results revealed three 
categories that describe the meaning of the caregivers fear and how it affects the caring 
relationship. The first category is about that caregivers is forced by their duty where it is 
found that caregivers, despite their fear, acts out of her duty as a constraint, or inside as a 
virtue. The second category includes the other's frightening world where caregivers is fear of 
what is experienced as and incomprehensible. The third and final category is about mutual 
powerlessness where caregiver experience fear for the unpredictable and uncontrollable that 
can´t be foreseen. The powerlessness make the caregiver to question her professionalism and 
competence. The result showed that carers experienced fear of people with mental illness. 
Carers had difficulty understanding the patients life-world when it experienced 
incomprehensible and frightening. There was also fear in carers losing control and not to be 
sufficiently skilled in their profession. When the caregiver felt that she could not maintain 
control, she was compelling in its approach to the patient and took the control to respond to 
her, witch affected the relationship negatively. It was found that caregivers were feared of 
being injured by patients. The results also showed that fear was making the caregiver 



 
 

rejective. This fear blocks the caring relationship. When the caregiver instead affirms her fear 
and accept it the conditions increase for the establishment of a caring relationship with the 
patient. 
 
Keywords: Caregiver, care-relation, content analyze, fear and psychiatri care.  
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1. Inledning 
Vårdare inom psykiatrisk vård ställs inför krävande situationer som ibland känns svåra att 
hantera. Det kan handla om situationer där vårdare i mötet med patienter känner sig hotade 
och rädda.   
Anledningen till att vi har valt detta ämne är den rädsla vi själva känner i arbetet som 
sjuksköterskor inom psykiatrin. Vi känner oss ibland otrygga, osäkra och att vi brister i 
kunskaper när det gäller att bemöta och förhålla oss till våra patienter. Vår erfarenhet är att det 
saknas en dialog om rädsla och om hur vi ska förhålla oss till den.  Den psykiatriska vården 
behöver kunskaper om rädsla och om hur det påverkar vårdandet. Patienten är alltid i 
beroendeställning till vården och vårdarna. För att nå patientens lidande krävs en relation där 
vårdare och patient möts. Rädslan får inte stå i vägen för den vårdande relationen vars syfte är 
att lindra patientens lidande. Vi benämner alla vårdgivare i vår uppsats för vårdare.  

2. Bakgrund 
Denna uppsats utgår ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Rädslan påverkar hela människan 
och belyses utifrån ett vårdarperspektiv där vi uppfattar människan som en helhet utifrån 
kropp, själ och ande (Eriksson, 1994). Vi har gjort en struktur för att beskriva rädslans 
fysiska, psykiska, existentiella och kulturella påverkan på människan. I bakgrunden beskrivs 
rädsla som begrepp. Därefter följer en beskrivning av rädsla som en naturlig, hälsosam 
grundkänsla vilken har en skyddande funktion (Rush, 2000). I den aktuella forskningen som 
följer visar det sig att vårdare alltid har upplevt rädsla inom psykiatrisk vård och att det i 
vårdkulturen finns en negativ och fördomsfull attityd mot psykisk sjukdom (Svedberg, 2001). 
Bakgrunden avslutas med studiens problemformulering och syfte.  

2.1 Rädsla 
Nationalencyklopedin (1996) beskriver rädsla som en stark negativ känsla som uppkommer 
av att något eller någon upplevs som hotande eller dylikt. I Natur och kulturs 
Psykologilexikon (2008) beskrivs rädsla som en grundläggande reaktion på fara eller hot. När 
människan utsätts för upplevelser som kan skada reagerar hon beroende på två faktorer: hur 
komplex situationen är och hur stor kontroll människan upplever sig ha över den. Olika 
reaktioner på hot är vrede (som tar sig i uttryck i kamp), rädsla (som tar sig i uttryck i flykt), 
frysning/apati/mental blockering (som yttrar sig i att individen blir stel av skräck), analys av 
situationen (som yttrar sig i rationellt och målmedvetet beteende) och tjusning inför faran 
(leder till risktagande, övermod och våghalsighet). Rädslan kan även övergå i panik som yttrar 
sig i försök att utan hänsyn till något annat komma bort från hotet. När människor grips av 
rädsla förlorar en del förmågan att analysera situationen och handla rationellt.  

I Bonniers Svenska ordbok (2002) beskrivs rädsla som fruktan, bävan och skräck. 
Nationalencyklopedin (1996) skriver att även fasa, oro, räddhåga och ängslan är synonymer 
för rädsla.  

2.2 Rädslans ursprung och uttryck 
Rädsla är vår mest ursprungliga känsla (Rush, 2000). När människor ställs inför hotande 
situationer tar rädslan överhanden över allt annat i vår kropp och själ. Vi förlorar då vårt 
intresse för sådant som annars fångar vår uppmärksamhet. Vi koncentrerar oss enbart på att ta 
itu med faran. Rädslan är grundläggande därför att livet är grundläggande. Om vi dör har 
inget annat någon betydelse. För människan handlar inte rädsla enbart om att förutse och 
undvika fysisk smärta utan även om att undvika psykisk smärta, som till exempel sorg, ånger, 
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skuld och förtvivlan. Vi oroar oss alltså inte enbart för vårt fysiska välbefinnande utan även 
för vår psykiska plåga om någonting händer oss (Rush, 2000). Svedberg (2001) beskriver att 
rädsla för fysiskt våld kan vara förknippat med rädsla för psykologiskt trauma, som förlorad 
självrespekt eller förlorad respekt från andra, risk för social förnedring, att göra bort sig, visa 
sig svag, maktlös eller förlora sin position i hierarkin. 
 
På grund av människans förmåga att känna psykiskt lidande, får rädslan får en stor roll i våra 
liv (Rush, 2000). Den gör nämligen att vi inte bara oroar oss för oss själva utan även för andra 
som vi bryr oss om. När en fara hotar gör vi oss redo för kamp eller flykt. Denna reaktion på 
hot är grunden för alla våra reaktioner på rädsla. Vi har ett primitivt system i hjärnan som styr 
denna grundläggande känsloreaktion. Detta system är påkopplat hela tiden utan vår 
medvetenhet eller kontroll. Det ger oss snabbt ett första känslointryck av det vi upplever. 
Registrerar hjärnan en hög grad av ogillande utlöses en kraftig alarmreaktion. Vi har även ett 
annat alarmsystem som är långsammare. Detta system gör en rationell bedömning av farans 
art som väger möjligheter och alternativ mot varandra. Istället för att fly kan det få oss att 
bluffa. Istället för att slåss kan det få oss att föreslå förhandling (Rush, 2000). 
 
Enligt Rush (2000) är medvetandet det som styr oss mest. Hur vi reagerar på fara varierar från 
person till person. Människor som är oroliga och nervösa har ett starkt primitivt alarmsystem, 
medan andra har ett rationellt alarmsystem som dominerar, antingen på grund av att de är 
födda sådana eller lärt sig det genom disciplin. Hur människor reagerar på rädsla beror även 
på hotets art, känslan av hjälplöshet eller brist på kontroll. Inom yrken som sjukvård, 
räddningstjänst och polis utvecklar personal ett sätt att skydda sig mot extrema 
omständigheter, vilket kallas att de blir habituerade. Om faran kvarstår under lång tid har vår 
hjärna utvecklat ett sätt att låta oss leva relativt normalt genom att vi blir tillvanda, trots den 
stressfyllda miljön. Om vi inte utvecklar detta skydd kan psykiska problem och 
rädslebetingade sjukdomar förstöra våra liv (Rush, 2000).  
 
Enligt Carlander (2006) står rädslan som affekt nära ångesten. Ångesten gör oss rädda och 
rädsla ger upphov till ångest. Både Rush (2000) och Carlander (2006) menar att rädslan har en 
livsavgörande funktion och att den finns där som ett skydd för att rädda livet på oss. Oron och 
rädslan får oss att tänka ut strategier inför ett eventuellt hot eller att undvika det. Carlander 
(2006) menar vidare att rädslan även är nära förbunden med ilska och aggressivitet och det är 
med dessa två känslor vi har möjlighet att agera inför en farlig situation. Carlander (2006) 
beskriver att rädslan kan utgöra en ram för våra fantasier. Människan målar upp skeenden, 
skräckscenarier, som skydd i hotfulla situationer för att sedan kunna glädjas över att det inte 
gick så illa som vi trodde. Då upplever människan en känsla av lättnad. Rädslan kan övergå i 
panik om människan inte vet varför hon blir rädd. Att bli rädd utan att veta varför utgör ett 
stort lidande och är aldrig positivt. Långvarig och komplicerad form av rädsla är fobi där 
rädslan binds till en särskild företeelse eller handling. 
 
Öhman (1994) skriver att behovet av att kunna förstå varandra och kunna avläsa varandra i 
socialt samspel är en avgörande faktor i människans utveckling. Ansiktet avslöjar vårt 
känslomässiga tillstånd. Glädje, ilska, rädsla, sorg är alla tydligt avläsbara i ansiktet. Eftersom 
dessa emotioner är knutna till olikartade handlingsalternativ ger de betraktaren viktig 
information om vad som sannolikt kommer att inträffa härnäst i den sociala interaktionen. 
 
Rädsla som känsla är till vår fördel om den är befogad, annars finns risk att den tar överhand 
och begränsar livet. Därför är det viktigt att vi försöker göra klartänkta riskbedömningar kring 
vår rädsla och fråga oss själva vad det är som man egentligen är rädd för. En människas rädsla 
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måste alltid mötas av respekt och får inte bagatelliseras. Om den bagatelliseras kan ett 
övergivande upplevas. Rädslan är ofta förbunden med en känsla av ovisshet som leder till att 
rädslan i sin tur växer sig starkare. Ovissheten håller därför rädslan vid liv (Carlander, 2006).  
 
Isaksson (2008) menar att den uppfostran människan fått under barndomen har betydelse för 
utvecklingen av individens personlighetsdrag. Det finns samband mellan upplevelser av 
uppfostran och individens temperament och karaktär. Inga studier visar dock att det finns 
något samband mellan upplevelse av uppfostran och utsatthet för våld. Det visar sig att en 
större andel vårdare som var utsatta för våld och upplevt rädsla har upplevelser av att i 
barndomen blivit avvisade av modern. 
 
Stattin (1990) menar att rädslan varierar över tid och kultur och att den är socialt inlärd. Olika 
kulturer skapar myter om vad som är farligt och hur hoten ska hanteras. Olika kulturella myter 
har grund i verkliga hot från människans utveckling och bildar teman. Ett sådant tema kan 
vara rädsla för psykiskt sjuka människor.  
 
Enligt Johannisson (1994) är det skillnad på män och kvinnors inlärda rädsla, där kvinnans 
rädsla utgår ifrån föreställningar om hjälplöshet. I dag finns fortfarande rester kvar av 
dåtidens kvinnliga ideal där kvinnan var den passiva, värnlösa och svaga som behövde 
manligt beskydd. Kvinnans inlärda rädsla kan därför te sig oproportionerligt stor i relation till 
riskerna.  
 
Åsbrink (1994) menar också att en stor del av aggressivt beteende bottnar i rädsla. Rädsla 
inför svåra situationer, rädsla för att inte klara av saker, rädsla för att inte bli omtyckta och så 
vidare. I vårt moderna samhälle har det blivit fult att vara osäker. Att vara kunnig och 
behärska svåra situationer ger prestige. 

2.3 Rädsla inom sjukvården 
Våld mot personal är ett ökande problem och kan leda till fysisk skada, psykisk ohälsa (till 
exempel oro, spänning eller stress) och/eller till ekonomisk förlust. Ökningen sker främst 
inom vårdyrken. Sex av tio anmälningar om skador av våld eller hot mot personal kommer 
från vård och omsorgssektorn (Viitasara, 2004). 
 
 Svedberg (2001) menar att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård alltid upplevt rädsla. På 50-
talet hoppades vården att psykofarmakans upptäckt skulle minska patienternas aggression och 
våldsamma beteenden och därmed minska vårdarnas rädsla. Trots denna medicinska upptäckt 
kvarstod rädslan hos vårdarna. Att inte vara rädd ansågs vara en förutsättning för att kunna 
umgås med dåtidens psykiskt sjuka patienter och för att avstyra våldsamma situationer. Att 
vara rädd sågs som våldsframkallande. Denna socialt tvingande norm om oräddhet fick 
konsekvenser. System av ritualer och skyddsanordningar upprättades för att hålla rädslan 
borta. Det upprättades även regelsystem och förhållningssätt som till det yttersta skulle 
skydda personalen från situationer där förmågan att behärska sin rädsla skulle sättas på prov. 
Detta säkerhetssystem verkade få patienterna att leva upp till sin roll som potentiellt farliga 
vilket gjorde att säkerheten ytterligare stärktes. En ond cirkel uppstod och vårdare försökte 
bryta den genom att upprätta nära och förtroendefulla relationer som signalerade icke-våld 
(Svedberg, 2001).  
 
Patienten upplever att när vårdaren känner rädsla inför dem tar vårdaren avstånd. Detta 
avstånd upplevs av patienten som att de blir lämnade i sitt lidande och att de blir övergivna. 
Patienten upplever också att vårdaren blir rädd när de visar emotionella känslor, som gråt. Det 
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finns en längtan hos patienten att bli förstådd, att bli sedd och bekräftad på den nivå där det 
outhärdliga lidandet finns. Patienten önskar en genuin relation där vårdaren vågar och vill 
vara närvarande i relationen. Patienten upplever att rädslan hos vårdaren begränsar henne i att 
våga delta i patientens lidande och att vårdaren saknar uthållighet att gå genom kaoset hela 
vägen ut. Patientens rädsla visar sig i ett oberäknerligt handlande vilket i sin tur skrämmer 
vårdaren. Vårdaren drar sig undan och i en omedvetenhet lämnar patienten ensam. Frågan är 
om rädsla väcker rädsla? (Lindström, 1995).  
 
Enligt Sjöstedt (2001) behöver patienter med psykisk ohälsa möta en vårdkultur som 
karakteriseras av tillit, tro på människans utveckling och förmåga till förändring. Varje 
människa bär på ett hopp om förbättring och förändring och bör få vara kvar i detta hopp. Att 
inte se människan eller ge henne utrymme kränker hennes värdighet som leder till onödigt 
lidande, ett vårdlidande. För att lindra patienters lidande krävs en kultur där patienten känner 
sig välkommen, respekterad och vårdad. 

2.4 Rädsla för psykisk sjukdom 
Lakeman (2006) skriver att allmänheten vanligen har en stor rädsla och ängslan för psykisk 
sjukdom. Det finns få områden som människan har intresserat sig för och som framkallat en 
sådan polariserad uppfattning som psykisk sjukdom. Att tillhöra en grupp eller polarisation 
som står för liknande åsikter ger ett skydd mot den existentiella oron. Rädslan är associerad 
till att psykisk sjukdom är farligt och det i sin tur påverkar vårt förhållningssätt och agerande 
gentemot patienterna. 
 
Renkema, Stapel och Yperen  (2008) menar också att när människan står inför ett existentiellt 
hot anpassar hon sig efter omgivningens åsikter och uppfattningar. Vi vill tillhöra en grupp 
när vi känner oss osäkra och hotade. Att anpassa sig till omgivningen och bli bekräftade i en 
grupp ger psykiskt skydd och skydd mot ett eventuellt existentiellt hot. Det är enligt 
författarna viktigt att gruppen har en samstämmighet i sin uppfattning och tro. Men det visar 
sig också att människan hellre vill tillhöra en grupp än att vara ensam även om gruppens 
åsikter inte stämmer överens med den egna individens. Det finns två anledningar till att 
anpassa sig till andras uppfattningar. Dels kan andra i gruppen ge information och hjälpa till 
att tolka och förstå den sociala miljön. Dels är det en strategi för att få socialt godkännande 
och på så sätt få bättre självkänsla. När människan upplever sig hotad vill hon tillhöra en 
grupp för den hjälper henne förstå vad som händer och får henne att känna att hon gör det 
rätta. Att hitta en mening med livet underlättar rädslan när döden gör sig påmind.  
 
Lakeman (2006) menar att när en människa upplever stark rädsla, har hon svårt att agera 
humant och tänka rationellt. Olika försvarsmekanismer sätts igång när vi utsätts för rädsla. En 
del av försvaren är omedvetna och hjälper oss att snabbt bedöma farans art. Inom psykiatrisk 
vård bör vårdarna känna medlidande och ha en ödmjuk hållning mot patienterna. All personal 
bör ha kunskap och förståelse för mänskligt beteende för att kunna bemöta patienten på rätt 
sätt. Lakeman menar vidare att vår kunskap om mänskligt beteende saknar bredd och har 
försämrats de senaste åren för att vårdarna har blivit mer specialiserade inom begränsade 
områden. Alla känner rädsla och alla behöver också erkänna den och prata om den, speciellt 
inom den psykiatriska vården. 
 
Charleston och Happell (2005) beskriver i sin studie att sjuksköterskestuderande i årskurs 3 
känner oro inför den psykiatriska praktiken och att de dessutom har negativa attityder och 
fördomar mot människor med psykisk sjukdom. De känner sig osäkra och oförberedda har 
förutfattade meningar om psykiatrisk vård som media har målat upp. Uppfattningarna är att 
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praktiken kommer bli farlig och att den psykiatriska kliniken är ett hemskt ställe att vara på. 
Handledaren har där en viktig funktion genom att välkomna studenten och göra denne 
delaktig i vården. Genom att göra studenten trygg och ge stöd till denne vågar studenten 
närma sig patienterna. Handledarens egen attityd och hennes professionalism påverkar hur 
den studerande kommer att uppfatta den psykiatriska vården efter sin praktik. Studentens 
rädsla kan förstärkas eller lindras beroende på hur handledaren förhåller sig till studenten och 
den psykiatriska vården (Charleston & Hapell, 2005). Även i en forskningsstudie som gjorts i 
Norge ( Karlsen, 2007) framkom att sjuksköterskestuderande ofta har fördomar om att 
patienter med psykisk ohälsa är oförutsägbara och farliga. Dessa fördomar leder till rädsla i 
mötet med patienter vilket resulterar i en dålig vårdrelation. 

2.5 Rädsla inom psykiatrisk vård 
Carlsson (2007) påstår att våld och hot är ett betydande problem inom svensk sjukvård. 
Nästan 80 % av alla sjuksköterskor inom psykiatrin har någon gång utsatts för hot- eller 
våldsituationer. Det råder dock ett stort mörkertal då många hot- och våldsituationer inte 
rapporteras. I en enkätundersökning som Arbetslivsinstitutionen gjort, visar att 51 % av de 
anställda inom kommunal vård och omsorg har blivit utsatta för våld eller hot under det 
senaste året. Var tionde vårdarbetare drabbas av hot och våld dagligen. Den första rapporten 
om hot och våld inom psykiatrisk vård kom för drygt hundra år sedan, men det var först på 
1990-talet som detta kom att uppmärksammas som ett arbetsmiljöproblem. Det visar sig att 
vårdkvalitén förändras negativt när hot och våld förekommer i vårdandet och att det för med 
sig negativa konsekvenser för personalens hälsa och välbefinnande. Vårdpersonal rapporterar 
att de känner ilska, rädsla, irritation och upplevelser av hjälplöshet, sorg och förnedring i 
samband med detta. Enbart oron att utsättas för våld och hot innebär för många vårdare en 
psykisk påfrestning. Studier visar också att personal som ofta utsätts för våld och hot i sitt 
dagliga arbete till slut accepterar detta som en del av sitt jobb. Foster, Bowers och Nijman 
(2007) menar även han att aggressivt beteende hos patienter hotar den fysiska och psykiska 
hälsan hos personal inom den psykiatriska vården. Rädslan som föds ur av att jobba i ett 
klimat med överhängande fara kan ha en skadlig inverkan på vårdandet. Addis och Gamble 
(2004) skriver om att vårdare inom den psykiatriska öppenvården är utsatta för hot och våld. 
Vårdarna känner olust och motvilja inför sina känslor av oro och rädsla i samband med hot. 
En förutsättning för vårdarna att kunna bygga en relation med patienten är att acceptera sin 
rädsla och som Foster et al (2007) skriver, acceptera den som en del av sitt jobb. 
 
Carlsson (2007) skriver, att en rädd vårdare blir tvingande i sin hållning mot patienten. 
Hållningen står inte alltid i relation till faran. Enligt Carlander (2006) är det viktigt att kunna 
avgöra vad som är vad i faror för att kunna fatta rätt beslut. Carlsson (2007) menar vidare att 
rädslan kan få en negativ betydelse för vårdandet eftersom rädslan ofta gör vårdaren osäker. 
En osäker vårdare kan använda sig av sin makt för att försöka lösa situationer. En säker 
vårdare som bejakar sin rädsla kan istället hitta mera kreativa lösningar.  
 
Det har visat sig att det finns en rädsla hos vårdaren att komma patienten nära och en rädsla 
för att bli avklädd, avslöjad och sårbar inför denne (Carlsson, 2007). Vårdarna flyr istället 
relationen och därmed vårdandet. Våldsamma möten kan uppkomma när en patient känner 
frustration över att vårdaren inte är närvarande. I ett bra möte förmedlar vårdaren trygghet och 
självsäkerhet vilket visar att vårdaren är stark nog för att ta emot det patienten vill uttrycka.  
Det här är inte helt oproblematiskt därför att i mötet avslöjar vårdaren sin utsatthet och 
sårbarhet.  För att våga medverka i mötet krävs mod och en genuin vilja hos både patient och 
vårdare. Känslor kan bli betydelsefulla i mötet och när beröring tillåts finns möjlighet att 
känna värme och äkthet (Carlsson, 2007).  
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Olofsson och Norberg (2001) har gjort en studie där det framkom att den mänskliga kontakten 
är väldigt viktig för att förebygga rädsla och hotfulla situationer. Den mänskliga kontakten 
består bland annat av förståelse, närhet och tid för patienten.  
 
Foster et al (2007) skriver att aggressivitet framställs som hot för psykiatrisk vårdpersonal och 
rädslan de upplever har en negativ inverkan på omvårdnaden av patienten. Det har visat sig att 
sjuksköterskan har använt sig av kontrollmetoder som avskildhet för att bemöta patienters 
aggressioner vilket kan förstöra relationen och förstärka patientens negativa beteende. 
Vårdaren behöver ha större förståelse för vilka faktorer som ökar patientens aggression och 
hur de ska hantera situationen på avdelningen. Kommunikationen mellan vårdare och patient 
behöver bli bättre. Hon bör kunna identifiera det som provocerar fram aggressionen, känna 
igen de mellanmänskliga faktorerna för att minska aggressioner på avdelningen. 
 
Dongen (2003) menar att vårdare inom den psykiatriska sjukvården uppfattar patienter med 
psykisk sjukdom som motsägande och obegripliga. Patientens tankar är ofta inte rationella 
och de agerar inte alltid normalt och logiskt. Deras beteende passar inte in i några kategorier 
och vårdaren anser därför att patienten är ”tokig”. Den psykiatriska patientens värld och 
hennes upplevelser skrämmer vårdaren, på grund av att deras värld inte anses normal och 
accepterad. Patientens värld synliggör våra gömda och icke godtagna känslor och detta gör 
vårdaren rädd. Vårdaren tycker inte om de känslor som patienten väcker med sina historier 
och handlingar. Vårdaren låtsas därför inte om att patientens värld existerar. Patienten kan 
genom sitt handlande skrämma vårdaren och få händelser riktade åt de håll de önskar. 
Vårdaren svarar då med strid och kan genom sin maktposition vidta åtgärder som inte alltid 
gagnar patienten. Detta är ett sätt att för vårdaren kontrollera sin rädsla. 

2.6 Vårdrelationen 
Vårdarens rädsla påverkar vårdrelationen med patienten. Då vårdrelationen är kärnan i 
vårdandet har vi valt att relatera rädslans effekter till den.  
 
Eriksson (2000) skriver att vårdrelationen utgör grunden i vårdandet och den verkliga 
relationen innebär ett sant möte där utrymme skapas för växt. Genom att skapa en djup och 
trygg relation kan optimal kunskap om patienter erhållas och god vård kan utföras. Det är i 
vårdandet den andres existens kan bekräftas och vårdandet ses som en kärleksgärning. Det är i 
relationen ett sant möte med hela människan sker. Till vårdandet hör att vi även vågar ge 
någonting av oss själva. Varje människa har en grundläggande längtan efter att betyda något 
för någon annan och att få vara någon. Människan har samtidigt ett begär efter förening eller 
delaktighet med andra.  
 
Kasén (2002) belyser att relation härstammar ur latinets ”relatico” vilket betyder återförande 
eller berättelse. Det är skillnad på en vårdrelation och en vårdande relation. Vårdrelationer 
innefattar alla relationer mellan vårdare och patient oavsett om de är bra eller dåliga. De fyra 
huvudkategorierna som ingår i vårdandet är berättelse, förhållande, förbindelse och beröring. 
Substansen i en vårdande relation är att vårdaren värnar om patientens värdighet genom att 
lindra hennes lidande. Det som framträder i den vårdande relationen är patientens 
lidandeberättelse. Det är i lidandeberättelsen som vårdaren delar patientens kamp och svarar 
an på patientens begäran. Vårdarens kärleksfulla hållning inbjuder patienten till en relation 
vilket leder till att patienten kan känna tillit och förtroende. Förbindelsen innebär att vårdaren 
tar på sig ansvaret och förpliktelsen att värna om patientens värdighet. En vårdande relation 
skapar förutsättningar för hälsa där patienten känner att vårdaren ser lidandet. Vården utgår 
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från att se människan och beröra henne som en helhet av kropp, själ och ande. Relation som 
beröring omfattar umgänge, vidrörande och kontakt. Beröring beskriver det som sker i 
relationen. Det finns en asymmetri i den vårdande relationen som innebär att vårdaren har ett 
ansvar för patienten och minska hennes lidande. Vårdarens professionella kunskap är viktig 
för utvecklingen av den vårdande relationen (Kasén, 2002).  

2.7 Problemområde 
Inom psykiatrisk vård ställs vårdare inför svåra situationer där hot och våld förekommer. 
Dessa situationer ger upphov till rädsla som skyddar vårdaren från hot och livsfara, men 
känslan kan också orsaka ångest, panik, psykisk ohälsa, sjukskrivning (ekonomisk förlust) 
och en upplevelse av kontrollförlust. Rädslan kan också habitueras vilket kan göra vårdaren 
okänslig, övermodig och avtrubbad. Det framkommer också att rädslan kan göra att vårdaren 
utövar kontroll vilket kan hindra utvecklingen av en vårdande relation. Rädslan framstår i 
vårdande sammanhang vara ett hinder för en vårdande relation. Kan rädslan och vårdarens 
berördhet vara en hjälp i skapandet av en vårdrelation eller är den enbart hindrande då rädslan 
påstås stimulera vårdarens flyktbenägenhet? Det tycks vara så att vårdvetenskaplig forskning 
företrädesvis belyser rädsla utifrån dess negativa position med undantag av Carlsson (2007) 
som menar att det är positivt om vi vårdare bejakar vår rädsla. Är vårdarens rädsla enbart 
negativ eller kan den berika och stödja en vårdande relation? 

3. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att beskriva rädsla i mötet med människor med psykisk ohälsa ur ett 
vårdarperspektiv. Detta preciseras med följande frågeställningar: 
 
Vad gör vårdaren rädd i mötet med människor med psykisk ohälsa? 
 
Hur yttrar sig rädslan i mötet med patienten? 
 
Är rädslan hos vårdaren en tillgång eller hinder för vårdrelationen i mötet med patienten? 

4. Metod 
Studien är kvalitativ litteraturstudie där vi använder oss av en latent innehållsanalys.  
Kvalitativa metoder används för att få djupare kunskap inom det valda ämnet där målet blir att 
försöka förstå och analysera helheter (Patel & Davidsson, 1994). Lundman & Hällgren-
Graneheim (2008) skriver att en kvalitativ ansats växlar mellan närhet och distans vilket gör 
författarna i högre utsträckning mer delaktiga i forskningsprocessen. De skriver också att 
innehållsanalys innebär en rörelse mellan textens helhet och dess delar. Friberg (2006) menar 
att berättelsens innehåll kan vara uppenbar (manifest) eller dold (latent). Enligt Lundman & 
Hällgren-Graneheim (2008) är den latenta analysen en djupare textanalys där de 
underliggande meningarna visar sig och tolkas på en högre abstraktionsnivå. Vi har valt att 
använda oss av den latenta innehållsanalysen då den är passande för att hitta den djupa och 
bakomliggande meningsinnebörden ur texten. Risken med innehållsanalys är att det neutrala 
förhållningssättet kan komma i skymundan då forskaren tolkar materialet utifrån sin 
förförståelse. Den öppenhet som krävs är att författaren är mottaglig för det som strider mot 
vad hon redan tror sig veta. Det innebär att författare behöver öppna upp för att se, höra och 
eventuellt förstå något nytt. Öppenheten kan givetvis aldrig vara total och den har sina 
begränsningar då fördomarna finns där ( Dahlberg et al, 2001). Eriksson (1992) skriver att 
innehållsanalysen får sin mening först då den sätts in i ett teoretiskt sammanhang. Ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv kan det vara naturligt att ta utgångspunkt i en vårdteori. 
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Vi har valt den kvalitativa analysmetoden då vi anser den lämplig för att besvara vårt syfte. 
Den metoden syftar till att beskriva den djupare innebörden i data och identifierar variationer 
med avseende på skillnader och likheter i en text (Eriksson, 1992). 
 
Som teoretisk referensram har vi använt oss av Kaséns modell om den vårdande relationen. I 
analysen har vi använt oss av hennes teoretiska innebörd av ”berättelse”, ”förhållande”, 
”förbindelse” och ”beröring” för att förankra resultatet i vårdvetenskapen.  

4.1 Datainsamling och urval 
Vi har sökt och valt ut vetenskapliga artiklar ur databaser utifrån syfte och frågeställningar. 
De sökmotorer vi använt oss av är LIBRIS, Cinahl, PsykInfo och ELIN. Sökord vi använt oss 
av är rädsla, fear, psykiatri, psychiatri, sjuksköterska, nurse, vårdare, caregivers, oro, anxious, 
dread, fright, panic och scare. Dessa sökord har kombinerats på olika sätt och trunkerats vid 
behov. Sökningen har begränsats till peer-reviewed och till svenska och engelska artiklar. Vi 
valde att använda artiklar från 1900 fram till 2009. Vi upptäckte att ämnet är tämligen 
outforskat då det var svårt att hitta artiklar som beskrev rädsla ur ett vårdarperspektiv inom 
psykiatrisk kontext. Vi fann till slut sju artiklar för resultatanalys som utgick från ett 
vårdarperspektiv samt utgick från ett psykiatriskt kontext, se bilaga. 

4.2 Analysens genomförande 
Vi läste igenom artiklarna var och en för sig upprepade gånger för att få en helhetsbild. Vi har 
på varsitt håll granskat artiklarna utifrån vårt syfte. Efter denna process började vi arbeta 
tillsammans igen och reflekterade över texternas innehåll. Meningsenheter identifierades, 
plockades ut ur texterna och översattes till svenska. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 
(2008) är en meningsenhet en meningsbärande del av texten som utgör grunden för analysen. 
Meningsenheterna kondenserades, kortades ner, för att göra texten mer lätthanterlig. Vid 
kondensering bevaras det centrala i innehållet. Därefter abstraheras texten och benämns med 
koder. En kod beskriver kortfattat meningsenhetens innehåll. Vi fann koder som vi sedan 
sammanförde till underkategorier genom att sortera dem efter gemensamma nämnare. 
Underkategorier utgörs av flera koder med liknande innehåll. Dessa underkategorier 
sammanfördes sedan och bildade tre kategorier som belyser vårdares rädsla i mötet och hur 
rädslan yttrar sig. Innehållet i en kategori är närbesläktade och skiljer sig från innehållet i 
andra kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim).  
 
Här visas exempel på hur vi kommit fram kategorierna.  ”Att vara rädd för att bli skadad” och 
”att göra det som förväntas” hamnar i kategorin ”tvingad av sin plikt”.  Trots att vårdaren är 
rädd för att bli skadad handlar hon utifrån en pliktkänsla vilket innebär att det är plikten som 
får henne att stanna kvar i relationen.  
 
Meningsenhet Översättning Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”I grund och 
botten var man 
rädd! På grund av 
att man fick ju 
någon örfil 
ibland. En 
sköterska blev illa 
biten”. 

 I grunden var man rädd 
på grund av att patienter 
ibland skadade vårdarna. 

Patienter 
skadar vårdare. 

Att vara rädd för 
att bli skadad. 

Tvingad av 
sin plikt 

”Everything was 
telling me, run 
away, run away, 
you know I was 

“Allt sa mig, 
spring iväg, spring 
iväg, du vet jag var 
riktigt rädd. Min 

Vårdare vill fly vid slag 
men upplever en 
förväntan av 
arbetskollegorna att klara 

Stannar kvar i 
situationer på 
grund av 
förväntan från 

Att göra det som 
förväntas. 

Tvingad av 
sin plikt. 
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really scared. 
Like my pulse 
rate would have 
been up through 
the roof. I 
remember being 
really stuttery in 
my speach… And 
in the end he 
came flying at me 
and punched me, 
and I wanted to 
run away, but 
there were 
expecting me to 
perform here, you 
know, so I 
couldn´t really 
run away”. 

puls höjdes som 
om den skulle gå 
genom taket. Jag 
kommer ihåg att 
jag verkligen 
stammade i mitt 
tal… Till sist kom 
han flygande emot 
mig och slog mig, 
och jag ville 
springa iväg, men 
det var människor 
bakom mig. 
Arbetslaget stod 
bakom mig, de 
förväntade att jag 
skulle klara av det 
här, du vet, så jag 
kunde verkligen 
inte springa iväg”. 

av situationen, vilket 
göra att han inte kan fly. 

andra. 

Older patients 
with delusions 
seemed less 
frightening to 
students than 
younger, stronger 
patients.  

Äldre patienter 
med 
vanföreställningar 
verkade mindre 
skrämmande inför 
studenterna än 
yngre, starkare 
patienter. 

Minskad rädsla för 
patient med 
vanföreställningar när 
denne var gammal och 
svag.  

Mindre rädsla 
för svaga. 

Att vara rädd för 
att bli  skadad. 

Tvingad av 
sin plikt. 

One caregiver 
told that, to 
protect herself, 
she had to lock 
herself in when a 
resident was 
violent. 

En vårdare 
berättade att för att 
skydda sig själv 
låste hon in sig när 
en brukare var 
våldsam.  

Vårdare låser in sig för 
att skydda sig för 
patienten. 

Vårdare flyr. Att vara rädd för 
att bli  skadad.  

Tvingad av 
sin plikt. 

 

4.3 Etiska aspekter 
Enligt Olsson och Sörensen (2007) övergriper de etiska normerna allt forskningsarbete. God 
forskningsetik gäller vid alla former av vetenskapligt arbete och höjer studiens kvalitet. Det 
förutsätter att forskaren inte har förvrängt det hon själv uppfattar som sant och att forskningen 
ska vara värderingsfri. Referenser ska noga anges och det är viktigt att visa vad som har 
refererats och vad som är egen tolkning. Det skrivna ordet kommer att respekteras och 
materialet kommer återges med respekt för författarna på ett objektivt sätt. Den engelska 
texten har noggrant översatts till svenska. Eftersom det är en litteraturstudie anser vi att den 
inte inkräktar på någons integritet. Studien är etiskt motiverad då den beskriver vårdares 
rädsla i möten med patienter inom psykiatrisk vård. Genom studien får vårdare större 
förståelse för vad som sker i mötet med patienten om vårdare känner rädsla.  

5. Resultat 
Resultatet presenteras av temats tre kategorier. I dessa kategorier beskrivs innebörden av 
vårdarens rädsla och hur den påverkar vårdrelationen. Dessa innebörder belyses med citat från 
ursprungsartiklar. Sist i respektive kategori förankras resultatet i Kaséns vårdvetenskapliga 
modell.  I första kategorin ”tvingad av sin plikt” var underkategorierna ”att vara rädd för att 
bli skadad” och ”att göra det som förväntas”.  ”Att vara rädd för psykiskt sjuka människor” 
och ”att vara avståndstagande” hamnade i den andra kategorin ”den andres skrämmande 
värld”. Under den tredje och sista kategorin ”ömsesidig vanmakt” är ”att vara otillräcklig” 
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och ”att inte ha kontroll” underkategorierna. Dessa underkategorier kursiveras första gången i 
texten för att skapa en tydlighet och struktur.  

5.1 Tvingad av sin plikt 
Vårdare var medvetna om sina skyldigheter och upplevde att de hade en plikt inför sig själva, 
patienten, arbetskollegor och organisationen. Plikten fick vårdaren att utföra sitt arbete på ett 
så bra och professionellt sätt som möjligt och plikten blev på så sätt en drivande kraft att 
stanna kvar i mötet trots sin rädsla.  
 
Det visade sig att vårdare i hotfulla situationer flydde för att skydda sig från patienten för att 
undgå skada, men det fanns även de som stannade kvar på grund av sin egen pliktkänsla och 
av förväntningar från arbetskamrater.  
 
”Everything was telling me, run away, run away, you know I was really scared. Like my pulse 

rate would have been up through the roof. I remember being really stuttery in my speech… 

And in the end he came flying at me and punched me, and I wanted to run away, but there 

were people behind me. The team were behind me, they were expecting me to perform here, 

you know, so I couldn´t really run away” (Bigwood & Crowe, 2008). 

 

Hotet fick vårdarna att utmana sig själva. Det framkom att vårdarna trots rädsla ville 
patientens bästa och åsidosatte sina egna känslor för att inte skrämma patienten ytterligare. 
Det fanns en underförstådd uppmaning, en pliktkänsla, hos dem själva att hantera hotfulla 
situationer. Plikten kunde uppfattas som ett tvång där det fanns ett krav från andra att man 
borde agera. Plikten kunde också komma inifrån, som en dygd, där man hade en inre önskan 
om att agera (Lundström, Åström & Graneheim, 2007 och  Bigwood & Crowe, 2008). 
 
Det framkom att vårdare var rädda för att bli skadade i mötet med psykiskt sjuka patienter. 
Det dagliga arbetet inom psykiatrin präglas av skrämmande och hotfulla situationer. Rädslan 
för att bli skadad bottnade i det existentiella hot man upplevde och som vårdaren måste 
förhålla sig till.  
 
Att exponeras för hot och våld gav effekter på vårdarnas fysiska och psykiska hälsa. 
Lundström, Åström och Graneheim (2007), O´Conell et al, (2000) och Silverstein (2006) 
menar att oron som rädslan orsakar har en skadlig inverkan på hälsan kroppsligt, själsligt och 
andligt och påverkar livet negativt för människor.  
 
Det faktum att patienten faktiskt kan skada vårdaren bottnade i att vårdaren var rädd om sin 
existens. En skada på kroppen leder inte bara till fysisk smärta, eventuell sjukskrivning och 
ekonomisk förlust utan även till själslig och andlig smärta, ett känslomässigt trauma, där 
vårdaren kan känna skam och skuld över det inträffade. O´Connel et al (2000) menar att 
många kvinnliga vårdare döljer de aggressiva handlingarna de utsätts för och hanterar våldet 
genom att förneka det då man är rädd att känna sig förnedrad. Att bli utsatt för fysisk skada av 
en patient kränker den personliga integriteten och bidrar till känslor av minskad värdighet. 
Förnekelsen blir då ett skydd och en fasad för att inte blotta sitt lidande. 
 
Rädslan yttrade sig också i att vårdaren hade svårighet att återvända till arbetsplatsen efter 
fysisk skada då det relaterade till rädslan för andra patienter och en rädsla för en förändring 
skett i relationen till kollegorna (O´Connell, Young, Brooks, Hutchings & Lofthouse, 1999). 
Rädslan för att återvända till arbetsplatsen fanns, men medvetenheten om sin plikt gjorde att 
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vårdaren ändå utförde sina åtaganden. Detta betyder att en eventuell skada på kroppen 
påverkade vårdarens holistiska hälsa både kroppsligt, själsligt och andligt.  
 
På det själsliga planet upplevdes känslor av ensamhet, skuldkänslor och skam. Man kände 
även maktlöshet inför patienternas oberäknerliga beteende men också för att man kände sig 
övergiven av organisationen. På det andliga planet måste vårdaren göra ett val där hon 
antingen lämnade yrket eller accepterade hotet som en del av arbetet. För att kunna acceptera 
situationen måste vårdaren känna mening med vårdandet (Lundström, Åström & Graneheim, 
2007).  
 
Att ständigt vara utsatt för skämmande hot krävde av vårdaren att hon verkligen ville vårda 
och att hon kände mening med att det var värt att vårda trots det hot hon upplevde. Det ställde 
stort krav på hennes egna förmågor. Vårdarna var sårbara när de arbetade under oförutsägbara 
omständigheter och de skyddade sig själva genom att agera på ett konfronterande, ignorerande 
och på ett provokativt sätt. Rädslan som uppkom genom att vara exponerad för våld gav 
effekter på relationen som visade sig i att den blev icke-verbal och fysiskt avståndstagande. 
Vårdarens rädsla skadade relationen på grund av att hon då fick ännu svårare att förstå 
patientens signaler (Lundström et al, 2007). 
 
Vårdare kunde känna rädsla vid tvångs-situationer där vårdaren måste ingripa och möjligheten 
att bli skadad är överhängande. Det framkom att vårdaren i våldsamma situationer gjorde en 
riskbedömning av farans art vilket innebar att rädsla för unga och starka patienter var större än 
rädslan för äldre och svaga. Rädslan för skada utgick ifrån tidigare erfarenheter och kunskaper 
om att chansen till överlevnad var större där upplevelse av hot var mindre (Bigwood & 
Crowe, 2008 och Robinson-Wolf, 2001). 
 
”That (anxiety) is normally associated with, (knowing) someone could get hurt because of the 

person´s size and anger... you still have to go through with it, you yeah it can be can quite an 

anxiety producing experience, you know, and there is a massive amount of relief once it has 

gone well and the person is in seclusion” (Bigwood & Crowe, 2008).  

 

Det visade sig att det fanns anledning till att vara rädd då det förekom att patienterna skadade 
vårdare:  
 
”I grund och botten var man rädd! På grund av att man fick ju någon örfil ibland. En 

sköterska blev illa biten” (Svedberg, 2001). 

 

Vid en hotfull situation reagerade kroppen på olika sätt såsom pulshöjning, stamning, 
minnesförlust och upplevelse av att tid och rum försvann (Lundström et al, 2007, Bigwood & 
Crowe, 2008). Vårdarna menade att det är många situationer som de inte längre upplevde som 
våldsamma även om de skulle uppfattas så inom andra yrkesgrupper. Vårdarna uppfattade 
med tiden patienterna som harmlösa fast de var våldsamma och de ansåg att deras beteende 
var en del av deras sjukdom och inte en avsiktlig handling. Vårdare som ofta utsattes för våld 
blev tillvanda och accepterade det som en del av sitt jobb. Acceptansen verkade vara en 
naturlig konsekvens för vårdarna då det såg våldet som oundvikligt och att det aldrig skulle 
upphöra. Att bli tillvand var en strategi och en förutsättning för att kunna arbeta i en kontext 
där hot och våld förekom (Lundström et al, 2007). Att acceptera hot och våld i sin vardag 
innebar att man som vårdare resignerar, underkastade sig. Det var en handling som vårdaren 
gjorde för att göra gott och tjäna patienten. 
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Att vårdaren blev habituerad innebar att hon hade lättare att skapa en interaktion med 
patienten. Rädslan utgjorde då inget hinder för henne att ingå i relation.  
 
”It´s clear, that you don´t want it (the violence) to happened – and when it happens, it isn´t 

funny to fight. But, of course, we got more and more used to it. Then it depends on what type 

of situation it is. You know, the more common, smaller fights, I don´t think about them, not 

any more” (Lundström et al, 2007). 

 

Berättelsen och förbindelsen mellan patient och vårdare är substansen i en vårdande relation. 
Om vårdaren på grund av sin rädsla tar avstånd i relationen kan hon inte ta del av patientens 
berättelse och inte heller i dennes lidande. Patienten och vårdaren bär på varsin berättelse och 
delar inte dem med varandra. Om vårdaren inte tar del av patientens lidande uteblir 
förbindelsen och vårdaren tar inte sitt ansvar att bjuda in till relation. Vårdaren avsäger sig 
därmed sin förpliktelse om att värna om patientens värdighet. Den vårdande relationen uteblir, 
istället bygger relationen på vårdarens pliktkänsla. Då vårdaren utmanar sin rädsla och med 
sin genuina vilja att göra gott för patienten tar hon ansvar för förbindelsen. Vårdaren värnar 
då om patientens värdighet och blir inbjudande i sin hållning. Det är först då som vårdaren 
kan bli delaktig i patientens berättelse.  

5.2 Den andres skrämmande värld 
Att vara i kontakt med den andres värld innebar att man som vårdare behövde anpassa sig till 
det som man inte alltid förstod och till det som kunde te sig obegripligt. I den andres värld 
krävdes att vårdaren hade en förmåga att kunna förhålla sig till den andra människans olikhet.  
 
Det skräck-injagande beteendet patienten visade med sin mimik och sitt sätt att uttrycka sig 
skrämde vårdaren. Det var det som var obegripligt, främmande och olikt som gjorde vårdaren 

rädd. 

 
”He kept laughing over and over, uncontrollibly, with a blank sadistic stare and an almost 

grimacing evil look radiating from his pupils to the top of his lips. /…/ He then got up and 

started slamming the door for about 10 to 15 minutes and threatened his father” ( Robinson-

Wolf, 2001). 

 
Vårdare upplevde kulturen, med de ständigt förekommande reglerna, rutinerna och 
föreskrifterna som ett budskap om farlighet. Vårdare blev även påverkade av historier och 
sägner som berättades på avdelningen och det fanns även en uppmaning från personal att man 
borde vara rädd för psykiskt sjuka patienter. Massmedia skildrar denna uppfattning ständigt 
(Svedberg, 2001).  
 
Det fanns en rådande gemensam negativ attityd om psykiskt sjukdom, och oerfarna vårdare 
bar med sig den attityden när de konfronterades med den psykiskt sjuka människan. 
Vårdarens attityd påverkade hennes hållning och hennes sätt att agera gentemot patienten. 
Rädslan visade sig hindra vårdarnas inlärning, utveckling och hennes medlidande och 
utgjorde ett hinder för en relation med patienten (Fisher, 2002). Det fanns en förväntan och en 
föreställning om att dessa patienter var aggressiva, fientliga och våldsamma (Svedberg, 2001). 
Att möta det som var främmande och som vårdaren inte hade några referenspunkter till, 
gjorde att hon bedömde patienternas farlighet kontinuerligt på grund av att den andres värld 
var så olik hennes egen. Vårdaren hade svårt att förstå patientens livsvärld vilket ledde till ett 
”vi” och ”dem”.  
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Vårdaren upplevde nedanstående hot endast som en markering och blev efter sin bedömning 
inte så rädd. Vårdaren förhöll sig till de markeringar som patienten gjorde.  
 
”När hon kom utanför avdelningen, då hade jag köksturen den dagen och det låg en 

förskärare framme. Och som en blixt, var hon där och tog förskäraren. Men hon gjorde 

ingenting. Hon ville väl liksom bara hota och personalen tog ju från henne den. Men det är 

väl sådant där som man kommer ihåg. /.../ Man förväntade sig av patienterna att de skulle 

vara oroliga och farliga”(Svedberg, 2001).  

 

Att vårda psykiskt sjuka personer framkallade starka reaktioner hos vårdarna. Rädslan 
bottnade i att vårdaren hade en föreställning av ett värsta tänkbara scenario där denne blev 
fysiskt skadad eller till och med mördad. Även kulturen på avdelningen, som signalerade om 
patienternas farlighet genom regler och rutiner, påverkade vårdarnas rädsla. Framför allt var 
första tidens upplevelser förknippade med rädsla (Svedberg, 2001). Vårdaren blev således 
fullständigt hjälplös, oförmögen att handla och kunde inte utföra sitt arbete. Rädslan stod i 
vägen för att se människan.  
 
”Vi kom två stycken till Konradsberg /…/. Så skulle hon och jag gå och äta och så skulle jag 

gå och hämta henne, men jag hittade henne inte. Jag gick runt /…/ så var det en liten passage 

och där stod hon, så här, tryckt mot väggen, stel av fasa. Hon blev så vansinnigt rädd, för 

patienterna, så att hon vågade inte röra sig. Hon var paralyserad av skräck” (Svedberg, 

2001). 

 

Vetskapen om vad patienterna utfört och att de skadat personal ökade vårdarnas rädsla.  
 
”Som ny elev hade jag fått höra om en mentalsköterska som hittats strypt av en patient. Man 

var livrädd när man skulle sitta kvällvakt. Då dagpersonalen gick – då var man livrädd! 

(Svedberg, 2001).  

 

Vetskapen om vad patienten gjort och att denne var fysiskt större än vårdaren gjorde att 
vårdaren kände sig hjälplös och i ett fysiskt underläge. Vetskapen om vad patienten var 
kapabel till i handling gjorde vårdaren otrygg. Vårdaren förhöll sig till patientens obegripliga 
livsvärld trots att den inte överensstämde med hennes egen.  

 ”The teenager was in the hospital for attemted homocide on a family member. He made me 

feel like he might strike out at me any time. He was physically larger than me too” (Robinson-

Wolf, 2001).  

 
Det var inte bara vetskapen om vad patienterna gjort som oroade, utan det var även det 
oförutsägbara och oberäknerliga beteendet som skrämde vårdarna. Vårdare kände också 
rädsla inför patienternas inbillade demoner (Robinson-Wolf, 2001).  
 

”He talked to himself and went on and on. I had tried to talk to him, and he flipped out and 

said, `Be quiet before I slap you. How many times do you want me to tell you that?´” (Zane 

Robinson-Wolf, 2001). 

 

Vårdarna kände sig väldigt obekväma när patienter med vanföreställningar kom för nära inpå 
deras personliga sfär (Robinson-Wolf, 2001). Vårdaren blev rädd av överraskningsmomentet 
och var inte förberedda på det närgångna beteendet och reagerade då med att vilja ta avstånd 

från patienten. 
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”This woman ran up to me and stood right in my face, smiling awkwardly. She began 

complimenting my hair, my teeth, my clothes. The next minute she turned around and started 

fighting with someone. She took me by surprise, violated my personal space and made me 

want to go home as soon as possible” (Robinson-Wolf, 2001).  

 

Rädslan för psykiskt sjuka patienter gjorde att vårdarna höll avstånd och undvek relation med 
dem. Det visade sig att den oerfarna vårdaren blev ignorerande och var rädd för att skapa eller 
påbörja en kontakt. Det visade sig även att om vårdaren kände rädsla i mötet med patienten 
blev patienten rädd och levde upp till sin farlighet (Svedberg, 2001). Detta citat visar ett möte 
med en patient där vårdaren till en början inte har vetskapen om att hon borde vara rädd, 
sedan får hennes förförståelse henne att bli undvikande i sitt beteende till patienten.  
 
”Jag satte mig på sängkanten och började mata henne. Det var inget märkvärdigt med det. Så 

gick jag ut och hade den tomma skålen med mig ut. Och så sa dom så här: ´matade syster 

henne`? `Jaa´, sa jag. `Hon är farlig, hon bits, henne får man inte gå så nära´. Så skrattar de! 

Nästa gång, så vågade jag ju inte sätta mig på sängkanten och mata henne” (Svedberg, 

2001).  

 
Med relation som förhållande menas den yttre utformningen av relationen som har med 
beteenden, omständigheter och proportioner att göra. Om vårdaren inte förstår den andres 
värld, som är helt olik sin egen och dessutom är rädd för det obegripliga, så står rädslan i 
vägen för att se människan bakom patienten. Vårdaren blir därmed avståndstagande i 
relationen till patienten. Detta förstärker den redan rådande assymetrin och patienten blir mer 
hjälplös och lidande då vårdaren kränker patientens innersta önskan om att bli bekräftad. 
Patienten lämnas ensam i sin smärta, oro och rädsla.  

5.3 Ömsesidig vanmakt 
Vårdare kände rädsla inför det oförutsägbara och okontrollerbara som inte gick att förutse. 
Vårdaren var rädd för att inte kunna hantera det som inträffade när kontrollen brast. Därför 
var man väldigt angelägen om att bevara kontrollen.  
 
Bigwood & Crowe (2008) menar att vårdaren bevarade kontroll genom att ha en strukturerad 
och säker arbetsmiljö, och den var ofta förknippad med regler och rutiner. När vårdaren 
upplevde att hon inte kunde bevara kontrollen blev vårdaren tvingande i sin hållning till 
patienten. Detta påverkade patienten, mötet och relationen negativt. Vårdare hade olika behov 
av att bevara kontrollen på omgivningen. Vid stort kontrollbehov blev vårdaren snabbare 
tvingande i sin hållning till patienten. När patientens rädsla mötte vårdarens rädsla uppstod 
vanmakt hos bägge parter. Vårdaren ifrågasatte då sin professionalism och duglighet. Hon 
kände också ett ifrågasättande från omgivningen. Citatet nedan visar att vårdares rädsla för 

att tappa kontrollen kan få förödande konsekvenser för patienten. 
 
”På en helorolig avdelning var man rädd och man använde sig alltså av en hel del 

tvångsmedel, det var ju väldigt många patienter som fick ligga till sängs dygnet runt på grund 

av sin oro. Låg i bälte. Man tog bara upp dem då de skulle gå på toaletten, bada eller tvätta 

sig. Sen var det bältet igen (Svedberg, 2001).  

 

Det pågick ett ständigt arbete för att bevara kontrollen och det låg i vårdarens ansvar att ta till 
tvångsåtgärder för att bevara ordningen på en vårdavdelning. Vårdaren kunde då hamna i en 
konflikt som handlade om att man måste bevara kontrollen genom tvång men att det 
professionella värdet i relationen då kunde skadas (Bigwood and Crowe, 2008). Konflikten 
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låg i vårdarens känsla av att inte ha gett patienten andra möjligheter innan tvångsåtgärder 
vidtagits. Vårdaren upplevde att tvångsåtgärder utan förhandling med patienten stred mot det 
genuina vårdandet. 
 
”Sometimes I sort of feel uncomfortable because I don´t feel there has been enough 

negotiation beforehand” (Bigwood and Crowe, 2008).  

 

Vårdare kände förväntningar, dels från sig själva, men också från annan personal, att kunna 
samtala och konversera med psykiskt sjuka patienter. De kände en rädsla över att inte vara 

tillräckliga vilket gjorde att de kände sig osäkra på vad de skulle säga eller göra. Vårdare hade 
svårt att lita till sig själva och till sin egen förmåga och visste inte alltid hur de ska hantera 
situationen (Robinson-Wolf, 2001 och Fisher, 2002). Detta ledde till en känsla av hjälplöshet 
och vanmakt hos vårdaren som då blev offer inför sin rädsla. 
 
”I was sitting outside amongst the patients when two patients started with a verbal argument. 

The situation quickly changed to both standing in front of each other screaming abuse at each 

other, raising hands as if to hit, but not actually going through with it. I felt absolutely 

terrified and I was shaking with fear. I thought I was going to burst into tears and at the same 

time helpless at not knowing how to deal with the situation” (Fisher, 2002). 

 

Vårdare var rädda för inte vara tillräckligt skickliga i skapandet av en bra relation. Vårdares 
känslor av otillräcklighet präglade samtalen med patienten. De oroade sig över hur 
kompetenta de var i samtalet med patienten och om de gjorde det rätta för dem. Vårdare 
kände sig också osäkra på hur de ska agera vid närmandet av patienten (Robinson-Wolf, 
2001). Att visa sig oprofessionell gjorde att vårdaren förlorade sin respekt för sitt kunnande.  
 
”It was hard to approach the patient. I was lost for words. /…/ I did not know how to act or 

what to say. Now, looking back, I probably appered very ignorant and stupid to the patient” 

(Robinson-Wolf, 2001).  

 

Vårdare var rädda för att bli förkastade av patienterna om de inte var tillräckligt duktiga i att 
skapa en relation. Vårdare ville inte utsätta sig för situationer de inte kände sig kunna 
behärska. De var osäkra om det de gjorde och sa skulle orsaka skada hos patienten och att det 
i så fall skulle vara deras fel . Det visar sig även att vårdare, trots sin rädsla, utmanade tillfället 
att gå in i samtal med patienten för att inleda en relation. Viljan i att bli en god vårdare och 
modet gjorde att de tog kontakt med patienten. I och med att de tagit första steget till 
konversation blev det lättare att sedan fortsätta etablera relationer med andra patienter 
(Robinson-Wolf, 2001 och Fisher, 2002). När vårdaren såg sin egen förmåga i interaktionen 
utvecklades hennes mellanmäskliga färdigheter.  
 
”But after I started talking to him, he really wanted to start talking with me, and after it was 

over, I thought I could talk to anyone” ( Robinson-Wolf, 2001). 

 

Vårdarna upplevde en tillfredställelse över att ha haft modet att våga bjuda in patienten till en 
relation. Det var deras nyfikenhet och intresse för patienterna och deras värld som låg till 
grund för utmaningen. Rädslan för att inte känna sig tillräcklig minskade under samtalets 
gång. När patienterna gav vårdarna positivt gensvar blev vårdarna mer säkra och mindre 
rädda (Robinson-Wolf, 2001 och Fisher, 2002). 
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Vi tolkar det som att vårdarna då känner sig accepterade av patienterna vilket gör att de ökar 
deras självkänsla och känslan av otillräcklighet minskar. Att vara otillräcklig har med känslan 
av att inte duga till att göra och skapar osäkerhet i hur man ska förhålla sig till patienterna. Att 
vara oduglig är förenat med känslan av skam.  
 
Det visade sig att vårdare som kände medlidande för patienten hade lättare att övervinna sin 
rädsla. Att bli berörd av något annat än rädsla gör att vårdaren ser människan bakom 
beteendet.  
 
”It wasn´t until I started talking to him that I realized he was a nice guy and quite 

cooperative” (Robinson-Wolf, 2001). 

 

Relation som förbindelse kan ses som relationens inre sida där kvaliteter som löfte och ansvar 
ingår. Trots osäkerhet om sin egen förmåga och ifrågasättande av sin professionalism känner 
vårdarna ett ansvar, ett engagemang, men också en skyldighet mot sig själva att agera utifrån 
patientens bästa. Engagemanget från vårdarens sida leder till gemenskap och kommunikation 
med patienten som förstärker kontakten dem emellan. Denna vårdande relation omfattar och 
berör kropp, själ och ande kan väcka en andlig längtan och ger förutsättningar för försoning. 
Om vårdare och patient upplever vanmakt inför varandra präglas relationen av en maktlöshet 
som förlamar vårdandet. Därmed uteblir vårdarens ansvar och löfte i relationen. 

5.4 Sammanfattning av resultat 
I resultatet visade det sig att vårdaren var rädd för att bli skadad av patienten då hon i sitt 
dagliga arbete befann sig i hotfulla och skrämmande situationer. En skada på kroppen 
påverkade inte bara vårdaren fysiskt utan även andligt och själsligt. Att vara rädd för skada 
bottnade i att vårdaren var rädd om sin existens. Vårdaren var också rädd för psykiskt sjuka 
människor då de hade svårt att förstå och relatera till patientens livsvärld. Det var det som var 
obegripligt och främmande som skrämde vårdaren. Det visade sig också att vårdaren var rädd 
för att inte kunna bevara kontrollen och för att inte vara tillräckligt professionella i mötet med 
patienten.  
 
Rädslan gjorde relationen mellan vårdare och patient icke-verbal och fysiskt avståndstagande. 
Den kunde också visa sig i att vårdaren agerade på ett konfronterande, ignorerande och 
provokativt sätt. Rädslan kunde göra vårdaren fullständigt hjälplös och oförmögen att handla. 
Vårdare kunde snabbt bli tvingande i sin hållning då de upplevde rädsla att inte kunna bevara 
kontrollen. Hjälplöshet och vanmakt var känslor som kunde uppstå hos vårdaren då hon inte 
litade till sin egen förmåga. Det visade sig att rädslan utgjorde ett hinder i vårdrelationen då 
den fick vårdaren att bli avståndstagande. Rädslan visade sig även kunna vara en tillgång om 
vårdaren bejakade den. Bejakandet medförde att vårdaren upplevdes mer mänsklig av 
patienten, vilket är en förutsättning för att en vårdande relation ska kunna inledas.  
 
När vårdaren upplever vanmakt ifrågasätter hon sin professionalism och duglighet. 
Vanmakten kan leda till känslor av maktlöshet och att vårdaren kan uppleva sig som ett offer i 
sin situation. Plikten är en skyldighet mot sig själv och andra och kan uppfattas som ett tvång 
där det finns krav från andra att man borde agera. Den kan även komma inifrån, som en dygd, 
där inre önskan finns om att agera. Om vårdaren upplever vanmakt så får plikten mindre 
utrymme. Detta förstärker vårdarens känslor av att hon är oprofessionell och oduglig. Det får 
konsekvenser i att vårdaren inte kan handla utifrån patientens bästa. Vårdarens inre etiska och 
moraliska värderingar står då i strid med rädslans effekt i form av vanmakt.  
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6. Diskussion 
Detta avsnitt inleds av en metoddiskussion som sedan åtföljs av en resultatdiskussion. 
Avslutningsvis framförs slutsatser av arbetet samt förslag på fortsatta studier.  

6.1 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en litteraturstudie med latent innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren-
Graneheim (2008) då vi såg metoden passande för att få en djupare förståelse för vårdarens 
upplevelse av rädsla i mötet med psykiskt sjuka patienter. Metoden fokuserar på  tolkning av 
texter och används främst inom beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap. 
Kvalitativ metod sågs mer passande där forskaren växlar mellan närhet och distans till det 
som ska studeras, medan forskaren i kvantitativ ansats strävar efter att ställa sig utanför och 
betrakta objekt i omvärlden. Att pendla mellan att vara nära och ha distans bidrog till att vi i 
högre grad blev medskapare i forskningsprocessen. Med hjälp av den här metoden kunde vi 
som författare förstå och tolka texten på ett djupare plan. Valet av analysmetod gjordes även 
på grund av den tidsram som gavs för arbetet. Studien kan ses som en inledande undersökning 
då tiden varit för knapp för intervjuer. Att intervjua vårdare hade kanske gett ett annorlunda 
resultat då vi hade kunnat be vårdare berätta utifrån sina upplevelser av rädsla. Vid sökning av 
artiklar visade det sig att en del av de artiklar vi valt ut var likartade. Vi tolkar det som att vårt 
resultat är mättat utifrån de källor som existerar. Att antalet artiklar var få ser vi inte som 
någon nackdel då de artiklar vi fann var innehållsrika. Vi var medvetna om vår förförståelse 
när vi valde ut meningsenheterna ur artiklarna och var öppna när vi plockade ut allt som hade 
med vårdarens rädsla i mötet med patienten att göra. Svårigheten med att välja ut de 
meningsbärande enheterna kan vara, som Lundman och Hällgren-Graneheim skriver, att för 
stora meningsenheter innehåller mer än en företeelse och med för små enheter finns risk att 
kärnan i upplevelsen förloras. I genomförandet av analys metoden visar vi exempel på hur vi 
kommit fram till en kategori. Vi har analyserat artiklarna gemensamt vilket enligt Lundman & 
Hällgren-Graneheim ökar tillförlitligheten i resultatet. För att hålla oss så nära den 
ursprungliga texten som möjligt gick vi hela tiden tillbaka till artikeln för att kontrollera 
meningsenheten i sitt sammanhang för göra en så nogrann tolkning som möjligt. Lundman 
och Hällgren-Graneheim ser en risk med att arbeta alltför textnära då helheten kan gå förlorad 
vid en alltför detaljerad kodning. Vi har därför försökt abstrahera och tolka på en nivå där 
resultatet ska ge en djupare förståelse. Lundman och Hällgren-Graneheim menar att om 
författarna reflekterar och diskuterar olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer blir 
koderna mer exakta. Fördelen med att arbeta tillsammans har varit att vi har kunnat påminna 
varandra och reflekterat över vår förförståelse för att inte den skulle påverka vårt resultat. Vår 
medvetenhet har gjort att vi läst artiklarna grundligt, diskuterat ursprungstexten och tolkat 
rädslan utifrån detta. Vi använder oss av citat som beskriver vårdarens upplevelse av rädsla 
för att stärka vårt resultat. Genom citaten fångar vi vårdarnas upplevelse av rädsla och hur de 
yttrar sig utan författarnas påverkan och därmed har vi gett läsarna möjlighet att själva 
bedöma studiens giltighet. Resultatet är överförbart till andra kontext då människor med 
psykisk ohälsa inte bara befinner sig inom psykiatrin utan kommer även i kontakt med andra 
kontext inom sjukvården. Hot och våld förekommer inte heller enbart inom psykiatrin utan 
även inom till exempel äldrevården och akutsjukvården. Enligt Lundman och Hällgren-
Graneheim anses ett resultat giltigt om det lyfter fram det karaktäristiska som är typiskt för 
det som är avsett att beskrivas. Som författare till studien anser vi att vi utifrån syfte och 
frågeställningar lyft fram det väsentliga ur artiklarna då vi läst materialet flertalet gånger för 
att gå på djupet och få en helhetsbild. De sju artiklar vi fann var de som fanns inom området, 
vilket stärker giltigheten då vi använt oss av allt material som finns att tillgå.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Vi har funnit i resultatet att vårdarnas rädsla påverkar mötet med patienter med psykisk ohälsa 
genom ett avståndstagande i relationen. Det genuina vårdandet handlar om att etablera 
vårdande relationer där vårdarens främsta uppgift är att bekräfta och lindra patientens lidande, 
att utifrån en kärleksgärning vilja tjäna sin nästa. Människans grundläggande behov och begär 
är att få betyda något för någon annan och att få vara någon i samspel med andra (Eriksson, 
2000). Det är vårdarens ansvar och förpliktelse att värna om patientens värdighet (Kasén 
2002). Resultatet visar att vårdaren känner hjälplöshet och är oförmögen att handla och utföra 
sitt arbete när hon känner rädsla, att rädslan hindrar vårdaren från att se människan bakom 
patienten. Detta styrks av Sjöstedt (2001) som menar att om vårdaren inte ser människan eller 
ger henne utrymme kränks hennes värdighet och ett onödigt vårdlidande uppstår. När 
patienten lämnas i sitt lidande, lider inte vårdaren med patienten. Patientens lidande lindras då 
inte och möjligheten till rörelse i hälsoprocessen uteblir. Relationen blir då inte en vårdande 
relation.  
 
Kasén (2002) skriver att det är skillnad på en vårdrelation och en vårdande relation. En 
vårdrelation är en relation mellan vårdare och patient oavsett om den är bra eller dålig. En 
vårdande relation är en relation där vårdaren värnar om patientens värdighet genom att lindra 
hennes lidande.  
 
När vårdaren på grund av sin rädsla inte går in i relationen som hon är ämnad att göra på finns 
det risk att hon hamnar i en etisk konflikt med sig själv. Konflikten skapar en frustration hos 
vårdaren som gör att hon inte känner sig tillfreds med sin arbetsinsatts. Hon sviker därmed 
både patienten och sig själv då hon inte följer sin etiska och moraliska hållning. Vårdaren 
hanterar sin konflikt genom att gömma sig bakom uppgiftscentrerade arbetsuppgifter för att 
undvika att behöva avslöja sitt tillkortakommande.  
 
Rädslan skadar relationen då vårdaren inte förstår patientens uttryck, behov och begär. För 
vårdaren innebär detta att hon då inte är närvarande i relationen för patienten. Carlsson (2007) 
menar att när vårdaren inte är närvarande upplever patienten en frustration i brist på 
bekräftelse som kan bidra till att våldsamma möten kan uppkomma. En icke-närvarande 
vårdare och dennes hållning kan provocera fram våldsamma situationer. Svedberg (2001) 
menar att det finns en tvingande norm om oräddhet som får konsekvenser i form av att vi 
skapar ritualer och skyddsanordningar för att hålla rädslan borta. Regelsystem och 
förhållningssätt är ett medel för att skydda vårdare från situationer där deras förmåga att 
hantera sin rädsla inte ska kunna sättas på prov. Lindström (1995) menar att patienten 
upplever att vårdaren tar avstånd när denne är rädd. Avståndet upplevs av patienten som ett 
övergivande och att de blir lämnade ensamma i sitt lidande. Patienten önskar en genuin 
relation där vårdaren ser och bekräftar patienten och vågar vara närvarande i deras outhärdliga 
lidande. Patienten känner att vårdarens rädsla hindrar henne att ingå i relation.  
 
Det framkommer tydligt i vårt resultat att vårdare blir påverkade av den kultur som råder på 
arbetsplatsen. Regler, rutiner och föreskrifter signalerar där om farlighet. Vårdare är också 
påverkade av historier och berättelser dels från andra vårdare men också från massmedia att vi 
bör vara rädda för psykiskt sjuka människor. Vårdare är medvetna om faran med psykiskt 
sjuka patienter. Oerfarna vårdare har en negativ attityd på grund av detta och bär med sig 
denna i mötet med patienten. Detta visar sig påverka hennes hållning till patienten och rädslan 
hindrar hennes inlärning, utveckling och medlidande och utgör därmed ett hinder för 
relationen. Det motsäger tidigare forskning där Svedberg (2001) skriver att en förutsättning 
för att kunna umgås med psykiskt sjuka människor är att inte vara rädd. Vad skulle det betyda 



19 
 

för vårdrelationen om vi vågade bejaka och erkänna vår rädsla? Att visa vår rädsla och 
sårbarhet inför patienten kanske medför att patienten upplever oss mer mänskliga? Det kanske 
kan möjliggöra att vi kan mötas på ett mellanmänskligt plan och att asymmetrin blir mer 
utjämnad.  
 
Det vi förmedlar genom att blotta vår rädsla kan göra patienten mindre rädd vilket i sin tur 
också gör vårdaren mindre rädd. Att bejaka vår rädsla kan kanske leda till mindre rädsla hos 
både patient och vårdare vilket underlättar en möjlighet till en vårdande relation. Kan det vara 
så att om vi visar vår rädsla genererar det att både patient och vårdare känner mindre rädsla? 
Detta kan antas utifrån att Lindström (1995) väcker frågan om rädsla väcker rädsla, då hon 
menar att patientens rädsla visar sig i ett oberäknerligt beteende som skrämmer vårdaren. Om 
vårdaren då drar sig undan relationen istället för att bejaka sin rädsla inför patienten bildas en 
ond cirkel där patienten blir ännu mera rädd. Om vårdaren är rädd men förnekar sin rädsla kan 
den avslöjas genom hennes hållning och väsen som patienten läser av. Är vårdaren inte äkta 
och sann i mötet minskar förtroendet hos patienten. Carlsson (2007) styrker detta och menar 
att det är i mötet vårdarens utsatthet och sårbarhet avslöjas.  
 
Enligt Kasén (2002) innefattar relation som beröring umgänge, vidrörande och kontakt. 
Beröring beskriver det som sker i relationen. När vårdaren visar sin rädsla berör det patienten 
och det i sin tur berör vårdaren. Vårdaren bjuder på så sätt in patienten till relation och tar 
ansvar för henne. Att hantera sin rädsla som vårdare kräver mod och professionell kunskap för 
att utveckla en vårdande relation. Det är först när patient och vårdare blivit berörda i 
relationen som berättelsen kan delas. Vårdare och patient erkänner då sin rädsla inför 
varandra. Ingenting i teorin talar om på vilket sätt vi ska bli berörda, förmodligen berör vi 
varandra känslomässigt. Vilka känslor är accepterade att känna i en vårdande relation och 
vilka är tillåtna i den psykiatriska vårdkulturen?  
 
Avståndstagandet i relationen är oftast negativ men det kan även innebära att vårdaren med 
respekt tar ansvar både för sig själv och för patienten. När patienten av någon anledning blir 
hotfull och skrämmer vårdaren kan ett avståndstagande vara positivt för både vårdare och 
patient. Avståndstagandet hindrar patienten att på något sätt skada eller kränka vårdaren vilket 
kan ses som att vårdaren gör det av omsorg och omtanke om patienten. Vårdaren minimerar 
på så sätt patientens eventuella ångest och skamkänslor som annars kunde ha framkallats. Om 
vårdaren gör denna handling utifrån barmhärtighetstanken värnar hon om patientens värdighet 
genom att lindra hennes eventuella lidande. Om vårdaren utgår från att värna om patientens 
bästa handlar hon utifrån sitt inre etiska ansvar, det vill säga att vara-för-den andra och inte 
enbart vara med-den-andra (Kasén, 2002).  
 
Resultatet visar att vårdare som ofta utsätts för hot och våld blir tillvanda och accepterar till 
sist det som en del av sitt jobb. Att acceptera detta blir en naturlig påföljd då vårdarna ser att 
hotet aldrig kommer upphöra. Detta stärks av Carlsson (2007) som menar att vårdare till slut 
accepterar hot och våld som en del av sitt jobb.  
 
Ur resultatet framkommer att rädslan får vårdaren att ta till tvångshandlingar för att bevara 
strukturen och ordningen på avdelningen. När vårdaren upplever att hon inte kan bevara 
kontrollen blir hon tvingande i sin hållning till patienten. Tidigare forskning stärker detta och 
menar att vårdaren tar till kontrollmetoder för att bemöta patienternas aggressioner och detta 
inverkar negativt på relationen (Foster et al, 2007).  
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Det framkommer ur resultatet att när vårdaren möter det främmande och det som hon inte 
känner till har hon svårt att förstå patientens livsvärld då den är så olik hennes egen. Att vårda 
psykiskt sjuka människor visar sig framkalla starka reaktioner hos vårdarna. Även Dongen 
(2003) menar att vårdare uppfattar patienter med psykisk sjukdom som obegripliga. 
Patientens värld och hennes upplevelser skrämmer vårdaren på grund av att deras värld inte 
anses normal och accepterad. De starka reaktioner som patienten väcker hos vårdaren försöker 
vårdaren förtränga genom att låtsas om att patientens värld inte existerar. De obehagliga 
känslor som patientens värld framkallar vill inte vårdaren handskas med eftersom den 
påminner henne om hennes litenhet, sårbarhet och utsatthet. När patientens rädsla möter 
vårdarens rädsla uppstår en vanmakt hos dem båda. Det får vårdaren att ifrågasätta sin 
professionalism och duglighet.  
 
Som författare till studien vill vi belysa att det som framkommit ur resultatet är mycket viktig 
kunskap och ska ses som värdefull information. Kunskap om rädsla och dess uttryck är 
angelägen hos vårdare då man skapar möjligheter för reflektion och eftertanke. Genom 
reflektion, förståelse och kunskap har man alltid möjlighet till ett val där man kan välja att 
handla utifrån vad som är gott för patienten. Studiens resultat kan därför leda till en 
förändring inom vården där man genom kunskap om rädsla kan välja att vårda patienten 
istället för att ta avstånd eller straffa henne.  

6.3 Slutord 
Både tidigare forskning och resultat visar hur viktig den mänskliga kontakten är för att 
förebygga hotfulla situationer. Den mänskliga kontakten består av förståelse, närhet och tid 
för patienten. Det som framkommer är att vårdaren i grund och botten är rädd och att hon 
brister i sitt ansvar på grund av sin rädsla. Hon blir offer inför sin rädsla vilket resulterar i ett 
avståndstagande i relationen till patienten. Det finns inom psykiatrins kultur fortfarande en 
kvarleva om att vårdaren inte ska visa sin rädsla. Det ligger i vårdarnas status att inte blotta 
sin rädsla inför varandra och inför patienter. Det krävs mod för att våga bryta mönstret i 
kulturen. Om vårdaren är trygg i sig själv och vågar stå för den hon är törs hon se rädslan som 
en naturlig reaktion och acceptera den. När vårdaren bejakar sin rädsla förmedlar hon en 
mänsklighet som påverkar relationen med patienten i positiv riktning.  Rädslan som 
egentligen är ett skydd för oss blir istället ett hinder när vårdaren tar avstånd i den vårdande 
relationen. Med insikten om att vårdaren i grund och botten är rädd ökar möjligheterna till 
förändring vad gäller attityden kring rädslan.  

6.4 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning behövs inom området då vi upptäckte att området är otillräckligt utforskat 
utifrån vårdares upplevelse av rädsla. Förslagsvis kan intervjustudier göras där vårdare kan 
berätta om sina upplevelser om rädsla. Då ämnet ej är helt utforskat rekommenderar vi därför 
fortsatt forskning, där fokus kan läggas på hur rädslan kan hjälpa vårdaren och patienten i en 
vårdande relation. Ökad kunskap och förståelse för vårdarens rädsla och dess innebörder är 
betydelsefulla inom psykiatrin då det leder till mindre lidande hos patienten.  
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Bilaga 

Författare Titel  Syfte Metod Urval Resultat 
Gunnel 
Svedberg 

Sjuksköterskors 
berättelser om 
rädsla inom 
psykiatrisk vård 
före moderna 
psykofarmaka. 

Att förstå 
hur sjuk-
sköterskor 
före 
moderna 
psyko-
farmaka 
upplevde 
rädsla inom 
psykiatrisk 
vård. 

Intervjuer med 
sjuksköterskor.  

22 sjuk-
sköterskor 
som varit 
verk-
samma 
inom 
psykiatrin 
fram till 
1953. 

Det fanns 
anledning att 
vara rädd som 
omvårdnads-
personal inom 
den psykatriska 
vården, men att 
rädsla mestadels 
var obefogat 
stor.  

Zane 
Robinson 
Wolf 

Communicating 
for the First 
Time with 
Delusional 
Patients 

Att beskriva 
sjuk-
sköterske-
studerandes 
upplevelser 
av att 
komm-
unicera med 
patienter 
med 
vanföreställ
ningar.  

Fenomenologis
k studie där de 
studerande 
skrev dagbok 
under 12 v. 

35 sjuk-
sköterske-
stud-
erande av 
både 
kvinnor 
och män. 

Studenterna 
upplevde 
oförutsägbart 
beteende som 
skrämmande 
och undvek 
därför samspel 
med dem. De 
studerande 
kunde omvandla 
sin rädsla till 
empati för 
patienten.  

M. 
Lundströ
m, H. 
Åström 
och U.H. 
Granehei
m 

Caregivers´ 
experiences of 
exposure to 
violence in 
services for 
people for 
people with 
learning 
disabilities. 

Att belysa 
erfarenheter 
av att vara 
utsatt för 
våld genom 
berättelser 
av vårdare 
som arbetar 
med 
människor 
med 
inlärnings-
svårigheter 

Intervjuer där 
vårdare 
berättar om 
sina 
upplevelser 
vilket 
kompletterades 
med mer 
utforskande 
frågor.  

42 
kvinnliga 
vårdare 
och två 
manliga 
som 
arbetade 
på 
gruppbost
äder för 
människor 
med 
inlärningss
vårigheter. 

Fast vårdare 
känner sig 
nedstämda efter 
situationer där 
våld och hot 
förekommit 
känner de 
samtidigt en 
strävan att 
bevara sig egen 
och patientens 
värdighet.  

O´Connel, 
B., Young, 
J., Brooks, 
J., 
Hutchings, 
J. och 
Lofthouse, 
J. 

Nurses´perception
s of the nature and 
frequency of 
aggression in 
general ward 
settings and high 
dependency areas. 
 

Nurses´perce
ptions of the 
nature and 
frequency of 
aggression in 
general ward 
settings and 
high 
dependency 
areas. 
 

400 
sjuksköterskor 
svarade på 23 
slutna frågor via 
mail. 
 

400 
sjuksköter
skor som 
arbetade 
på 
akutvårdsa
vdelningar
. 

Aggressivt 
beteende hos 
patienter på 
generella 
avdelningar och 
inom skutvård 
vållar ilska och 
kränkthet hos 
sjuksköterskorna. 
Många kvinnliga 
vårdare döljer de 
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aggressiva 
handlingarna. Det 
ligger en konflikt 
i intresset att 
rapportera 
aggressivt 
beteende och att 
handla i sin 
vårdande roll. 
Resultatet 
indikerar att våld 
och hot inte bara 
är begränsat till 
vanligtvis 
erkända kris och 
psykiatriska 
miljöer.  
 
 

Fisher, J Fear and learning 
in mental health 
settings. 
 

Att få 
information 
om hur 
studenter 
upplevde och 
reagerade på 
incidenter 
under deras 
psykiatriska 
praktik. 
 
 

130 studenter 
fick under en 
tre-veckors 
period reflektera 
på två incidenter 
och svara på 
frågor kring 
incidenterna 
utifrån sex 
frågeställningar.  
 

130 
studenter. 

Studenterna 
känner oro är 
bekymrade inför 
sin kliniska 
praktik inom 
psykiatrin. Under 
sin kliniska 
praktik är det 
vanligt att bli 
involverad i hot 
och våld-
situationer.  De 
studerande 
upplever starka, 
negativa känslor i 
samband med 
praktiken och det 
är viktigt att de 
får reflektera över 
sina erfarenheter.  
 

Silverstein, 
C 

Therapeutic 
Interpersonal 
Interactions: The 
Sacrificial Lamb 

Att 
undersöka 
historia 
psykiatrisk 
vård och dess 
effekter på 
det ammade 
yrket och 
samhället 
och hur dess 
arv kan 
stödja och 
underlätta 
förändring. 

  Terapeutiska 
mellanmänskligt 
samspel är kärnan 
kompetens för 
avancerade 
metoder 
psykiatriska-
mental hälsa 
sjuksköterskor 
och bör 
upprätthållas, 
främjas och 
genomföras för att 
förbättra 
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 resultaten. 
 

Bigwood, 
S och 
Crowe, 
M. 

It´s part of the 
job, but it spoils 
the job´: A 
phenomenologic
al study of 
physical 
restraint. 

Att förstå 
sjukskötersk
ors 
erfarenheter 
av fysisk 
återhållsam
het. 

Deskriptiv, 
fenomenologis
k 
metod.Sjukskö
terskor har 
genom 
intervjuer 
beskrivit sina 
erfarenheter 
om fysiska 
tvångsåtgärder. 

Sju 
sjuksköter
skor, fyra 
män och 
tre 
kvinnor 
deltog. 

Resultaten tyder 
på att 
sjuksköterskor är 
mycket osäkera 
ang fysiska 
tvångshandlingar 
trots att det anses 
vara en del av 
deras roll som 
sjuksköterksor. 
Sjuksköterskorna 
upplevde konflikt 
och rädsla i 
samband med 
förfarandet och 
skulle föredra att 
använda andra 
metoder om det 
var möjligt. Det 
ligger en konflikt 
i tvingadet för att 
bevara kontrollen 
och det 
proffessionella 
värdet i 
relationen. 

 

 




