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Sammanfattning    

 

Vårdandet har till uppgift att lindra lidandet och främja hälsa hos patienten. Det sker 

genom en relation mellan vårdare och patient, en relation som bygger på att mötas. 

Detta möte kan ses som en vårdande handling om mötet är äkta och verkligt, ett genuint 

möte. Det visar sig att det genuina mötet inom den psykiatriska kontexten inte är 

närmare undersökt. Trots det visar bifynd i annan forskning att det genuina mötet är av 

vikt för patientens upplevelse av att lindra lidandet. Tyvärr visar det sig också att 

patienter upplever att de inte har blivit mötta i ett äkta och genuint möte. Syftet är att 

beskriva det genuina mötet som det erfars av sjuksköterskor i den psykiatriska 

slutenvården. Vi har använt reflekterande livsvärldsansats, där sökande efter innebörder 

har skett. Resultatet visar sig som innebördstemana; Frigörande av tid, Strävan efter att 

skapa utrymme för avskildhet, Närvaro som berör, En äkta vilja att närma sig den andre, 

Inse sina begränsningar, Skapande av förtroende, Våga stanna kvar i mötet samt En 

vilja att mötas ger lärdom. Det visar sig att en inbjudan finns närvarande i det genuina 

mötet samt att sjuksköterskan verkligen måste vilja mötas, om det skall ske. Samtidigt 

som sjuksköterskans kunskaper ständigt växer för varje möte som sker, om hur det 

genuina mötet gestaltar sig. Lärdomar dras både från de möten som blev genuina och de 

som inte upplevdes bli det. 

 

 

 

Nyckelord: Genuint möte, tillit, psykiatriska kontexten, sjuksköterskor, möte, 

vårdvetenskap, inbjudan 
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INLEDNING 

Författarna till denna magisteruppsats arbetar som sjuksköterskor i den psykiatriska 

slutenvården inom olika områden. I vår vardag upplever vi att mötet med patienten är vår 

viktigaste arbetsuppgift. Tyvärr är vår erfarenhet att mötet ibland inte blir som det var tänkt, 

medan det ibland blir till genuina möten mellan patient och sjuksköterska. Det vi menar med 

ett genuint möte, innebär att det i mötet finns en äkthet - en avsikt från sjuksköterskan att vilja 

väl. För att därigenom främja hälsa och välbefinnande samt minska lidandet hos patienten. 

 

Vår levda erfarenhet från den psykiatriska kontexten är att det kan vara svårt att få till det 

genuina mötet. Hinder kan vara att vi som sjuksköterskor många kvällar och helger arbetar 

ensamma eller med en kollega på ett stort antal patienter. Det kan även vara stor 

arbetsbelastning i form av ökat patienttryck, många mediciner som skall administreras, 

administrativt arbete som tar tid ifrån patientmöten samt akuta situationer som uppkommer. 

Vår tid får därför prioriteras och tyvärr är vår upplevelse att det genuina mötet, inte så ofta 

som vi skulle önska hinns med. Vid litteraturgenomgång upplever vi en brist, då forskning 

saknas inom området det genuina mötet inom den psykiatriska kontexten samt att den 

forskning som finns är delresultat till annan forskning. Det kan därför ses angeläget att söka 

en djupare förståelse för vad det är som ligger till grund för det genuina mötet.  

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskan som arbetar inom den psykiatriska kontexten har till uppgift att etablera någon 

form av relation genom vilken vårdandet kan ske. Sjuksköterskan bör också arbeta med att ta 

tillvara de resurser som finns hos varje enskild individ och utifrån dem arbeta hälsofrämjande 

(Psykiatriska riksföreningen och Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskan skall 

enligt ICN:s etiska kod (2007) arbeta så att varje enskild individs värderingar och 

livsåskådning synliggöras. Specialist sjuksköterskan bör vara autonom i sin yrkesroll och 

kunna fatta beslut som främjar patientens hälsa (Gustin, Rydenlund & Kulzer, 2010). 

 

För att få en djupare förståelse för vad det genuina mötet innebär samt förstå vad syftet med 

mötet är, görs en genomgång av befintlig litteratur och forskning. Här lyfts fram vad vårdande 

inom den psykiatriska kontexten innebär, vidare diskuteras tidigare forskning om mötet, samt 

görs en filosofisk belysning av mötet och förklaras ordet genuin. 

 

Vårdande inom den psykiatriska kontexten 

Ett vårdande möte är en del av vårdrelationen. Den har till syfte att stödja och stärka 

patientens hälsa och välbefinnande samt skapa beröring och inbjudan som patienten blir 

delaktig i (Dahlberg & Segersten, 2010). Hörberg (2008) beskriver att det inom rättspsykiatrin 

finns öar av god vård, där vårdaren ger vård som är vårdande. I den psykiatriska kontexten ses 

vårdandet som en handling där vårdaren hjälper patienten att bli starkare som person. Genom 

att svara an på inbjudan, visar patienten att det existerar tillit till vårdaren och en strävan finns 

att verbalisera sina behov. Vårdaren har ansvar för att interaktionen mellan patienten och 

vårdaren möjliggörs (Dahlberg & Segersten, 2010). Inom den psykiatriska kontexten kan en 

vårdare som vågar se bortom sin egen rädsla och möta patienten med självkännedom och tillit, 

möta och vårda patienten på ett djupare och mer känslomässigt plan. Det kan göras genom att 

se varje individ som unik med egna erfarenheter som bör beaktas och bearbetas (Sjögren, 

2004).  
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Det som skiljer en vårdande relation från en vårdrelation, är att den vårdande relationen inte 

behöver initieras av professionella vårdare utan kan genomföras av naturliga vårdare så som 

anhöriga. Vårdande relationer i den vårdande kontexten innebär att vårdaren och patienten 

möts, detta bör skiljas från vårdrelationer som innefattar alla möten inom hälso- och 

sjukvården. Ett professionellt engagemang finns hos vårdaren och syftet är att patientens 

behov och välbefinnande sätts i fokus, utan att vårdaren får vinning av det (Dahlberg & 

Segersten, 2010). Hautala-Jylhä, Nikkonen och Jylhä (2006) visar att interaktionen mellan 

vårdare och patient, inom den psykiatriska kontexten utgör kärnan och kvaliteten i 

vårdrelationen. Där ses att för patienten är det av vikt att vårdaren har en förståelse för 

patienten och dennes upplevelser. Det visas även på att vårdandet inom den psykiatriska 

kontexten består av interaktionen mellan vårdare och patient, där vårdarens uppgift är att 

motivera och hjälpa patienten att finna egna strategier för att nå hälsa och välbefinnande. 

Wiklund (2000) visar i sin forskning inom den psykiatriska kontexten att människan vill se 

sig genom hälsans glasögon. När människan klarar av att göra det förändras synen på livet 

och hälsan. Människan kan se sig med nya ögon och förmågan att återupprätta värdigheten är 

inte alltför långt borta. 

 

Syrén (2010) beskriver att patienten inom den psykiatriska kontexten har känsla av 

främlingskap inför sig själv samt en oförmåga till att förstå vad som händer med den egna 

kroppen och sinnet. Det finns hos patienten en önskan att finna förståelse och mening med det 

som händer med dem. Svenaeus (2003) beskriver att vårdarens uppgift i mötet är att hjälpa 

patienten att återfå känslan av att hitta hem, hitta tillbaka till sig själv. Det innebär att 

vårdaren måste acceptera att patienten känner sig själv bäst och kanske har de bästa 

lösningarna, vilket innebär att den professionella bedömningen ibland ifrågasätts och sätts åt 

sidan. Inom den psykiatriska kontexten visas med Sjögrens (2004) avhandling att patienter, 

vill bli mötta av en vårdare som de känner förtroende för. Där visas även att samtalet är en 

viktig del i vårdandet samt att en vårdare som har personkännedom om patienten har lättare 

att möta den. Svenaeus (2003) konstatera att om vårdaren beaktar att patienten känner sig 

själv bäst, får mötet större utrymme och kan ske på lika villkor. Ansvaret för mötet läggs på 

både vårdare och patient. Vårdaren skall på ett professionellt plan främja hälsan medan 

patienten har ett ansvar i att göra det bästa av situationen och ha viljan att bli frisk igen.  

 

Enligt Dahlberg och Segersten (2010) är det vårdande samtalet en del av vårdrelationen och 

det vårdande mötet. Samtalet bygger även på att det finns en vilja och tillit från de delaktiga 

för att det skall gå att genomföra. Syréns (2010) forskning i den psykiatriska kontexten pekar 

på vikten av förståelsen för patientens upplevelse och möjlighet att göra det genom dialog och 

samtal. Samtalet kan för patienten ses som en möjlighet att reflektera och bearbeta för att lära 

känna sig själv. Av vikt i det vårdande samtalet är enligt Dahlberg och Segersten (2010) att 

det blir ett samtal mellan två parter och inte någon envägskommunikation. Ett vårdande 

samtal kan existera när vårdaren tar sig tid att se, lyssna och svara an på det patienten 

förmedlar verbalt och genom ögonkontakt och kroppsspråk. Som vårdare innebär det att 

förmågan finns att vara närvarande i möte och samtal.  

 

Sjögren (2004) visar att patienter som vårdas inom den psykiatriska kontexten finner det 

lättare att öppna sig och samtala med vårdare som är klarsynta och vågar säga vad de står för. 

Enligt Eriksson och Fredriksson (2003) har vårdaren en etisk skyldighet att lindra lidandet hos 

patienten. Det sker genom att patienten får möjlighet att berätta och med hjälp av vårdaren 

väga olika alternativ mot varandra. Det kan genom den process det innebär att göra det, lindra 

lidandet och öka självkänslan hos patienten och därigenom främja hälsan. Wiklund (2000) 

visar att språket är ett verktyg, för att kommunicera inom psykiatrin. Det visas även att ibland 
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när det talade språket tar överhand är vissa andra sätt att förmedla sig, såsom kroppsspråk och 

mimik svåra att se. Patienten har en önskan att förmedla sig, samtidigt som vissa uttryck visar 

att den känner skam över sitt agerande och därför väljer att inte förmedla sina känslor. 

Patientens skam kan ses som ett lidande, som patienten och vårdaren kan bearbeta om de 

vågar prata om det som är kärnan i lidandet. 

 

Tidigare forskning om mötet inom den psykiatriska kontexten 

Burhans och Alligood (2010) skriver att vårdandets essens utifrån sjuksköterskors 

upplevelser, är att stötta de mänskliga behoven genom vårdande, empati samt respektfull 

interaktion med ett ansvarstagande och med intention att ge god vård genom respekt och 

ansvar.  Detta kan även ses i en studie gjord av Coatsworth-Pusposky, Forchuk och Ward-

Griffin (2006) där det framkommer att relationen mellan sjuksköterskan och patienten inom 

den psykiatriska kontexten, påverkas av sjuksköterskans attityder och personlighet samt 

antalet yrkesverksamma år i den psykiatriska vården; men även kön och vilka ramverk och 

modeller sjuksköterskan arbetar utefter spelar in i vårdrelationen. Björck och Sandman (2007) 

visar att vårdrelationen kan ses ur ett positivt eller ett neutralt perspektiv. Det neutrala 

perspektivet i en vårdrelation kan vara i form av styrdokument eller andra administrativa 

ramar. Medan det positiva perspektivet av vårdrelationen ses som en mellanmänsklig relation 

mellan vårdare och patient, som sker inom en vårdkontext. Om denna relation mellan vårdare 

och patient uteblir kan det benämnas som en frånvaro av den vårdande vårdrelationen, vilket 

kan leda till ett lidande, ett så kallat vårdlidande. Syrén (2010) menar att inom den 

psykiatriska kontexten återfinns ofta ett livslidande hos patienten i dennes livsvärld. 

Livslidandet härrör från att bli fråntagen den egna makten, att utsättas för tvång och genom 

det bli berövad friheten och det egna ansvaret över livet. 

 

Både det positiva och negativa perspektivet av vårdrelationen inom den psykiatriska 

kontexten, kan ses i Carlssons (2003) avhandling om det ”nakna” mötet. Ett möte där 

patientens självaktning inte rubbas samt där mötet är uppriktigt och rättfram och vårdaren är 

närvarande för patienten. Det sker när vårdaren på ett ärligt och rakt sätt är öppen för att 

samtala på ett mellanmänskligt plan, utan att hävda sin roll som vårdare. Präglas mötet i 

stället av ett undvikande ifrån vårdaren, utmärks relationen istället av en rädsla hos patienten 

att vårdaren inte ska står kvar och det ska bli ett icke-möte, där patientens självkänsla kränks. 

Om vårdaren inom den psykiatriska kontexten då inte har förmågan att bjuda in patienten till 

mötet, lämnas patienten ensam. Det kan föra med sig att patienten ökar avståndet till vårdaren 

och skapar en fasad runt sig. Att våga mötas kräver mod och vilja från både patienten och 

vårdaren. Att vara ”naken” i ett möte kan även utifrån patientens perspektiv innebära att vara 

sårbar och utsatt (Carlsson, 2007). En inbjudan i mötet inom den psykiatriska kontexten, 

innebär en gemenskap och en möjlighet till samtal. Inbjudan skall ske på ett sådant sätt att 

patienten kan bedöma om vårdaren är välvillig eller ej. Om inbjudan sker på ett sådant vis att 

vårdaren ger av sig själv och lyssnar till patienten, på dennes villkor kan lidandet minskas. 

Sammanflätat med inbjudan finns viljan hos patient och vårdare att öppna sig för varandra 

och delaktiggöra varandra i patientens vård (Carlsson, 2010).  

 

Ytterligare ett exempel där både den positiva och negativa vårdrelationen inom den 

psykiatriska kontexten och det vårdande mötet ses är i Björkdahl, Palmstierna och Hansebo 

(2010). Här visas att vårdrelationen och mötet skapas genom att se individen och dennes 

basala behov av närhet, värme, näring och en trygg plats att vara på. Genom att vårdaren 

sätter sig in i patientens situation skapas förutsättningar för förståelse av situationen och 

patienten - en tyst samexistens skapas med patienten. Det ställs mot att informera patienten 
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och som vårdare främst finnas till för att skapa en säker och trygg avdelning, där patienten 

tillåts att bygga murar emellan sig och vårdaren och därför inte nås av vårdaren. I en studie 

(Lilja & Hellzèn, 2008) av patienter som tidigare vistats inom den psykiatriska kontexten 

framkommer det att de bara genom att vara där upplever miljön som kall och dämpad samt 

som en kränkning av intimiteten. Patienter beskriver att de vill ha mänsklig närhet och någon 

att tala med, som komplement till medicin och behandling. Patienterna inom den psykiatriska 

kontexten, beskriver även att de utvecklar strategier för att klara av vistelsen i den 

skrämmande miljön som de upplever att psykiatrin är. De uppfattar vistelsen på avdelningen 

som en väntan och ett distanserande.   

 

Tvångsåtgärder och restriktioner ses som en del av vardagen för sjuksköterskor inom den 

psykiatriska kontexten. Nya sjuksköterskor med intention om att vårda och bemöta patienter, 

ges inte möjligheten att göra det, utan faller in i det gängse mönstret. Sjuksköterskor pekar på 

att det är av vikt, att avdelningens miljö är säker och strukturerad. Samtidigt som det även 

påvisas att det är relaterat till olika sjuksköterskor, hur strikta de är att följa existerande 

strukturer och rutiner på avdelningen. Det konstateras att det finns en rädsla hos 

sjuksköterskor inom den psykiatriska kontexten, både professionellt och privat att skadas 

genom arbetet. Samtidigt pågår det en konflikt interpersonellt huruvida de skall vårda eller 

falla in i den rådande vårdkulturen som existerar på avdelningen (Bigwood & Crowe, 2008). 

Detta visar sig även hos Hörberg (2008) som framhåller att vårdarna inom den psykiatriska 

kontexten bemöter patienter olika. Vissa patienter bemöts korrekt, men inte mer än så. 

Samtidigt som vissa patienter erhåller något mer, det ses att intresse och engagemang hos 

vårdaren är avgörande. En rädsla gestaltar sig i att komma patienter för nära, genom att lämna 

ut sig själv. Vårdarna agerar utifrån ett naturligt förhållningsätt, i stället för utifrån ett 

reflekterat vårdande, vilket ofta leder till ett oprofessionellt vårdande inom den psykiatriska 

kontexten. Samtidigt illustreras att en vårdrelation bygger på ett givande och tagande mellan 

vårdare och patient. En maktlöshet visas inför de patienter som inte är motiverade till att 

aktivt delta i vården, vilket beskrivs som ett vårdande som inte är aktivt.  

 

Ett hinder för mötet är enligt Johansson, Skärsäter och Danielson (2007) säkerhetstänkandet 

på de psykiatriska vårdsavdelningarna. Där dominerar öppna stora ytor, vilket leder till att 

möjligheten för naturliga möten mellan vårdare och patient minskar. I stället skapas vårdande 

relationer mellan alla som finns på avdelningen, vårdare såväl som patienter. Vårdarna 

misslyckas på dessa öppna avdelningar med att skapa vårdande relationer och möten, som 

stödjer patienten till glädje, välbefinnande och hälsa samt lindrar lidandet. 

 

Carlsson, Dahlberg, Ekebergh & Dahlberg (2006) belyser att patienter inom den psykiatriska 

kontexten, känner om vårdaren vill patienten väl och är ärlig i sin inbjudan till möte. Om 

vårdaren är villig att bjuda på sig själv kan det leda till ett genuint möte, där vårdare och 

patient möts förutsättningslöst som medmänniskor. Det innebär även att vårdaren besitter 

självinsikt över sina egna brister. Vårdaren bör vara den som axlar ansvaret i mötet annars är 

risken att patienten förlorar sin stabila grund för kommunikation. Detta ses även i Hörberg, 

Brunt & Axelsson (2004) där det beskrivs att en genuin och äkta vårdrelationen inom den 

psykiatriska kontexten, stärks ur en gemenskap där vårdaren värnar om patienten. Patienten 

kan uppleva trygghet och vara mottaglig för vårdaren. Patienten får bekräftelse genom att bli 

sedd, respekterad och känna sig förstådd samt utvecklas att bli starkare och växa genom stöd 

från vårdaren.  Det gick även i studien att se att om vårdaren inte lyckas skapa trygghet i 

vårdrelationen påverkades patientens förmåga till tillit och mottaglighet. 
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Genuin en ordförklaring 

För att klargöra vad som menas med genuin gjordes en sökning i diverse olika uppslagsverk. 

 

I Svenska Akademins Ordbok (2008) ges följande definition: 

Genuin: kommer från engelskans genuine eller genuine som härstammar från 

latinets genuines med betydelsen; medfödd, äkta och verklig 

På svenska finns två betydelser: 

1) Ursprunglig, medfödd, inhemsk 

2) Äkta, verklig, riktig; okonstlad, naturlig; oförfalskad, utpräglad 

National encyklopedin (2012) definierar genuin så här: 

Genuin: utgör det ursprungliga eller stämmer överens med 

 

Enligt Svenska etymologisk ordbok (Hellquist, 1922) är definitionen: 

Genuin: Det är ett ord från 1800-talet och kommer från engelskans genuine och 

genuine som har sitt ursprung i latinets génuinus vars betydelse är medfödd, 

äkta, verklig. Det finns även kopplingar till sanskritens janu- som betyder börd 

och från latinets gigno, med betydelsen föder och ursprungligen betydelsen kön. 

 

Filosofisk koppling till det genuina mötet 

Filosofen Martin Buber (1878-1965) var en av 1900-talets stora filosofer och ledande inom 

dialogfilosofin. Buber (1994) kom fram till betydelsen av det mellanmänskliga samspelet som 

det rent faktiska och existentiella, som utspelar sig i mötet mellan människor. Bubers mest 

kända verk är Jag och Du som utkom 1923. Där tar Buber upp sin syn på människan som en 

individ som har fått friheten att förhålla sig till världen på två sätt: som Jag till Det och som 

Jag till Du. Förhållningssättet Jag till Det innebär en mental handling som hjälper oss att 

orientera oss i omvärlden, där sinnesintryck jämförs, identifieras, klassificeras, sammanförs 

till gestalter och därefter benämns. Då ett möte sker på en Jag och Du nivå blir detta till en 

upplevelse av mötet mellan två subjekt som berör människans inre; där känslan blir något 

omedelbart och som leder till ett tillstånd som sker växelvis, det vill säga att människan går in 

och ur detta tillstånd. I Duets-värld uppenbarar sig ett sant ögonblick av en mellanmänsklig 

relation enligt Buber (1997). När två individer i mötet, möts här och nu uppstår gemenskap 

och samförstånd. Vidare menar Buber att mäniskan kan skapa avstånd till något utan att ingå 

en gemenskap. Avståndet mellan människor, medför att en vilja till gemenskap först kan bli 

möjlig då ett perspektiv har fåtts på avståndstagandet (Buber, 1997). Enligt Rundqvist och 

Barbosa da Silva (2000) innebär det att Jag – Det förhållandet är nödvändigt för att en djupare 

relation mellan två individer skall kunna uppstå och att detta är extra viktigt inom den 

psykiatriska kontexten. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter inom den psykiatriska vårdkontexten är genom sin ohälsa försatta i en sårbar 

situation som ger upphov till ett livslidande. I sjuksköterskans vårdande ingår att minska 

lidandet och främja hälsa och välbefinnande.  Ett livslidande för patienter inom den 

psykiatriska kontexten kan innebära att sakna förankring i verkligheten, att inte känna 

trygghet i vardagen, att uppleva ensamhet och ett distanserande från omvärlden. Det kan även 

vara en avsaknad av mening med livet och en saknad av att känna välbefinnande i tillvaron. 

Stödjande till hälsa och välbefinnande genom vårdande, i den psykiatriska kontexten sker 
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oftast via möten. För att stödja hälsa och välbefinnande genom vårdande eftersträvas genuina 

möten med patienten. 

 

Tidigare forskning visar, att det existerar brister i mötet mellan sjuksköterska och patient. 

Patienterna upplever att de ibland blir bekräftade och sedda i mötet, men att det också finns 

möten där de inte blir bekräftade. Forskningen visar även att det finns vårdare som berörs av 

mötet med patienten, samt att det finns de vårdare som finner strategier för att inte beröras av 

patienten i själva mötet. Det är sjuksköterskan som i sin profession är ansvarig att ta initiativ 

till att delaktiggöra patienten i mötet, skapa tillit och ingjuta trygghet i sammanhanget för att 

därigenom minska lidandet. Vi finner det därför intressant att studera fenomenet, det genuina 

mötet, närmare och hur det erfars av sjuksköterskor inom den psykiatriska kontexten. 

Förhoppningen är att alla möten som sker mellan sjuksköterska och patient skall bli genuina 

och leda till ökad hälsa och välbefinnande hos patienten. För att erhålla en djupare förståelse 

för vad det innebär när mötet är genuint ställer vi oss följande forskningsfråga: 

 

 Hur erfar sjuksköterskor det genuina mötet och vad innebär ett genuint möte? 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva det genuina mötet så som det erfars av sjuksköterskor i den psykiatriska 

slutenvården 

 

METOD 

Ansats 

För att efterforska fenomenet hur sjuksköterskor erfar det genuina mötet samt erhålla en 

djupare förståelse för fenomenet och finna innebörder, valdes en reflekterande 

livsvärldsansats. Livsvärldsforskningens syfte är att upptäcka, tydliggöra samt möjligöra en 

förståelse, som sätter fenomenet i fokus. Denna förståelse har tidigare varit oreflekterad. För 

att möjliggöra en beskrivning av fenomentes innebörder krävs att forskaren har en öppenhet 

och följsamhet inför fenomenet, en vilja att se, lyssna in och en önskan att förstå. Det innebär 

att ta ett steg tillbaka och låta fenomenet sakta framträda (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 

2008). 

 

Livsvärldsperspektiv   

Livsvärlden är världen så som den upplevs av individen. Enligt Bengtsson (2001) kan 

livsvärlden ses som en tredje dimension, i vilken det finns en flytande rörelse mellan subjektet 

och tingen i världen samt att de formas av varandra, till en helhet - livsvärlden. För att få en 

förståelse för människan samt kunna utveckla vården utifrån den förståelsen, erbjuder 

livsvärldsperspektivet en möjlighet att ta del av människans levda erfarenhet. Valet har därför 

gjorts att använda livsvärldsperspektivet i denna studie. Livsvärlden är en komplex helhet som 

består av flera sammanflätade komponenter. Den levda erfarenhet är en del, kroppen som vi 

lever i en annan, som kan ses som ett redskap för att finnas i världen. Ytterligare aspekter är 

omgivningen och de värderingar som den speglar. Livsvärlden är något som alla individer 

finns i men inte alltid reflekterar över. Varje individ verkar i sin livsvärld varje dag i allt de 

gör och upplever, utan att reflektera över det, de har ett naturligt förhållningssätt till 

omgivningen. Utifrån sina upplevelser fattar individen sedan beslut, tar ställning och agerar 



7 

 

utifrån upplevelserna så som de erfar dem. För att forskaren inte ska dra förhastade slutsatser 

genom att underlåta sig att reflektera måste fenomenet problematiseras. En del i 

problematiseringsfasen är att ställa frågan om det som visar sig är det som är fenomenet och 

inget annat.  Livsvärldsforskaren försöker finna svar på sina frågor genom att få individen att 

reflektera över fenomenet samt sitt eget agerande, att finna meningen med det som sägs och 

sker (Dahlberg et al., 2008).  

 

Förförståelse/ Tyglande 

Alla människor har en erfarenhet med sig, detta måste tydliggöras för livsvärldsforskaren, så 

att forskaren kan tygla sin förförståelse och inte låta den påverka resultatet av forskningen. 

Det innebär att forskaren intar en reflekterande ställning samt är öppen och följsam inför 

fenomenet. Forskaren riktar sin uppmärksamhet emot fenomenet samt väntar på att fenomenet 

skall visa sig så som det erfars av informanterna. Det innebär att fenomenet inte aktivt söks 

efter, forskaren får inte heller ta för givet att det som ses är det uppenbara, utan att det kan 

vara dolt, vid första anblicken. Tyglandet av förförståelsen bör finnas närvarande i alla faser 

av forskningen, under intervjun, i samband med analysen, samt när fenomenet beskrivs 

(Dahlberg et al., 2008). Som forskare innebär det att reflektion och tyglande av den egna 

förförståelsen måste vara närvarande under hela forskningsprocessen, det är en hållning som 

har eftersträvats under detta arbete. Dahlberg (2006) skriver att forskaren i analysen av sitt 

material måste se bortom det som är självklart i materialet och ifrågasätta det som hittas. 

Detta görs genom att gå tillbaka till fenomenet som är grunden för forskningen, genom att 

pendla mellan helheten (intervjuerna), delarna (meningsbärande enheter) samt den nya 

helheten (innebördsteman). Det görs för att hela tiden vara nära intervjuerna, för att se att 

innebördstemana svarar an på fenomenet som frågades efter. I denna studie har förförståelsen 

aktivt tyglats, då båda författarna har erfarenhet av att arbeta inom den psykiatriska 

slutenvården. Under intervjuerna har detta gjorts genom att ta ett steg tillbaka, be om 

förtydligande samt fråga om på nytt, för att därigenom inte ta något för givet utan låta 

fenomenet gestalta sig i sin sanna form. I analysstadiet har strävan varit att inte se innebörder 

för snabbt, genom att gång på gång gå tillbaka till intervjuerna med intentionen att inte finna 

innebörder som inte finns. Författarna har arbetat med att tygla sin egen förförståelse, 

individuellt, tillsammans och med handledare genom diskussion och reflektion, för att låta 

fenomenet gestalta sig så som det erfars. 

 

Urval 

Studien genomfördes på två slutenpsykiatriska kliniker i Väst Sverige, för att erhålla så 

variationsrik och innebördsrik data som möjligt. De båda verksamhetscheferna på respektive 

klinik kontaktades via brev, för att få godkännande att söka informanter inom deras 

verksamhet. Därefter kontaktades respektive avdelningschefer genom personliga möten, 

telefon och e-post, i vilka de fick ta del av vårt informationsbrev samt vidarebefordra det till 

sjuksköterskorna på respektive avdelning.  Av vissa avdelningschefer har författarna tilldelats 

informanter. I andra fall har författarna själva sökt upp sjuksköterskorna på respektive 

avdelning och talat för studien, för att därigenom finna informanter. Studien har varit frivillig 

och sjuksköterskorna har fått information om att de kan avbryta studien när som helst om de 

önskar.  

 

Inklusionskriterierna för studien har varit sjuksköterskor som verkar i den psykiatriska 

slutenvårdskontexten, med minst ett halvårs yrkeserfarenhet. Studien har vänt sig till 
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nyutbildade sjuksköterskor, allmänna sjuksköterskor med yrkeserfarenhet inom psykiatriska 

kontexten samt sjuksköterskor med psykiatrisk vidareutbildning. Det för att erhålla största 

möjliga variation i materialet.  

 

Exklusionskriterier har innefattat de sjuksköterskor som inte har arbetat mer än ett halvår 

inom yrket samt andra yrkeskategorier som arbetar inom området exempelvis skötare och 

kuratorer. En sjuksköterska verkade vara tänkbar till studien men föll bort, då hon föll inom 

exklusionskriterierna. Vi valde också att enbart använda oss av sjuksköterskor inom den 

psykiatriska slutenvården. 

 

Informanter 

Åtta informanter intervjuades för studien. De var i åldern 26-52 år. De har varit verksamma 

som sjuksköterskor ifrån knappt ett år till tjugo år, varav informanterna har arbetat inom den 

psykiatriska kontexten från knappt ett år till fjorton år. Sju av informanterna är kvinnor och en 

är man. Tre informanter är psykiatrisjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård medan fem är allmänsjuksköterskor. Informanterna är jämt fördelade över de 

två slutenpsykiatriska klinikerna i Väst Sverige. Ingen av de tillfrågade informanterna har 

avböjt från att deltaga i denna studie. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom livsvärldsintervjuer under februari 2012 och varit mellan 48 

och 65 minuter långa. Livsvärldsintervjun har som syfte att få informanten att reflektera över 

sina egna upplevelser och erfarenheter av fenomenet. Forskarens uppgift är att stötta och föra 

reflektionen framåt samtidig som den återknyts och förankras i fenomenet. Detta görs genom 

att inledningsvis börja med en öppen fråga som riktar fokus mot fenomenet som skall 

efterforskars. Därefter ber forskaren informanten att berätta mer, ge exempel, förklara vidare 

för att öka djupet av förståelsen för fenomenet. Forskaren måste tygla sin förförståelse och 

bekräfta det den hör genom att återkoppla till informanten samt fråga om den har uppfattat det 

riktigt (Dahlberg et al., 2008). Informanterna har varit delaktiga genom att valet av tid för de 

inspelade livsvärldsintervjuerna, har anpassats efter deras önskemål. Informanterna har även 

blivit informerade om att intervjuerna spelas in och senare kommer att transkriberas. För att 

skapa en harmonisk miljö som inbjuder till reflektion, har intervjuerna skett på andra platser 

än informanternas hemavdelning. Det har även funnits tillgång till dryck och förtäring. Innan 

intervjuerna har informanterna blivit ombedda att tänka sig in i en eller flera situationer där 

möten har skett. Möten där de har upplevt en positiv, god och genuin känsla efteråt. De blev 

även ombedda att försöka tänka över vad det var som mynnade ut i den goda känslan efter 

mötet. När intervjun har avlutats har författarna stannat kvar en stund med informanterna för 

att efterhöra att allt är väl samt att inget lämnats obearbetat.  

 

Vi har försökt att använda oss av re-enactment vilket innebär att informanten får möjlighet att 

tänka sig tillbaka och sätta sig in i situationen, för att därigenom komma närmare sina levda 

känslor och minnen (Dahlberg et al. 2008). Detta har till viss del använts i studien då 

författarna innan och även i vissa fall under intervjun har bett informanterna att tänka tillbaka 

på det positiva mötet och vad som kännetecknade det. Kännetecken kan vara hur de upplevde 

rummet, var de var någonstans och hur vårdaren och patienten var placerade, vad det fanns för 

saker runt omkring dem. Det kan även vara om de kommer ihåg några känslor i mötet, glädje, 

sorg, ilska, värme, köld, lukt och så vidare eller om de gjorde någon rörelse exempelvis 
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beröring. Genom att under intervjun också rekonstruera det genuina mötet finns hopp om att 

finna det genuina mötets innebörder. 

 

I arbetet med livsvärldsintervjuerna har intentionen varit att intervjuerna skall belysa 

informantens livsvärld och syn på fenomenet, det genuina mötet. Detta har skett genom att 

författarna efter bästa förmåga, har tyglat sin egen förförståelse för att spegla informanternas 

livsvärld. Att inte låta sin egen förförståelse om fenomenet styra utan nyfikenheten över vad 

informanterna har att förmedla. Vidare har informanterna fåtts att reflektera över sina 

erfarenheter och upplevelser. Genom att författarna har frågat vidare, bett informanterna att 

förtydliga, berätta mer och förklara igen med fenomenet som utgångspunkt. Intervjun har 

efter genomförandet transkriberats av respektive författaren. 

 

Dataanalys 

Materialet har analyserats med inriktning mot att finna innebörder av fenomenet i enlighet 

med Dalberg et al. (2008). Intervjuerna transkriberades och all text har lästs igenom och 

bearbetats av båda författarna för att finna samstämmighet. Författarna har stannat vid att 

finna och bilda innebördsteman.  

 

Styrande i all livsvärldsforskning är en flytande rörelse som sker mellan de olika delarna 

(meningsbärande enheter), helheten (intervjuerna) och till nya delar (innebördstemana). Data 

läses upprepade gånger för att finna meningsbärande enheter, där innebörder av fenomenet 

lyfts fram och blir synliga. Innebörderna studeras och förs samman till kluster 

(innebördsteman). Klustren undersöks för att finna essensen. Under hela processen krävs att 

forskaren är nära data och går tillbaka till denna för att säkerställa att det som ses är det som 

finns. Forskaren måste söka efter det som är dolt och ifrågasätta det när det visar sig. För att 

kunna genomföra en analys krävs att data belyser många nyanser, perspektiv och är 

välförsedd med innebörder (Dahlberg et al., 2008). Intervjuerna har läst upprepade gånger av 

författarna var för sig och delvis tillsammans. De intervjuer som inte gjorts av respektive 

författare har fått läsas flera gånger. Eftersom den författare som ej gjort intervjun saknar att 

höra det talade språket och dess betoningar, förloras en del av sammanhanget. Därefter har de 

stycken som för författarna varit meningsbärande lyfts fram och delats in i innebördsteman. 

Detta har gjorts först av författarna var och en för sig, sedan har de granskats tillsammans för 

att hitta likheter och skillnader. Dessa skillnader och likheter har diskuterats och reflekterats 

runt av författarna tillsammans för att nå samstämmighet. Under denna process har även de 

ursprungliga åtta innebördstemana slagits samman och blivit färre för att efter ytterligare 

bearbetning och granskning av författarna mynna ut i de åtta innebördsteman som ses i 

resultatet. Parallellt med bearbetningen av innebördstemana har även arbetet med att 

tillsammans formulera och beskriva innebördstemana påbörjats. Även detta arbete har skett 

initialt av var och en av författarna, för att därefter tillsammans söka samstämmighet och 

enighet runt det slutgiltiga resultatet. 

 

Etiska övervägande  

Författarna till denna uppsats har följt riktlinjer från svensk författningssamling och lag 

(2003:460) om etisk prövning av forskning som avser människor. Detta innebär att vi i denna 

magisteruppsats har som avsikt att skydda våra informanter och visa vår respekt för den 

rådande forskningskulturen och människosynen som råder i forskningssammanhang. Vi har 
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också använt oss av Helsingforsdeklarationen (MRF-rapport 2, 2003) under hela arbetets 

gång.  

 

Informanterna har informerats med ett brev som innehåller information om vad syftet med en 

bandad livsvärldsintervju innebär samt kommer att mynna ut i. De har även informerats om 

vilka som utför studien och vem som är handledare samt vem som har huvudansvaret för 

magisteruppsatsen (bilaga 1.). Detta för att om frågor och funderingar uppstår, veta vem man 

kan vända sig till med sina frågor gällande studien. Eller för att ha möjlighet till att avbryta 

sitt eventuella deltagande enligt författningssamling och lag (2003:460) samt (Nyberg, 2000). 

Det insamlade materialet från de bandade livsvärldsintervjuerna har behandlats varsamt av 

författarna genom avidentifiering och är noggrant transkriberat från det bandade materialet. 

Det skrivna och bandade materialet kommer att hållas avskilt från varandra och inlåst i ett 

skåp, detta enligt de forskningsregler som finns (Nyberg, 2000). Det har även gjorts ett 

intervjuetiskt ställningstagande utifall informanterna kommer att beröra något för dem 

känsligt ämne eller händelse. Det har beaktats att vi som författarna till denna uppsats inte är 

vana intervjuare (Backman, 1998; Dahlberg et al., 2008).   

 

RESULTAT 

De innebörder som har gestaltat sig är Frigörande av tid, Strävan efter att skapa utrymme för 

avskildhet, Närvaro som berör, En äkta vilja att närma sig den andre, Inse sina begränsningar, 

Skapande av förtroende, Våga stanna kvar i mötet samt En vilja att mötas ger lärdom. 

 

Förklaring till citaten som finns i resultatet, tre punkter betyder att det varit en längre paus. 

Vid snedstreck menas att citatet föregås eller följs av något mera. Citattecken talar om att det 

är ett citat. 

 

Frigörande av tid 

Det visar sig att frigörande av tid ses som en förutsättning för det genuina mötet inom den 

psykiatriska slutenvården. Det innebär att finnas till hands för patienten genom att möta den. 

För att i mötet hjälpa patienten till välbefinnande, där det upplevs att någon ser den. 

Frigörandet görs genom att skjuta andra saker åt sidan, att försaka administrativt arbetet samt 

att ta av sin privata tid och ge åt patienten. Vägen till att frigöra tid till det genuina mötet 

upplevs som olika prioriteringar och val som görs, inom de ramar som arbetstiden tillåter. Det 

finns en känsla av krav, för att avsätta tid att lyssna och bearbeta svaret, att frigöra tid. Det är 

genom detta frigörande en inbjudan till ett genuint möte erbjuds. En sjuksköterska uttrycker 

det så här: 

 
”… Att man ger sig tid … tror jag är jätteviktigt … att patienten 

inte känner att man är på språng därifrån på en gång … utan att 

jag faktiskt ger mig tid … /” 

 

Olika strategier finns för att avsätta och frigöra tid till det genuina mötet. Det kan göras 

genom planerade samtal i samrådan med patienten. Här finns avsatt tid för samtalet samt 

förberedelser såsom att ta del av patientens bakgrund och historia. Det genuina mötet kan 

även ske spontant, risk föreligger då att bli avbrutna, då frigörandet av tid inte har föregåtts av 

någon planering. Avbrotten kan bestå av andra kollegor, patienter eller yttre faktorer på 

avdelningen. De erfars som frustrerande, irriterande och störande. Det upplevs bli ett hinder 

till det genuina mötet. 
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”/ … och så öppnar nån dörren och säger att snart är det frukost 

… och så hinner du bara börja prata med patienten … och så 

öppnar nästa personal … dörren och säger samma sak … det är ju 

störande … och då känner man att man blir avbruten hela tiden … 

/” 

 

Det finns en känsla av att kollegor som medvetandegörs om att samtal pågår och att det inte är 

lämpligt att störa, förhindrar att avbrott i det genuina mötet inträffar. När avbrott i det genuina 

mötet ändå sker, upplevs att skadan kan minimeras eller motverkas genom att patienten 

medvetandegörs om risken att bli störd. På så vis blir mötet ändå genuint.   

 

Strävan efter att skapa utrymme för avskildhet 

Strävan efter att skapa utrymme för avskildhet innebär en dubbelhet. Dubbelheten visar sig 

som att det genuina mötet kan ske överallt, då utrymmet inte enbart är ett fysiskt utrymme 

utan även en känsla av lugn och ro. Utrymmet erfars inge ett harmoniskt intryck och bjuder in 

till möte, genom att ha ett par sittplatser och kanske ett litet bord. Utrymmet upplevs som en 

plats som skapar avskildhet för att skydda patienten från att lämna ut sig själv och bevara 

integriteten. Avskildheten upplevs även ha till uppgift att förhindra avbrott och stänga ute 

störande moment. Det beskrivs av en informant på detta sätt: 

 
”/ … ett samtals rum … där man kanske kan få stänga dörren om 

sig och där inte folk kan titta in för det kan också vara väldigt … 

enerverande … och man är rädd att nån lyssnar och hör och man 

tittar in och så … /” 

 

Utrymme som upplevs bevara integriteten och låta patienten vara i avskildhet, behöver inte 

alltid vara en fysisk plats. Det erfars som att det genuina mötet lika gärna kan skapas utomhus 

på en promenad, inne i en avdelningskorridor likväl som i ett rum avsett för samtal. När på 

dygnet det genuina mötet sker erfars också som att skapa utrymme för avskildhet. 

Upplevelsen är att tidpunkten inte spelar någon roll om båda har utrymme att mötas. 

Samtidigt som det erfars bli ett icke möte om tidpunkten inte passar någon av parterna. Det 

upplevs som att det krävs arbete för att hitta ett utrymme som passar både patienten och 

sjuksköterskan. Det beskrivs som: 

 
”/ … tiden … när man väljer att ha samtalet … det kanske inte är 

jättebra att kvart i nio när man skall gå hem klockan nio … vare 

sig för mig eller för patienten va … // om man har en patient som 

är fruktansvärt trött på morgonen så är det ingen ide att försöka 

prata med den kvart över nio för dom är inte där då.” 

   

Utrymme och avskildhet för det genuina mötet erfars, då det har förebyggts att våldsamma 

och känslomässiga reaktioner kan leda till skador på patienter, personal eller andra individer. 

När patienten tillåts visa känslor utan att riskera att skada sig själv eller andra. 

 

En närvaro som berör 

En närvaro som berör innebär att tankarna inte får vara på annat håll utan sjuksköterskan 

måste vara här och nu med fokus på patienten och det som den förmedlar. Upplevelser av 

stress får skjutas åt sidan, då det annars kan projiceras över på patienten i ett forcerat 
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handlande och bemötande. Stress erfars därigenom förhindra ett genuint möte inom den 

psykiatriska slutenvården där en kränkning av patientens integritet och person kan uppstå.  

Det erfars som att det inte tar längre tid med en närvaro som berör och bjuder in för att 

etablera en relation. En relation som bygger på engagemang och tillit i motsats till att vara 

närvarande utan att bli berörd. Att vara närvarande utan att bli berörd innebär att vara saklig, 

koncist informera om en sak, eller att lyssna utan att höra. Då lämnas individen med en känsla 

av ett icke-möte. Dessa motpoler i det genuina mötet beskrivas så här av en informant: 

 
”… Jaså jag tycker att möte blir bra med patienten så vill det till 

att man som personal även som patient har tid på sig att prata 

faktiskt så att man inte liksom känner så här nu har jag 10 minuter 

här äää harkling å för då sitter man å tänker på massa andra 

saker att om 10 minuter skall jag göra ditten och datten så å då 

lyssnar man inte på samma sätt på patienten … /” 

 

 

Det visar sig att närvaro som berör upplevs som att tankarna är här och nu samt att känslor av 

stress får åsidosättas. Det erfars som att kunskapen och viljan finns att släppa allt som 

existerar runt omkring, att vara närvarande för att hjälpa patienten och lindra lidandet. Det kan 

innebära att behöva sätta sina egna behov av mat, egen tid eller verksamhetens behov av 

administrativt arbete åt sidan för en stund. Att saker inte göras på rutin, utan det ses till 

situationen som den är.  

 
”… /nån gång när det snart var lunch och så är det de och de och 

då var det ändå så att nu tänker jag på detta möte nu och så få 

klockan va, var den än måne va… /” 

 

Att vara närvarande i det genuina mötet upplevs som en ömsesidighet, där båda parterna ges 

tid att lyssna på varandra och utrymme ges för tystnad. Tystnaden blir till ett inslag i det 

genuina mötet som stärks och förstås i sitt sammanhang, om det finns en närvaro där beröring 

sker. Det innebär att det kan vara tyst och ända erfaras som behagligt. Tystnaden i det genuina 

mötet erfars kan lindra patientens lidande, genom att den delas. 

 

Vissa gånger upplevs det som att patientens hälsa är ett hinder för det genuina mötet och för 

patientens förmåga till en närvaro som berör. Patienten kanske inte är förankrad i verkligheten 

eller kanske är i görandet på ett sådant vis att det inte går att nå den. Det kan även vara att 

patienten är så långsam i tanken att den inte kan följa med i en konversation eller ett möte. 

 
”/ … men det kan också vara att patienten är inne i ett sådant 

tillstånd så att den faktiskt inte har något alternativ till det där … 

forcerande rabblandet för stunden … och då måste det inte vara en 

sjuksköterska som … lyssnar till det … … /” 

 

En äkta vilja att närma sig den andre 

En äkta vilja att närma sig den andra innebär att i tilltal, uttryck och bemötande möta 

patienten så att den kan bli berörd och känna en tillgänglighet. En äkta vilja att närma sig den 

andre blir till en inbjudan till ett genuint möte. Det erfars som att i fysisk mening finnas 

tillgänglig som sjuksköterska, genom att vara närvarande på avdelningen och hjälpa till med 

småsaker. Detta kan vara att öppna dörrar, erbjuda dryck eller bara sitta still på en bänk, med 

en tom plats jämte sig, visar sig en tillgänglighet och möjlighet att bjuda in till ett genuint 

möte. Genom sin närvaro visas ett intresse att bli delaktig i ett genuint möte. Om intresse 
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finns av att mötas hos patienten är det av vikt att detta kan fångas upp. Att närma sig och 

fånga upp intresset kan ske genom dialog och kommunikation, där tid ges till att lyssna på 

patienten och/eller vara observant på det patienten förmedlar med kroppen.  

 
”/ … man finns … där även om det gäller … småsaker som åh … 

äh att hämta vatten, … öppna dörren åt patienten, … finnas ute hos 

patienten mycket … också … som sjuksköterska också … jag tror 

att det är väldigt viktigt också … /” 

 

Det finns en känsla av att ibland är det som patienten behöver, att få hålla i en hand eller få en 

kram. Det är ett sätt att närma sig den andre, genom att med sin kropp och sitt ansikte 

förmedla och visa på öppenhet för att möta individen. Att vara öppen speglas i hållning, 

ansiktsuttryck och genom sättet förflyttningar mellan olika platser sker, genom att låta 

patienten känna att den möts på en mellanmänsklig nivå som sker på lika villkor. Som 

sjuksköterska kan det innebära att ta emot, bemöta och acceptera kroppskontakt från 

patienten. Behovet av att se och svara an på det görs genom ett ödmjukt förfarande, vilket kan 

leda fram till ett genuint möte. Även i situationer där det förekommer hot, våld och tvång, är 

ödmjukhet och en vilja att mötas av betydelse. Närvaron signalerar en tillgänglighet, även om 

det inte alltid sker på patientens villkor. Det erfars i situationen skapa det genuina mötet och 

kan även för framtiden, vara av vikt eftersom patienten upplevs känna ett förtroende.   

 
”/ … man visar att man finns där för patienten … / … / … man 

finns med patienten … oberoende på om det är  … att det är 

tvångssituationer … att även om det är min patient så är det jag 

som ger sprutan för att visa att man är med även i det jobbiga … 

/” 

 

Vissa gånger erfars motsatsen till att vilja närma sig den andre. Genom att det finns en ovilja 

att närma sig den andre tillåts ett distanserande. Det upplevs som att använda fackspråk, som 

gör att patienten inte känner sig delaktig i mötet, utan som en åskådare som inte deltar. Det 

erfars som en ovilja att mötas.  

 
”/precis vem som helst som är stressad … kort mot en patient … 

dom ger den inte tid … man säger att … vi får se vad som händer 

ungefär … och vi får … kolla upp det om några dagar … utan att 

egentligen närma sig … /” 

 

När det genuina mötet kan ske utan förbehåll, är inte någon auktoritär och därmed i en 

maktposition. Innebörden blir då att möta patienten på den nivå, där patienten befinner sig och 

med ord som patienten förstår. När det görs erfars att saker och ting blir hanterbara och 

förståliga. En sjuksköterska beskriver det så här: 

 
”/ äää man pratar till bönder på bönders vis å man försöker hitta 

patientens sätt att prata och patientens sätt att vara inte och inte 

konstlat till saker inte försvåra saker … och inte förlöjliga heller 

utan man måste hitta … rätt nivå för för den personen man möter 

… /” 

 

Det erfars som att sjuksköterskan i det genuina mötet får sätta sig själv åt sidan och möta 

patienten på ett mellanmänsklig plan, som medmänniska. Det innebär att arbeta med sig själv 

och den äkta viljan att närma sig den andre, för att inte upplevas som auktoritär eller den som 

har makten. Det erfars som att sätta sig i samma nivå och tala så att det förstås. Det innebär 
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också att ge av sig själv, att visa på att det genuina mötet väcker känslor och förmedlar dem 

till patienten. Det upplevs även som att kunna informera och genom det kunna lugna och 

förmedla trygghet i det genuina mötet inom den psykiatriska slutenvården. Att inge patienten 

en känsla av trygghet beskrivs här som att ansvarets tas över och beslut fattas åt patienten, 

genom att det görs kan det genuina mötet ske. Det genuina mötet möjliggörs av tryggheten 

som ges av sjuksköterskan, när hon tillåts ta över ansvaret. 

 
”/det kan ju vara möten som … i början är väldigt svåra som blir 

jätte bra ä å dom även om dom vet att jag har å den lilla makten 

att det är tvångsvård ä så kan mötena bli väldigt jämlika … /” 

 

Det genuina mötet visar sig kunna börja med en trevande inbjudan till patienten att mötas. Det 

kan vara att fråga något alldagligt, eller genom en önskan att förmedla något som är av 

intresse för patienten.  Ett annat sätt är att rekapitulera gamla berättelser eller efterfråga något 

av värde för patienten, exempelvis hur barnen eller hunden mår. En avdramatisering sker och 

en naturlig inbjudan visar sig samtidigt som ett intresse att mötas väcks. Det genuina mötet 

visar sig som att patienten är speciell genom att inbjudan blir personlig och individuell. 

Känslan finns att patienten genom att bli speciell kan känna sig avslappnad och våga bli 

delaktig i det genuina mötet. Detta visar sig i detta citat: 

 
”/ganska bra öppning … till samtalet är att fråga … har du kvar 

din hund … hur gick det med huset köpte ni det … och då kan man 

ju faktiskt har lusläst lite i journalen så att man kommer ihåg att 

hunden hette det och det va … för då blir man lite mer personlig … 

och att det inte är en i mängden utan att det är något speciellt man 

har sett …/” 

 

Den äkta viljan att närma sig den andre har även betydelsen att kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten i det genuina mötet sker på ett rakt, tydligt och uppriktigt ärligt 

vis. När det sker erfars inbjudan till det genuina mötet som äkta. Äktheten visar sig genom att 

det är tillåtet att ställa raka och tydliga frågor, samt att de inte lämnas obearbetade, utan följs 

upp och bemöts. Kommunikationen erfars som ett hjälpmedel för att mötas genuint, om än 

inte ett nödvändigt sådant. Det upplevs att tillgång ges till de känslor och tankar som patienten 

förfogar över samt har en önskan att förmedla. Det innebär att inte bara lyssna på det som 

sägs, utan att även med övriga sinnen vara tillgänglig för det som förmedlas av patienten samt 

stötta patienten till sunda och hälsosamma val. Detta beskrivs så här av en informant: 

 
”/ … för ibland … ibland släpper man det … ibland om det är blir 

ett riktigt bra … bra mötet om man sitter och prata … så kan man 

faktiskt nästan bli förlorad i pratet bara … och tänker inte riktigt 

på sitt kroppsspråk heller. /” 

 

En patient som inte svarar an första gången den bjuds in, kanske gör det andra eller tredje 

gången. Det visar sig därför ha betydelse att inbjudan upprepas och inte ses som förkastad, om 

ett nekande svar till den ges. Vissa gånger kan inbjudan till att mötas och närma sig varandra 

upprepas och kännas fruktlös, då det erfars inte ge något resultat. Men nästa gång inbjudan 

görs, kan mötet bli genuint och givande, det ses därför som en innebörd i en äkta vilja att 

närma sig den andre. Trots att det upplevs som att inte inbjudan ger något, inbjuds patienten 

till att känna trygghet och tillit. Tryggheten och tilliten erfars även kunna visa sig som att 

patienten söker upp sjuksköterskan för att mötas i ett genuint möte. Upplevelsen är därför att 
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en äkta vilja att närma sig den andre, har en vinst i att finnas närvarande för att kunna bjuda in 

patienten i alla situationer där möten sker. 

 

Inse sina begränsningar 

Att inse sina begränsningar innebär styrka genom att vis sig svag. Innebörden är att stoltheten 

får stå tillbaka och ödmjukheten inför patienten kan träda fram. Det visar sig genom att tillåta 

sig att be om hjälp samt erbjuda sig att göra andra arbetsmoment, där det genuina mötet inte 

är i fokus. Att låta patientens bästa gå först i det genuina mötet innebär att lära känna sig själv 

och inse sina brister och tillkortakommanden samt att våga berätta om dem för att få 

acceptans för dem av kollegor. Att inse sina begränsningar innebär att låta patientens bästa gå 

först. Det beskrivs ibland som att vara oförmögen att möta patienten i ett genuint möte. Ett 

sätt att förhindra det erfars som att vara rak och ärlig mot kollegor, samt genom att 

medvetandegöra dem om oförmågan att möta patienten. 

 
”… Be någon annan ta över … det kan ju vara att det har hänt 

något i mitt liv som faktiskt påverkar min dag på jobbet, och då 

måste jag få lov att säga det till mina arbetskamrater … att … idag 

är jag inte lämplig för detta … jag kanske kan göra dom och dom 

sakerna … men det här klarar jag inte … /” 

 

Att bli tvingad till att möta patienten betyder att de eventuellt negativa tankar som finns hos 

sjuksköterskan, får trycks tillbaka och bearbetas inför det genuina mötet. Det erfars som ett 

hinder för att låta patientens bästa gå först eftersom tankarna är på annat håll. Det finns en 

känsla av att bli trängd av patienter eller kollegor till att bjuda in, som kan vara ett hinder för 

det genuina mötet inom den psykiatriska slutenvården. Det beskrivs som att patientens bästa 

inte får gå först eftersom tankarna är på annat håll. Patienten riskerar då att inte få hjälp att 

minska lidandet samt att inte mötas. 

 
  ”…ä ibland är det ju bara så att man 

inte fungerar ihop med andra människor å det har ingen betydelse 

om jag är arbetskamrat eller om patient /…/ ä jag tror tyvärr inte 

att att vi är liksom frånkopplade från det/…/ inte jag heller för jag 

är även om jag är sköterska på mitt arbete så är jag ändå 

människa/…/ jag har ju ändå mänskliga känslor ä och dom väger 

ju in.” 

 

 

Att inse sina begränsningar betyder att erkänna sina fel och brister för att tillsammans med 

patienten klara ut de saker som har blivit fel. Det beskrivs som att erkänna de fel och brister 

som finns samt att visa på att även sjuksköterskor bara är människor och kan begå fel. 

Upplevelsen är att när detta görs lämnas patienten med integritet och respekt och mötet kan 

bli genuint. 

 

Skapande av förtroende 

Genuina möten handlar om att skapa förtroende, genom att göra det erfars att vårdrelationen 

växer fram. Det innebär att visa stöd, respekt, närhet och anpassningsförmåga. Det visar sig 

genom att arbetet med inbjudan till alla möten, måste vara äkta, raka samt innebära en ärlig 

kommunikation från första början, för att ses som genuina. Det är viktigt att bygga upp en 

relation som bygger på tillit och trygghet för patienten, vilket kan visa sig som att vara påläst 
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innan patienten kommer till avdelningen, i den mån det går. Ett annat sätt är att visa ett 

intresse och en nyfikenhet inför patientens problem och symtom på en nivå som inte 

skrämmer iväg patienten. Engagemang upplevs genom att vara närvarande i mötet med 

patienten för att det ska erfaras genuint. Att låta patienten tala på sina villkor och inte prata 

över huvudet på patienten är också viktiga beståndsdelar, i att få patientens tillit och skapa 

trygghet. Väsentligt är även att sjuksköterskor i det genuina mötet kan ta till sig det som sägs 

och visa lyhördhet.  

 
”… jo men det är ju en dialog för det är ju två … två som skall … 

ha ut nått av mötet … för … jag också att det är viktigt att man ger 

båda lika stor plats …/... / för en patient kan ju inte ha ett möte 

med sig själv… det blir ju ingenting va … och kan ju inte ha möte 

med mig själv heller va … utan vi … vi måste träffas … vi är lika 

viktiga båda två … /” 

 

Det genuina mötet inom slutenpsykiatrin beskrivs som att vara närvarande hos patienten i 

olika situationer, för att hjälpa och stötta patienten, genom att visa trygghet och ödmjukhet 

inför patienten. Detta beskrivs som att ta patienten på allvar i sin sjukdom. Det kan ske då det 

finns en vårdande relation och en känsla av att känna sig trygg i sig själv och visa för 

patienten att arbetet sker utifrån tidigare erfarenhet. Det kan innebära att man läser av olika 

situationer i skilda sammanhang, samt att det finns en vetenskaplig grund att luta sig tillbaka 

på.  

 
”/ … att man inte speglar någon oro till eller rädsla till patienten 

… att man förbereder sig på sitt möte /” 

 

Det finns en strävan i arbetet med patienten att den skall känna sig bekväm och erhålla en 

känsla av förtroende, i det genuina mötet. Känslan uppstår genom att patienten kan öppna sig 

och prata om sina problem, symtom och lidande i det genuina mötet. Att skapa förtroende, 

kan ske vid första ögonkastet eller behöva byggas upp under en lång tid. Upplevelsen är att 

relationen till patienten uppstår snabbare vid upprepade inläggningar, genom att ju fler 

genuina möten som bjuds in till, desto djupare kommer relationen att bli. 

 
”/… att man växer själv att man är bekväm i situationen och då 

känner man ju också att patienten …  också … man känner sig ofta 

bekväm samtidigt det känner man på nått sätt i mötet…/” 

 

Våga stanna kvar i mötet  

Att våga stanna kvar i mötet innebär att visa mod som människa. Det erfars som att lära sig 

lita på varandra och att vara stark nog att tillåta sig bli engagerad. Att inte vara rädd för att ta 

konflikter med patienter, utan vara rak och ärlig. Det innebär även att stå upp för patienten 

och tala för dennes sak inför andra kollegor. Det innebär även att ha modet att göra sig 

obekväm mot patienten, att gå emot dennes önskan och ändå känna att mötet blir genuint.  

 
”/ det blir väldigt bra möten när dom ser att jag står för vad jag 

säger och är här och nu även om dom tycker det är obehagligt det 

kan vara så att det blir lite dåligt i början och att det blir bra när 

jag har fått visa mitt ja engagemang i den här patienten vilket är 

en del i det att va lite modig och lite stark /” 
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En innebörd i att visa mod i det genuina mötet upplevs som att vara trygg och tillåta patienten 

ta plats och existera i sammanhanget, att bjuda in den. Det visar sig genom att lita på patienten 

och känna förtroende för den, att tillåta patienten ta ansvar över sin egen hälsa. När patienten 

tar egenansvar för sin hälsa upplevs det som att släppa kontrollen och lägga tillbaka ansvaret 

för hälsan på patienten. Samtidigt erfars att patienten i det genuina mötet kan känna sig trygg 

samt tillåtas att misslyckas och komma tillbaka, då vetskapen finns att sjuksköterskan stannar 

kvar. 

 
”/ jag tror att det är viktigt att man försöker lägga lite ansvar på 

patienten också eller på personen … ä … att ä … ända förstå att 

den personen bär på den här sjukdomen man har ett ansvar själv 

också att hantera sin situation så gott man kan … ”  

 

Det genuina mötet inom den psykiatriska slutenvården inger en känsla av att känna sig nöjd. 

Det erfars som glädje, yrkesstolthet och tillfredsställelse i arbetet som sjuksköterska. 

Upplevelsen är en känsla av stolthet över yrket samt att kunna växa som människa genom det 

mellanmänskliga samspelet som sker i varje genuint möte. Det finns då en känsla av att 

patienten hittar hopp och trygghet i samtalet och kommunikationen. Det upplevs leda ett litet 

steg närmare målet som sätts upp för patienten att främja hälsa och välbefinnande. Stolthet 

och glädje i yrket erfars som att arbetet utförs på ett sätt som är tillfredsställande, för de 

närvarande i det genuina mötet. Arbetsglädjen upplevs leda till att drivkraften ökar för att 

våga stanna kvar i det genuina mötet, samt att arbetet sporras att genomföras på ett 

professionellt vis. Det visar sig även att patientens utsatthet och lidande erfars leda till att det 

lilla extra arbetet läggs ner för att delaktiggöra patienten i det genuina mötet. En informant 

uttrycker drivkraften så här: 

 
”/ … så då tyckte jag att det var … självklart att försöka få extra 

bra kontakt med henne … när hon kom in till oss … för att … hon 

skulle känna sig trygg … så att mycket tidigt när hon kom in på 

avdelningen … så frågade jag henne vi kunde … sätta oss en stund 

… /”  

 

Att våga stanna kvar upplevs som en önskan som finns om att lindra lidandet hos patienten, 

samt att stanna för att hjälpa patienten att återfå hälsa. Det kan göras genom att ta del av 

patientens livsvärld och använda sig själv som bollplank och verktyg i den process det innebär 

för patienten att återfå hälsan. Att vara bollplank innebär att ibland få ta emot öknamn och 

påhopp av patienter, likväl som att lyssna på det som förmedlas. Att finnas kvar, validera och 

reflektera, erfars som att arbeta med sig själv som verktyg, för att främja patientens hälsa.  

  

En vilja att mötas ger lärdom 

En vilja att mötas ger lärdom, det innebär att varje genuint möte upplevs mindre svårt. Varje 

genuint möte erfars öka kunskapen om hur patienten bjuds in till det genuina mötet. Från 

början ses det som ett oövervinnerligt hinder, som inte enbart går att läsa sig till i en bok om 

tillvägagångsättet. För varje möte som blir genuint, upplevs en minskad svårighetsgrad och att 

självkänslan växer. Lärdomar dras även från de möten som efteråt inte kan sägas ha blivit 

genuina.  

 
”/ men det är ju inte så stor del av själva utbildningen så man är 

ju, lite nybörjare så med samtal och det känns ju mer och mer 

bekvämt desto mer och tryggare man känner sig och man lär sig 
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mer och mer, speciellt av sina medarbetare som har jobbat längre 

som man lyssnar och ta till sig, och när man själv känner att man 

… har tatt till sig den kunskapen och kan använda den … /” 

  

Lärdomen innebär en vilja att ta tillvara på tidigare erfarenheter om det genuina mötet och 

dess inbjudan. Denna lärdom ger en insikt i det genuina mötets komplexitet. Det beskrivs som 

tillvägagångssättet för att låta patienten bli delaktig och inbjuden till det genuina mötet. 

Lärdomen dras att det är lättare att bli berörda av de patienter som har en historia, där 

paralleller kan dras med det egna livet och därigenom få förståelse för patientens lidande. 

Denna samhörighet visar sig som en vilja att förstå patientens lidande. 

 
”/… det är en del livserfarenheten som jag känner att jag har nytta 

av allra helst när vi får in unga nyinsjuknade det här att kanske ta 

hand om dom lite extra å kicka till dem lite extra för dom är inte så 

gamla när dom är 18 år när man har jag har en som blir 18 /” 

 

Att vara öppen för att lära sig mer om det genuina mötet innebär att växa och blir säker och 

trygg i sin yrkesroll. Genom att rådfråga kollegor och lyssna när kollegor berättar, kan tips 

och idéer erhållas om hur det genuina mötet kan initieras. Lärdom och kunskap kommer med 

tiden om hur det genuina mötet bjuds in till och fortgår. Förmågan att ge uttryck åt det som 

förmedlas i mötet växer fram och bidrar till att mötet blir genuint. Att ha viljan innebär att 

vara öppen för att lära sig mer om hur det genuina mötet erfars som att förklaringen inte bara 

sker av orden som sägs, utan genom avläsning av kroppsspråk och ansiktsuttrycken samt 

genom att kunna se och höra det som inte alltid sägs, men ändå förmedlas av patienten. 

Förklaringen kan leda till att prioriteringar görs av vilken patient som här och nu behöver stöd 

genom ett genuint möte. Ett uttryck för det är: 
 

”/ … men är det ett kvällspass och man är ensam eller två 

sjuksköterskor så kan det vara svårt att alltid hinna med en 

halvtimma eller … en timmes samtal med varje patient som 

kommer in … det är inte säkert va … men i detta fallet kändes det 

som att det var värt  … att prioritera det …” 

 

DISKUSSION 

Diskussionen delas in i metoddiskussion, där vi diskuterar vårt tillvägagångssätt samt resultat 

diskussion där vårt resultat diskuteras, reflekteras och söker stöd i tidigare forskning. 

Avslutningsvis ges slutsatser och kliniska implikationer. 

 

Metod diskussion 

En etisk ansökan hos etiska kommittén har inte behövts göras, då denna magisteruppsats ingår 

i specialistutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård. Författarna anser även att ett 

etiskt ställningstagande har gjorts när valet av informanter i form av sjuksköterskor har skett. 

Utifrån att patienter i den psykiatriska kontexten ses som särskilt sårbara bör försiktighet 

under forskning iaktas för att säkerställa deras autonomi samt skydda fysisk och psykisk 

integritet (Madriddeklarationen, 1996). Detta visade sig särskilt under en intervju som fick 

flyttas fram i fyrtiofem minuter då den tilltänkta informanten hade en hög arbetsbelastning 

och var stressad, vilket kunde påverka resultatet i livsvärldsintervjun på ett negativt sätt.  
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Författarna har även gjort ett etiskt ställningstagande i form av att inga informanter har varit 

direkta arbetskollegor. Detta ställningstagande har gjorts för att bibehålla ett professionellt 

förhållningssätt, där en relation skulle ha kunnat påverka utgången av intervjun. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) kan en nära relation påverka intervjuns utgång och leda till 

otillförlitligt resultat. Detta påtalas även av Backman (1998) samt i de Forskningsetiska 

riktlinjerna (2003:460). Valet av inklussions- och exklussionskriterier har gjorts då författarna 

menar att det inom slutenvården sker många och korta genuina möten. När valet gjordes att 

informanterna ska ha arbetat minst ett halvår i detta sammanhang, var tanken att innan dess 

finns det för mycket nya intryck som tar fokus från mötet. 

 

Valet gjordes att arbeta med en reflekterande livsvärldsansats där det sökts efter vårt fenomen, 

det genuina mötets, innebörder. Författarna anser att det har varit ett klokt val då 

livsvärldsansatsen hjälper forskaren att erhålla och synliggöra en förståelse för det genuina 

mötet, så som det upplevs av sjuksköterskor. Att arbeta med reflekterande livsvärldsintervjuer 

har som mål att få informanten att reflektera över det som annars är oreflekterat (Dahlberg et 

al. 2008). Enligt Ekebergh (2009) är reflektion en handling för att skapa helhet hos varje 

individ. Reflektionen kännetecknas av att analysera, noggrant överväga samt betrakta sin 

tillvaro genom att vara närvarande. För att hjälpa informanterna att reflektera över det genuina 

mötet har en förenklad variant av re-enactment använts. Detta har vissa gånger försvårat och 

vilselett informanterna, genom att bara knyta deras erfarenheter till ett genuint möte. Andra 

gånger har det givits rikligt med innebörder. Författarna kan självkritiskt se att försvårandet 

kan härledas från den egna okunskapen att leda informanten genom re-enactment förfarandet.  

 

Valet att arbeta med reflekterande livsvärldsintervjuer gjordes med förhoppning att få en 

större variation i innehållet och förhoppningsvis gott om innebörder. Vi upplever att detta mål 

har nåtts då det i våra intervjuer framkommer stor bredd och variation med många nyanser i 

innebörderna som framträtt. Detta är enligt Dahlberg et al. (2008), en förutsättning för att 

finna essensen i en innebördsanalys. Då detta arbete har skett med en modifierad form av 

innebördsanalys där essensen uteslutits kan det ej appliceras och säkerställas helt att 

reflektionerna varit fullgoda. Det som däremot går att se är variationsrika och nyanserade 

innebördsteman, där inbjudan är ständigt återkommande. Författarna anser att för att beskriva 

det genuina mötet har innebördsanalys varit en givande metod. Ett alternativ till detta hade 

varit innehållsanalys, dock hade då inte fenomenets innebörder framträtt, vilket de enligt 

författarna har gjort. 

 

Författarna har under hela arbetets gång arbetat med att tygla sin förförståelse, vilket har 

upplevts vara svårt ibland. Svårigheten har legat i att skjuta sina egna tankar och funderingar 

kring det genuina mötet åt sidan, då författarna har en levd erfarenhet av det. För att 

säkerställa att tyglandet ändå funnits närvarande har bearbetningen av materialet fått ta tid, då 

det har bearbetas under drygt två månader. Det har även visat sig genom att författarna arbetat 

med att flytta sig fram och tillbaka mellan de olika delarna i arbetet. Men även mellan delar 

(meningsbärande enheterna) - helheten (intervjuerna) – och delarna (innebördstemana) i 

resultatet, genom att gå tillbaka och på nytt läsa intervjuerna. Tyglandet har även varit 

närvarande genom att det som hittats har ifrågasatts (Dahlberg, 2006). Att vara två författare 

har även det hjälpt till att tygla och hålla tillbaka förförståelsen genom dialog och reflektion. 

Trots detta finns en medvetenhet hos författarna om vår oerfarenhet i att tygla vår 

förförståelse.  

 

Hos forskaren måste finnas en kunskap om vad den gör eftersom kvaliteten i forskningen är 

beroende på forskarens förmåga att vara objektiv och validerande. Genom att forskaren är det 



20 

 

kan forskningen anses generaliserbar. Generaliserbarheten förstärks genom att resultatet kan 

prövas och användas (Dahlberg et al., 2008). Enligt författarnas mening har under arbetets 

gång en medvetenhet om betydelsen av objektivitet och validitet ständigt varit närvarande. 

Det har gestaltat sig genom att författarna var för sig och tillsammans aktivt har arbetat med 

och reflekterat för att tygla sin förförståelse. Det har skett genom att gå tillbaka till 

intervjuerna för att säkerställa att det vi ser är det som står för att inte förhasta oss. Vår 

oerfarenhet och okunskap att intervjua, analysera och tygla kan även ses som en svaghet i 

arbetet, den kan göra att vi har förbisett saker eller hittat saker som inte finns. Trovärdigheten 

kan ifrågasättas, samtidigt som arbetets resultat kan söka stöd i tidigare forskning och finna 

likheter. Enligt författarna till detta arbete finns det en generaliserbarhet i denna studie även 

för andra vårdare inom den psykiatriska slutenvården. Detta uttalande stödjer sig på att 

liknande resultatet framträder även i andra forskares arbete, vilka har funnit betydelsen av det 

genuina mötet som ett bifynd till annan forskning.  

 

Vi skulle se det som relevant att göra en fördjupad och vidareutvecklad forskning på det 

genuina mötet inom området, där även patienter tillfrågas om sin upplevelse. 

 

Resultat diskussion 

Vårt resultat pekar på att för att ett genuint möte skall ske inom den psykiatriska slutenvården, 

är förutsättningar, som tid, avskildhet och vilja att mötas och närma sig i ett genuint möte 

centrala. Den sjuksköterska som har förmågan att släppa det som finns runt omkring, samt 

kunna vara fokuserad här och nu, liksom att se patienten erfars bli berörd och våga stanna 

kvar i det genuina mötet. Vi frågar oss om det finns möjligheter för detta i den psykiatriska 

slutenvården och om sådana möjligheter saknas, vad får det då för konsekvenser för 

patienten? Eriksson (1997) skriver att vårdandet innebär, att två människor är delaktiga i en 

helhet. Att vara delaktig har som en betydelse att vara närvarande, att finnas i tid och rum och 

att dela upplevelser, känslor samt tankar. Enligt Buber (1997) är en personlig relation en 

förutsättning att våga se den andre, i dennes absoluta självständighet och i den genuina 

oåtkomligheten. Kan båda individerna detta samtidigt leder det till ett genuint möte. Om 

patienten inte ges möjlighet till ett genuint möte, riskerar hälsan och välbefinnandet att utebli 

vilket får till följd att vårdaren riskerar att skada i stället för att hjälpa, genom det vårdlidande 

som då uppstår. 

 

Sjuksköterskan har ofta ansvar för ett antal patienter: hon skall dela mediciner, gå rond, sköta 

kontakter med övriga involverade i patienten samt genomföra administrativt arbete. Är det då 

möjligt att plötsligt släppa allt, för att vara här och nu hos patienten? Vårt resultat visar att det 

är möjligt att bjuda in till ett genuint möte, trots hög arbetsbelastning. Samtidigt belyser 

resultatet att ibland finns inte förutsättningarna för det genuina mötet, vilket leder till ett ökat 

lidande hos patienten. Sjuksköterskan kan om förutsättningarna inte finns, söka och finna stöd 

i lagen för vikten av att de ges, för att minimera lidandet och främja hälsan hos patienten. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) har varje individ rätt till en hälsofrämjande 

vård. Hälso- och sjukvården skall verka för en god kontakt mellan vårdpersonal och individ, 

som bör bygga på respekt inför självbestämmande och integritet. Där individen har rätt till en 

trygg och säker vård med kontinuitet i. Vårt resultat visar även att när patienten verkligen ses 

och sjuksköterskan får ta del av dennes livsvärld, genom att bjudas in av patienten, främjas 

det genuina mötet. Socialstyrelsen (2006) belyser att vården skall ses som patientcentrerad, 

vilket innebär att patientens värderingar och förväntningar beaktas och bedöms innan beslut 

tas om behandling. Vård bör även ges utifrån den enskilde patientens behov, där vårdaren är 

lyhörd och respekterar patientens önskningar. Enligt Buber (2004) är Jag - Du relationen en 
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beröring som sker omedelbart samt en nödvändighet för att uppnå en djupare relation. Om 

förutsättningarna finns för att mötas på ett genuint vis kan sjuksköterskan visa att hon har 

gjort sitt arbete på det sätt som hälso- och sjukvården avser? Sjuksköterskan kan även se att 

arbetet har skett i enlighet med den etiska kod som hon förväntas arbeta utifrån. Enligt ICN:s 

etiska kod (2007) är sjuksköterskan ansvarig för att vårdandet sker på ett säkert vis där 

individens värdighet och integritet tas hänsyn till. Det finns därför skäl att ställa sig frågan om 

det är etiskt och lagligt försvarbart att låta synliga hinder för viktiga förutsättningar, som kan 

ses och iakttas, få förbli obearbetade och därigenom skapa icke-möten? Om sjuksköterskor 

upplever sig kunna sätta fingret på problem och hinder som finns inom slutenpsykiatrin, för 

att kunna mötas och närma sig den andre i ett genuint möte. Då är det kanske tid, att finna 

alternativa lösningar för att motverka att den patient som sjuksköterskan möter; inte blir sedd, 

accepterad och bekräftad för den, den är, därför att det inte finns förutsättningar för det!  

 

Vårt resultat pekar på att det genuina mötet inte enbart går att lära sig genom att läsa litteratur, 

utan det behöver ske genom levd erfarenhet om hur inbjudan yttrar sig. Varje genuint möte 

ger en pusselbit till hur det genuina mötet bjuds in till och gestaltar sig inom den psykiatriska 

slutenvården. I den levda erfarenheten finns även en känsla av att bli duktig på det yrke som 

utövas samt en bekräftelse och tillfredsställelse i att den äkta viljan att närma sig den andre 

leder till något gott.  Vi ser därför att det är av vikt att alla sjuksköterskor men även studenter 

och övriga vårdare ges möjlighet att genuint möta patienter. Enligt Ekebergh (2009) bör mötet 

präglas av respekt och engagemang. I mötet finns då ett tillfälle att erhålla ny levd kunskap 

och erfarenhet om hur det genuina mötet gestaltar sig.  Enligt Benner (1993) är det när 

patienten tillåter sjuksköterskan ta del av livsvärlden och förstå sammanhanget i den, som hon 

kan uppnå en säkerhet i yrket och ett expertkunnande. En förståelse av sammanhanget kan ses 

som samspelet mellan upplevd hälsa, ohälsa och sjukdom. Även Halldorsdottir (2008) 

skriver, för att vårdrelationen skall existera mellan sjuksköterska och patient måste 

sjuksköterskan verka för genuin omvårdnad, vara kompetent och uppvisa visdom i 

professionen. Det måste också finnas en vilja att övervinna svårigheter och inte se dem som 

ogenomträngliga murar. Enbart den sjuksköterska som behärskar att etablera en livgivande 

relation med patienten klarar av att skapa glädjeämnen för densamma. För att göra det krävs 

att sjuksköterskan förfogar över en inre säkerhet i professionen. Detta stöder vårt resultat och 

pekar på att sjuksköterskan blir skickligare på att möta patienten genuint, under hela det 

yrkesverksamma livet. Det kan även belysas att sjuksköterskor genom att ta hjälp av varandra 

och utbyta erfarenheter ökar sin kunskap om hur det genuina mötet gestaltar sig. 

Sjuksköterskan inom den psykiatriska slutenvården finner även en tillfredsställelse i att möta 

patienterna genuin samt lindra deras lidande. Humble och Cross (2010) menar att det är därför 

sjuksköterskor väljer att arbeta inom psykiatrin. Om det nu är tillfredställelsen av att kunna 

hjälpa patienteter till hälsa som gör att sjuksköterskor arbetar inom psykiatrin, borde man då 

inte prioritera att låta sjuksköterskor få möta patienter och känna en arbetstillfredsställelse 

med sitt yrke, samt kunna få hjälpa patienten till hälsa? Med tanke på att det i resultatet visar 

sig att det genuina mötet och hur man bjuder in till det är något som måste läras genom levd 

erfarenhet, stärker det tanken om att sjuksköterskan borde få prioritera mötet framför andra 

arbetsuppgifter. I Sjögrens (2004) forskning belyses att vårdaren som möter patienten behöver 

ha en stor självkännedom samt vårdande visdom för att ha mod att möta och nå patienten i 

mötet. Att ha mod visar sig även i vårt resultat, när vårdaren upplever sig kunna erkänna att 

den har fel och därigenom visa sina tillkortakommanden. Det är kanske så att för att kunna 

erkänna sina tillkortakommande finns ett behov av att vara säker på det man gör. Genom 

säkerheten och erfarenheten kommer även modet att tillåta sig erkänna de fel och brister som 

finns samt be om hjälp för att åtgärda dem. Tankar som väckts är om verksamheten tillåter att 

sjuksköterskor visar mod att erkänna sina tillkortakommande? Vi är osäkra på detta! 
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Patienter inom den psykiatriska slutenvården är i en beroendeställning till sjuköterskor och 

vårdare, eftersom de är beroende av deras hjälp för att återfå hälsa och välbefinnande. 

Sjuksköterskan befinner sig därför i en maktposition i förhållande till patienten. Makten visar 

sig i studien som en del i en äkta vilja att närma sig den andre men också som en vilja att 

bjuda in till det genuina mötet. Makten gestaltar sig med en dubbelhet. Där den å ena sidan 

bör sättas åt sidan och inte närvara, för att inbjudan till det genuina mötet skall framträda och 

visa sig som en äkta vilja att närma sig varandra. Medan den å andra sidan visar sig i 

sjuksköterskans auktoritet som en inbjudan till att för tillfället ta över ansvaret av patientens 

hälsa och välbefinnande i det genuina mötet. Vår erfarenhet är att sjuksköterskor inom den 

psykiatriska slutenvården befinner sig i en position där makten ständigt är närvarande. Det 

synliggörs extra tydligt i vårdandet av de patienter som vårdas med tvång, vilka har blivit i 

fråntagna sin rätt att bestämma över sig själva. Det gör att vi som sjuksköterskor måste möta 

patienten som medmänniska på en mellanmänsklig nivå. Buber (2004) beskriver detta som att 

mötas på en jag och du nivå. Maktens mångsidighet beskrivs även av Cutcliffe och Happell 

(2009) som menar att makten inte alltid behöver vara synlig men ändå finnas närvarande i den 

psykiatriska kontexten. Frågan som ställs blir då om makten verkligen kan neutraliseras helt 

eller om det handlar om att göra den osynlig? Kanske är det så att det är makten som 

sjuksköterskan har över inbjudan till det genuina mötet som gör att mötet existerar 

överhuvudtaget. Patienten och sjuksköterskan hade ju aldrig mötts om det inte var för att 

patienten var i behov av vård inom den psykiatriska slutenvården. Vi ställer oss därför frågan 

hur sjuksköterskan kan veta när hon i inbjudan skall visa sin auktoritet och därigenom sin 

makt i yrket? Med vårt resultat i åtanke borde det vara beslut som sker med fingertoppskänsla. 

Kanske är det här expertkunnandet verkligen gestaltar sig och synliggörs inom den 

psykiatriska slutenvården. Psykiatriska riksföreningen och Svensk sjuksköterskeförening 

(2008) skriver att specialistsjuksköterskan med inriktnings mot psykiatri skall ha en god 

förmåga att genom samtal motivera patienten till att ta del av vården. Att motivera kan ses 

som en inbjudan att tala för sin sak.  När sjuksköterskan i sin profession gör det kan det ses 

som en form av auktoritär önskan, en form av makt. Paralleller kan ses med vårt resultat som 

visar att ibland finns en upplevd önskan om att ta över ansvaret och beslutsfattandet. Roberts 

(2005) benämner det som sker som en fördjupad förståelse och en ömsesidig förklaring, av 

maktens inverkan på vårdandet inom den psykiatriska kontexten.  

 

Arbetet som sjuksköterska inom psykiatrin består av att etablera relationer. I vårt arbete visar 

det sig då skapandet av tillit och trygghet visar sig vara grundläggande för inbjudan till det 

genuina mötet. Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson (2003) talar om det som att sjuksköterskor 

använder sin personlighet för att etablera vårdrelationer. Humble och Cross (2010) visar att 

det gestaltar sig som att arbeta tillsammans med människor och inte bara utförandet av 

arbetsuppgifter. Detta kan även jämföras med Jag - Det och Jag – Du relationen enligt Buber 

(1997). Kan sjuksköterskan då göra detta per automatik? Det innebär att lämna ut och ge av 

sig själv på en nivå, som balanserar på gränsen mellan att vara privat och personlig. Detta 

kanske också är en del i expertkunnandet inom yrket, att veta var någonstans gränsen går? 

Rundqvist och Barbosa da Silva (2000) visar att Buber ser på parterna i en relation som 

jämbördiga och där ingen har makt över den andre. Med tanke på vad vårt resultat säger om 

makt och auktoritet och dess betydelse för inbjudan till det genuina mötet, är frågan om det 

går att överföra på vårt arbete? Det skulle dock gå att se som att de båda parterna i det genuina 

mötet, har en strävan att i den utsträckning det är möjligt, inte låta makten få en allt för 

framträdande plats i mötet. Skapandet av förtroende gestaltar sig även som att visa ödmjukhet 

mot patienten. Att som sjuksköterska visa ödmjukhet inför patienten skulle kunna vara att låta 

patienten behålla sin värdighet och självkänsla, genom en äkta inbjudan. Wiklund (2008) 
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menar att en patient som har fått hjälp att återskapa värdigheten har lättare att se sig själv ur 

ett positivt perspektiv. Det kanske är det vårt förtroende handlar om, att tillåta att patienten 

återfår tron på sig själv och börjar arbeta med sig själv, i återskapandet av hälsa. Att som 

patient bjudas in till ett eget ansvar för hälsa och misslyckande kan vi se är en del i det 

genuina mötet. Peplau beskriver att genom att patienten tillåts upptäcka sig själv kan full 

förståelse för ohälsan erhållas och makten skifta från sjuksköterska till patient. Där 

sjuksköterskans roll är att skapa en hjälpande relation, där får patienten makt över sitt eget 

välbefinnande (Tomey & Alligood, 1998). Vi kan då fråga oss om det genuina mötet är en del 

i en vårdande relation och om den hjälpande relationen är samma sak som den vårdande 

relationen. Författarna till detta arbete upplever att det är så. Detta styrks av vårt resultat som 

visar att vårdrelationen är en del i det genuina mötet och som bygger på förtroende.  

 

Slutsatser 

För att det genuina mötet för sjuksköterskor inom den psykiatriska kontexten skall vara 

möjligt är det av vikt att förutsättningar ges till inbjudan. Det kan innebära att det finns tid och 

avskildhet under dygnet för att mötas, på samma sätt som det finns tid avsatt att dela ut 

mediciner eller ta blodprov. Sjuksköterskor måste ha mod att mötas samt en vilja att bjuda in 

patienten till ett genuint möte. Yrkesrollen får inte ses som ett hinder, utan som en ingång till 

mötet. Om yrkesrollen ändå ses som ett hinder är risken att patientens lidande inte blir lindrat 

och att hälsan inte främjas. Det är inte bara sjuksköterskan som påverkar dessa 

förutsättningar, utan även verksamheten och de lokaler som finns att tillgå. Det visar sig 

genom att det finns tillräckligt med vårdare i tjänst för att både kunna bjuda in patienten till 

genuina möten, samt genomföra övriga arbetsuppgifter.  

 

En annan slutsats är att det genuina mötet och inbjudan till det gör att sjuksköterskor växer 

som människor och som vårdare. Att växa som vårdare leder förhoppningsvis till att patienten 

lättare återfår hälsan och att lidande lindras. Författarna kan därför se det som adekvat att 

tillåta sjuksköterskor som är nya i professionen att finna stöd och hjälp ifrån äldre kollegor, 

genom att tid avsätts för reflektion. Det är också viktigt att erfarna sjuksköterskor visar 

lyhördhet inför behovet av stöd och svarar an på det.  

 

Maktaspekten är svår att bortse från då patienten befinner sig i en beroendeställning inom den 

psykiatriska slutenvården. Slutsatsen är att sjuksköterskor måste bli medvetna om att den 

finns och vad den gör för relationen. Sjuksköterskan måste även medvetandegöras om att hon 

besitter makten att bjuda in till det genuina mötet och att inbjudan kan se olika ut i olika 

situationer. När det är synliggjort i det genuina mötet går det att arbeta vidare och påverka 

maktfördelningen för att därigenom främja patientens återerövring av hälsa och 

välbefinnande. 

 

Kliniska implikationer 

För att skapa ett naturligt forum för nya sjuksköterskor inom den psykiatriska slutenvården att 

lära sig om inbjudan till det genuina mötet går författarnas tankar till mentorskap. Varje ny 

sjuksköterska skulle ha en eller två erfarna sjuksköterskor som hon skulle kunna vända sig till 

med frågor och funderingar. Genom att det skapas ett forum i vilken sjuksköterskans roll i 

förhållande till makt och att våga stanna kvar i mötet kan tas upp, men även ge sjuksköterskan 

mod att förmedla att idag kan jag inte möta patienten. Detta syns som relevant då vårt resultat 

belyser att i mötet ges lärdomar som inte går att läsa sig till, utan måste utvecklas i själva 

handlandet. Mentorn skulle utgöra ett forum där det är tillåtet att reflektera över sin roll som 
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sjuksköterska i förhållande till det genuina mötet och dess inbjudan. Vi tror att detta skulle 

vara en god idé att använda i verksamheten för att minska lidandet och öka hälsan hos 

patienterna. Samtidigt som vi kan se en hälsovinst för patienterna kan vi se en vinst för 

sjuksköterskor, genom skapandet av ett naturligt reflekterande forum. Detta forum skulle vara 

en del i att etablera expertskap och utveckla det mod som en sjuksköterska behöver för att 

bjuda in och möta patienter. 

 

Praktiskt sker detta genom att varje ny sjuksköterska som börjar arbeta inom slutenpsykiatrin 

får en mentor – en sjuksköterska som har yrkeserfarenhet och uppvisar ett yrkeskunnande. 

Sjuksköterskan och mentorn träffas under de första tre månaderna en gång varannan vecka 

under en och en halv timme. Under dessa träffar ges möjlighet att reflektera över de möten 

som har varit och vad i dem som var bra eller dåligt, eftersom resultatet visar att både bra och 

dåliga möten ger lärdom. För att mentorn och sjuksköterskan inte skall bli störda under dessa 

möten, bör de ske på en annan plats än avdelningen där sjuksköterskan arbetar. 

 

Reflektionen bör innehålla dessa delar: 

 Hur frigörs tid 

 Hur avskildhet kan uppnås 

 Hur sjuksköterskans berör patienten, genom sin närvaro 

 Hur sjuksköterskan visar att viljan finns att närma sig och mötas 

 Hur förtroende skapas 

 Hur sjuksköterskan skall vågar stanna kvar i mötet 

Efter de tre första månaderna tunnas mötena ut till en gång i månaden, för att under det andra 

året bli en gång var tredje månad.  

 

Mentorn bör ses som en resurs för den nya sjuksköterskan. En resurs att tillgå, någon att föra 

yrkesmässiga reflektioner tillsammans med och runt det genuina mötet. 
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Till berörd Personal 

 

Dagligen i vårt arbete som sjuksköterskor inom psykiatrin möter vi patienter. Efter ett möte 

kan vi som sjuksköterskor ibland gå därifrån och känna att det här mötet blev bra och äkta. 

Med utgångspunkt i det, väcktes intresse att ta reda på vad det är som skapar dessa genuina 

möten. Mötet är en grundläggande del i vårdandet samt ett av våra viktigaste arbetsredskap 

inom psykiatrin, det kan därför ses angeläget att söka en djupare förståelse för vad det är som 

skapar det genuina mötet.  

 

En vårdrelation är förpliktigad med en ömsesidighet i mellan patient och vårdare. Där 

patienten tillåter vårdaren att ta del av dennes livsvärld, samtidigt som vårdaren öppnar upp 

och tar till sig det patienten förmedlar.  

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse och kunskap om hur sjuksköterskor går 

tillväga då de bjuder in patienten till ett genuint möte samt vad det innebär, i den psykiatriska 

vård kontexten. 

 

För att besvara forskningsfrågorna ska vi använda oss av åtta livsvärldsintervjuer under tidig 

vårvinter 2012 och analyseras och sammanställas under resterande del av vårterminen.  Dessa 

kommer att analyseras med syftar till att erhålla en djupare förståelse för hur sjuksköterskor 

bjuder in patienten till ett genuint möte inom den psykiatriska kontexten. 

 

Våra tilltänkta informanter är sjuksköterskor som arbetar inom den psykiatriska slutenvården 

vid de psykiatriska klinikerna i xxxxxx och xxxxx, där det ofta sker korta möten. För att 

erhålla så stor spridning i vårt material som möjligt har vi tänkt använda oss av specialist 

sjuksköterskor, sjuksköterskor och nyfärdiga sjuksköterskor.  

 

Analys och resultat kommer att hanteras så att ingen informant eller klinik kan identifieras 

och intervjuerna kommer att behandlas och förvaras konfidentiellt, samt endast vara 

tillgänglig för undertecknade. Deltagandet i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas. 
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