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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Psykisk ohälsa räknas idag som ett stort folkhälsoproblem, störst är den bland 

den kvinnliga befolkningen. För att kunna bemöta dessa kvinnor och skapa en vårdande 

relation är det viktigt att ha kunskap om hur de upplever vårdpersonalens bemötande. För att 

vårdpersonal skall ha möjlighet att skapa en vårdande relation med patienten, behöver 

patienten uppleva lindrat lidande.  

Problem: Vid vård av psykisk ohälsa använder vårdpersonalen sig själva som verktyg, 

bemötandet blir då en stor del i vårdandet. För att en vårdande relation skall kunna skapas 

måste patienten känna att denne får ett bra bemötande. 

Syfte: Syftet var att belysa hur kvinnor med psykisk ohälsa kan uppleva vårdpersonalens 

bemötande.  

Metod: Manifest innehållsanalys av fyra självbiografier, med kvalitativ ansats.  

Resultat: Resultatet visar hur kvinnor med psykisk ohälsa upplever vårdpersonalens 

bemötande och resulterade i tre kategorier: Ensamhet, Brist på empati och Bekräftelse. 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde ett bemötande som inte sågs som vårdande, det 

fanns dock även vårdpersonal som hade ett vårdande bemötande. 

Slutsatser: Kvinnornas upplevelser av vårdpersonalens bemötande var av olika karaktär. 

Upplevelserna både främjade och försvårade formandet av den vårdande relationen. 

Upplevelser är individuella och föränderliga, därmed är det viktigt att belysa erfarenheter av 

vårdpersonalens bemötande. 

Nyckelord: Bemötande, Kvinnor, Psykisk ohälsa, Självbiografier, Vårdande relation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Mental illness is today considered as a major public health problem, largest 

among the female population.  In order to encounter these women and create a caring 

relationship, it is important to have knowledge about how they experience the encounter with 

health professionals. To enable health professionals the opportunity to create a caring 

relationship with the patient, the patient needs to experience the alleviated suffering. 

Problem: In the care of mental illness the nursing staff uses themselves as tools. The 

encounter becomes a major part in the care. If a caring relationship would be established, the 

patient must feel that he gets a good encounter. 

Aim: The aim was to illuminate how women with mental illness can experience encounter 

with health professionals. 

Method: Manifest content analysis of four autobiographies, with qualitative approach. 

Result: The result shows how women with mental illness experiencing care attitude of the 

health professionals and resulted in three categories: Loneliness, Lack of empathy and 

Confirmation. The results showed that women experienced a treatment that is not seen as 

nurturing, however, there were also health professionals who had a caring encounter. 

Conclusion: Women's experiences of encounter with health professionals was of a different 

nature. The experiences both promoted and hindered the formation of the caring 

relationship. Experiences are individual and changing, therefore it is important to highlight 

the experiences of encounter with health professionals. 

Keywords: Attitudes, Autobiographies, Caring relationship, Mental illness, Woman. 
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1 INLEDNING 

Vi lever i en tid då den psykiska ohälsan ökar och numera räknas som ett av de stora 

folkhälsoproblemen. Psykisk ohälsa kan för många vara ett diffust område som vid första 

anblicken kan skapa osäkerhet till följd av rädsla eller bristande kunskap. Vår uppfattning är 

att psykisk ohälsa är ett tabubelagt ämne som kan medföra känslor av skuld och skam för den 

drabbade. Detta tillsammans med våra upplevelser under verksamhetsförlagd utbildning 

gjorde att vi valde att fördjupa oss inom området. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevde vi att fokus oftast lades på den fysiska 

ohälsan och att vården av den psykiska ohälsan hamnade i skymundan. Oavsett var 

sjuksköterskan arbetar så kommer det finnas patienter med psykisk ohälsa. Vår uppgift som 

blivande legitimerade sjuksköterskor är att utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv se 

patienten som en helhet. 

Vuxenpsykiatrin i Västmanland efterfrågade forskning angående sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar och vi kände omgående att detta område tilltalade oss både som 

människor och blivande sjuksköterskor. Vår uppfattning är att det vid psykisk ohälsa är extra 

viktigt att skapa en god relation med patienten vilket även är en stor del av sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar. I mötet med patienten och i sjuksköterskans bemötande läggs grunden 

för den fortsatta relationen. Det är sjuksköterskans ansvar att bjuda in patienten i relationen 

och syftet med mötet är att se patientens tillvaro med dennes ögon. 

I vårt kommande dagliga arbete som legitimerade sjuksköterskor kommer vi möta människor 

med psykisk ohälsa som har ett omvårdnadsbehov, för att ge dessa patienter bästa möjliga 

vård vill vi veta mer om deras upplevelser i kontakt med vårdpersonal.  
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2 BAKGRUND 

Under denna rubrik definieras begrepp för att förtydliga användningen i arbetet. Därefter 

följer ett avsnitt med vård och insatser av psykisk ohälsa i Sverige samt en sammanfattning 

av sjuksköterskans roll och ansvar. Sedan presenteras tidigare forskning kring ämnet. 

Examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv har utgått från Kaséns (2012) 

begreppsbestämning om den vårdande relationen samt Rehnsfeldts (2012, 2014) teori om 

det vårdande hermeneutiska mötet.  Slutligen presenteras examensarbetets 

problemformulering. 

2.1 Begrepp 

Under denna rubrik definieras innebörden av återkommande centrala begrepp som används 

i examensarbetet. Detta för att underlätta förståelsen för läsaren. 

2.1.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa som benämning kan användas olika beroende på i vilket sammanhang det 

används. Som ett övergripande begrepp innefattar det både lindrigare psykiska besvär såsom 

oro, ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter samt mer allvarliga former av psykisk 

sjukdom när symtom eller funktionsnedsättning är av den typ eller grad att det kvalificerar 

till en diagnos såsom depression, borderline och schizofreni (Socialstyrelsen, 2013a). I 

examensarbetet kommer författarna använda begreppet psykisk ohälsa som benämning på 

kvinnornas psykiska ohälsa eftersom fokus inte ligger på vilken diagnos kvinnorna har. 

2.1.2 Vårdpersonal 

Begreppen vårdpersonal/vårdare används i examensarbetet som benämning på 

yrkeskategorier som sjuksköterskor, undersköterskor och mentalskötare. För att underlätta 

för läsaren kommer begreppen användas i alla avsnitt genom hela examensarbetet.  

2.2 Vård och insatser vid psykisk ohälsa i Sverige 

Nedan följer information från socialstyrelsen angående psykisk ohälsa som folksjukdom samt 

resultat från den nationella folkhälsoenkäten. 

Psykisk ohälsa är i dagens samhälle ett stort folkhälsoproblem och den vanligaste orsaken till 

att en person i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Psykisk ohälsa är vanligt 

förekommande i hela svenska befolkningen, så många som cirka 20-40 procent av 

befolkningen uppskattas ha psykisk ohälsa av något slag. Det går att se att den psykiska 

ohälsan är större bland kvinnor än vad den är bland män. Detta syns i flera åldersgrupper av 

befolkningen(Socialstyrelsen, 2013b). 

Psykisk ohälsa räknas som ett av de stora folkhälsoproblemen i dagens samhälle och den 

nationella folkhälsoenkäten år 2012 (Socialstyrelsen, 2013b) visade att psykisk ohälsa var 



8 

högre hos kvinnor än hos män. Personer med psykisk ohälsa hade en högre dödlighet i 

somatiska sjukdomar, som definieras som sjukvårdspolitiskt och hälsopolitiskt åtgärdbara, 

än den övriga befolkningen(Socialstyrelsen, 2013b). 

Enligt socialstyrelsen (2013b) visade det sig att vård och omsorg av god kvalitet för personer 

med psykisk ohälsa var bristfällig.  Det visade sig även att tillgängligheten till en säker, jämlik 

och kunskapsbaserad vård inte var lika självklar för personer med denna problematik. 

Vårdplatserna inom psykiatrisk slutenvård hade blivit färre trots att antalet patienter som 

vårdats hade ökat. Enkäten visade att patienter med psykisk ohälsa inom öppen- och 

slutenvård upplevde en lägre grad av gott och respektfullt bemötande i jämförelse med andra 

vårdområden, allra lägst resultat fick den psykiatriska slutenvården. Det hade lagts större 

ekonomiska resurser på specialiserad primär- och somatisk vård än på specialiserad 

psykiatrisk vård, trots att vårdtyngden ökat mest inom psykiatrin (Socialstyrelsen, 2013b).  

Socialstyrelsen (2013b) framhävde att den svenska psykiatriska vården kunde förbättras 

genom vårdpersonalens arbetssätt. Detta genom att: alla som uppsökte psykiatrin skulle 

känna sig respektfullt bemötta, använda ett patientcentrerat arbetssätt för att öka delaktighet 

samt att alla som besökte psykiatrin skulle få de verktyg de behövde för att kunna hantera sin 

psykiska ohälsa genom stöd och information. Det poängterades även att primärvården kunde 

förbättras genom att stärka insatser vars funktion avsågs vara hälsofrämjande och 

förebyggande för personer med psykisk ohälsa. 

2.3  Sjuksköterskans roll och ansvar 

Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall 

sjuksköterskor ha förmåga att i samarbete med patienter, närstående och personal på ett 

lyhört och empatiskt sätt kunna kommunicera med alla parter. Vid vård och behandling skall 

det i dialog med patienten och/eller närstående ges vägledning och stöd för att uppnå 

delaktighet. I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) framgår det att all vård som bedrivs 

skall utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet, så långt det är möjligt skall vården 

utformas och ske i samförstånd med patienten.  

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) framhävde 

att det var viktigt som sjuksköterska att inneha förmågan att observera patienter som inte 

själva yttrar informationsbehov samt försäkra sig om att patient och/eller närstående förstod 

den givna informationen. Kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) beskrev även att 

sjuksköterskan med kunskap, noggrannhet och omdöme skulle ha förmåga att informera och 

tillgodose patientens välbefinnande och trygghet vid undersökning och behandling samt 

motivera patienten till följsamhet genom dialog. Det är sjuksköterskans ansvar att observera 

och hantera eventuella förändringar i patientens psykiska och fysiska tillstånd. 

Sjuksköterskan skall möta och uppmärksamma patientens lidande samt sjukdomsupplevelse 

och genom adekvata åtgärder lindra detta så långt det är möjligt (Socialstyrelsen, 2005). I 

Hälso- & Sjukvårdslagen (1982:763)framgår det att vård på lika villkor samt god hälsa för 

hela befolkningen är målet med hälso- & sjukvården, den enskilda människans värdighet står 

i fokus således skall vården ges med respekt för alla människors lika värde. 
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ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2013) framhäver att det är sjuksköterskan ansvar att när 

vårdpersonalens handlande utgör ett hot för individen, samhället eller familjen utveckla 

metoder för att skydda dessa. Sjuksköterskan skall även främja insatser för utsatta 

befolkningsgrupper samt verka för jämlikhet vad gäller fördelning av resurser samt tillgång 

av hälso- och sjukvård. Omvårdnad skall ges respektfullt oavsett ohälsa, kön, etnisk 

bakgrund och social ställning. Att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och 

lindra lidande är sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden. 

2.4 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning som beskriver upplevelser av relationen 

mellan vårdpersonal och patienter utifrån både patientperspektiv och vårdpersonalens 

perspektiv (se artikelmatris, bilaga B). 

2.4.1 Vårdande relation i mötet mellan patient och vårdpersonal 

Berg och Danielsson (2007) hade med hjälp av intervjuer undersökt både patienters och 

sjuksköterskors erfarenheter av hur de upplevde den vårdande relationen på ett sjukhus. Det 

visade sig att det var viktigt för patienter att bli sedda, bekräftade och få vara delaktiga i sin 

vård. Det var även viktigt för patienterna att sjuksköterskorna som vårdade utförde 

omvårdnaden med omtänksamhet och ett leende även om sjuksköterskorna hade en stor 

arbetsbörda. Patienterna upplevde även att det var svårt att få information och att de var 

tvungna att hävda sig för att bli tagna på allvar. 

För att patienterna skulle uppleva välmående var det viktigt att i samarbete med 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal gemensamt skapa vårdrelationen.  Det visade sig att 

en vårdande relation var viktig för att kunna möjliggöra tillit. Sjuksköterskorna i sin tur 

upplevde svårigheter i skapandet av den vårdande relationen till följd av att de hade en tung 

arbetsbörda. Korta möten med patienten samt svårigheter att komma patienten nära och på 

så vis bygga ett ömsesidigt förtroende var också faktorer som försvårade skapandet av en 

vårdande relation (Berg & Danielsson, 2007). Sjuksköterskor och patienter hade olika 

uppfattning av vad som ansågs vara vårdande. Men både sjuksköterskor och patienter var 

överens om att lättillgängliga sjuksköterskor underlättade upplevelsen av en vårdande 

relation (Hogan 2013). 

2.4.2 Bemötande ur ett patientperspektiv 

Patienter upplevde att vårdpersonal som delade med sig av sin kunskap och information 

gjorde patienterna mer delaktiga i deras egen vård. Patienterna kände sig mer bekväma i 

vårdpersonalens samvaro genom att vårdpersonalen tillbringade mer tid med patienterna, 

aktivt lyssnade på dem och respekterade deras önskemål. Patienter upplevde att det fanns 

vårdpersonal som bjöd in till delaktighet i den mån patienterna kunde delta, dessa var 

medvetna om att de i sin yrkesroll besatt makten och behövde därför skapa en bra relation till 

patienten för att denne skulle kunna känna sig trygg i relationen (Henderson, 2002).  
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Patienter upplevde att en del av vårdpersonalen uteslöt dem, genom att aldrig ge dem frågan 

om hur de ville ha sin omvårdnad utan vårdpersonalen bara sade vad som skulle ske. 

Patienternas upplevelse var att vårdpersonalen besatt all kontroll över situationen. 

Vårdpersonalen involverade endast patienten när det handlade om fysisk omvårdnad och gav 

då information om vad som skulle ske, patienten fick aldrig några valmöjligheter och 

vårdpersonalen ställde endast frågor som patienten kunde svara ja eller nej på. I många av 

fallen inväntade inte ens vårdpersonalen ett svar (Henderson, 2002). 

Hem och Heggen (2004) menade att i mötet med patienten skapar vårdpersonalen ett 

budskap, om vårdpersonalen inte var personlig i sitt bemötande uppfattades det som 

avvisande av patienten. Om vårdpersonalen exempelvis pratade i vi-form och inte tog hänsyn 

till patientens behov och problem, ledde det således till att patientens världsuppfattning inte 

bekräftades. Patienten uppvisade rädsla för att bli avvisad om denne exponerade sig själv, 

sina inre tankar och känslor. Att bli behandlad med värdighet var något patienten arbetade 

hårt för. Trots att patienten upplevde att all vårdpersonal visste allt om denne så fortsatte 

patienten att kommunicera med vårdpersonalen.  Att patienten avslöjade så mycket tydde på 

att denne ändå hade en förhoppning om att få hjälp. Personkemin hade en stor roll då 

relationen mellan patient och vårdpersonal inte skedde på samma villkor. Vikten av 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal var av betydelse för att vårdpersonal skulle 

förstå patientens budskap. Till följd av otillräcklig kommunikation hindrades möjligheten för 

vårdpersonal att kunna använda sig själv som ett terapeutiskt verktyg i ett konstruktivt syfte i 

mötet med patienten.  

Viktiga egenskaper hos vårdpersonalen för att kunna skapa förtroende i förhållande till 

patienten var empati, medkänsla, förståelse och bekräftelse. För att kunna förstå patienten 

borde vårdpersonalen inneha kunskap, insikt och fantasi. Patienten upplevde sig inte bli 

tagen på allvar och kände sig således avvisad. Att patienten upplevde avvisande kunde bero 

på tre olika anledningar där vårdpersonalens bemötande är avgörande: Att bekräfta att 

patientens verklighetsuppfattning inte överensstämmer med vårdpersonalens och 

instutionens. Professionell distans- som egentligen uppstår av en god tanke att bevara 

patientens värdighet. Personlig motvilja- att personkemin och upprättandet av en relation 

är för svår. Det framgick även att det var viktigt för patienten att bli sedd som människa och 

inte som sin sjukdom (Hem och Heggen, 2004). 

När patienter med psykisk ohälsa sökte hjälp för somatiska åkommor på en vanlig 

akutmottagning upplevde de att deras psykiska ohälsa fick störst fokus. De beskrev 

upplevelser av vårdpersonalens bemötande som att de blev lågt prioriterade. De kände att 

vårdpersonalen inte tyckte att de var sjuka. Då patienter som uppsöker en akutmottagning 

ofta är i utsatta situationer som kan leda till konsekvenser för den psykiska hälsan startades 

ett projekt som innebar att specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor tillsattes på ett urval 

av sjukhusens akutmottagningar. Vid de tillfällen det fanns en specialistutbildad 

psykiatrisjuksköterska på akutmottagningen upplevde patienterna att bemötandet var bättre 

och de kände sig lugnare när de blev sedda (Clarke, Dusome & Hughes, 2007). 
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2.4.3 Bemötande ur ett vårdarperspektiv 

Enligt Hem och Heggen (2003) uttryckte vårdpersonal svårigheter i yrkesrollen. De 

förväntades vara både vän och vårdare, ha ett professionellt och vetenskapligt 

förhållningssätt samtidigt som de borde känna empati och medlidande för patienten. 

Vårdpersonalen upplevde att de ständigt förnedrades, de fick utstå skällsord som var sårande 

och patienter gjorde allt för att driva dem till bristningsgränsen, trots detta kände 

vårdpersonalen fortfarande empati för patienten. Det personliga engagemanget upplevdes 

som problematiskt i förhållandet mellan vårdpersonal och patienter eftersom det gjorde 

vårdpersonalen mer sårbar att berätta om sig själva, samtidigt som sårbarheten signalerade 

till patienten att vårdpersonalen var mänsklig. Vårdpersonalen framhävde vikten av att värna 

om patientens värdighet och ha insikt i dennes problematik, samt ha ett helhetsperspektiv på 

både sig själv och patienten (Hem & Heggen, 2003).  

Haldorsdottir (2008) har under två decennier begrundat mätbara effekter av vårdande och 

icke-vårdande relationer mellan patienter och sjuksköterskor. Resultatet av detta blev en 

teori. Teorin utgår från att det finns en bro eller en vägg. Väggen symboliseras av att det inte 

finns någon fungerande kommunikation, vilket kan bero på att patienten inte finner tillit till 

vårdpersonalen. Bron står för det som sammankopplar patienten och sjuksköterskan. Kärnan 

i teorin består av att det finns flera steg för att bygga en bro till patienten för att kunna skapa 

en relation. Avståndet mellan patienten och vårdpersonalen ansågs vara en viktig aspekt. 

Bron som både en bro som sammankopplar vårdpersonalen med patienten men även den bro 

som gör att ett bekvämt avstånd hålls, för att på så sätt behålla integriteten och respekten för 

varandra (Haldorsdottir, 2008). 

Forskning visade att vårdpersonal inom den somatiska vården hade en mer negativ attityd 

mot patienter med psykisk ohälsa, och deras utsikter för att återhämta sig, än vårdpersonal 

som arbetade inom den psykiatriska vården. Detta berodde på att vårdpersonal som vistas 

runt patienter med psykisk ohälsa under en längre tid fick en mindre negativ attityd och 

därmed färre fördomar (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). 

Vårdpersonalens erfarenhet och när de genomgått sin utbildning spelade stor roll då det 

visade sig att nyutbildad vårdpersonal hade en mindre negativ attityd än sina kollegor 

(Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). På en avdelning visade en studie att delar av 

vårdpersonalen ansåg att patienter som led av psykisk ohälsa, i det här fallet emotionell 

instabil personlighetsstörning-borderline, kunde kontrollera sitt beteende. Enligt 

vårdpersonalen var dessa patienter både manipulativa och farliga, vårdpersonalen tyckte 

även att dessa patienter sökte mer uppmärksamhet genom sitt självskadebeteende (Weight & 

Kendal, 2012).   

En bidragande faktor till fördomar och negativ attityd hos vårdpersonalen var att patienten 

togs in för vård och vårdades under en tid för att sedan skrivas ut men kort därefter återkom 

vid ett nytt vårdtillfälle för vidare vård. Dessa upprepade vårdtillfällen när patienter återkom 

kunde bero på att de oftast behandlades för sina symtom, med exempelvis antidepressiva- 

och stämningsreglerande läkemedel, och inte fick någon terapeutisk behandling (King, 2013). 

Weight och Kendal (2012) skrev att till följd av vårdpersonalens negativa attityd uppkom ett 

förslag på förändring genom att utbilda personalen i hur de skulle bemöta dessa patienter 

och dess självskadebeteende. Det anordnades en kurs som personalen gick på under 12 
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veckor, denna kurs var frivillig. Efter genomförd kurs framgick det att de ur personalstyrkan 

som deltagit i utbildningen visade en mindre negativ inställning till patienter med psykisk 

ohälsa. Den tidigare negativa attityden hos vårdpersonalen förmodades bero på hög grad av 

stress som arbetet på en högintensiv avdelning under en längre period innebär. För att öka 

förståelsen och empatin hos vårdpersonalen kunde därmed kontinuerlig fortbildning vara ett 

alternativ (Weight & Kendal, 2012). 

2.5 Vårdvetenskaplig teori 

Examensarbetet utgår från Kaséns (2012) begreppsbestämning om den vårdande relationen. 

Kärnan i den vårdande relationen utgörs av mötet mellan vårdpersonalen och patienten. 

Därav beskrivs Rehnsfeltds (2012, 2014), det vårdande hermeneutiska mötet. Då den belyser 

vårdpersonalens ansvar i mötet med patienten för att skapa en vårdande relation. Enligt 

Kasén (2012)  är centrala begrepp i en vårdande relation: vårdare, patient och sjuksköterska. 

Vårdare användes som ett övergripande begrepp för professioner där syftet var att vårda. 

Patient som begrepp användes inom vårdvetenskapen för att beskriva den lidande 

människan.  

Under årens gång har patientbegreppet utvecklats i sin betydelse och kunde ses som: Patient 

som klient, patient som kund, patient som fall, patient som skyddsling, patient som sjuklig, 

patient som konvalescent, patient som sängliggande, patient som vårdtagare och patient som 

vårdfall. Att vara patient innebar att vara i en kontext, detta innebar således att vårdarens syn 

på innebörden i patientbegreppet påverkade utförandet av relationen mellan vårdare och 

patient (Kasén, 2012). 

Kasén (2012) säger även att sjuksköterska som begrepp har flera betydelsedimensioner: 

Sjuksköterskan som samarit, sjuksköterskan som syster, sjuksköterskan som sjukvårdare, 

sjuksköterskan som sjuksyster och sjuksköterskan som vårdare. Antagandet blir således att 

sjuksköterskan var en vårdare som värnade om patientens integritet och en syster med 

mångårig vårdutbildning, där hennes förhållningssätt i sampel med patienten speglade 

vårdandets kärna(Kasén, 2012).  

Utformningen av relationen mellan patienten och sjuksköterskan påverkas av vårdandets 

värdegrund. Hur sjuksköterskan uttrycker sig verbalt och i fysiska handlingar kan då ses som 

en formulering av värdegrunden. En tolkning kan då vara att den vårdande relationen formas 

olika beroende på vilket synsätt vårdaren innehar. I en vårdande relation relateras den 

lidande människan, patienten, och en vårdande person, sjuksköterskan, till varandra (Kasén, 

2012).   

Förutsättningarna för att en vårdrelation skall anses vara en vårdande relation var att 

patientens lidande lindras. Viktiga aspekter lyftes fram för att en vårdrelation skulle bli en 

vårdande relation till sin karaktär var: Relationen som berättelse, relationen som förpliktelse, 

relationen som förhållande och relationen som beröring (Kasén, 2012).  

I en vårdkontext innebar detta således att berättelsen både kunde beröra och utesluta, 

förpliktelsen kunde innebära att inte svika ett löfte eller att det blev en tung skyldighet. 

Förhållande kunde handla om en inre hållning eller om yttre förutsättningar, och beröringen 
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kunde handla om att förmedla omsorg och värme eller motsatsen till dessa. Beroende på 

vårdsituation och vilka individer som befann sig i den, kunde alltså relationens innebörd 

uppvisa olika resultat (Kasén, 2012). 

Rehnsfeldt (2012) talade om det vårdande hermeneutiska mötet i vårdandet och undersökte 

vilken betydelse ömsesidighet och gemenskap hade i en vårdande kontext samt dess potential 

för rörelsen i hälsoprocessen. Han hävdade att ömsesidighet och gemenskap gav uttryck för 

något mer än vanligt förekommande begrepp som relation och empati. Ömsesidighet 

”kräver” något av båda parter (patient och vårdpersonal) som deltar gemensamt i den 

vårdande gemenskapen och antas således leda till att båda parter i något avseende förändras 

i sina hälsoprocesser. Det vårdande hermeneutiska mötet innebar att de parter som möttes 

gjorde det i en ”gemensam mening”, och att denna mening hade större omfattning än det 

individuella som i sin tur gjorde att vi kunde förstå varandra.  

Vidare menade Rehnsfeldt (2012) att vårdpersonalen hade ett ansvar för patienten, som var 

en del av det professionella vårdandet och ledde till det asymmetriska perspektivet i 

vårdandet. Enligt Rehnsfeldt (2014) torde således det vårdande hermeneutiska mötet vara 

applicerbart inom psykiatrisk vård, eftersom vårdpersonalens hållning skapade en grund för 

att mötet skulle bli vårdande.  

I mötet mellan vårdpersonalen och patienten, genom samtal och aktiviteter gemensamt, 

skapades förutsättningar för att upplevelsen av att bli sedd som människa ökade för 

patienten. Patienten kunde få sin värdighet som människa bekräftad om vårdpersonalen 

kunde möta denne i sökandet efter mening (Rehnsfeldt, 2014).  

2.6 Problemformulering 

Den psykiska ohälsan är ett ökande folkhälsoproblem i Sverige, störst är den hos den 

kvinnliga befolkningen. Forskning tyder på att patienter med psykisk ohälsa upplever 

vårdpersonalens bemötande som avvisande. Den visar även att patienter upplever att 

vårdpersonal inte ser dem som människor utan definierar dem som psykiska ohälsa. Vård på 

lika villkor med respekt för alla människors lika värde är målet med sjukvården. Patienter 

med psykisk ohälsa bör således uppleva ett bra bemötande oavsett om denne befinner sig på 

en psykiatrisk eller somatisk avdelning även oberoende av vilken utbildning vårdpersonalen 

innehar.  Vårdpersonalen i sin tur uttrycker svårigheter i yrkesrollen. Att balansen mellan 

mänsklig närhet och professionell distans är problematisk i relation till patienter med psykisk 

ohälsa. Hur skall vårdpersonal bemöta patienter med psykisk ohälsa och anlägga grunden för 

en vårdande relation?  Arbetet som sjuksköterska innebär att ge en god omvårdnad till 

patienter i livets alla faser, att på ett lyhört och empatiskt vis kunna möta patienten. I mötet 

med patienter med psykisk ohälsa använder vårdpersonal sig själva som ett verktyg i 

omvårdnaden i större utsträckning, till följd av detta blir relationen mellan patient och 

vårdpersonal av större vikt för patientens upplevelse av lindrat lidande. I en vårdande 

relation är ömsesidighet och gemenskap mellan patient och vårdpersonal av vikt för att 

gynna hälsoprocessen. Patientens upplevelse av vårdpersonalens hållning i relation till 

patienten påverkar således hur den vårdande relationen utvecklas. Det är således patientens 

upplevelse av vårdpersonalens bemötande som avgör om relationen kan upplevas vårdande.  
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva hur kvinnor med psykisk ohälsa kan uppleva vårdpersonalens 

bemötande. 

4 METOD 

Metoden som användes till examensarbetet var Lundman & Hällgren-Graneheims (2012) 

kvalitativa innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys kan göras manifest, som i detta fall, 

vilket betyder att forskaren tar fram det i textens innehåll som handlar om det uppenbara, 

det textnära. I en manifest analys skall ingen tolkning ske.  

Den metodologiska ansatsen som valts är induktiv ansats, vilket innebär en förutsättningslös 

analys av texter baserade på människors upplevelser. Enligt Lundman & Hällgren-

Graneheim (2012) lämpar det sig vid berättelser bäst att använda en kvalitativ metod 

eftersom den ger både en beskrivning och en förståelse för textens innehåll.  

Materialet som har analyserats är fyra självbiografier med obearbetade texter av berättande 

karaktär. Dahlborg-Lyckhage (2012)  menar att det är lämpligt att analysera berättelser när 

syftet till examensarbetet är att öka kunskap om upplevelser av vårdande. Motivet för 

examensarbetet var att göra en analys av berättelser där syftet är att belysa hur kvinnor med 

psykisk ohälsa upplever vårdpersonalens bemötande. Grunden till analysen utgjordes utav 

självbiografier, i detta avsnitt presenteras även de valda självbiografierna. 

4.1 Urval och datainsamling  

I detta avsnitt presenteras inklusionskriterier samt exklusionskriterier för urvalet av 

självbiografierna. Därefter presenteras även hur datainsamlingen för självbiografierna och 

bakgrundsartiklarna utförts.  

4.1.1 Urval och datainsamling av obearbetat material 

Inklusionskriterier för urvalet av självbiografier var att de skulle vara skrivna av kvinnor över 

18 år med psykisk ohälsa och att upplevelser av vårdpersonalens bemötande skildras i 

böckerna. Då examensarbetes intresseområde var svensk sjukvård inkluderades endast 

självbiografier skrivna av kvinnor som vårdats i Sverige. Till följd av detta var de utvalda 

självbiografierna skrivna på svenska, vilket minskade risken för missförstånd av textens 

innebörd. Exklusionskriterier var självbiografier som skrivits av män, kvinnor som inte 

vårdats inom svensk sjukvård, kvinnor under 18 år samt biografier skrivna av anhöriga. Vid 

dessa sökningar användes sökord som psykisk ohälsa, självbiografier och kvinnor. Sökningen 

ledde fram till ett urval av biografier att studera vidare. Detta gjordes genom att läsa 

sammanfattningarna till biografierna för att avgöra om kvinnornas upplevelser av 
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vårdpersonalens bemötande framgick i biografierna. Genom att besöka Nyköpings bibliotek 

och där konsultera med en bibliotekarie jämfördes de framsökta böckerna med de böcker 

som bibliotekarien föreslog. I detta läge bestod urvalet av elva stycken självbiografier. Dessa 

böcker lästes därefter för att avgöra om materialet i biografierna var tillräckligt för att 

genomföra en analys. Efter noggrant övervägande uteslöts sju stycken biografier utav elva till 

följd av otillräckligt material som svarade på syftet till analysen. De självbiografier som 

uteslöts hade inte tillräckligt mycket material som svarade på examensarbetets syfte och 

valdes på grund av det bort. Följande biografier valdes till examensarbetet då de innehöll 

tillräckligt med beskrivningar av kvinnornas upplevelser av vårdpersonalens bemötande. 

Nedan följer de fyra självbiografier som utgjorde analysenheten: 

Känn pulsen slå av Berny Pålsson 

Uppföljare till Berny Pålssons första bok, Vingklippt ängel, där Berny skriver om sitt liv efter 

barnpsykiatrin. En skildring av hur hon som psykiskt sjuk samt missbrukare hamnar mellan 

stolarna hos psyk- och missbruksvården. 257 sidor. 

Zebraflickan av Sofia Åkerman 

En artonårig flickas kamp för att frigöra sig från sin självdestruktiva demon, som har drivit 

hennes självskadehandlingar så långt att läkarna givit upp hoppet. Boken följer Sofias tankar 

och hennes rädsla för att bli frisk och bortglömd samt hennes skam över sig själv, men också 

lyckan när hon upptäcker att världen inte var som hon trott. 271 sidor. 

Ett bipolärt hjärta av Rebecca Anserud 

Rebeccas självbiografi handlar om hennes kamp mot bipolär sjukdom. Hon insjuknade när 

hon var 15 år, men fick inte diagnosen förrän fem år senare. Vägen dit präglades av 

ansträngning och envishet från Rebeccas sida och hon hamnade i en evighetskarusell inom 

psykiatrins olika instanser. Med denna bok vill Rebecca nå ut till personer som lider av 

psykisk ohälsa för att visa att det finns en väg ut ur helvetet. 151 sidor. 

Sänder på tusen kanaler av Mikaela Aspelin 

En självbiografi om borderline skriven av en kvinna mitt i livet med man, barn och arbete 

som beskriver hur vardagen och livet rasar samman när diagnosen sakta blommar ut. Boken 

skildrar det svartvita livet som sjukdomen innebär, en resa mellan himmel och helvete. En 

beskrivning av den psykiatriska vården och kampen för att bygga upp en funktionell vardag 

igen. 147 sidor. 

4.1.2 Datainsamling till bakgrunden 

Datainsamling till bakgrunden skedde genom sökningar på Cinahl. Sökorden som användes 

var Nursés responsibility AND psychiatric ward, Attitudes towards patients, Staff attitudes 

AND negative nursing attitudes AND mental illness, The dynamics of the nurse- patient 

relationship from the patient´s perspective, Nurse- patient partnership och caring 

relationship (Se bilaga A). Genom att använda boolesk sökteknik, det vill säga genom att 

skriva AND mellan sökorden, begränsas sökningen till att träffarna handlar om sökordet 

både framför och efter operatorn (Friberg, 2012). För att finna aktuella artiklar med hög 

kvalitet valdes endast artiklar som var peer reviewed. En begränsning till artiklar som var 

publicerade år 2000 och senare gjordes för att få med så aktuell forskning som möjligt. De 

artiklar som söktes fram lästes därefter igenom noga för att en bedömning om kvalitet skulle 



16 

kunna göras. Alla framsökta utvalda artiklar översattes till svenska men lästes igenom noga 

på både svenska och engelska för att få en ökad förståelse för innehållet. Artiklar som 

innehöll både patienters och vårdpersonals perspektiv valdes för att belysa området med mer 

bredd. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Analysen genomfördes med hjälp av Lundman & Hällgren-Graneheims (2012) kvalitativa 

innehållsanalys. Denna metod anses lämplig för att tolka och granska texter som exempelvis 

berättelser, i detta arbete självbiografier, då den används för att identifiera skillnader och 

likheter i en text.  

För att få en helhetsbild och bli bekanta med innehållet i självbiografierna lästes alla 

biografier självständigt på varsitt håll. Därefter lästes biografierna en andra gång och denna 

gång markerades stycken i texten som innefattade all sorts vårdkontakt som beskrevs i 

självbiografierna. I det första skedet gav detta 122 stycken meningsbärande enheter som 

ansågs relevanta för syftet till examensarbetet. I genomgången utav dessa sorterades 64 

stycken meningsbärande enheter bort. Dessa valdes bort då de innehöll kontakt med 

yrkesgrupper som inte ingick i examensarbetets definition av vårdpersonal. Kvarvarande 58 

stycken meningsbärande enheter analyserades vidare och 42 stycken av dessa svarade på 

examensarbetets syfte. Då underlaget upplevdes otillräckligt för vidare analys lästes 

biografierna en tredje gång, denna gång återfanns 36 nya meningsbärande enheter som 

svarade på examensarbetets syfte. Sammanlagt identifierades 78 stycken meningsbärande 

enheter som ansågs svara an på examenarbetets syfte. Dessa skrevs ned i sin helhet för 

fortsatt analys.  

De meningsbärande enheterna lästes igenom ett flertal gånger för att tyngdpunkten i texten 

skulle uppmärksammas samt svara på syftet till examensarbetet. Efter diskussioner lyftes 

tyngdpunkten i de meningsbärande enheterna fram i syfte att korta ner texten. Dessa 

utgjorde underlaget till kondenseringen. Nästa steg i analysen var att lyfta fram det mest 

väsentliga ur den kondenserade texten. Detta gjordes genom att kontrollera giltigheten 

gentemot de meningsbärande enheterna, för att därefter förses med koder. En kod beskriver 

kort textens innehåll. Meningsbärande enheter, kondenseringar samt koder skrevs var för sig 

in i en tabell i ett nytt dokument. De skrevs ned utan källhänvisning och utan någon speciell 

inbördes ordning för att skapa en ny helhet.  

Detta dokument med kod, kondensering och meningsbärande enhet skrevs sedan ut i 

pappersform. Därefter klipptes dessa isär var för sig för att ge en tydligare överblick då 

materialet blev separerat. Materialet som var underlag för analysen lades sedan ut på en stor 

yta för att sedan paras ihop efter likheter i innehållet. Detta ledde till fem olika kategorier i 

detta skede. Efter ytterligare diskussion upptäcktes flera likheter i textens innebörd vilket 

ledde till att de fem kategorier som först skapades återigen sorterades om efter liknande 

innebörder och därefter resulterade i tre slutgiltiga kategorier. Dessa var: ensamhet, brist på 

empati och bli bekräftad.  Utifrån dessa tre kategorier analyserades texten ytterligare för att 

delas in i underkategorier vilket resulterade i att sex stycken underkategorier skapades.  
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Tabell 1: Exempel på analysöversikt. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag bet av stygnen på 
min ena handled för att 
få skötaren att prata 
med mig, om inte annat 
skrika:- Sofia, för 
helvete! Sluta! Dom 
låtsades att de inte såg 
mig och försökte dölja 
ansiktet i tidningen, så 
jag inte skulle se deras 
upptränade psykiska 
styrka blåsa sönder i 
stormen. 

Jag bet av stygnen på 
min ena handled för att 
få skötaren att prata 
med mig, om inte annat 
skrika……. Dom låtsades 
att de inte såg mig. 

Låtsades inte se Känslan av att inte bli 
sedd 

Upplevelser av brist på 
empati 

Vi är samhällets skräp 
och behandlas därefter. 
Jag är dubbelt skräp, 
både missbrukare och 
psykisk sjuk. 

Vi är samhällets skräp 
och behandlas därefter 

Bli behandlad som skräp Känslan av att inte ha ett 
människovärde 

4.3 Etiska aspekter 

Denna analys uppfyller de forskningsetiska överväganden som skall tas hänsyn till då 

författarna till självbiografierna själva valt att dela med sig av sina egna upplevelser och sin 

historia genom att publicera dessa självbiografier. På så vis har biografiernas författare givit 

sitt informella samtycke enligt Codex (2014) och detta examensarbete kan genomföras utan 

ytterligare etiska överväganden gentemot författarna till självbiografierna. Ett etiskt problem 

som bör beaktas vid analys av skrivna berättelser, är att dessa utgår från människors 

livsvärld. Vilket kan innebära att innehållet i berättelserna kan vara av fiktiv karaktär, trots 

detta innehåller de ofta beskrivningar av människors upplevelser och utgör således i 

vetenskapligt syfte ett intressant underlag för analys (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 

Informationen som är beskriven i självbiografierna hanteras varsamt och på ett respektfullt 

vis. Den information som står skriven i böckerna återges och återberättas på så vis att 

författarna till examensarbetets egna värderingar inte speglas i texten i analysen.  

5 RESULTAT 

Resultatet visade utifrån examensarbetets syfte som var att belysa hur kvinnor med psykisk 

ohälsa upplever vårdpersonalens bemötande. Detta gick att urskilja i resultatets tre 

kategorier och sex underkategorier. (Se tabell 2). 

 

 

Tabell 2: Sammanställning av resultat. 

Underkategorier Kategorier 
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Känslan av att det inte finns hjälp Upplevelser av ensamhet 

Känslan av att inte bli bemött 

Känslan av att inte ha ett människovärde Upplevelser av brist på empati 

Känslan av att inte bli sedd 

Känslan av att få stöd Upplevelser av att få bekräftelse 

Känslan av att bli sedd 

5.1 Upplevelser av ensamhet 

Resultatet påvisade att kvinnornas upplevelser av att leva med psykisk ohälsa beskrevs som 

ett ensamt liv med mycket tankar. Kvinnorna upplevde det som deras eget fel att de utvecklat 

psykisk ohälsa och inte som sjukdom de drabbades av. Kvinnorna beskrev att de upplevde 

svårigheter i nära relationer till andra människor och hur sjukdomen påverkat det sociala 

samspelet negativt. 

5.1.1 Känslan av att det inte finns hjälp 

Upplevelsen av att vid upprepade tillfällen söka hjälp utan att få gehör är återkommande hos 

kvinnorna. Deras upplevelse var att de ringde samtal till vårdinrättningar gång på gång som 

inte blev besvarade och det var inte var någon vårdpersonal som ringde upp dem. Kvinnorna 

hade en känsla av att de möttes av inspelade meddelanden på telefonsvarare och när det vid 

vissa tillfällen var någon personal som svarade, så blev kvinnorna hänvisade vidare till andra 

instanser. De fick även till svar att de skall återkomma på kontorstid eller att någon skulle 

ringa upp dem senare. ”Jag har tappat räkningen på hur många gånger jag ringt in med 

starka självmordstankar och inte fått hjälp” (Anserud, 2010, s. 149). Kvinnornas upplevelser 

var att de behövde tjata sig till en inläggning på avdelning samt även att de behövde be på 

sina knän för att få hjälp. Resultatet visade att upplevelsen av behovet av vård vid dessa 

tillfällen var stort. Genomgående var beskrivningarna av upplevelser som ledde till känslor av 

ilska och besvikelse över att inte få hjälp när de mådde så dåligt i sina respektive psykiska 

ohälsor.  ”Jag hör deras ord, du kommer att få hjälp men jag vet att den hjälpen måste 

komma inifrån mig själv” (Pålsson, 2004, s. 143). Det framgick att återkommande 

upplevelser av besvikelse över att de blev lovade hjälp som sedan uteblev var vanligt hos 

dessa kvinnor. Stödet upplevdes så långt bort att det ibland kändes som att det var bättre att 

inte söka hjälp alls. Men kvinnorna beskriver att de ville få hjälp annars hade de inte sökt 

hjälp från första början. Känslan av att inte få hjälp i sådana situationer gav konsekvenser för 

kvinnorna då självmordsförsök, självmedicinering och självskadebeteenden var vardag i 

deras liv. Kvinnornas känsla var att de kämpade i motvind både mot psykiska ohälsan samt 

mot sjukvården för att få den hjälp som de hade rätt till. När kvinnornas upplevelse av 

vårdpersonalens bemötande var av detta slag kände de att de tappade förtroendet för vården 

och deras känsla var att vårdpersonalen hade gett upp om att kunna hjälpa dem. 

5.1.2 Känslan av att inte bli bemött 

Kvinnorna med psykisk ohälsa beskrev vårdpersonal som muttrade, suckade och skakade på 

huvudet i mötet med dem. Deras känsla var att vårdpersonalen många gånger såg på dem 
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som ett hopplöst fall och att de hade givit upp hoppet om att de skall kunna förbättras i sin 

psykiska ohälsa. ”Den sköterska som syr och lappar skakar på huvudet. – Nu igen? Säger hon 

suckande och skakar på huvudet” (Aspelin, 2006, s. 29). Kvinnornas upplevelse var att de 

fick höra kommentarer om sitt yttre, som tillexempel att de borde byta kläder eller tvätta sig. 

Dessa kommentarer upplevdes som ytliga och hånfulla, då kvinnorna upplevde att de befann 

sig i ett gränsland mellan liv och död till följd av sin psykiska ohälsa. Kvinnorna upplevde att 

vårdpersonal visade i sitt ansiktsuttryck att de inte vill vara där, vilket gjorde att kvinnorna 

upplevde vårdpersonalen som oengagerade. Kvinnorna kände det som att de som patienter 

med psykisk ohälsa och genom att vara på inlåsta avdelningar befann sig i en utsatt situation 

där medpatienter och vårdpersonal många gånger var den övervägande sociala kontakten de 

hade. ”Hatar du ditt jobb så mycket? ” frågar jag lugnt och stilla och ser en rodnad sprida sig i 

hennes ansikte och avskyn förstärks i hennes ansikte” (Pålsson, 2004, s. 240). Kvinnornas 

upplevelse av att vårdpersonalens bemötande kändes kränkande var återkommande. 

Kvinnorna upplevde att ett sådant bemötande användes dels som straffmetod då kvinnorna 

gjort något som ansågs fel, men även som behandling. ”Jag hade bara blivit straffad så ofta 

att de inte hade några flera straff att ta till. Deras behandling hade slutat fungera på mig” 

(Åkerman, 2014, s. 30). Kvinnornas upplevelse var att de på psykiatriska avdelningar 

fråntogs allt.  

Kvinnornas känsla var att det inte fanns någon behandling att tala om utan mer regelrätt 

förvaring där de skulle skyddas från sig själva och mediciner användes för att döva känslor. 

Kvinnorna kände det som att de blev missförstådda och att de istället för att få hjälp, 

hamnade i ett land utan lagar. ”Kan de göra såhär? Som ett fångläger i ingenmansland. Inga 

normala lagar råder plötsligt. Alla förutsättningar ändras på en sekund. Nu är jag inlåst.” 

(Aspelin, 2006, s. 56 ). Upplevelser av att ha blivit bestulna på sina tankar, hemligheter och i 

vissa fall perioder av deras liv var gemensamma hos dessa kvinnor som periodvis befunnit sig 

på låsta avdelningar. Under den tid som de befann sig i vårdens värld upplevde inte 

kvinnorna trygghet utan de hade istället upplevelser av att inte bli bemötta. Kvinnornas 

känsla var även att de blev bestraffade när de uttryckte sina tankar och känslor. De beskrev 

hur rädda de var för efterföljande repressalier och hur de maktlöst ville skrika ut sin ångest 

men undvek detta i det längsta då det kunde bli en anledning till bestraffning som exempelvis 

extravak eller Lag om Psykiatrisk tvångsvård (LPT). Kvinnorna hade en känsla av att 

slutenvården hade egna lagar som kunde ändras när som helst utan att de hann uppfatta det. 

5.2 Upplevelser av brist på empati 

Att ha psykisk ohälsa med alla känslor det innebär och sedan möta vårdpersonal som av 

kvinnorna uppfattades som ignorerande och avvisande gjorde att kvinnorna själva började 

ifrågasätta sin existens och sitt värde. 

5.2.1 Känslan av att inte ha ett människovärde 

Kvinnornas upplevelse var att omvärlden och vårdpersonalen såg dem som lägre stående 

varelser. Deras känsla var att de var mindre värda än andra friska människor.  ”Vi är 

samhällets skräp och behandlas därefter” (Pålsson, 2004, s. 240). Kvinnorna hade en känsla 
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av att de blev sedda som paria eller ett sjukdomstillstånd och inte som människor, vilket i sin 

tur ledde till att de inte kände att de hade ett människovärde. Deras upplevelse av att 

definieras som sin psykiska ohälsa och inte som en person med psykisk ohälsa ledde till att 

kvinnorna upplevde vårdpersonalen som insiktslös och oförstående inför kvinnornas 

tillstånd. Kvinnornas upplevelse var att vårdpersonalen var misstänksamma och betraktade 

dem med vaksamma ögon vilket i sin tur ledde till att kvinnorna kände sig anklagade. Deras 

upplevelse var att vårdpersonalen kändes som avlägsna röster utan tydliga ansiktskonturer 

med en kaffedoftande andedräkt, och inte som personer engagerade i deras omvårdnad och 

tillfrisknande. Kvinnornas känsla var att de kände sig i vägen till följd av deras upplevelser av 

att vårdpersonal visade i sitt bemötande att kvinnorna inte var sjuka på riktigt och således 

tog upp plats på vårdavdelningarna som inte var befogat. Det fanns alltid någon annan 

patient som behövde en plats. Det framgick även att dessa upplevelser av vårdpersonalen 

ledde till att kvinnorna upplevde att känslor inte fick visas eller kännas. ”Här finns ingen 

sanning, ingen godhet. Håll käften, vänta ut det, yppa inte för någon vad du tänker och hur 

du mår” (Aspelin, 2006, s. 56). Kvinnorna kände det som att de som människor varken fick 

ha eller fick uttrycka sina känslor vilket ledde till känslan av att inte ha ett människovärde. 

5.2.2 Känslan av att inte bli sedd 

Kvinnorna hade en känsla av att vårdpersonalen ignorerade och undvek dem i vissa 

situationer. Deras känsla var också att vårdpersonalen valde att blunda för deras känslor av 

oro och ångest. Kvinnornas upplevelse var att de hade mått bättre av att få gehör för dessa 

känslor hos den eller dem som vårdade. Återkommande beskrivningar av kvinnornas 

upplevelser var att vårdpersonalen varken hörde eller såg dem gjorde så att kvinnorna 

tolkade vårdpersonalen som att de ej brydde sig om dem. ”Jag bet av stygnen på min ena 

handled för att få skötaren att prata med mig, och om inte annat skrika.” (Åkerman, 2014, s. 

51). Kvinnornas upplevelser var att vårdpersonal gick förbi patienter som grät öppet, föll ihop 

i anfall av panikångest och skrek ut sin själsliga smärta framgår. Kvinnornas upplevelse var 

att vårdpersonalen gjorde det utan att röra en min eller på något annat vis åskådliggöra att de 

såg dem och hur de mådde. Kvinnorna kände det som att de desperat skrek efter hjälp men 

ingen kom för att hjälpa dem, ingen lyssnade på dem. Ingen såg dem. ”En natt låg jag i 

sängen och var ledsen, då öppnade en vårdare dörren enligt rutin. Hon såg att jag grät men 

stängde bara dörren igen och gick antagligen tillbaka till tv-rummet.” (Anserud, 2010, s. 20). 

Kvinnorna upplevde vårdpersonalen som robotar i vita rockar som endast kommunicerade 

med varandra och inte med patienterna vilket ledde till känslan av att inte bli sedd. 

5.3 Upplevelser av bekräftelse 

Kvinnorna upplevde att relationen mellan dem och vårdpersonalen uppfattades som 

vårdande när de kände att de fick bekräftelse. Vårdande i den bemärkelsen att kvinnorna 

upplevde en lindring i deras situation genom att personalen såg dem och gav dem stöd.  
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5.3.1 Känslan av att få stöd 

Kvinnornas upplevelse var att de fick hjälp att hantera sin psykiska ohälsa vid de tillfällen de 

hade samröre med personal som verkade genuint engagerade i sin yrkesroll. Vårdpersonal 

som upplevdes snälla och varma i sitt bemötande, upplevdes därmed som mer engagerade. 

Kvinnornas känsla var att när relationen med vårdpersonal befunnit sig på en nivå så att de 

har känt tendenser till vänskap så kunde kvinnorna på så vis öppna upp sig på ett annat sätt 

än med vårdpersonal som upplevdes kyliga och negligerande.  

William är engagerad och var den som fick mig att våga ta vara på min livslust. Det var han 

som fick mig att inse att jag inte behöver tillbringa mitt liv på psyket. Han är varm och har 

alltid ett leende över för mig. Han tror på mig, det har jag alltid känt. Även när jag bara låg i 

sängen hela dagarna kom han in till mig, tvingade mig upp, att äta, att fortsätta leva. Han 

ägnade nästan hela sina arbetspass åt att prata med mig, lyssna på min förtvivlan och 

uppmuntra mig utan käckhet (Pålsson, 2004, s. 61). 

Kvinnorna upplevde att vårdpersonal som visade känslor och var empatiska, skapade 

gynnsammare förutsättningar för kvinnorna under deras vårdtid. Deras känsla var att de 

hade någon att luta sig emot när deras upplevelse av vårdpersonalens karaktärsdrag var att 

de var empatiska, roliga och kloka. Kvinnornas upplevelse var då att vårdpersonalen bemötte 

dem med värme. Kvinnorna beskrev upplevelser av att det var skillnad att vårdas inom 

psykiatrisk vård och somatisk vård. De kände det som att medicintekniska åtgärder, såsom 

perifer venkateter och sondslang, inom psykiatrin upplevdes som straffåtgärder medan 

samma åtgärder på en somatisk avdelning upplevdes hjälpande. Genom kvinnornas 

upplevelser av en vänskaplig kontakt mellan dem och vårdpersonalen, kunde det byggas en 

givande relation som upplevdes gynnsam.  Kvinnorna hade en känsla av att de fick ett stöd 

att luta sig emot i relationen med vårdpersonalen. 

5.3.2 Känslan av att bli sedd 

Resultatet visade att kvinnornas upplevelse var att fysisk närhet från den vårdpersonal som 

var engagerad hade en positiv inverkan på deras välmående. Att sträcka ut en hand eller att 

sätta sig tätt intill uppfattades av kvinnorna som att vårdpersonalen i sitt bemötande såg 

dem. Kvinnornas känsla var att de negativa upplevelserna var så många att det räckte med 

små saker, som att bemötas av en vårdpersonal som inte var arg eller visade missnöje i sitt 

ansiktsuttryck upplevdes som positivt. Kvinnorna upplevde att vårdpersonal som på ett eller 

annat vis gav ett gensvar på kvinnornas förtryckta rädsla, gjorde att de kände sig bekräftade 

och på så vis kunde känna ett större förtroende för vårdpersonalen. ”Vi kom fram till ett 

väntrum och jag bara stirrade rakt ut och skakade när jag satt där och väntade. Den unga 

sjuksköterskan tog min hand och sa, -Rebecca, det är inget att oroa sig för” (Anserud, 2010, 

s.97 ). Kvinnorna upplevde att behovet av att bli sedd var stort. Först när kvinnornas känsla 

var att de blev sedda så kunde de känna förtroende för vården och därmed få bekräftelse på 

att vårdpersonalen ville dem väl. 
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6 DISKUSSION 

I avsnittet diskuteras och reflekteras examensarbetets resultat, metod och etiska aspekter. I 

resultatdiskussionen speglas examensarbetets resultat mot tidigare forskning, 

vårdvetenskapligt perspektiv och övrigt material i bakgrunden för att lyfta fram likheter och 

skillnader. Metoddiskussionen diskuterar den valda metodens lämplighet till examensarbetet 

samt dess styrkor och svagheter. Etiska aspekter diskuterades i etikdiskussionen.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet till examensarbetet var att belysa hur kvinnor med psykisk ohälsa kan uppleva 

vårdpersonalens bemötande. Det framkom i resultatet att likheterna mellan kvinnornas 

upplevelser var framträdande.  

Resultatet visade att kvinnornas upplevelse av vårdpersonalens bemötande hade stor 

betydelse för hur kvinnorna upplevde relationen med vårdpersonalen. Den upplevelse 

kvinnorna hade av bemötandet var då av vikt för hur relationen mellan dem och 

vårdpersonalen skulle kunna formas. Hur relationen skulle kunna utvecklas till en vårdande 

relation låg därmed i hur kvinnorna med psykisk ohälsa upplevde vårdpersonalens 

bemötande. När kvinnorna upplevde att de fick bekräftelse utav vårdpersonalen så kunde de 

känna lindrat lidande och därmed kunde den vårdande relationen formas. Enligt Kasén 

(2012) så upplevs relationen mellan vårdpersonal och patient som en vårdande relation när 

patientens lidande lindras.  

Upplevelser av bekräftelse grundade sig i att kvinnorna kände sig sedda och fick stöd utav 

vårdpersonalen. Kvinnorna kände sig sedda när upplevelsen av vårdpersonalens bemötande 

var att de fick ett gensvar på sina känslor. Detta i sin tur ledde till att kvinnornas upplevelse 

av mötet med vårdpersonalen hade en positiv inverkan på deras mående och fick dem således 

att må bra. Rehnsfeldt (2012) menade att mötet mellan vårdpersonal och patienten skapar 

förutsättningar för att patienten ska känna sig sedd. Att kvinnorna upplevde välmående av 

vårdpersonalens bemötande tyder på att mötet dem emellan var av vårdande slag. I det 

vårdande hermeneutiska mötet enligt Rehnsfeldt (2014) menas att patienten kan uppleva 

mötet som vårdande beroende på vårdpersonalens hållning. Kvinnornas upplevelse av 

vårdpersonalens hållning i dessa möten tyder således på att de kände ömsesidighet och 

gemenskap i mötet med dem och därmed fick sin värdighet bekräftad. På så vis upplevde 

kvinnorna ett lindrat lidande och en vårdande relation formas (Kasén, 2012). 

Kvinnorna hade även upplevelser av bekräftelse när de i vårdpersonalens bemötande kände 

att de fick stöd.  Att få stöd innebar för kvinnorna att relationen till vårdpersonalen nästintill 

kändes som vänskap. På så vis kunde de öppna upp sig för vårdpersonalen på ett vis som 

visade sig gynna deras hälsoprocesser under vårdtiden. Relationen öppnade även upp för att 

kvinnorna kunde känna tillit till vårdpersonalen. Enligt Berg och Danielsson (2007) framgick 

det att tillit var av vikt för att möjliggöra en vårdande relation. Henderson (2002) påtalar 

vikten av att bygga en bra relation till patienten för att denne skall känna sig trygg i 

vårdandet.  Hem och Heggen (2003) menar att det innebär svårigheter i den professionella 

yrkesrollen för vårdpersonal att förhålla sig till att vara både vän och vårdare. Svårigheterna 
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låg i att vårdpersonalen var medvetna om att en för vänskaplig relation kunde leda till att de 

blev mer sårbara.  Halldorsdottir (2008) har i sin teori kommit fram till att en viktig aspekt i 

relationen mellan patienten och vårdpersonalen var avståndet. Hon menade att avståndet var 

av vikt för att integriteten och respekten i relationen skulle bibehållas. Även Kasén (2012) 

framhäver vikten av att värna om patientens integritet. I resultatet framgår det dock att 

kvinnornas upplevelse av den vänskapliga relationen som sådan gav förutsättningar för 

formandet av den vårdande relationen.  

Att få stöd innebar även att kvinnorna upplevde vårdpersonalens bemötande som 

entusiasmerande. Upplevelsen var att vårdpersonalen i sitt bemötande visade ett sådant 

engagemang att kvinnorna kände sig bekräftade i sin psykiska ohälsa. Kvinnornas 

upplevelser av bekräftelse utifrån vårdpersonalens bemötande tolkas således som att deras 

lidande lindras och relationen dem emellan var vårdande till sin karaktär.  

Enligt Kasén (2012)  kan vårdandets kärna återges av sjuksköterskans förhållningssätt i 

samverkan med patienten. Kasén (2012) menade att en utformning av värdegrunden kan 

ligga i hur sjuksköterskan uttrycker sig, både det fysiska och det verbala språket. Även 

Rehnsfeldt (2014) menar att vårdpersonalens hållning är av vikt för om mötet med patienten 

skulle anses vårdande. För att mötet skulle vara av vårdande slag menade Rehnsfeldt (2012) 

att mötet mellan vårdpersonal och patient skulle ske i gemenskap.  Kasén (2012) menar att 

till följd av detta kunde relationens betydelse visa olika resultat beroende på hur 

vårdsituationen såg ut och vilka individer som befann sig i den. Detta kan vara av betydelse 

då resultatet även visade att kvinnorna med psykisk ohälsa hade upplevelser av 

vårdpersonalens bemötande som inte hade den vårdande relationens karaktäristiska drag.   

Resultatet visade att kvinnor med psykisk ohälsa hade upplevelser av ensamhet. Det 

framkom att kvinnorna upplevde vårdpersonalens bemötande som avvisande. Kvinnornas 

upplevelse var att vårdpersonalen uttryckte detta genom sitt kroppsspråk och verbala 

uppmaningar. Halldorsdottir (2008) har i sin teori skrivit om Väggen, som innebär att 

vårdpersonal och patient har en ickefungerande kommunikation. Detta kan bero på att 

patienten inte känner tillit till vårdaren. I denna kontext kan det således innebära att väggen 

uppstått till följd av att kvinnorna inte kände att de kunde öppna upp sig i relationen till 

vårdpersonalen. Enligt Björkman, Angelman och Jönsson (2008) kan även vårdpersonalens 

erfarenheter och kompetens ha betydelse för vilket bemötande de uppvisar. Kvinnornas 

upplevelse av vårdpersonalens bemötande försvårade därmed möjligheterna att utveckla en 

vårdande relation. 

Kvinnornas upplevelse av vårdpersonalens bemötande var att de inte tilläts ha några 

tillgångar, inte ens sina egna tankar. Hogan (2003) menar att uppfattningen om vad som är 

vårdande kan skilja mellan sjuksköterskor och patienter. Vårdpersonalens avsikt kan därmed 

ha varit av vårdande slag. En anledning till kvinnornas upplevelse av vårdpersonalens 

bemötande skulle kunna vara vårdpersonalen ville skydda kvinnorna från att skada sig själva. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005)  framhäver vikten av att 

patienten skall vara trygg under pågående vård och behandling. En upplevelse som därmed 

blev negativ för kvinnorna kunde ha varit en akt av välmening från vårdpersonalen.  

Det framkom också i resultatet att kvinnorna kände att det inte fanns hjälp. Detta stärks av 

Socialstyrelsen (2013b) som beskrev att tillgängligheten till vård och omsorg av god kvalitet 
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för personer med psykisk ohälsa var bristfällig. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står 

det att målet med hälso- och sjukvården skall vara vård på lika villkor samt god hälsa för hela 

befolkningen. Vilket inte överensstämmer med vad Socialstyrelsen (2013b) kommit fram till, 

då det dragits ner på vårdplatser samt ekonomiska resurser inom psykiatrin trots att antalet 

patienter ständigt ökat. Detta skulle kunna vara en anledning till kvinnornas upplevelser av 

att hjälpen uteblev. Att resurser inte fanns tillgängliga.   

Kvinnorna hade upplevelser av brist på empati utifrån deras upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande. Kvinnorna kände inte att de hade ett människovärde, inte heller hade de känslan 

av att bli sedda. Kvinnornas känsla var att de hade lägre status och inte var lika värdefulla 

som andra människor. Upplevelsen var att vårdpersonal definierade kvinnorna som sin 

psykiska ohälsa och de kände sig övervakade. En anledning till detta skulle kunna vara som 

Weight & Kendal (2012) och King (2013) skrev, att viss vårdpersonal uppfattade patienter 

med psykisk ohälsa som farliga och manipulativa. Att kvinnorna hade denna upplevelse är 

givetvis beklaglig men enligt Berg och Danielson (2007) skulle det även kunna bero på 

svårigheter att komma patienten nära till följd av tidsbrist och tung arbetsbörda. En annan 

anledning kunde vara att patienten inte ansåg att dennes världsuppfattning bekräftades 

(Hem & Heggen, 2004) och detta ledde därmed till kvinnornas upplevelse av att inte känna 

ett människovärde.  

Känslan av att inte känna sig sedd innebar för kvinnorna att de upplevde vårdpersonalens 

bemötande som negligerande. Negligerande i den meningen att kvinnorna kände sig 

förbisedda, att de blev nonchalerade och försummade. Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) betonar att all vård skall ske utifrån evidens och ske i samråd med patienten. 

Sjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) sörja för 

patientens trygghet, hantera psykiska förändringar och lindra lidande så långt det är möjligt. 

Antagandet blir således att vårdpersonal som vårdar gör det i all välmening. Då resultatet 

endast speglar kvinnornas upplevelse utgör detta svårigheter i att utröna hur verkligheten såg 

ut. Kvinnornas upplevelser anses ändå vara av vikt då det utgör deras verklighet och det är i 

patienternas verklighet som vårdpersonal behöver möta dem. Socialstyrelsen (2013b) styrker 

kvinnornas upplevelser då denna belyser att den svenska psykiatriska vården skulle kunna 

förbättras genom bland annat patientens upplevelse av vårdpersonalens bemötande. 

Resultatet visar att kvinnorna med psykisk ohälsa hade både positiva och negativa 

upplevelser av vårdpersonalens bemötande. De tillfällen som upplevelserna av bemötandet 

möjliggjorde att en vårdande relation kunde formas ses som positiva upplevelser och de 

tillfällen som upplevelserna försvårade en vårdande relation ses som negativa. I enlighet med 

Hem och Heggen (2004) fanns det tre olika anledningar där vårdpersonalens bemötande var 

avgörande för att patientens upplevelse av vårdpersonalen kunde bli negativ. Sett i denna 

kontext så kan det vara någon av dessa anledningar som har gjort att det brustit i relationen 

mellan vårdpersonal och patient och kvinnornas upplevelse av vårdpersonalens bemötande 

därav blivit av icke-vårdande karaktär. 

Det skulle även kunna vara så att allmänsjuksköterskan och annan icke-specialistutbildad 

vårdpersonal inte innehar tillräckligt med kunskaper för att kunna bemöta patienter med 

psykisk ohälsa. Då resultatet speglar kvinnornas upplevelser från både psykiatrisk 

vårdavdelning och upplevelser från somatisk vårdavdelning så kan resultatet i denna kontext 

dock inte överförbart till vårdavdelningar generellt. Detta på grund av att det på psykiatrisk 
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vårdavdelning finns psykiatrisk expertis att tillgå vilket inte finns tillgängligt på somatiska 

vårdavdelningar i samma utsträckning. Enligt Clarke, Dusome och Hughes (2007) upplevde 

patienter med psykisk ohälsa att de blev bättre bemötta vid de tillfällen det fanns en 

specialistutbildad psykiatrisjuksköterska på plats. De kände sig då sedda och kände därmed 

ett inre lugn. Detta skulle kunna vara en brist i allmänsjuksköterskans utbildning, då 

patienter med psykisk ohälsa finns inom alla vårdkontext. Idag anställs även 

allmänsjuksköterskor inom psykiatrin. Enligt ICN:s etiska kod (2013) är det sjuksköterskans 

ansvar ge respektfull omvårdnad oavsett ohälsa därmed bör hen kunna bemöta patienten var 

denne än befinner sig, både i fysisk och psykisk kontext. Då resultatet till viss del visar att 

kvinnorna med psykisk ohälsa hade upplevelser av vårdpersonalens bemötande som 

försvårade formandet av den vårdande relationen anser författarna att mer kunskap och 

förståelse för hur detta uppfattas av patienterna är önskvärt. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Då syftet till examensarbetet var att belysa hur kvinnor med psykisk ohälsa upplever 

vårdpersonalens bemötande valdes en kvalitativ ansats. Enligt Lundman & Hällgren-

Graneheim (2012) används denna ansats med fördel inom vårdvetenskap. I enlighet med 

Dahlborg – Lyckhage (2012) har kvalitativa studier som mål att bidra till en ökad förståelse 

och passar därmed då fokus ligger på människors subjektiva upplevelser.  Den alternativa 

ansatsen, kvantitativ, hade inte varit passande som ansats då den används för att kvantifiera 

data. 

I examensarbetet valdes självbiografier för analys då de kan ge en bild av patienters 

upplevelser i kontakt med sjukvården. Självbiografier ansågs därmed vara lämpligt material 

till analysen, då materialet i självbiografierna utgörs av kvinnornas individuella historia. 

Dessa historier berättas med deras egna ord och innehåller deras unika upplevelser. Det är av 

vikt att tänka på att dessa självbiografier handlar om kvinnornas upplevelser och att 

kvinnornas berättelser kanske inte helt stämmer överens med till exempel vårdpersonals 

upplevelser. Detta då berättelserna är konstruerade efter deras individuella värld. Dahlborg-

Lyckhage (2012)  menar att självbiografier kan användas när syftet med examensarbetet är 

att öka kunskapen om upplevelser av vårdande. Självbiografier utgör ett intressant material 

då de innehåller beskrivningar av hur människor erfar sin värld och kan innehålla rikliga 

beskrivningar av människors upplevelser (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Människors 

upplevelser är alltid individuella. Således ansågs kvinnornas upplevelser äkta och kan då inte 

vara något som kan tas ifrån dem. Vilket stärkte valet att analysera självbiografier trots att 

möjligheten finns att de upplevelser som berättelserna speglar endast är kvinnornas 

individuella upplevelser. 

Ett alternativ till att analysera självbiografier hade kunnat vara att analysera intervjuer eller 

enkäter eftersom även dessa tillvägagångssätt ger en beskrivning av patienters upplevelser 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Dessa metoder hade dock varit alltför tidskrävande 

och tiden var begränsad under kursens gång.  Även det faktum att examensarbeten på denna 

nivå inte är tillåtna att intervjua patienter bidrog till att dessa alternativ valdes bort. 
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Examensarbetet hade även kunnat använda redan publicerade artiklar som bas till analysen 

men självbiografier upplevdes vara mer personliga och därmed mer intressanta och relevanta 

för att besvara syftet.  

När datainsamlingen påbörjades söktes biografier initialt via olika sökmotorer på internet, 

vilket generade många träffar. Under arbetet att bygga bakgrunden uppmärksammades att 

den psykiska ohälsan var större hos den kvinnliga befolkningen än hos den manliga. Vilket 

ledde till att syftet formades och valet av självbiografier skrivna av kvinnor gjordes. I 

urvalsprocessen blev det även tydligt att majoriteten av författarna till självbiografierna som 

återfanns var skrivna av kvinnor vilket även var en bidragande faktor till utformningen av 

examensarbetets syfte. Självbiografierna var skrivna av kvinnor som vårdats i Sverige och var 

skrivna på svenska, vilket minskade risken för missförstånd av textens innebörd till följd av 

språkbarriärer. 

Biografier skrivna av män uteslöts då syftet till examensarbetet var att belysa hur kvinnor 

med psykisk ohälsa upplever vårdpersonalens bemötande. Hade män inkluderats i 

examensarbetets syfte, skulle det enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) ökat 

möjligheten att belysa området utifrån olika erfarenheter och därmed kunnat öka resultatets 

giltighet. 

Genom att läsa biografiernas sammanfattning med övergripande innehåll utgjordes om 

biografierna torde svara på examensarbetets syfte.  Av de biografier som dittills funnits 

besvarade dock alla inte syftet, som var relativt smalt. Till följd av detta uppsöktes Nyköpings 

stadsbibliotek och en konsultation med en bibliotekarie utfördes. Efter denna konsultation 

återstod slutligen de fyra böcker som utgjorde materialet till analysen.  I efterhand går det att 

se att det hade varit tidsbesparande att konsultera en bibliotekarie direkt för att hitta 

passande biografier. Tillvägagångssättet som användes underlättade dock den gemensamma 

diskussionen att komma fram till att sjukvård utomlands troligtvis skiljer sig från svensk 

sjukvård.  

Examensarbetet har analyserats utifrån en manifest analys, vilket innebar att fokus lades på 

det uppenbara i textens innehåll för att identifiera skillnader och likheter i enlighet med 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2012). Denna metod var passande då analysmaterialet 

bestod av självbiografier och området som skulle belysas var upplevelser. En manifest analys 

innebär att studera text utan att göra tolkningar och ansågs vara passande då en tolkande 

analys ej var avsikten. Latent innehållsanalys, som är tolkande, uteslöts eftersom forskaren 

då tar fram det underliggande budskapet i texten. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) kräver 

latent analys djupare tolkning på högre abstraktionsnivå. Av rädsla för att egna förutfattade 

meningar och författarnas förförståelse skulle prägla resultatet valdes latent analys bort. 

 

Då avsikten var att belysa upplevelser valdes induktiv ansats. Därmed valdes deduktiv ansats 

bort då den enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) utgår från ett redan utarbetat 

kodningsschema och lämpar sig bättre för en analys baserad på en modell, som exempelvis 

omvårdnadsdokumentation (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

 Analysarbetet genomfördes gemensamt och reflektioner och diskussioner genomsyrat 

arbetets gång. Trots att den gemensamma analysprocessen bitvis upplevdes tidskrävande 
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ansågs den trots detta vara bästa alternativet för att få ett så korrekt och relevant resultat som 

möjligt. Den gemensamma arbetsprocessen ökar dessutom examensarbetets giltighet och 

tillförlitlighet Genom att inkludera citat i resultatet kan dessutom resultatets giltighet styrkas 

ytterligare enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012).  Hade analysarbetet delats upp, 

hade förmodligen analysen gått fortare men resultatet hade sannolikt sett annorlunda ut 

eftersom författarnas gemensamma reflektioner och diskussioner hade uteblivit. Enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) ökar arbetets trovärdighet genom att båda 

författarna till examensarbetet har varit delaktiga i den gemensamma analysprocessen. 

Genom att inkludera citat från de utvalda självbiografierna ökar examensarbetets 

trovärdighet ytterligare.  

Genom en gemensam beskrivning av analysarbetet ökar examensarbetets tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten ökar ytterligare av den gemensamma bearbetningen som har gjorts av 

materialet som ligger till grund för resultatet. Då examensarbetet endast grundar sig i 

kvinnors upplevelser som är begränsade till svensk sjukvård kan arbetets överförbarhet 

diskuteras. Överförbarhet handlar inom kvalitativ metod om huruvida resultatet går att 

applicera på andra situationer eller grupper (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). För att 

öka överförbarheten på examensarbetet hade exempelvis självbiografier skriva av både män 

och kvinnor samt självbiografier skrivna av utländska författare kunnat användas. Detta för 

att få ett bredare spektrum i resultatet. Eftersom examensarbetets fokus låg på kvinnornas 

upplevelser lades det under arbetets gång ingen större vikt vid var mötet med vårdpersonalen 

skedde, förutsatt att det var på vårdavdelning. Detta innebär således att kvinnornas 

upplevelser av vårdpersonalens bemötande skedde inom såväl psykiatrisk som somatisk 

kontext. Detta begränsar resultatets överförbarhet ytterligare.  

Då syftet till examensarbetet var ganska snävt och författarna till examensarbetet upplevde 

att det var svårt att hitta underlag till analysen blev således resultatet i examensarbetet 

relativt tunt textmässigt. Det skrivna resultatets innehåll var däremot mycket relevant för 

examensarbetets syfte. Hade självbiografier skrivna av män inkluderats i syftet, skulle 

resultatet ha kunnat bli större textmässigt och överförbarheten på så vis ökat. 

Överförbarheten hade dessutom kunnat öka om arbetet fokuserat på antingen psykiatrisk 

vård eller somatisk vård och dess kontext.  

6.3 Etikdiskussion 

Då författarna till biografierna själva valt att dela med sig av sina upplevelser och därmed 

givit sitt informella samtycke till att biografierna publicerats så behöver dessa inte genomgå 

någon etisk prövning (Codex, 2014). Självbiografierna som analyserats har innehållit 

upplevelser av vårdpersonalens bemötande som kunde ha utgjort ett etiskt problem. För att 

undvika detta har författarna i enlighet med Dahlborg-Lyckhage (2012) använt sig av 

reflektion för att tygla sin förförståelse och på så vis åsidosätta den för att denna ej skulle 

styra analysen. Dahlborg-Lyckhage (2012) framhäver även vikten av att läsa texterna flera 

gånger med ett förhållningssätt präglat av öppenhet och omedelbarhet. Detta har tillämpats 

för att hålla distans till det innehåll som kunde ha utgjort känslomässiga bindningar. 

 

För att egna värderingar inte skall speglas i analysen har informationen som stått skriven i 
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självbiografierna hanterats varsamt och respektfullt samt varit trogen den ursprungliga 

texten. Etiska reflektioner som examensarbetets resultat givit upphov till är att 

vårdpersonalen inte ges möjlighet att återberätta sin upplevelse av mötet med patienterna, 

vilket således innebär att resultatet endast speglar patienternas upplevelser. Detta skulle 

kunna vara av vikt för resultatet då en relation är en mellanmänsklig process. 

Examensarbetets syfte var dock att beskriva kvinnor med psykisk ohälsas upplevelser, vilket 

följaktligen innebar att vårdpersonalens upplevelser inte ansågs ha relevans i detta arbete. 

Ett annat etiskt problem som bör beaktas är att skrivna berättelser kan vara av fiktiv 

karaktär, vilket således kan innebära att innehållet i biografierna inte är helt sanningsenliga. 

Då syftet var att beskriva kvinnornas upplevelser ansågs detta inte vara ett problem eftersom 

mycket av verklighetens förhållanden återfinns i skrivna berättelser oavsett om innehållet är 

påhittat eller det verkliga. 

7  SLUTSATSER 

Resultatet visade att kvinnornas upplevelser av vårdpersonalens bemötande på psykiatrisk 

vårdavdelning var av olika karaktär. Det var upplevelser som främjade den vårdande 

relationen och det var upplevelser som inte främjade den vårdande relationen. Det är dock av 

vikt att begrunda att upplevelser är individuella och unika, de kan även te sig olika beroende 

på kontext. Till följd av detta tror författarna att examensarbetet kan vara av vikt för 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal inom såväl somatisk som psykiatrisk vård för att få en 

djupare förståelse för bemötandets betydelse för patienter med psykisk ohälsa. Kunskapen 

skulle vara användbar då patienter med psykisk ohälsa finns inom alla vårdkontext och inte 

enbart inom psykiatrin. För framtida forskning skulle det även vara av intresse att belysa 

vårdpersonals upplevelse i bemötandet med dessa patienter. För att främja den vårdande 

relationens tillväxt tror författarna att det skulle vara av vikt att lyfta fram både 

vårdpersonals och patienters erfarenheter av mötet dem emellan. Utifrån arbetets resultat 

skulle vidare forskning inom bemötande vid psykisk ohälsa vara motiverat. Detta för att 

vidareutveckla sjuksköterskans och övrig vårdpersonals arbetssätt och bemötande med syftet 

att skapa en vårdande relation. Den vårdande relationen är av vikt för att främja patienters 

hälsoprocesser och lindra lidande. Vidare är människors upplevelser alltid individuella och 

föränderliga så vidare forskning är alltid nödvändigt för att utveckla sjuksköterskan kunskap 

och kompetens om bemötandet med patienten. 
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Expression of an Authentic Relationship between Self 
and Other  
Tidskrift: Issues in Mental Health Nursing  
År: 2013 

Syftet var att inspirera 
till en reflektion över 
vårdandet i 
omvårdnaden. 

Sammanställning av tidigare studier 
i ämnet. 

Resultatet visade patienter och 
vårdpersonals upplevelser av 
vårdandet i omvårdnaden. 



 

 

 

 

Författare: G. King  

Titel:  Staff attitudes towards people with borderline 
personality disorder. 
Tidskrift: MENTAL HEALTH PRACTICE 
År: 2013 

Syftet var att undersöka 
varför den negativa 
attityden förblev 
oförändrad. 

Sammanställning av tidigare 
studier. 

Resultatet visade att bristande 
behandling gjorde att patienter 
återkom, detta var en bidragande 
faktor till att vårdpersonalens 
attityd förblev oförändrad. 

Författare: E. Weight, S. Kendal 

Titel:  Staff attitudes towards inpatients with borderline 
personality disorder. 
Tidskrift: MENTAL HEALTH PRACTICE 
År: 2012 

Syftet var att diskutera 
de negativa attityder 
som fanns hos en del 
vårdpersonal mot 
patienter med 
Borderline 
personlighetsstörning. 

Sammanställning av tidigare 
studier. 

Resultatet visade att den negativa 
attityden hos vårdpersonalen 
kunde bero på stress och 
arbetstyngden. 
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