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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den mellanmänskliga relationen, baserad på kommunikation och samtal, utgör 

kärnan i psykiatriskt vårdande. Denna studie utgår från det vårdande samtalets teori där 

vårdandets grundmotiv är caritas, en naturlig strävan efter att lindra lidande och bevara 

patientens värdighet i en vårdande relation. Varje sjuksköterska inom psykiatrisk vård kan 

förväntas möta personer med samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller beroende. 

Ökad kunskap om dessa personers upplevelser av vårdande samtal förväntas dels öka 

förståelsen för deras lidande, dels utveckla sjuksköterskans förmåga att i samtalet kombinera 

etisk hållning, lyhördhet och praktiskt agerande, vilket kan bidra till att fler personer med 

denna typ av samsjuklighet kan erbjudas samtal som upplevs som vårdande och därmed 

lindrar lidande. 

Syfte: Syftet med denna intervjustudie är att belysa upplevelser av vårdande samtal hos 

personer med samtidig psykisk ohälsa och missbruk eller beroende. 

Metod: Studien har en fenomenologisk-hermeneutisk ansats för att möjliggöra en djupare 

förståelse av innebörden i informanternas levda erfarenhet. Fem personer intervjuades om 

sina upplevelser av vårdande samtal. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre innebördsteman: Där ömsesidigheten skapar 

trygghet och gemenskap, Ett livsrum där lidandet synliggörs och begripliggörs och Där 

självaktningen återupprättas. Dessa teman strålar samman i huvudtemat Den trygga 

fristaden där lidande lindras och värdighet och självaktning återupprättas. 

Slutsats:Det vårdande samtalet har i denna studie visat sig bidra till att lidande lindras och 

värdighet och självaktning återupprättas hos personer med samsjuklighet i psykisk ohälsa 

och missbruk eller beroende. Det vårdande samtalet erbjuder inte bara möjlighet att 

förmedla och bearbeta lidande utan ger också, med sjuksköterskans stöd, utrymme för 

lärande och för att hitta de egna resurserna, vilket leder till ökad hälsa, autonomi och 

självaktning. Genom ytterligare forskning om det vårdande samtalet ur ett patientperspektiv 

kan evidens samlas som gör att det i daglig klinisk verksamhet än mer kan komma att 

betraktas som en självklar del i vårdande som lindrar lidande. 

Nyckelord: vårdande samtal, kommunikation, psykiatriskt vårdande, psykisk ohälsa, 

missbruk, beroende 

  



ABSTRACT 

Background: The interpersonal relationship, based on communication and conversation, is 

the core of psychiatric caring. This study uses the theory of the caring conversation as a 

starting point, where the basis for caring is caritas, an inherent endeavor to alleviate suffering 

and preserve patient’s dignity in a caring relationship. Every nurse within psychiatric care 

can expect to meet people with comorbidity in psychiatric illness and substance use disorders 

or dependency. Increased knowledge about these people’s experiences of the caring 

conversation is expected to lead to increased understanding of their suffering, as well as 

develop nurses’ ability to combine ethical awareness, perceptiveness and practical action in 

each conversation, which in turn can contribute to that more people with this kind of 

comorbidity can be offered conversations that are caring and thereby alleviate suffering. 

Aim: The aim of this interview study is to illustrate experiences of caring conversations for 

people with comorbidity in psychiatric illness and substance use disorders or dependency. 

Methods: The study has a phenomenological-hermeneutical approach to enable a deaper 

understanding of the meaning of the lived experience of the informants. Five people were 

interviewed about their experiences of caring conversations. 

Findings: The result is presented through three themes of meaning: Where reciprocity 

creates safety and communion, A lebensraum where suffering is made visible and 

understandable and Where self-esteem is restituted. These themes come together in the 

main theme The safe sanctuary where suffering is alleviated and dignity and self-esteem is 

restituted. 

Conclusion: It is apparent in this study that the caring conversation contributes to 

alleviated suffering and restituted dignity and self-esteem for people with comorbidity in 

psychiatric illness and substance use disorder or dependency. The caring conversation not 

only provides an opportunity to convey and process suffering, but is also, with the nurse’s 

support, a forum for learning and for discovering one’s own resources, which leads to 

increased health, autonomy and self-esteem. With more research about the caring 

conversation from a patient perspective, evidence can be gathered that will make the caring 

conversation in daily clinical practice an even more natural part of caring that alleviates 

suffering. 

Key words: caring conversation, communication, psychiatric caring, psychiatric illness, 

substance use, dependency



INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................1 

2.1 Lidande .................................................................................................................... 2 

2.2 Den vårdande relationen ......................................................................................... 3 

2.3 Samtal och kommunikation .................................................................................... 4 

2.4 Samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller beroende ............................. 5 

2.5 Teoretisk referensram ............................................................................................. 6 

3 PROBLEMFORMULERING .............................................................................................7 

4 SYFTE .............................................................................................................................7 

5 METOD OCH MATERIAL ................................................................................................7 

5.1 Urval ......................................................................................................................... 8 

5.2 Datainsamling .......................................................................................................... 8 

5.3 Analys och tolkning av data ................................................................................... 9 

5.4 Forskningsetiska överväganden ...........................................................................12 

6 RESULTAT .................................................................................................................... 13 

6.1 Där ömsesidigheten skapar trygghet och gemenskap ........................................13 

6.2 Ett livsrum där lidandet synliggörs och begripliggörs ........................................15 

6.3 Där självaktningen återupprättas ..........................................................................16 

6.4 Huvudtema: Den trygga fristaden där lidande lindras och värdighet och 

självaktning återupprättas .....................................................................................18 

  



7 DISKUSSION................................................................................................................. 19 

7.1 Resultatdiskussion .................................................................................................19 

7.1.1 Lidande vid psykisk ohälsa och missbruk eller beroende ................................19 

7.1.2 Den relationella aspekten av det vårdande samtalet .......................................20 

7.1.3 Den etiska aspekten av det vårdande samtalet ...............................................21 

7.1.4 Den narrativa aspekten av det vårdande samtalet ..........................................22 

7.1.5 Lärandeaspekten av det vårdande samtalet ....................................................23 

7.2 Metoddiskussion ....................................................................................................24 

7.3 Etisk diskussion .....................................................................................................26 

7.4 Slutsatser ................................................................................................................27 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 29 

 

BILAGA A: FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I EN STUDIE OM VÅRDANDE SAMTAL 

BILAGA B: SAMTYCKESBLANKETT 

BILAGA C: INTERVJUGUIDE 

BILAGA D: BREV TILL VERKSAMHETSCHEF 



1 

1 INLEDNING 

Redan under grundutbildningen till sjuksköterska, där Fredrikssons (2003) teori 

introducerades, väcktes intresset för det vårdande samtalet. Författaren har därefter under 

sin egen yrkesutövning strävat efter att erbjuda patienter vårdande samtal utifrån 

Fredrikssons teori och, om än ovetenskapligt, kunnat observera och fått återkoppling på att 

patienterna upplevt lindrat lidande. Författaren har vidare arbetat med personer med 

samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller beroende och fått insikt i de svårigheter 

detta innebär, samt kunnat observera olika sätt att bemöta, vårda och behandla dessa 

personer. Även där föreligger alltså ett särskilt intresse. 

Därför såg författaren en möjlighet att i sin magisteruppsats, inom ramen för utbildningen 

till specialistsjuksköterska inom psykiatri, utifrån patientintervjuer belysa upplevelser av 

vårdande samtal hos personer med samtidig psykisk ohälsa och missbruk eller beroende. 

Med tanke på prevalensen av denna typ av samsjuklighet, är det sannolikt att de flesta 

sjuksköterskor kommer att möta dessa personer i sitt arbete. Ökad kunskap om dessa 

personers upplevelser av vårdande samtal förväntas dels minska sjuksköterskans motstånd 

mot att samtala med personer med missbruk, dels utveckla sjuksköterskans förmåga att i 

samtalet kombinera etisk hållning, lyhördhet och praktiskt agerande, vilket förhoppningsvis 

kan bidra till att fler personer med samsjuklighet kan erbjudas samtal som upplevs som 

vårdande och därmed lindrar lidande. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom områden av relevans för det vårdande 

samtalet; lidande, den vårdande relationen och samtal och kommunikation. Dessutom 

presenteras forsking om samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller beroende.  

Vidare presenteras teorin om det vårdande samtalet, som är den teoretiska referensramen för 

denna studie. Denna teori har vuxit fram ur det vårdvetenskapliga perspektiv som beskrivits 

av Eriksson (1987, 1994, 2002), där vårdandets grundmotiv är caritas; en naturlig strävan 

efter att lindra lidande och bevara patientens värdighet i en vårdande relation. Eriksson 

(2002) beskriver denna vetenskap som en humanistiskt inriktad vårdvetenskap, där grunden 

för vårdande är kärlek och medmänsklighet.  

Our vision has been to revive the leading idea of caring, the idea of love and compassion, and 

to incorporate it once more into the core of caring science. The aim has been to create a 

humanistically oriented caring science. (s. 62). 
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Erikssons teori har utvecklats utifrån en helhetssyn på människan med kropp, själ och ande, 

och utifrån tanken att människan är född till gemenskap med andra och att gemenskap är 

grunden till all mänsklighet (Eriksson, 2002). Varje människa behöver en annan människa 

som kravlöst stöttar och vårdar. Ett sådant naturligt vårdande förutsätter äkthet i relationen, 

vilket också måste vara kärnan i det yrkesmässiga vårdandet. Detta vårdande ska vara ett 

uttryck för ömsesidighet och interaktion mellan patient och vårdare (Eriksson, 1987). 

Eftersom Erikssons vårdteori ligger till grund för det vårdande samtalet, presenteras tidigare 

forskning nedan utifrån detta perspektiv. 

2.1 Lidande 

Katie Eriksson (1994) menar att lidande är en oundviklig del av att vara människa. Lidandet, 

som kan vara kopplat till sjukdom, vård eller till livet som sådant, är en kamp mot 

skamkänslor och förnedring, en kamp som rör sig mellan ont och gott, lidande och lust. 

Skamkänslorna kan vara ett hinder för relationer och gemenskap med andra, samtidigt som 

relationen är en förutsättning för att den lidande ska kunna förmedla sin lidandeberättelse 

(Wiklund, 2010).  

Eriksson (1994) beskriver lidande som ett drama i tre akter. Den första akten är då lidandet 

bekräftas genom att det uppmärksammas av en medmänniska som bjuder in till samtal. I 

andra akten finns utrymme och tid att få vara i lidandet, att få lida ut. Tredje akten innebär 

försoning med lidandet, då nytt liv och ny helhet kan upptäckas och en mening med lidandet 

kan skönjas. Då vårdaren genom sin närvaro och kravlösa gemenskap bekräftar och deltar i 

lidandet möjliggörs försoning. 

Vårdande förutsätter lidande. Detta lidande ska i vårdandet lindras genom kärlek, tro och 

hopp (Eriksson, 2002). Onödigt lidande ska undvikas och oundvikligt lidande lindras. En 

förutsättning för att lidande ska kunna lindras är att vårdandet genomsyras av trygghet; att 

patienten känner sig älskad och förstådd och får sin värdighet bekräftad. Det måste finnas 

utrymme att lida och ta emot vård (Kirkevold, 2000).  

Vårdande kräver en lyhördhet för var den lidande människan befinner sig. Morse (2001) 

beskriver i sin lidandeteori två faser av lidande; uthärdande och emotionellt lidande. 

Uthärdande innebär att en person stålsätter sig och inte släpper fram känslor, vilket ibland 

krävs för att klara av de krav som det dagliga livet ställer. I det emotionella lidandet släpps 

däremot ångest och sorg fram, ofta i samtal och relationer med andra. Morse menar dock att 

en person i uthärdandefasen ska lämnas ifred och inte bemötas med empati, sympati, tröst 

eller medlidande, medan Erikssons caritativa perspektiv betonar motsatsen; för att en person 

inte ska fastna i lidandet, krävs att vårdaren vågar hjälpa henne vidare genom att vara 

närvarande, lyssna och stötta utifrån kärlek och en osjälvisk vilja att göra gott (Eriksson, 

1994; Foss & Nådan, 2009). Att dela sitt lidande med någon annan, men även att få sitt 

lidande bekräftat av någon som ser bakom fasaden av återhållet lidande och försöker förstå, 

bidrar till att göra lidandet uthärdligt (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Vårdaren har en uppgift 

att hjälpa patienten att förlösa lidandet (Wiklund, 2003).  
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Wiklund, Lindström och Lindholm (2006) menar att användning av droger är en inlärd 

symbol som används för att synliggöra lidande för omvärlden, samtidigt som det är ett sätt 

att lindra lidandet. Missbruket riskerar att maskera det verkliga lidandet, då omgivningen 

tolkar missbruket som lidandet och inriktar sig på att få bukt med det. Personer med 

missbruk uppfattas ofta som manipulativa, och missbruk i sig är ofta förenat med skam-

beläggning. I själva verket försöker kanske personen som missbrukar förmedla sitt lidande 

och samtidigt få bekräftelse (Wiklund, 2000).  

Om bekräftelse uteblir och ingen människa kan eller ens försöker förstå det verkliga lidandet, 

förstärks i stället lidandet. Förutfattade meningar om och fördömande av en annan människa 

orsakar mycket lidande. Människans värdighet kränks och lidandet blir outhärdligt 

(Eriksson, 1994). 

2.2 Den vårdande relationen 

Relationen mellan sjuksköterska och patient är central i allt vårdande, men i psykiatriskt 

vårdande utgör den mellanmänskliga relationen, baserad på kommunikation och samtal, 

själva kärnan i vårdandet (Dziopa & Ahern, 2009). Den relationella aspekten av vårdande har 

sedan 50-talet lyfts fram av ett flertal omvårdnadsteoretiker, där Peplau, med sin 

utgångsspunkt i psykiatriskt vårdande, betraktas som pionjär följd av bland andra Orlando, 

Travelbee, Wiedenbach och King. Dessa interaktionsteoretiker har sin grund i en 

existentialistisk filosofi och fenomenologi, individens levda erfarenhet. De betraktar den 

mellanmänskliga relationen, ömsesidig trots sin asymmetriska karaktär, mellan en 

hjälpbehövande individ (patienten) och en som kan ge hjälp (sjuksköterskan) som 

grundläggande för allt vårdande (Gastmans, 1998; Meleis, 2007; Ramos, 1992). 

Vårdande är i grunden ett uttryck för ömsesidighet (Eriksson, 1987). Vårdrelationen blir 

därför en förutsättning för vårdandet. Den vårdande relationenen måste utgå från caritas, 

människans naturliga önskan att ge omsorg och lindra lidande genom mellanmänsklig 

kärlek, naturligt ansvar för en annan och en vilja att göra gott (Arman & Rehnsfeldt, 2006a; 

Eriksson, 2002). För sjuksköterskan innebär detta att göra något utöver det förväntade i syfte 

att göra gott för någon annan; att ge något av sig själv eller göra sådant som hon inte blivit 

ombedd att göra eller har betalt för. För detta krävs både kunskap, motivation och moralisk 

integritet (Arman & Rehnsfeldt, 2006a; Arman & Rehnsfeldt, 2007).  

I en vårdande relation som verkligen är vårdande finns hos patienten en känsla av att hon är 

värdefull, uppmärksammad och har det gott, även om ett lidande finns. Det finns en 

helhetssyn där patienten blir sedd som människa och är huvudpersonen. Vårdaren vårdar 

med hjärtat och bjuder in patienten till den vårdande relationen. Vårdaren kännetecknas av 

djupt engagemang och synlig, osjälvisk kärlek,en sann vilja och ett intresse att vårda (Kasén, 

2002). 

Ömsesidigheten innebär att sjuksköterskan måste ställa sig till förfogande för patienten, men 

patienten måste också bjuda in sjuksköterskan att ta del av hennes livsvärld. Utan denna 
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inbjudan, uppkommer ingen relation och därför måste relationen växa fram på patientens 

villkor (Fredriksson, 1999; Kasén, 2002). 

Asymmetrin består i att sjuksköterskan, genom sin profession, sin kunskap och sin 

erfarenhet, har ett maktövertag gentemot patienten, som är beroende av att få vård. Patienter 

kan dock se asymmetrin som skälig, eftersom fokus i relationen är vård och hjälp och inte 

vänskap (Kasén, 2002). Makt kan uppfattas ha en negativ klang, men så länge makten 

används i syfte att göra gott och för att stärka patientens makt är den enbart av godo och det 

är därför viktigt att sjuksköterskor reflekterar över sin makt (Malmsten, 2001). Samspel 

mellan människor, menar Løgstrup (1992), innebär alltid att vi berör och påverkar varandra. 

Detta innebär i sin tur att vi har viss makt över varandra, men det är viktigt att skilja på att ta 

ansvar för och ta ansvar från en annan människa (Henriksen & Vetlesen, 2001). Så länge den 

grundläggande asymmetrin mellan patient och sjuksköterska vägs upp av en respektfull 

ömsesidighet kan patientens självaktning och autonomi stärkas (Fredriksson & Eriksson, 

2003). 

Då den vårdande relationen saknas riskerar resultatet att bli en icke-vårdande vård, en 

existentiell kränkning och ett vårdlidande, där patienten inte blir sedd och bekräftad utan 

känner sig nonchalerad och förringad, såsom framkom i Hörbergs (2008) studie i en 

rättspsykiatrisk kontext. Johansson, Skärsäter och Danielsson (2007) menar att icke-

vårdande vård kännetecknas av att vårdarna håller distans och brister i respekt, vilket leder 

till en känsla av att bli avvisad hos patienten som då avstår från att ta kontakt. Kasén (2002) 

beskriver icke-vårdande vård som en övergivenhet där patienten är ett objekt som vårdas 

medan vårdaren utför uppgifter. Patienten blir ensam med sitt lidande. Den vårdande 

relationen innebär fysisk och spirituell närvaro där vårdaren eftersträvar dialog och samvaro 

samt visar respekt och stöttar patienten (Johansson et al., 2007). 

2.3 Samtal och kommunikation 

I möten med andra människor får vi möjlighet att upptäcka och skapa oss själva. Samspelet 

påverkar hur vi utvecklas som människor. Berättelsen och samtalet gör det möjligt för oss att 

förstå varandra (Wiklund, 2003). Samtalet kan bli ett sätt för vårdaren att få ta del av en 

livsberättelse, där patienten får tillfälle att etiskt presentera sig själv, men också att förstå sig 

själv (Ekman, 2004). 

Grunden för samtalet är kommunikation, ett begrepp som har sitt ursprung i latinets 

”communicare” som betyder ”göra gemensam”. Semantiskt finns en koppling till begreppen 

beröring och förbindelse, som handlar om mänskliga relationer som i sin tur har en etisk 

dimension av gemenskap, förpliktelse och åtagande. I begreppet kommunikation ingår också 

icke-verbal kommunikation, såsom beröring, kroppsspråk, gester och ögonkontakt, även om 

forskning tenderar att fokusera på den verbala kommunikationen (Gleeson & Higgins, 2009).  

Begreppet kommunikation har i vårdvetenskapen använts i två traditioner; en dualistisk-

reduktionistisk och en holistisk-humanistisk tradition. I den dualistisk-reduktionistiska 

traditionen finns en sändare och en mottagare, och kommunikation delas in i instrumentell 
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(informationsöverföring) och emotionell (tröst och tillit). Den dualistisk-reduktionistiska 

traditionen blir tydlig i forskning som talar om effektiv kommunikation som en central 

komponent i psykiatrisjuksköterskans yrkesutövning och som ett krav för att kunna 

garantera patientsäkerhet och klara av en trend av mer akuta symtom och kortare vårdtider 

(Kameg, Mitchell, Clochesy, Howard & Suresky, 2009). Kommunikation används här som ett 

verktyg för att uppnå vissa mål. Samtalen är ofta upplagda efter ett mönster där 

sjuksköterskan ställer frågor och patienten svarar, vilket innebär att sjuksköterskan styr 

samtalets inriktning och därmed har makten över hur samtalet utvecklar sig (McAllister, 

Matarassol, Dixon & Shepperd, 2004; Middleton & Uys, 2009). Samtalet saknar då 

ömsesidighet och får mer karaktären av en intervju, där frågorna ofta fokuserar på 

sjukdomen, problem och symtom (McAllister et al., 2004). I den holistisk-humanistiska 

traditionen betraktas kommunikation i stället som en ömsesidig process som syftar till att 

gemensamt tolka och lösa problem (Fredriksson, 2003; Fredriksson, 2012). Fredriksson 

(2003) har genom sin forskning myntat begreppet vårdande samtal och utvecklat en teori för 

detta med fokus på den psykiatriska vårdkontexten. Han såg att samtal ofta fokuserade på 

information om sjukdom, problem och coping såsom beskrivits ovan, men att forskning visat 

att gott vårdande också måste innebära utrymme för patienten att berätta om sin upplevelse 

och sitt lidande för någon som vill lyssna och försöka förstå. Det vårdande samtalets teori 

beskrivs närmare under rubriken Teoretisk referensram. 

2.4 Samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller beroende 

Befolkningsstudier visar att jämfört med befolkningen i övrigt har mer än dubbelt så många 

personer med alkohol- eller narkotikaproblem någon gång haft en psykiatrisk diagnos. Likaså 

är det vanligare att personer som någon gång haft en psykiatrisk diagnos också haft missbruk 

eller beroendeproblematik (Socialstyrelsen, 2007). En komplicerande faktor vid denna typ av 

samsjuklighet tycks vara att psykiskt sjuka missbrukare är mer känsliga för alkohol och 

droger än missbrukare utan psykisk ohälsa. De är mer exponerade för droger och har oftare 

sociala problem, och såväl våldsbenägenhet som suicid är vanligare (Stockholms Läns 

Landsting, 2004). 

Sjuksköterskor anses vara en underutnyttjad resurs för missbruksscreening och -rådgivning 

(Andréasson, Hjalmarsson & Rehnman, 2000; Owens, Gilmore & Pirmohamed, 2000). Det 

finns ofta ett motstånd hos sjuksköterskor mot att ta upp frågan om missbruk, vilket till en 

del handlar om osäkerhet angående hur ett upptäckt problem ska hanteras (Andréasson et 

al., 2000). I en studie av Wadell och Skärsäter (2007) framkom att sjuksköterskor ofta avstår 

från att ta upp frågor kring alkoholmissbruk av rädsla att kränka patienten eller skada 

relationen dem emellan. Det framkom vidare att, då missbruket faktiskt togs upp, gjordes det 

utan hänsyn till patientens behov och i stället utifrån sjuksköterskans egen uppfattning om 

hur missbruk ska betraktas. Sjuksköterskorna kunde använda sig av kognitiva metoder, 

konfrontation eller kunde ta över ansvaret då de såg patienten som offer. Ändå framhöll 

sjuksköterskorna en tillitsfull relation som den viktigaste grunden för en vårdallians. 



6 

Forskning kring samtal med personer med samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller 

beroende fokuserar på manualbaserade samtalsmetoder såsom motiverande samtal eller 

terapeutiska samtal (Bagøien et al., 2013; Barrowclough et al.,2010) eller på integrerade 

behandlingsprogram och case management (Tsai, Salyers, Rollins, McKasson & Litmer, 

2009) i den dualistisk-reduktionistiska andan beskriven ovan. Även om relationen ofta lyfts 

fram som en viktig del i sådan behandling, menar Orford (2008) att en av bristerna i 

missbruksbehandling är att fokus i vård och behandling ligger på samtalsteknik snarare än 

relation. Även inom psykiatrisk vård fokuseras ofta forskningen på evidensbaserade 

behandlingsmetoder och riskerar då att förbise relationens och därmed samtalets betydelse 

(Denhov & Topor, 2012).  

2.5 Teoretisk referensram 

Denna studie utgår från Fredrikssons (2003) teori om det vårdande samtalet i en psykiatrisk 

kontext. Fredriksson (2003, 2012) beskriver i sin forskning det vårdande samtalets tre 

aspekter; relationell, narrativ och etisk kommunikation.  

Relationell kommunikation har sin grund i gemenskap och i den vårdande relationen, där 

patienten bjuds in och erbjuds utrymme att dela sitt lidande med en vårdare. De relationella 

teman som beskrivs inom denna aspekt av det vårdande samtalet är närvaro, beröring och 

lyssnande. Dessa teman skiljer sig åt beroende på om samtalsrelationen karaktäriseras som 

kontakt eller som förbindelse. I en kontakt handlar närvaron om att genom interventioner 

tillgodose patientens behov. Detta benämns där-varo. Beröringen är uppgiftsorienterad och 

lyssnandet är inriktat på att höra. I en förbindelse innebär närvaron en med-varo, då 

vårdaren gör sig helt och hållet tillgänglig och då kan bjudas in att dela patientens lidande. 

Beröringen är vårdande och syftar till att skapa en relation (anknytande beröring) och 

förmedla känslor. Lyssnandet innebär ett aktivt lyssnande, där tystnad ger patienten tid och 

utrymme att berätta och där vårdaren kopplar tillbaka till patienten genom reflektion, 

tolkning och förståelse.  

Narrativ kommunikation handlar om hur patient och vårdare gemensamt formar en lidande-

berättelse, som gör det möjligt att hantera och finna mening i lidandet. Utgångspunkt är att 

lidande är grund för vårdande (Eriksson, 2002). Lidandeberättelsen är den röda tråden i det 

vårdande samtalet och hjälper patienten att själv börja tolka och förstå sitt lidande. 

Etisk kommunikation utgår från den caritativa etiken och förmågan till medlidande och 

ömsesidig respekt. Den berör både frågan om hur vårdaren ska vara (den personliga 

komponenten) och hur vårdaren ska fungera i ett vårdande samtal (den interpersonella 

komponenten) för att den grundläggande asymmetrin mellan patient och vårdare ska kunna 

balanseras med en respektfull ömsesidighet som också främjar patientens självbestämmande 

(Fredriksson, 2003).  

Detta teoretiska perspektiv utgör också författarens förförståelse i denna studie. 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Litteraturgenomgången visar att forskning om samtal vid psykisk ohälsa eller missbruk och 

beroende tenderar att fokusera på manualbaserade metoder såsom motiverande samtal och 

terapeutiska samtal, eller på integrerade behandlingsprogram och case management. Genom 

detta fokus på samtalsteknik riskerar relationens och kommunikationens betydelse att 

förbises.   

Teorin om det vårdande samtalet har vuxit fram ur ett vårdvetenskapligt perspektiv i en 

psykiatrisk kontext och fokuserar till skillnad från ovan nämnda forskning på relationella, 

etiska och narrativa aspekter av kommunikation. Ett flertal forskare har studerat vårdande 

samtal ur olika synvinklar och i olika kontexter. Vidare forskning behövs dock för att förstå 

samtalets vårdande karaktär ur patienternas perspektiv och därmed bidra till vårdveten-

skaplig kunskapsutveckling inom området. Forskning som belyser upplevelser av det 

vårdande samtalet hos patienter med samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller 

beroende saknas. Eftersom samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller beroende är 

vanligt, kan varje sjuksköterska inom psykiatrisk vård förväntas möta personer med denna 

problematik. Sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har ett omvårdnadsansvar för sina 

patienter som innebär att identifiera och förstå patientens behov och finna sätt att bidra till 

lindrat lidande. Detta kräver både teoretisk kunskap, etisk hållning, lyhördhet och praktiskt 

agerande. Osäkerheten kring hur missbruksproblematik ska hanteras och tolkningen av 

missbruket som det egentliga lidandet kan utgöra hinder för gott vårdande och för det som är 

kärnan i psykiatriskt vårdande: mellanmänsklig interaktion och kommunikation. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan får ökad kunskap om upplevelser av vårdande samtal hos 

personer med denna typ av samsjuklighet. 

4 SYFTE  

Syftet med denna intervjustudie är att belysa hur personer med samtidig psykisk ohälsa och 

missbruk eller beroende upplever vårdande samtal. 

5 METOD OCH MATERIAL 

Eftersom syftet är att belysa människors subjektiva erfarenheter och förståelse av sin 

livsvärld, har en fenomenologisk-hermeneutisk ansats valts för denna studie (Polit & Beck, 

2008; Rosberg, 2008). Hermeneutik, då livsvärlden ligger till grund, innebär att det 

insamlade materialet tolkas utifrån studiedeltagarnas beskrivningar av företeelser, så som de 

upplever och kommunicerar dem (Nyström, 2008). Tolkning utifrån den hermeneutiska 
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cirkeln innebär att texten först tolkas intuitivt som en helhet, varefter delarna tolkas och 

sedan relateras tillbaka till helheten. Denna process, där tolkningen går fram och tillbaka 

mellan helhet och delar, mellan förförståelse och ny förståelse, ger möjlighet till en fördjupad 

förståelse av meningen i det informanterna beskriver (Kvale & Brinkmann, 2009; Nyström, 

2008). 

Vid insamling av berättelser och upplevelser är narrativ en lämplig metod (Jonsson, 

Heuchemer & Josephsson, 2008; Polit & Beck, 2008). Genom berättelsen får både berättare 

och den som lyssnar möjlighet att ta del av livsvärlden och fundera över vad som 

framkommer i berättelsen (Lindseth & Norberg, 2004). Eftersom syftet med insamlingen var 

att försöka förstå teman ur informantens eget perspektiv och att få utförliga och nyanserade 

beskrivningar av informanternas upplevelser, användes en halvstrukturerad intervjumetod 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

5.1 Urval 

Informanterna rekryterades vid en beroendemottagning i Mellansverige, där de vårdades 

frivilligt. Tillstånd att genomföra studien på mottagningen inhämtades från såväl enhetschef 

som verksamhetschef efter att de fått både muntlig och skriftlig information. Från 

verksamhetschefen inhämtades skriftligt tillstånd (Bilaga D).  

Urvalsprocessen inleddes med att enhetschefen tillfrågades om vilka sjuksköterskor på 

enheten som har ett vårdvetenskapligt perspektiv i sin yrkesutövning. Detta definierades som 

att de utifrån en humanistisk värdegrund och ett helhetsperspektiv visar en genuin strävan 

att lindra en annan människas lidande. De ska ha ett reflekterande förhållningssätt till 

patienten, vårdrelationen och situationen. Dessa kriterier för sjuksköterskor som skulle 

tillfråga informanter användes för att öka sannolikheten för att samtalen hade varit vårdande 

utifrån den teoretiska referensram som denna studie utgår ifrån. Sjuksköterskorna 

informerades om studien och ombads tillfråga vuxna personer (över 25 år), med vilka de har 

haft regelbundna vårdande samtal under minst ett års tid, om deltagande i studien. 

Informanterna skulle ha samtidig psykiatrisk diagnos och missbruks- eller beroendediagnos 

enligt DSM-IV och skulle av sjuksköterskorna bedömas tillräckligt stabila i sin psykiska hälsa 

för att kunna delta och de skulle inte vara aktiva i missbruk. Sjuksköterskorna ställde frågan 

om deltagande i studien till dessa personer, som – om de uttryckte intresse för studien – 

kontaktades av författaren och då fick såväl muntlig som skriftlig information om studien 

(Bilaga A). Samtliga fem informanter som tillfrågades samtyckte till deltagande i studien. 

Informanterna var tre kvinnor och två män mellan 27 och 58 år, med olika psykiatriska 

diagnoser och olika form av missbruk. 

5.2 Datainsamling 

Intervjuerna hölls i ostörda rum, antingen på mottagningen eller på högskolan utifrån 

informanternas önskemål. En av informanterna föredrog att mötas på Skype.  
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En intervjuguide (Bilaga C) med öppna frågor användes för att dels säkerställa att de tre 

aspekterna av det vårdande samtalet fångades in (den relationella, den narrativa och den 

etiska aspekten), dels hjälpa informanterna att minnas sina erfarenheter och kunna 

formulera dem i ord (Rosberg, 2008). Intervjuerna inleddes med fatisk kommunikation eller 

småprat, för att etablera ett samtalsklimat där informanten känner sig trygg i situationen 

(Burnard, 2003).  

Den första intervjun betraktades initialt som en pilotintervju. Därefter utvärderades 

intervjuguiden. Såväl intervjuguiden som pilotintervjun bedömdes av författaren och 

handledaren överensstämma med studiens syfte, och även pilotintervjun kunde därför 

användas i analysen. Efter fem intervjuer bedömdes tillräcklig mängd data ha insamlats för 

att kunna uppfylla studiens syfte. 

Intervjuerna spelades in och efter att de transkriberats i sin helhet, raderades inspelningarna. 

5.3 Analys och tolkning av data 

Analysen inspirerades av den analys- och tolkningsprocess som beskrivs av Kvale och 

Brinkmann (2009), där textens mening diskuteras i tre olika tolkningssammanhang; 

självförståelse, det sunda förnuftets kritiska förståelse och den teoretiska förståelsen. 

Processen har fenomenologisk-hermeneutisk grund. 

På den första nivån, självförståelsen, lästes texten i sin helhet tre gånger för att få en 

överblick av innehållet och en intuitiv förståelse. De meningsenheter som svarade mot syftet, 

såsom de uttrycktes av informanterna, plockades ut och en meningskoncentrering gjordes. 

Som en följd av denna process framkom teman som dominerade de olika meningsenheterna 

utifrån informanternas självförståelse. 

På nästa nivå, det sunda förnuftets kritiska förståelse, reflekterade författaren kritiskt över 

meningsenheterna utifrån vidare kunskap om området. Reflektionen innefattade både 

innehållet i uttalandena och tankar kring den person som yttrade sig. Förståelsen gick här 

utöver vad informanten upplevde eller menade, men höll sig inom det sunda förnuftets 

förståelse. 

Slutligen, på den teoretiska förståelsens nivå, tolkades beskrivningarna utifrån existerande 

forskning om det vårdande samtalet, en tolkning som går utöver informantens egen 

självförståelse och det sunda förnuftets kritiska förståelse, för att ge en djupare förståelse av 

de fenomen som framkommit. Detta skedde genom att först belysa hur meningsenheterna 

kan kopplas till teorin om det vårdande samtalet, och därefter genom att reflektera över hur 

det informanten säger kan tolkas i ljuset av teorin. 

Genom att arbeta i en hermeneutisk cirkel, en process som går fram och åter mellan helhet 

och delar, mellan textmaterial och tolkningar, kunde tolkningarna på dessa tre nivåer 

syntetiseras till subteman. Dessa subteman utmynnade så småningom i tre innebördsteman, 

vilka därefter syntetiserades till ett huvudtema. Figuren nedan illustrerar denna 

tolkningsprocess. 
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Figur 1: Tolkningsprocessen 

 

Tabell 1 och tabell 2 konkretiserar hur tolkningsarbetet genomfördes: 

Tabell 1: Frågor som ställdes till texten utifrån tolkningskontext 

 
Tolkningskontext 
 

 
Fråga till texten 

Självförståelse  
(Self-understanding) 

Vad säger informanten själv om detta? 

Sunda förnuftets kritiska förståelse 
(Critical Common-sense Understanding) 

Hur kan det tolkas från ett allmängiltigt 
perspektiv? 

Teoretisk förståelse  
(Theoretical Understanding) 

Hur kan det tolkas utifrån den teoretiska 
referensramen? 
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Tabell 2: Tolkningsmatris 

Naturlig 

meningsenhet 

Menings-

koncentrering 

Centralt 

tema 

utifrån 

självför-

ståelsen 

Centralt 

tema 

utifrån det 

sunda 

förnuftets 

kritiska 

förståelse 

Centralt 

tema 

utifrån 

teoretisk 

förståelse 

Hur kan 

det in-

formanten 

säger 

förstås i 

ljuset av 

teorin? 

Subtema Innebörds-

tema 

[Sjuksköterskan] är så 
lugn, hon är så himla 
lugn alltså att hon, hon 
liksom.... (kort paus) 
Hon börjar inte fråga 
direkt och ställa frågor 
och... eh... visa att hon 
kan det här och sin 
kunnighet. Hon liksom 
sätter sig och börjar 
bara liksom mjukt... 
sätt att, nu lyssnar jag, 
vad har du att berätta?  

Hon ställer inte 
frågor för att 
visa sin kunnig-
het utan visar 
lugnt att hon är 
redo att lyssna 
på vad jag vill 
berätta. 

Sjuksköter-
skan är inte 
påstridig 
utan visar 
på ett lugnt 
sätt att hon 
är beredd 
att lyssna på 
vad jag vill 
berätta. 

När sjuk-
sköterskan 
på ett lugnt 
sätt bjuder 
in och visar 
att hon 
verkligen 
vill lyssna 
kan man 
öppna sig. 

Gåva - 
inbjudan. 
Lidande - 
medlidande. 

Att få ut-
rymme att 
lida i 
gemenskap 
med en 
medlidande 
med-
människa. 

Att få 
utrymme 
att berätta 
om sitt 
lidande  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ett 
livsrum 
där 
lidandet 
synliggörs 
och 
begriplig-
görs 

Ja, och jag kunde börja 
hitta mera förklaringar 
till... och kunde börja 
tänka till och med att... 
det hade varit konstigt 
om jag inte hade haft 
nån typ av problematik 
(skrattar till) liksom, 
oavsett vad det var för 
nånting. 

Jag började 
hitta 
förklaringar till 
min 
problematik. 

Att få för-
ståelse för 
hur proble-
matiken kan 
uppkomma. 

Att förstå 
sig själv och 
varför 
problem har 
uppstått i 
livet. 

Förståelse 
utifrån 
lidande-
berättelsen. 

Att få 
förklaringar 
till lidandet; 
varför-
frågan 

Att få 
förklar-
ingar till 
lidandet 

Och det är likadant, 
när man kommer dit så 
får man ju ta kaffe om 
man vill. Så det är 
mycket så. Jag vet när 
jag kommer på 
morgontider så säger 
[sjuksköterskan] att du 
måste väl ha en kopp 
kaffe, jag behöver i alla 
fall en kopp te, klockan 
är bara så, alltså, man 
känner sig... (paus). 

Hon erbjuder 
mig kaffe när 
jag kommer på 
morgontider. 

Jag känner 
mig väl-
kommen 
och 
bekräftad. 

Det känns 
tryggt och 
avspänt när 
man känner 
sig väl-
kommen. 

Respekt.  
Att känna 
sig jämlik 

Att känna 
sig som en 
människa 
bland 
människor i 
en ömse-
sidig 
relation. 

Att känna 
sig 
värdefull 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Där själv-
aktningen 
återupp-
rättas 

Och hon såg inte ner 
på mig för mitt 
missbruk. För att... jag 
har gått hos en tidigare 
kontakt, och den hette 
[namn]. Och där kände 
jag mig inte trygg. Så 
där blev det bara värre 
och värre. 

Hon såg inte 
ner på mig för 
mitt missbruk 
såsom andra 
gjort tidigare. 

Hon såg 
inte ner på 
mig för mitt 
missbruk 
såsom 
andra gjort 
tidigare. 

Att känna 
sig 
respekterad 
och sedd 
som 
människa 
och inte 
stämplad 
som miss-
brukare. 

Respekt och 
värdighet. 
Icke-för-
dömande. 

Att bli 
respekterad 
och 
betraktad 
som jämlik. 

Att 
återvinna 
själv-
aktningen 
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5.4  Forskningsetiska överväganden 

I Lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor slås fast att 

studier som genomförs inom ramen för en högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad 

nivå inte behöver prövas av en regional etikprövningsnämnd. De etiska aspekterna av studien 

har dock noga analyserats och projektplanen har godkänts av handledare, kursledare samt 

verksamhetschefen för kliniken där studien genomfördes. 

Studien utgår från forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). I forskningskravet betonas att samhället och samhällets 

medlemmar har rätt att kräva forskning av hög kvalitet för att kunskaper ska utvecklas och 

fördjupas och metoder förbättras. Det beskrivs som närmast oetiskt att inte forska kring 

faktorer som kan förbättra människors hälsa och livsvillkor eller höja medvetenheten kring 

hur individen kan utnyttja sina egna resurser på ett bättre sätt. 

Individskyddskravet ska säkra att individer som deltar i forskningen inte utsätts för psykisk 

eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. De fyra huvudkraven på forskning utifrån 

individskyddskravet är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtliga har noggrant beaktats i denna studie. 

Studien utgår också från ICN:s etiska kod för sjuksköterskors yrkesutövning, där också 

kravet på informerat samtycke och konfidentialitet poängteras. Studien genomförs med 

respekt för mänskliga och kulturella rättigheter, rätten till liv, till värdighet och till att 

behandlas med respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Sjuksköterskorna som tillfrågade personer om deltagande bedömde deras psykiska hälsa och 

drogfrihet, vilket säkerställde att de var stabila i sin hälsa och hade förmåga att förstå 

informationen och samtycka till deltagande. Författaren och handledaren hade ingen 

anknytning till kliniken där rekryteringen skedde. 

Skriftligt informerat samtycke inhämtades från deltagarna i studien (Bilaga B). Såväl skriftlig 

som muntlig information om studien gavs för att säkerställa att deltagaren förstod. I 

informationen ingick syfte, metod, hur resultatet ska användas, konfidentialitet, eventuella 

konsekvenser av deltagandet samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som 

helst utan att ange orsak (Polit & Beck, 2008). Det betonades att deltagarnas vård inte skulle 

påverkas av huruvida personen valde att delta i studien eller om de skulle välja att avbryta 

sitt deltagande under studiens gång. Den intervjuades identitet har skyddats så att varken 

namn eller andra identifierande drag framkommer i någon del av materialet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Inspelningen raderades så snart den hade transkriberats. 

Studien syftar till att belysa positiva erfarenheter av vårdande samtal och intervjufrågorna 

styrde intervjun i den riktningen. Risken för att traumatiska minnen ska väckas till liv eller 

att negativa konsekvenser av deltagande i studien ska uppstå bedömdes därför som låg. 

Skulle ändå svåra känslor väckts till liv, skulle intervjuaren, som har utbildning i och 

erfarenhet av psykiatriskt vårdande, omedelbart fånga upp och ge stöd till informanten. 

Dessutom planerade intervjuaren, med informantens godkännande, att föra vidare vad som 

inträffat och vilka eventuella minnen som väckts till liv till personens sjuksköterska inom 

beroendemottagningen för att följa upp och minimera negativa konsekvenser. 
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Intervjun i sig är en mellanmänsklig process som kan vara berikande och ge en positiv 

upplevelse för både berättare och intervjuare, och dessutom ge kunskaper som kan förbättra 

situationen för människor (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanterna kan genom 

verbalisering av sina tankar om samtal i psykiatrisk vård få ökad förståelse av vad de önskar 

av en vårdare, och därmed i framtiden även själva kunna påverka hur relationen mellan dem 

utvecklas. 

6 RESULTAT 

I analysen av de fem intervjuerna har upplevelser av vårdande samtal framkommit utifrån ett 

patientperspektiv där personen har samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller 

beroende. Resultatet presenteras utifrån tre innebördsteman: Där ömsesidigheten skapar 

trygghet och gemenskap, Ett livsrum där lidandet synliggörs och begripliggörs och Där 

självaktningen återupprättas. Dessa teman syntetiseras i huvudtemat Den trygga fristaden 

där lidande lindras och värdighet och självaktning återupprättas. I resultatpresentationen 

är det således den syntetiserade tolkningen från alla tolkningsnivåer som presenteras. Detta 

innebär också att den teoretiska förståelsen från den tredje tolkningsnivån förs med in i 

resultatpresentationen. Detta synliggörs genom begreppsanvändningen. För att öka 

läsbarheten görs dock inte referenser i löpande text. 

6.1 Där ömsesidigheten skapar trygghet och gemenskap 

I resultatet lyfts relationen till sjuksköterskan fram som en förutsättning för att det vårdande 

samtalet ska kunna komma till stånd och lidandet delas. Hur sjuksköterskan är som person 

och hur hennes förhållningssätt är blir avgörande redan tidigt i relationen. För att patienten 

själv ska känna sig trygg i relationen krävs att sjuksköterskan visar tillit, ärlighet och respekt 

tillbaka. Ofta är det dock svårt att sätta ord på vad i sjuksköterskans person och 

förhållningssätt som vinner patientens förtroende så att hon vågar öppna sig om sådant hon 

aldrig pratat om förut.  

... hon kändes trygg, hon litade på mig, hon var ärlig med mig. Jag uppfattade aldrig att hon 

pratade över huvudet på mig. (Informant B) 

Ja, det var nånting som att... den här människan kan jag lita på. Hon har nåt sånt i sig... som 

är så svårt att beskriva... Eh... Hon är väldigt passande att vara... den här sjuksköterskan här. 

(Informant C) 

Att berätta om sitt lidande och sin person för någon som inte står en nära beskrivs som något 

som borde kännas onaturligt men som i det vårdande samtalet ändå upplevs som naturligt. 

En gemenskap växer fram trots att relationen i grunden är asymmetrisk. I resultatet beskrivs 
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att denna gemenskap kan bottna i en instinktiv känsla av samhörighet där personkemin 

stämmer, eller där ålder eller kön blir en gemensam nämnare. För att gemenskapen ska växa 

fram beskrivs det dock som än viktigare att sjukdomen eller missbruket inte är i fokus trots 

att detta är orsaken till att samtalen över huvud taget äger rum. Samtalen berör lika mycket 

vardagliga saker och gemensamma intressen, vilket leder till att relationen djupnar till något 

som mer liknar vänskap.  

... med tiden har man ju börjat, liksom, man tycker ju om att gå dit och... hälsa på och berätta, 

och snacka om vardagsgrejer och sånt. Det har blivit mer som en kompis, du vet. Som en... 

vänskap faktiskt. (Informant D) 

Känslan av gemenskap och ömsesidighet förstärks av att sjuksköterskan vågar vara öppen 

med sig själv och visar att hon också är mänsklig. Personliga tillhörigheter och familjefoton i 

sjuksköterskans rum inger en känsla av att hon också är beredd att ge av sig själv i relationen, 

vilket förstärker känslan av gemenskap och fördjupar relationen till en nivå där det är möjligt 

att lämna ut sitt lidande. 

Ja, alltså [sjuksköterskan], hon har ju lite kort och så... alltså... på sin familj tror jag. Barnbarn 

och sådär. Så man känner ju att det är inte så strikt liksom. / / Ja... man känner ju att hon är 

en levande människa liksom (skrattar till), att hon har familj. (Informant E) 

Att sjuksköterskan har stor kunskap om missbruk och psykisk ohälsa beskrivs som en viktig 

komponent som skapar trygghet i det vårdande samtalet. Flera informanter talar om sin 

respekt för sjuksköterskan, hennes kunskap och det arbete hon gör. Även om relationen 

präglas av ömsesidig öppenhet och gemenskap, beskrivs det som viktigt att sjuksköterskan 

hela tiden behåller sin yrkesroll. Det gör att det blir lättare att öppna sig för henne än för till 

exempel sin familj eller andra närstående, där det förväntas att reaktionerna på lidandet och 

ohälsan blir helt annorlunda. Detta kan tolkas som att det finns en trygghet i att relationen 

behåller ett visst mått av asymmetri. Relationen är ömsesidig på gränsen till vänskap som 

beskrivits tidigare, men blir ändå inte privat. 

Jag kan inte öppna mig till familjen om mitt missbruk. Men till [sjuksköterskan] kan jag. 

(Informant B) 

Ja, den [vår relation] är väldigt trygg. Men ändå, jag kän... vet inte så mycket om henne, hon 

vet mycket mera om mig. / / Vi har, eh, jag vill inte heller stiga över... att vi skulle bli vänner 

på nån privat nivå. (Informant C) 

Då sjuksköterskan har förmågan att genom sitt förhållningssätt skapa en trygg gemenskap i 

ömsesidighet känner patienten att hon är en människa bland människor. Denna trygga 

gemenskap blir en gåva till patienten, som då förmår bjuda in sjuksköterskan att dela hennes 

livsberättelse och lidande.  
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6.2 Ett livsrum där lidandet synliggörs och begripliggörs 

Det vårdande samtalet erbjuder ett livsrum som framför allt beskrivs som det symboliska 

vårdande samtalsrummet. Även det fysiska rummet har emellertid betydelse för hur det 

symboliska samtalsrummet gestaltar sig. I det symboliska vårdande samtalsrummet erbjuds 

patienten utrymme att få lida ut i gemenskap med en medlidande medmänniska som orkar 

lyssna, blir berörd och som bryr sig om henne. Sjuksköterskan visar genom sin närvaro och 

genom sättet hon lyssnar att det finns gott om tid – även vid tillfällen då patienten inser att 

tiden faktiskt är knapp. Lugnet i förhållningssättet och i rummet inger en känsla av att det 

finns tid att tänka efter och tid att i lugn och ro sortera sina tankar och känslor innan de 

verbaliseras. Det vårdande samtalet innebär en möjlighet att få vara här och nu. Utrymmet 

tillhör patienten och sjuksköterskan och det finns ingenting som egentligen kan störa den 

gemenskap och förtrolighet de har byggt upp tillsammans. 

[Sjuksköterskan] är så lugn, hon är så himla lugn alltså att hon, hon liksom.... (kort paus) Hon 

börjar inte fråga direkt och ställa frågor och... eh... visa att hon kan det här och sin kunnighet. 

Hon liksom sätter sig och börjar bara liksom mjukt... sätt att, nu lyssnar jag, vad har du att 

berätta? (Informant C) 

Det är liksom, när hon stänger dörren, då är det vi i det här rummet. (Informant E) 

Det vårdande samtalets livsrum blir liksom gemenskapen en gåva till patienten som kan leda 

till att patienten bjuder in sjuksköterskan att dela hennes lidande. I detta livsrum skapas en 

trygghet som gör att patienten vågar utlämna sig och låta den fasad rämna som har hållit 

lidandet dolt, ofta både för omvärlden och för henne själv. Känslan av trygghet blir så stark 

att den överskrider rädslan att bli övergiven. 

Det var skönt att ha någon att prata med som jag inte behövde... (suckar djupt) ljuga för, eller 

som jag behövde liksom sminka upp mig för och liksom låtsas att... (skrattar till), ja, låtsas att 

jag inte var missbrukare liksom. (Informant A) 

Första samtalen så fick hon ställa väldigt mycket frågor.... tills jag bröt ihop och sen... efter att 

jag hade brutit ihop och gråtit för henne, då kändes det mycket lättare att prata med henne. 

(Informant B) 

När fasaden rämnar kan lidandeberättelsen växa fram och därigenom synliggörs lidandet 

både för den lidande och den medlidande sjuksköterskan. Även om det beskrivs som i 

stunden oerhört jobbigt känslomässigt att samtala om traumatiska upplevelser eller om det 

som gör ont i själen, infinner sig ändå en känsla av att lidandet kan lindras genom att det 

tillåts formuleras i ord. Det kan tolkas som en vändpunkt, där lidandets kamp, en kamp 

mellan ont och gott, historia och framtid, påbörjas och där grunden ändå är en tro på att det 

kan bli bättre.  

Och även när det kändes jättejobbigt att... gå dit, och det kändes jobbigt att sitta där, så kunde 

jag ändå... stanna upp och tänka att, men det är gott. Det är bra. Det blir bra. (Informant A) 
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Att berätta om sitt lidande för en medlidande medmänniska, som visar att berättelsen berör 

även henne, beskrivs som något som skänker tröst, lugn och nya krafter. Att den medlidande 

blir berörd bekräftas genom att hon visar att hon är närvarande och lyssnar, genom kropps-

språk, ögonkontakt och mimik såväl som genom att hon summerar och ber om 

förtydliganden då hon inte riktigt uppfattat eller förstått det som sagts. Att sjuksköterskan 

verkligen har lyssnat visar sig också genom att hon följer upp det som berörts i samtalet vid 

nästa samtalstillfälle. Att sjuksköterskan visar medlidande, lyssnar och blir berörd av 

lidandeberättelsen visar sig vara viktiga komponenter i att lidandet faktiskt lindras.  

Alltså när jag pratar med [sjuksköterskan] och berättar... och hon lyssnar... (kort paus) Då är 

det nästan liksom att (skrattar till)... det är... poängen är där just att man har fått berätta, man 

har fått säga... sätta ord på de här, problematiken också, vad man har. Och att... allting i våra 

liv påverkar oss. Min relation, mitt jobb, vad som händer, dödsfallen runt omkring eller 

nånting. Hon lyssnar. Hon vet. (Informant C) 

Att ge röst åt sitt lidande blir samtidigt en väg att förstå det. Det beskrivs som en insikt att 

missbruket är en fasad som döljer det egentliga lidandet, som bottnar i svåra livshändelser. 

Det blir en lättnad att börja förstå orsakerna till varför psykisk ohälsa eller missbruk har 

uppkommit. När missbruket ska upphöra maskeras inte längre traumatiska eller 

smärtsamma minnen och känslor, och smärtan blir då outhärdlig. I det vårdande samtalet 

erbjuds en möjlighet att göra lidandet uthärdligt genom att prata om dessa svåra 

livshändelser och börja förstå orsakerna till lidandet, i stället för att fly med droger. 

Ja, och jag kunde börja hitta mera förklaringar till... och kunde börja tänka till och med att... 

det hade varit konstigt om jag inte hade haft nån typ av problematik (skrattar till) liksom, 

oavsett vad det var för nånting. (Informant E) 

Eftersom jag har ju missbrukat på grund av... det har varit mycket i mitt liv. Alltså jag ville 

bara försvinna. Och det har jag gjort med drogerna. Men nu har ju [sjuksköterskan] hjälpt mig 

att öppna mig mer. För jag har alltid varit så stängd. (Informant B) 

6.3 Där självaktningen återupprättas 

Att leva med psykisk ohälsa och missbruk beskrivs som att leva med en stor skam. Såväl 

andras som egna fördomar lyfts fram som något som kränker ens värdighet och förminskar 

en som person. Särskilt påtagligt beskrivs detta när det gäller missbruk; att bli stämplad som 

missbrukare medför ett stigma som gör det svårt att känna sig värdefull. En känsla av att 

andra ser ner på en leder i förlängningen till att personen ser ner på sig själv. 

Även om jag inte ville erkänna det för mig själv så hade jag väl idéer om vad man är för typ av 

person när man har ett missbruk och ett beroende. Och när jag själv började inse att jag är ju 

det, jag är ju missbrukare... (Informant A) 
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Sjuksköterskan förmedlar i det vårdande samtalet sin kunskap om psykisk ohälsa och 

missbruk till patienten, både genom direkt information om sjukdom och genom att ge stöd 

och råd i hur de svårigheter som kan följa med den kan hanteras. En acceptans av sjukdomen 

uppstår genom förståelse för att den har med både fysiska och psykiska förutsättningar att 

göra och genom att få tillfälle att jämföra med andra i liknande situation. Detta leder till en 

bättre insikt i och förståelse för de egna svårigheterna, som gör det lättare att acceptera och 

hantera dem. Att själv komma på sätt att hantera exempelvis ångest bidrar till en känsla av 

att växa som människa. Att skapa hanterbarhet ger en känsla av att det faktiskt är möjligt att 

ta makten över sitt liv trots sjukdom eller risk för återfall. Genom kunskapen och 

hanterbarheten minskar skammen och skulden som tidigare genomsyrat livet och en väg mot 

återupprättad självaktning kan påbörjas. 

Men jag ser det ändå som en sjukdom idag. Det gjorde jag kanske innan också men på ett 

annat sätt. Och det har underlättat väldigt mycket för det har lyft liksom den här skammen och 

skuldkänslorna från mig... (Informant A) 

Det är [sjuksköterskan] som hjälpt mig med och skriva och det. Och sen så, har jag sagt så här, 

ja, jag kan ju testa och gå ut med hunden, och det... funkade för mig. (Informant B) 

Då återfall inträffar infinner sig en känsla av skam och misslyckande. Skammen minskar 

emellertid genom att sjuksköterskan visar förståelse och förmedlar att det är en del av 

sjukdomen. Patienten får, i stället för att känna sig klandrad, hjälp att förstå vad som 

orsakade återfallet och lära sig känna igen tecknen. Sjuksköterskans kunskap om missbruk, 

förståelse för återfall och icke-dömande attityd möjliggör alltså ett lärande som kan hindra 

nästa återfall. Därmed återerövras också en viss kontroll över livet och personen kan växa 

som människa. 

Ja, absolut, att vi tittar liksom lite att... Vad hände innan, innan du kom till den här porten, att 

du tog flaskan igen. /Intervjuaren: Mm. Så du lär dig känna igen tecknen./ Ja just precis. 

(Informant C) 

En helhetssyn, en genuin vilja att hjälpa (caritas) och en icke-dömande attityd hos 

sjuksköterskan beskrivs som mycket viktiga komponenter i det vårdande samtalet. Att 

samtalen berör såväl svårigheter och lidande som positiva erfarenheter, sjukdom såväl som 

vardag, inger en känsla av att vara värdefull och betydelsefull. Att få vara en människa bland 

människor med egna resurser, betydelsefull och respekterad som individ och inte stämplad 

som missbrukare stärker självförtroendet, inger en känsla av att vara värdefull och bidrar till 

att värdighet och självaktning återupprättas.  

Och jag kommer ihåg att jag... innan jag kom dit, så hade jag en idé om att... (suckar). Bara de 

inte pratar med mig som att jag inte... som att jag har levt ett liv på gatan liksom, bara de inte 

pratar med mig som att jag inte har liksom ett intellekt och... / / Men [sjuksköterskan] var så 

noga med... att prata med mig om... jamen vi pratade om böcker, för jag älskar att läsa böcker, 

och vi pratade om... om politik och vi pratade, ja om andlighet och liksom. Att jag var liksom 
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inte den här klassiska eller stereotypa missbrukarpersonen för henne. Det var också jätte, 

jätteviktigt. (Informant A) 

Hennes människosyn tycker jag är det just att... att... hon vill se den här människan bakom det 

här missbruket. Hela människan där. Och se att det finns en människa som har resurser. Som 

är inte... hopplöst fall... (Informant C) 

Att själv vara huvudperson och ha kontrollen över sitt liv och sin vård är ytterligare en 

komponent i det vårdande samtalet som bidrar till att självaktningen återupprättas. Även om 

sjuksköterskan anses besitta stor kunskap, använder hon inte denna kunskap som makt. I 

stället framkommer en känsla av att i samtalen bli stärkt i att själv vara delaktig i och ha 

kontroll över sin vård, ta ansvar för sig själv och att föra sin egen talan. Sjuksköterskan ger 

stöd och råd då sådana efterfrågas, men låter patienten själv komma fram till vad som blir 

bäst för henne.  

Och hon matar inte mig med sina åsikter om att jaha... Eller att hon, hon, hon ger mig aldrig 

nån mall att du ska göra så här. Hon låter mig alltid komma (skrattar till), hon är så klok, 

komma själv liksom... till lösningen liksom. (Informant C) 

Det beskrivs också hur sjuksköterskans förhållningssätt och icke-fördömande attityd används 

som förebild i personernas egna liv och arbeten, vilket också bidrar till personlig utveckling 

och en känsla av att växa som människa.  

Jag har kunnat använda hennes sätt i mitt eget jobb också liksom. Tar efter hennes sätt i mitt 

eget... Ja, just det här att, jag går aldrig nånsin och bedömer folk och...eh...hur än tokigt de gör. 

(Informant C) 

6.4 Huvudtema: Den trygga fristaden där lidande lindras och värdighet 

och självaktning återupprättas 

De tre innebördsteman som beskrivits ovan har syntetiserats i huvudtemat Den trygga 

fristaden där lidande lindras och värdighet och självaktning återupprättas.  

Det trygga livsrum som det vårdande samtalet utgör beskrivs som en fristad, en oas eller en 

tillflyktsort, där alla masker och fasader får falla och det blir möjligt att få vara sig själv. 

Ömsesidigheten och gemenskapen med en medlidande medmänniska som genom sin 

absoluta närvaro och sitt lyssnande visar att hon vill ens bästa skapar den trygghet som krävs 

för att kunna blotta sitt lidande och börja vandringen mot förståelse och lindrat lidande.  

...jag försökte hela tiden rymma in i hennes rum så att... (skrattar). Det blir som en... eh... som 

en sanctuary, vad, vad kallar man, som en...? /Intervjuaren: Fristad tror jag./ Ja, en fristad, 

precis! (Informant E) 
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Det beskrivs att skam och skuld över missbruket, som beror på egna och andras fördomar 

och tidigare upplevda kränkningar, är det som bryter ner värdighet och självaktning. Att då 

känna sig respekterad och bli sedd som människa, inte som missbrukare, bekräftar 

värdigheten och blir ett steg i återupprättandet av självaktningen.  

Ja, alltså hon fick aldrig mig att känna att jag var sämre än hon, för att jag hade ett missbruk. 

(paus). Aldrig nånsin (med eftertryck). (Informant A) 

Värdighet och självaktning ökar också genom egen utveckling och lärande. Med ökad 

kunskap om sjukdom och problematik, och förståelse för orsakerna till dessa, blir lidandet 

begripligt och därmed mer hanterbart. Att lära sig hantera svårigheter och känslor såsom 

ångest är också ett lärande, där personen initialt kan få hjälp och råd av sjuksköterskan men 

efter hand också själv lär sig vad som fungerar. Allt detta stärker en som person, bidrar till 

ökad hanterbarhet, förmåga att ta kontroll över sitt liv och att kunna vara delaktig i sin vård 

och behandling.  

7 DISKUSSION 

I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i det lidande som 

psykisk ohälsa och missbruk kan föra med sig samt utifrån de olika aspekterna av vårdande 

samtal. Koppling görs till existerande forskning och till vårdvetenskaplig teori. 

Metoddiskussionen fokuserar på styrkor och brister i studiens genomförande med fokus på 

urval, datainsamling och analys. Den etiska diskussionen berör såväl etiska frågeställningar 

under arbetet med studien som etiska frågor som väckts av resultatet. 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur personer med samtidig psykisk ohälsa och missbruk 

eller beroende upplever vårdande samtal. Intervjuer har genererat ett rikt material där 

upplevelser av olika aspekter av det vårdande samtalet beskrivs. Studien kan därför anses ha 

uppnått sitt syfte. Ur materialet har tre innebördsteman vuxit fram som syntetiserades i ett 

huvudtema. Resultatdiskussionen tar sin utgångspunkt i lidande vid psykisk ohälsa och 

missbruk eller beroende, och struktureras därefter utifrån den teoretiska referensramen och 

de tre aspekterna av vårdande samtal – den relationella, den etiska och den narrativa 

aspekten – samt den ytterligare aspekt som framkommit i denna studie: lärandeaspekten. 

7.1.1 Lidande vid psykisk ohälsa och missbruk eller beroende 

I denna studie beskrivs lidande i form av traumatiska livshändelser, svårigheter att hantera 

känslor, sorg och ensamhet, en känsla av utanförskap eller att inte duga eller räcka till. 
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Gemensamt för samtliga informanter i studien är att lidandet under lång tid hållits dolt – för 

andra, men ofta även för personen själv. Detta kan förstås som det Eriksson (1994) beskriver 

som livslidande. Lidandet kan vara en kamp, ett inre hinder, bristande styrka eller frihet, 

bristande självkontroll och besvikelser, men också en längtan efter något som saknas eller en 

ensamhet eller avskärmning från önskade mänskliga relationer (Lindholm & Eriksson, 1993). 

Det kan också förstås som svårigheter att leva såsom Barker beskriver det i sin 

omvårdnadsteori, tidvattenmodellen (Wiklund & Lindwall, 2012). Han menar att lidande vid 

psykisk ohälsa är en naturlig reaktion på svåra livshändelser som personen inte själv klarat 

att hantera. Livslidande – ofta tidigt i livet, i form av försummelse, bestraffning eller 

övergivenhet – kan vara kärnan hos personer med missbruk eller beroende (Wiklund, 

Lindström & Lindholm, 2006).  

Att använda droger beskrivs i denna studie som dels ett sätt att fly, dels ett sätt att maskera 

de tankar och känslor som inte tillåts komma fram; att dölja lidandet. Missbrukets 

paradoxala effekt på lidandet såsom Wiklund (2008a) beskriver det blir tydligt; det både 

lindras och ökar vid användning av droger. Genom missbruket kan den själsliga smärtan 

tillfälligt lindras, samtidigt som självuppfattningen förändras och personen – också tillfälligt 

– kan känna sig säkrare och få lättare att hantera sociala relationer. Samtidigt ökar lidandet 

då känslor av skam och skuld uppstår. Kampen mellan skam och värdighet, och kampen med 

livslidandet, är det som utmärker lidandet relaterat till missbruk. Missbruket kan vara ett 

sätt att visa eller kommunicera lidandet för omvärlden, men ofta tolkas missbruket som 

själva lidandet (Wiklund et al., 2006). För sjuksköterskan blir det en utmaning att förstå att 

det finns ett lidande som ligger bakom och kanske orsakat, missbruket, och att hjälpa 

patienten att förstå och hantera sitt lidande. 

7.1.2 Den relationella aspekten av det vårdande samtalet 

I resultatet framkom tydligt att grunden för att ett samtal ska kunna bli vårdande och därmed 

lindra lidande är en relation mellan sjuksköterska och patient som grundar sig på gemenskap 

och ömsesidighet. Utrymmet där det vårdande samtalet äger rum presenteras i resultatet 

både som fysisk plats och som den gemenskap i vilken mötet äger rum. Detta kan förstås 

utifrån Fredrikssons (1998) beskrivning av det symboliska rummet som skapas i relationen 

och gemenskapen mellan sjuksköterska och patient samt genom sjuksköterskans omsorg. Att 

rummet är välkomnande och visar på sjuksköterskans mänsklighet visar sig vara en viktig 

aspekt för att tryggheten i rummet ska infinna sig.  

Studien visar att sjuksköterskan genom sin närvaro kan skapa en lugn atmosfär och erbjuda 

utrymme, vilket inkluderar tystnad och tid för eftertanke. Fredriksson (1999) beskriver att 

närvaro i vårdandet kan yttra sig på olika sätt; som där-varo eller med-varo. I där-varon 

svarar sjuksköterskan med en intervention på ett behov som patienten uttrycker eller 

förmodas ha. Med-varo innebär att ge utrymme till patienten och att vara fullkomligt 

tillgänglig för henne med hela sitt väsen – en gåva till patienten som då kan välja att bjuda in 

sjuksköterskan att dela lidandet. I med-varon blir sjuksköterskan den medlidande, som 

stannar kvar med patienten och erbjuder tröst, även om – eller just därför att – lidandet 

berör eller till och med väcker obehag hos henne. Lidandet blir mer uthärdligt då det finns en 
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medlidande medmänniska att dela det med; en symbolisk axel att luta sig mot (Arman & 

Rehnsfeldt, 2006; Lindholm & Eriksson, 1993). Resultatet visar att sjuksköterskan i det 

verkligt vårdande samtalet erbjuder närvaro som med-varo, där lidandet kan delas och 

därmed lindras. Tiden som sjuksköterskan och patienten har tillsammans är viktig, oavsett 

hur lång eller kort den är. Då patienten känner att tiden är hennes och att störningsmoment 

hanteras utan att känslan av med-varo bryts, känner hon sig värdefull.  

Asymmetrin i relationen, som diskuteras vidare under den etiska aspekten, går inte att bortse 

ifrån (Fredriksson & Eriksson, 2003), men resultatet visar att sjuksköterskan behöver ha 

förmågan att balansera den. På så vis kan patienten känna sig trygg med att utlämna sig och 

trygg med sjuksköterskans kunskap och yrkesroll, samtidigt som relationen växer till något 

som gränsar till vänskap utan att för den skull bli privat. Det finns alltså också en trygghet i 

den grundläggande asymmetri som finns mellan den hjälpsökande och den som hjälper. 

Viljan att förstå visar sjuksköterskan genom sin absoluta närvaro i samtalet och genom ett 

lyssnande som manifesterar sig i att hon summerar, ber om förtydliganden och återkopplar 

till vad som sagts. Motsatsen, att känna sig missförstådd, leder till en känsla av att bli 

betraktad som ett objekt som ska lagas och en upplevelse av att bli behandlad som ett barn. 

Detta leder till frustration som kan visa sig både som ilska och som en vaksamhet eller 

försiktighet med vad som yttras, eftersom det finns en rädsla för hur det ska tolkas (Gaillard, 

Shattell & Thomas, 2009). 

Med tanke på den betydelse relationen i denna studie visat sig ha för vårdande och lindrat 

lidande, blir det än mer förvånande att fokus för vård och behandling vid psykisk ohälsa och 

missbruk så ofta ligger på metod och teknik i samtalet (Denhov & Topor, 2012; Orford, 

2008). Sjuksköterskan måste vara medveten om att skicklighet i samtalsteknik aldrig kan 

ersätta den vårdande relationen, utan i stället förstå att relationen är en förutsättning för att 

behandlingen ska bli framgångsrik. 

7.1.3 Den etiska aspekten av det vårdande samtalet 

Den etiska aspekten är central för att samtalet ska komma till stånd, vilket i studien bland 

annat beskrivs som att sjuksköterskan visar respekt och har en icke-fördömande attityd. 

Informanterna upplever att sjuksköterskan har en sann vilja att göra gott för dem och lindra 

deras lidande. Det påpekas att det borde kännas onaturligt att lämna ut sig själv och sitt 

lidande till någon som personen inte själv valt att samtala med, men i ett samtal präglat av 

respekt, ärlighet och tillit blir det tryggt och naturligt att släppa fram sitt lidande. Detta 

ställer emellertid stora krav på sjuksköterskan, som själv måste ha självaktning och autonomi 

samt ett reflekterande förhållningssätt. Hon måste vidare sträva efter att balansera den 

grundläggande asymmetrin som kommer sig av beroendeställningen mellan den lidande 

(patienten) och den som har i uppgift och som yrke att vårda och hjälpa (sjuksköterskan) för 

att därigenom göra att det känns naturligt att dela sitt lidande med en annan (Fredriksson & 

Eriksson, 2003). 

Skammen och skulden träder fram i resultatet av denna studie som en svår konsekvens som 

möjligen kopplas mer till missbruket än till den psykiska ohälsan. Inte bara lidandet behöver 

maskeras, utan också användningen av droger, eftersom stigmatisering och fördomar kring 
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hur en missbrukare är känns påtagliga för informanterna i studien. Konsekvensen blir ett 

undandragande från andra människor och från nära relationer, precis som Wiklund et al. 

(2006) beskriver det. Resultatet blir att självaktning och värdighet minskar samtidigt som en 

upplevelse av förlorad kontroll infinner sig. 

Att få hjälp att lyfta skammen och skulden beskrivs i denna studie som en mycket viktig del i 

det vårdande samtalet och det finns flera aspekter av hur detta faktiskt sker. Värdigheten 

växer ur ömsesidigheten i relationen som gör att den känns äkta. Det faktum att 

sjuksköterskan visar sin mänsklighet och en sann vilja att finnas där som medlidande, och 

låter sig beröras av lidandet utan att ta avstånd, ger en känsla av att vara en människa bland 

människor, värd att bry sig om. Den icke-fördömande attityden och förståelsen för 

problematiken gör att personen känner sig bekräftad och värdefull och kan börja se sina 

resurser och goda sidor. Detta kan relateras till vad Wiklund (2008b) beskriver: då en person 

blir bemött med kärlek, känner att någon är beredd att verkligen lyssna och bekräftar hennes 

värde, blir det möjligt för personen att se de egna styrkorna och få ny förståelse och mening.  

Lindwall, Boussaid, Kulzer och Wigerblad (2011) beskriver att sjuksköterskan inom 

psykiatrisk vård har ett etiskt ansvar att stärka värdigheten hos den ofta sårbara patienten. 

Sjuksköterskan ska svara på både outtalade behov att bli lyssnad på, och uttalade behov av 

hjälp. Värdigheten stärks då någon har modet att vara närvarande för och ta en lidande 

person på allvar, samt att bli berörd av lidandet. Även autonomin lyfts fram som en viktig del 

i att bevara och stärka värdigheten. Att känna sig värdig och värdefull gör att personen 

tillsammans med sjuksköterskan kan ta steg för att återupprätta sin självaktning, vilket jagar 

skammen och skulden på flykt. 

Sjuksköterskan behöver vara medveten om sina egna och kollegors eventuella fördomar kring 

psykisk ohälsa och missbruk. Gemensamma reflektioner kring fördomar och förutfattade 

meningar bör vara på agendan på varje enhet som möter personer med denna problematik. 

Om dessa fördomar genomsyrar vården och patienten stämplas som missbrukare, kommer 

värdigheten att kränkas i stället för att stärkas. 

7.1.4 Den narrativa aspekten av det vårdande samtalet 

I studien framkommer att när de relationella och etiska aspekterna av samtalet som 

beskrivits ovan finns på plats, blir det möjligt att öppna sig på ett sätt som personen inte 

kunnat göra tidigare och sätta ord på lidandet. Att få gråta ut beskrivs som en lättnad, men 

samtidigt som en stor risk, då det finns en rädsla för att bli lämnad och för att vara ett för 

svårt fall för någon att orka med. Denna rädsla baseras på egna farhågor eller tidigare 

erfarenheter, och rädslan kan bara övervinnas genom en djup känsla av trygghet och 

säkerhet. Den fasad som har varit ett sätt att hantera lidandet och den skam som följer med 

det, kan falla och personen vågar börja blotta sig. Genom att sätta ord på lidandet blir det 

synligt för både personen själv och för sjuksköterskan, och det blir möjligt att börja förstå 

såväl orsaker till lidandet som själva lidandet.  

Detta kan förstås utifrån det som Fredriksson och Lindström (2002) benämner 

vändpunkten. Vid vändpunkten, då lidandeberättelsen börjar formuleras, faller fasaden av 
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återhållet lidande och den lidande börjar blotta hela sitt jag. För att vändpunkten ska nås, 

krävs att sjuksköterskan visar ett genuint intresse att försöka förstå och att hon uppfattas 

som personligt engagerad. Fredriksson och Lindström (2002) menar att då lidandet blir 

synligt genom lidandeberättelsen börjar också en förståelse för lidandet växa fram, ett svar på 

varför-frågan. De delar av människan som hållits instängda bakom fasaden tillåts åter börja 

växa. Detta kan även relateras till Barkers tidvattenmodell, som uttryckligen fokuserar på 

människans berättelse. När berättelsen får formuleras beskrivs erfarenheter och lidande, och 

då växer också en förståelse fram (Wiklund & Lindwall, 2012). 

Det faktum att forskning fokuserar på evidensbaserade metoder och verktyg för att hantera 

svårigheter i livet riskerar att medföra att vården bortser från människans berättelse, de 

bakomliggande orsakerna till lidandet och människans egna resurser. De insikter som väcks 

då lidandet verbaliseras kan både lindra lidandet och möjliggöra förståelse. Utifrån en tro på 

människans egna resurser att lösa sina problem såsom Barker beskriver det (Wiklund & 

Lindwall, 2012), kan det vårdande samtalet därför vara ett sätt att både lindra lidande och 

hantera svårigheter. 

För att lidandeberättelsen ska få utrymme att växa fram krävs tid, vilket lyfts som en 

bristvara inom vården idag. Tiden behövs både för att bygga en relation präglad av tillit, 

respekt och säkerhet, och för att berättelsen ska kunna formuleras i personens egen takt. För 

att denna tid ska kunna skapas i en redan ansträngd organisation krävs förståelse för det 

värde det vårdande samtalet har. 

7.1.5 Lärandeaspekten av det vårdande samtalet 

Teorin om det vårdande samtalet har i denna studie väl förklarat vilka faktorer som gör att 

lidande faktiskt kan lindras och värdighet och självaktning återupprättas hos personer med 

samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk eller beroende. Den relationella, den etiska och 

den narrativa aspekten av det vårdande samtalet blir sammantaget en väg mot lindrat 

lidande och återupprättad värdighet och självaktning. 

Det finns dock ytterligare en aspekt av det vårdande samtalet som tydligt framträder i denna 

studie och som inte är beskriven i teorin om det vårdande samtalet; den om lärande som 

möjliggör hanterbarhet och personlig tillväxt. Genom lärande minskade känslan av skam och 

skuld samtidigt som tron på den egna förmågan stärktes. Delaktigheten i den egna vården 

beskrivs som en viktig beståndsdel i denna tillväxtprocess, en delaktighet som också 

möjliggörs genom lärande. 

Lärandet är alltså en viktig del i att värdighet och självaktning kan återupprättas. Eriksson 

(1987) beskriver att lärande leder till utveckling, och att förståelse är grunden för lärandet. 

Att förstå sig själv, hitta en förklaring till lidandet och bli bättre på att hantera svårigheter är 

därför viktigt för självaktningen och för att kunna växa och utvecklas som människa. Genom 

kunskap och förståelse blir problemen och lidandet lättare att hantera. I denna studie 

beskriver informanterna lärande i form av stöd att hantera svårigheter eller känslor såsom 

ångest, men också uppmuntran  att själva komma på vad som fungerar för dem. Det betonas 

vidare att sjuksköterskan har gedigen kunskap om psykisk ohälsa och missbruk samt en vilja 
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och förmåga att överföra denna kunskap till sin patient. Lärande skedde alltså även genom 

konkret men ödmjuk kunskapsöverföring från sjuksköterskan till patienten. Detta skapade 

förståelse för de egna problemen, vilket bidrog till såväl acceptans av de egna svårigheterna 

som förmåga att hantera dem.  

Dessa aspekter av lärande kan relateras till Barkers tidvattenmodell (Wiklund & Lindwall, 

2012) och det han kallar återtagande (eng. reclaiming). Vårdrelationen och berättelsen är 

utgångspunkt för omvårdnaden, då berättelsen visar personens erfarenhetsvärld, ger 

möjlighet att förmedla och bearbeta lidandet men också ger information om hur återtagandet 

ska gå till. Resurser och styrkor framkommer i berättelsen, som visar vägen mot hälsa, 

autonomi och självaktning. Grunden är en tro på att varje människa har resurser att lösa sina 

problem och att sjuksköterskans uppgift är att vara ett stöd då dessa resurser och lösningar 

ska upptäckas, samt att skapa förutsättningar för människan att komma ur sitt lidande. 

Sjuksköterskan ska vara ödmjuk inför patientens egen kunskap och inte ta på sig en 

expertroll, ett förhållningssätt som informanterna i denna studie betonade att sjuksköterskan 

faktiskt hade. 

Lärande utifrån detta förhållningssätt bidrar alltså till återtagande, som Barker beskriver 

som den process där värdigheten återupprättas och personen kan återta makten över sitt liv. 

Självaktning och värdighet, liksom delaktighet och autonomi, stärks genom kunskap om och 

förståelse för de egna svårigheterna, stöd i att upptäcka de egna resurserna samt tilltro till 

den egna förmågan att hantera svårigheter. 

7.2 Metoddiskussion 

Informanterna i denna studie rekryterades på en beroendemottagning i Mellansverige. 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien är beskrivna under rubriken Metod ovan.  

De sjuksköterskor som ombads välja ut informanterna skulle ha ett vårdvetenskapligt 

perspektiv i sin yrkesutövning. Detta syftade till att säkerställa att de samtal de haft med 

informanterna var verkligt vårdande utifrån vårdvetenskaplig teori. Det faktum att dessa 

sjuksköterskor valde ut informanter att tillfråga kan ha inneburit att endast informanter som 

var positivt inställda till sjuksköterskan kontaktades. Ett sätt att undvika detta skulle kunnat 

vara att sätta upp anslag på mottagningen och låta personer själva anmäla sitt intresse. Då 

hade det dock inte lika tydligt kunnat säkras att sjuksköterskan som informanten samtalat 

med verkligen hade det vårdvetenskapliga perspektiv som ansågs nödvändigt för denna 

studie. Inte heller hade den spridning i ålder, kön och diagnoser som nu blev fallet kunnat 

säkras. Sjuksköterskorna kan också antas ha valt informanter som de bedömt ha bra förmåga 

att verbalisera sina erfarenheter, vilket säkrar ett rikare och mer nyanserat material än vad 

som annars kan förväntas. Alvesson (2011) kallar detta för kvalitetsurval, då informanterna 

har egenskaper som gör dem särskilt lämpliga. Författaren anser att fördelarna med den 

rekrytering av informanter som genomfördes överväger nackdelarna. 

Författaren förberedde sig inför intervjuerna genom att ta fram en intervjuguide som skulle 

säkra att studiens syfte uppfylldes och att de tre aspekterna av vårdande samtal berördes. 
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Detta har säkerställt att resultatet verkligen är kopplat till syftet. Förberedelse inför 

intervjusituationen gjordes vidare genom att läsa om intervjuteknik i Kvale och Brinkmann 

(2009) och Alvesson (2011). Författaren har under hela denna process haft täta kontakter 

med handledaren, som också direkt efter den första intervjun fick ta del av den 

transkriberade texten. Då den intervjun bedömdes hålla god kvalitet och intervjuguiden 

bedömdes fylla sitt syfte tillsammans med författarens följdfrågor och sammanfattningar, 

genomfördes de följande fyra intervjuerna. En utmaning var att under intervjuerna hålla 

fokus på upplevelser av det studerade fenomenet, det vårdande samtalet, eftersom en del 

informanter också var öppna för att dela sin livsberättelse i ett större sammanhang. 

Eftersom denna studie syftade till att belysa personers levda erfarenhet av vårdande samtal 

och söka förstå innebörden i det de beskriver, anser författaren att en fenomenologisk-

hermeneutisk ansats är relevant för studiens syfte. En innehållsanalys bedömdes inte kunna 

ge samma djup som en innebördsanalys. En fenomenologisk ansats ger möjlighet att förstå 

den djupare innebörden av människors levda erfarenhet, att få fram det subjektiva i den 

mänskliga livsvärlden (Rosberg, 2008). Hermeneutiken fokuserar på innebörd och tolkning 

(Polit & Beck, 2008). Då den levda erfarenheten ligger som grund utgår tolkningarna från 

beskrivningar av fenomen så som de erfars och förmedlas av informanterna (Nyström, 

2008). 

I den hermeneutiska processen är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse. Vi styrs 

alla av tidigare erfarenheter och egna perspektiv även om vi strävar efter att vara objektiva. 

De tolkningar som görs kan betraktas som välgrundade gissningar som behöver prövas. 

Prövning kan göras till exempel genom att kontrollera att en tolkning inte motsägs av 

datainnehållet, eller genom att låta andra personer granska tolkningarna (Nyström, 2008). 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att även om förförståelsen inte kan stängas 

av, kan vi medvetandegöra den genom reflektion. Forskarens subjektivitet och reflektion är 

både en förutsättning och ett redskap för att finna mening i data och för att nå ny förståelse 

och kunskap (Rosberg, 2008). Kvale och Brinkmann (2009) menar att subjektiviteten, 

intervjuarens personliga stil och utrymme för viss improvisation i en intervjustudie är viktig 

för att säkerställa att ett rikt och varierat material kan erhållas. Kravet på reliabilitet i fråga 

om huruvida resultatet kan återskapas i andra studier och av andra forskare måste därför 

balanseras mot önskemålet att erhålla ett sådant material. I denna studie kan den 

halvstrukturerade intervjuformen med en intervjuguide i viss mån anses ha ökat 

reliabiliteten, samtidigt som improviserade följdfrågor lämnade utrymme för ett rikare 

material.  

Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att det i hermeneutisk tradition inte finns en ensam 

korrekt och objektiv betydelse, utan ett flertal legitima tolkningar. Emellertid beskrivs den 

hermeneutiska cirkeln, en rörelse fram och åter mellan helhet och delar, mellan textmaterial 

och tolkningar, som det mest validitetsskapande i studier med hermeneutisk ansats. I denna 

studie gjordes detta genom att författaren använde sig av ett dataformulär för att sortera och 

strukturera analysen vilket möjliggjorde att på ett enkelt sätt kunna gå fram och åter mellan 

textmaterial och tolkningar, mellan helhet och delar, och validera eller revidera (se Figur 1 

under rubriken Analys och tolkning av data). Den analysprocess som beskrivits av Kvale och 

Brinkmann (2009) och som använts i denna studie har visat sig vara ett bra verktyg för att 
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arbeta på detta sätt. Genom att samla både materialet och analysen i ett dataformulär har 

också processen kunnat synliggöras och valideras hos handledaren. Eftersom författaren i 

denna studie i stora delar varit ensam i denna process, har korsvalidering i form av täta 

diskussioner och reflektioner med handledaren använts för att stärka reliabiliteten i studien. 

Att handledaren är den som utvecklat teorin om det vårdande samtalet har varit en fördel i 

arbetet, eftersom han besitter kunskap om teorin på en nivå som få andra kan förväntas göra. 

Samtidigt kan det faktum att såväl handledare som författare har samma förförståelse utgöra 

en begränsning i analysarbetet. Det var därför viktigt att analysprocessen och dess 

tillämpning också presenterades och diskuterades med kursledare och övriga kursdeltagare 

på ett seminarium. 

En studies validitet är avhängig hur validitetsfrågorna behandlats under hela studiens gång 

(Kvale & Brinkmann, 2009). För att säkra validiteten har författaren därför lagt sig vinn om 

att kontinuerligt under studiens gång validera och noggrant dokumentera tillvägagångssättet 

vid såväl etiska överväganden, val av metod, rekrytering av informanter och intervju-

förfarande, där även intervjuguiden finns presenterad. Vidare har analysprocessen beskrivits 

på både teoretisk nivå och med en illustrerande figur, samt med tabeller som beskriver vilka 

frågor som ställts till texten och ger exempel på vad analysarbetet resulterat i. Validiteten är 

också avhängig forskarens trovärdighet och skicklighet i att genomföra intervjustudier (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Författaren har genom sin profession erfarenhet av samtal som 

handlar om patienters livsvärld, även om erfarenheten av livsvärldsintervjuer i forsknings-

sammanhang är begränsad. Bedömningen från både författaren och handledaren var ändå 

att det insamlade materialet var både nyansrikt och omfattande. 

Intervjustudier anses ibland ha för få personer för att resultaten ska kunna generaliseras till 

andra situationer och undersökningspersoner. Kvale och Brinkmann (2009) menar dock att 

analytisk generalisering av ett intervjuresultat ändå är möjligt. Detta innebär en bedömning 

av huruvida resultatet, utifrån en analys av likheter och olikheter mellan de olika 

kontexterna, kan ge en indikation om hur resultatet skulle bli i en annan kontext. En sådan 

generalisering förutsätter att både intervjuprocess och intervjumaterial håller hög kvalitet.  

Resultatet från denna studie, baserat på den kontinuerliga valideringen av tillvägagångssätt, 

intervjuprocess och det rika och nyansrika intervjumaterialet, bedöms kunna generaliseras 

till liknande kontexter där patienter har både psykisk ohälsa och missbruk eller beroende. 

7.3 Etisk diskussion 

Studien utgår från forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet ska säkra att informanter inte 

utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. De fyra huvudkraven på 

forskning utifrån individskyddskravet har noggrant beaktats i denna studie (informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). Informanterna fick 

både muntlig och skriftlig information om studien och fick tillfälle att ställa frågor. Skriftligt 

informerat samtycke inhämtades. De fick också kontaktuppgifter till författaren om de skulle 

ha frågor eller om de i efterhand skulle vilja att deras berättelse exkluderades ur studien. 
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Ingen av informanterna kontaktade författaren i efterhand. Samtliga uttryckte att de tyckte 

det var roligt eller spännande att få vara med i studien. 

Den etiska aspekten av det vårdande samtalet har i denna studie framkommit som en 

förutsättning för att en vårdande relation ska komma till stånd, för att lidandeberättelsen ska 

kunna växa fram och för att värdighet ska stärkas och självaktning återupprättas. Eftersom 

den etiska aspekten är så central i resultatet, har detta diskuterats under resultatdiskussion 

ovan. Det kan dock aldrig tillräckligt betonas hur viktigt det är att sjuksköterskan har ett 

etiskt förhållningssätt baserat på caritas i relationen till sina patienter, där asymmetrin i 

vårdrelationen balanseras av en ömsesidighet. En respektfull och icke-fördömande attityd 

befrämjar värdighet och personlig tillväxt. Att bli sedd och bekräftad som värdefull, som en 

människa bland människor i en gemenskap, gör att lidandet kan delas och därmed göras 

uthärdligt och begripligt. 

7.4 Slutsatser 

Syftet med studien var att belysa hur personer med samtidig psykisk ohälsa och missbruk 

eller beroende upplever vårdande samtal. Resultatet av studien har gett författaren, och 

förhoppningsvis också läsaren, en djupare och mer konkretiserad förståelse av hur det 

vårdande samtalet och dess aspekter av etisk, relationell och narrativ kommunikation tar sig 

uttryck och får sin praktiska tillämpning i dagligt vårdande. Dessutom framträder 

lärandeaspekten tydligt i denna studie som något som bidrar till att värdighet och 

självaktning återupprättas. Eftersom inga tidigare studier återfunnits som belyser det 

vårdande samtalet i den specifika kontexten med samsjuklighet i psykisk ohälsa och 

missbruk eller beroende, blir detta en början för att förstå hur just dessa personer kan bli 

hjälpta av vårdande samtal.  

Såväl missbruk och beroende som psykisk ohälsa är i samhället fortfarande starkt förknippat 

med stigmatisering och fördomar, skam och skuld. För personer som har både psykisk ohälsa 

och missbruk kan lidande och skam därför upplevas dubbelt upp, och vägen till att känna sig 

trygg och till att våga blotta sitt lidande kan också vara längre. Att känna sig missförstådd, 

nedvärderad och utanför är vardag för många med psykisk ohälsa eller missbruk. Därför blir 

det en stor lättnad att möta någon som bekräftar ens värde, visar äkta intresse och vilja att 

hjälpa, och ser hela människan med egna resurser och inte missbrukaren eller den sjuke. 

Den ytterligare aspekt av vårdande samtal som framkommit i denna studie, lärandeaspekten, 

förutsätter att sjuksköterskan har stor kunskap om patientens sjukdom eller svårigheter 

tillsammans med en vilja och förmåga, i form av pedagogisk kompetens, att dela med sig av 

denna kunskap. Kunskap om såväl psykisk ohälsa som missbruk och beroende har i många 

studier funnits vara låg hos sjuksköterskor generellt och bör därför få större utrymme i såväl 

grundutbildning som specialistutbildningar. Forskning på andra patientgrupper behövs för 

att undersöka huruvida lärandeaspekten av det vårdande samtalet är generell eller om den är 

mer framträdande när det gäller personer med samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk 

eller beroende. 
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För sjuksköterskan inom psykiatrisk vård är det viktigt att erbjuda ett vårdande som gör det 

möjligt för individen att hantera de svårigheter och livshändelser som lett till lidande. Det 

vårdande samtalet kan möjliggöra ett sådant vårdande. Genom fortsatt forskning om det 

vårdande samtalet ur ett patientperspektiv kan evidens samlas som gör att det i daglig klinisk 

verksamhet än mer kan komma att betraktas som en självklar del i vårdande som lindrar 

lidande.  
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BILAGA A 

 

 

 

 

Förfrågan om deltagande i en studie om vårdande samtal 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie med syfte att belysa hur patienter med 

samtidig psykisk sjukdom och beroende upplever vårdande samtal. 

Studien är en intervjustudie. Intervjun beräknas pågå i ungefär en timme och kommer att 

spelas in på ljudfil. Under intervjun samtalar vi om dina erfarenheter och upplevelser av 

samtal du haft med din sjuksköterska som gjort att du har mått bättre och känt att ditt 

lidande har minskat. Intervjun kommer att hållas i ett ostört rum på kliniken.  

Det är frivilligt att delta i studien och du har möjlighet att avbryta ditt deltagande när du vill 

och utan motivering. Om du väljer att inte delta i studien eller av någon anledning vill 

avbryta din medverkan kommer det inte på något sätt att påverka din fortsatta vård och 

behandling. 

Jag kommer att skriva ut den inspelade intervjun till textmaterial som sedan analyseras och 

sparas tills uppsatsen blivit godkänd. Inspelningen raderas direkt efter att den skrivits ut. 

Inga personuppgifter kommer att finnas med, så ingen annan än du och jag kommer att 

känna igen vad just du har berättat. Allt material kommer ändå att förvaras inlåst på mitt 

kontor och på lösenordsskyddad dator, där endast jag själv kommer åt det. 

Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid Mälardalens 

Högskola samt eventuellt i artikelformat, och du får gärna ta del av resultatet. 

Om du vill delta i studien kontaktar du mig eller din sjuksköterska, så bokar vi in en träff där 

du får mer information och kan ställa frågor.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare om du har frågor kring studien. 

 

Student/intervjuare:  Handledare: 

Åsa Priebe   Fil dr/forskningshandledare Lennart Fredriksson 

 



   

BILAGA B 

 

 

 

Samtyckesblankett 

Jag har fått information om studien som syftar till att belysa hur patienter med samtidig 

psykisk ohälsa och beroende upplever vårdande samtal. Jag har fått möjlighet att ställa frågor 

om studien och få dem besvarade och samtycker härmed till att delta i studien. Jag kan när 

som helst utan särskild förklaring avbryta mitt deltagande utan att det på något sätt påverkar 

min fortsatta vård och behandling. 

 

 

__________________ _________________________________ 

Ort och datum         Namnteckning     

 

    _________________________________ 

    Namnförtydligande 

 

 

Uppgifterna som lämnas under intervjun kommer bara att användas i forskningssyfte. 

Enbart jag som skriver ut intervjun till textmaterial kommer att ta del av den inspelade 

intervjun, och den renskrivna texten kommer att vara fri från uppgifter som kan identifiera 

en enskild person. 

 

 

__________________ _________________________________ 

Ort och datum           Namnteckning     

 

    _________________________________ 

    Åsa Priebe 



   

BILAGA C 

Intervjuguide 

Du har regelbundet kommit till beroendemottagningen för samtal med din sjuksköterska. De 

samtalen har förhoppningsvis hjälpt dig att må bättre och att känna att ditt lidande minskat. 

Sådana samtal brukar vi sjuksköterskor kalla vårdande samtal. Jag skulle vilja att du tänker 

på dessa samtal utifrån några frågor jag har och funderar över om det fanns något speciellt 

som gjorde att du fick hjälp genom samtalen. 

 Vad samtalade ni om? 

o Vad berättade du?  

o Ställde din sjuksköterska några frågor? 

o Hur kom det sig att du valde att berätta om detta för din sjuksköterska? 

 

 Hur var sjuksköterskan som du samtalade med? 

o Upplevde du henne som närvarande? På vilket sätt märkte du det?  

o Var hon engagerad i det du berättade? Hur märkte du det? 

o Kände du att hon lyssnade på dig? Hur märkte du det? 

o Visade hon respekt för dig? På vilket sätt? 

 

 Hur var det runt omkring er? 

o Miljö, ljud, trivsamhet? 

 

 Vad var det egentligen som gjorde att du kände att ditt lidande minskade och du 

mådde bättre? 

 

 Beskriv känslan du hade under samtalet. 

 

 Beskriv känslan du hade efter samtalet. 

 

   



 

 

BILAGA D 

 

 

 

 

Det vårdande samtalet. Upplevelser av vårdande samtal hos 

patienter med samtidig psykisk sjukdom och beroende 

 

Jag har fått information om studien ”Det vårdande samtalet. Upplevelser av vårdande samtal 

hos patienter med samtidig psykisk sjukdom och beroende”, en magisteruppsats som 

genomförs av Åsa Priebe inom psykaitrispecialistsjuksköterskeprogrammet på Mälardalens 

Högskola.  

 

Jag har fått möjlighet att ställa frågor om studien och få dem besvarade och godkänner 

härmed att studien får genomföras inom                                                          i samråd med 

verksamhetschef och sjuksköterskor. 

 

 

 

 

 

                             den ________ 

 

 

 

_________________________________ 

                                       , Verksamhetschef 
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