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Abstrakt 
En vårdrelation som bygger på respekt, ömsesidighet och förtroende kan 

utgöra ett viktigt stöd för den sjuke människan. Förtroendet har beskrivits 

som den viktigaste faktorn för att en lyckad och effektiv vårdrelation ska 

skapas. I syfte att beskriva vilka faktorer som påverkar förtroendet i en 

vårdrelation utfördes en systematisk litteraturstudie. En kvalitativ 

dataanalys med deduktiv ansats utfördes utifrån innehållet i 12 studier med 

olika metodologiska ansatser. Analysen resulterade i fem kategorier med 

faktorer som påverkar förtroendet i en vårdrelation. De kategorier som 

framkom är: visa välvilja och omsorg, kunskap och klinisk kompetens, 

pedagogisk kompetens, lyssna och se patienten som individ samt finnas 

tillgänglig och göra något extra för patienten. Denna studies slutsats är att 

om en eller flera av de funna faktorerna uppfylls styrks förtroendet i 

vårdrelationen. Detta tror forskarna kan göras genom att vårdgivarens 

förhållningssätt förändras. 

 

 

Nyckelord: Förtroende, tillit, vårdrelation, litteraturstudie, omvårdnad 
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Förtroende är centralt inom alla relationer och inte minst i en vårdande relation där patienten 

är väldigt sårbar (Austin, 2005; Sellman, 2005; Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). När en 

person bli sjuk så uppstår en känsla av osäkerhet (Neville, 2003), maktlöshet samt att synen 

på kroppen förändras (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Personen kan då känna förlust av 

bland annat relationer, autonomi, roller och identitet (Ahlström, 2007). 

När en person blir sjuk uppstår lidande och vårdgivaren kan enligt Arman (2003) lindra 

lidandet genom att ge stöd, vård och skydd till den sjuke personen och dennes 

närstående. Lidandet lindras även genom att människan blir sedd som en unik individ. 

Relationen mellan vårdgivare och vårdtagare understryks av Austin (2005) som en väldigt 

viktig faktor för att kunna lindra lidandet hos personen. 

 

Vårdrelation beskrivs av Tarlier (2004) som en ansvarsfull relation mellan patient och 

vårdgivare och som bygger på respekt, ömsesidighet och förtroende. Respekt utgör en etisk 

princip som baseras på ärlighet, osjälviskhet och generositet men också personens etiska 

insikt. Ömsesidighet innebär enligt Tarlier (2004) att patient och sjuksköterska delger sin 

kunskap till varandra för att tillsammans kunna komma fram till patientens styrkor och behov. 

Respekt beskrivs vara en förutsättning för ömsesidighet. Förtroende beskrivs vara det mest 

grundläggande i en vårdrelation och innebär att patienten känner tilltro till att vårdgivaren 

kommer att kunna hjälpa honom/henne att uppnå det bästa möjliga vårdresultat. Carter (2009) 

menar att vårdrelationen byggs på respekt och autonomi medan förtroende är den moraliska 

kärnan i vårdrelationen. Carter (2009) anser även att förtroende har ett högre moraliskt värde 

än respekt och autonomi. 

 

Innebörden av förtroende är enligt Baier (1986) när en människa tillåter en annan person att ta 

hand om något som är väldigt betydelsefullt för honom/henne. Personen känner sig trygg i att 

överlämna ansvaret för något mycket värdefullt till en annan människa och att han/hon känner 

sig säker på att personen i fråga inte tar chansen att såra honom/henne.  

Enligt Bell och Duffy (2009)  innefattas förtroende i en vårdrelation av fyra egenskaper: 

förväntningar på kompetens, tro på välvilja, sårbarhet och riskmoment. Detta innebär att 

vårdgivare måste kunna påvisa klinisk kompetens, kunna visa välvilja gentemot patienten och 

måste även förstå den risk patienten utsätts för i dennes sårbara situation. Utifrån detta har 

Bell och Duffy (2009) definierat förtroende som: det optimistiska godkännandet av en annan 

person vid en sårbar situation som efterföljs av en noggrann bedömning där personen i fråga 
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tror att den andra personen har honom/hennes bästa i åtanke. Denna definition av förtroende 

samt de egenskaper som Bell och Duffy (2009) beskrivit har använts i denna studie. 

 

Alla människor är sårbara i viss mån, men vid sjukdom är människan mer skör och sårbar 

både kroppsligt och emotionellt (Sellman, 2005; Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). Vid 

sjukdom är människan mindre kapabel att värja sig mot angrepp som kan såra och ju sårbarare 

denna är desto större är behovet av skydd (Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011). Inom vården 

är det extra viktigt att skydda patienter från skada och enligt Austin (2005) har patienter ett 

stort behov av att kunna lita på sina vårdgivare för att inte bli ännu mer sårbar. De behöver 

kunna lita på den de är beroende av och Sellman (2005) menar att detta är en förutsättning för 

att patienten ska kunna blomstra. Förtroende är således nödvändig i en vårdrelation 

(McQueen, 2000; Pask, 1994).  

 

Enligt ett flertal studier (McQueen, 2000; Washington, 1990) är förtroende en av de viktigaste 

komponenterna för att få en terapeutisk vårdrelation och även för att kunna få en lyckad och 

effektiv vårdrelation (Hams, 1997; Hupcey, Penrod, Moorse & Mitcham, 2001). 

 

När en vårdrelation baserad på god kommunikation och tillit skapats kan en mer 

personcentrerad vård uppnås. En personcentrerad vård ökar patientens delaktighet och har 

också visat sig leda till en bättre vård och ökat välbefinnande hos patienten (Bone, Cheung & 

Wade, 2010; McKeow, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper, 2010; Sloane et al., 2004). Det ger 

även den närstående tillfredsställelse och ökat välbefinnande (McKeow et al., 2010). 

Vårdgivaren gynnas också av den mer personcentrerade omvårdnaden genom att få minskad 

stress (Dilley & Geboy, 2010) och ökad tillfredställelse med vården och arbetet (Dilley & 

Geboy, 2010; McKeow et al., 2010). 

 

Litteraturgenomgången har visat att känslor av osäkerhet, maktlöshet och sårbarhet är vanligt 

hos människor som är sjuka. En vårdrelation som bygger på respekt, ömsesidighet och 

förtroende kan utgöra ett viktigt stöd för den sjuke människan. Förtroendet har beskrivits som 

den viktigaste faktorn för att en lyckad och effektiv vårdrelation ska skapas. Det är därför 

viktigt för vårdpersonal att veta vilka faktorer som inte bara kan hjälpa utan också stjälpa 

förtroendet i vårdrelationen så att förtroende kan skapas och behållas. Syftet med denna studie 

var därför att beskriva vilka faktorer som påverkar förtroendet i en vårdrelation. 
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Frågeställning  

Vilka faktorer påverkar förtroendet i en vårdrelation? 

 

Metod 

Litteratursökning  

För att kunna svara på vårt syfte har vi sökt efter kvalitativa och kvantitativa studier som 

beskriver faktorer som påverkar förtroendet i en vårdrelation. Sökningen har gjorts i 

databaserna Cinahl, Pubmed och PsychInfo eftersom de innehåller artiklar inom medicin och 

hälsa. En manuellsökning i referenslistan i vetenskapliga artiklar har också gjorts för att inte 

missa artiklar som svarar mot syftet (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 88-89).  

 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara skrivna på engelska eller svenska eftersom 

det är de språken vi behärskar. Studier mellan år 2000 och 2014 inkluderades eftersom att 

studierna ska vara aktuella. Sökorden som använts är framtagna i svenska Mesh. De sökord 

som användes var; trust, confidence, reliance, faith, nurse patient relations och eller nurse 

patient relationship (tabell 1). Sökningarna begränsades så att alla studier var peer rewieved. 

På det sättet fick vi med trovärdiga studier eftersom de har blivit vetenskapligt granskade. 

Booleska termer så som AND och OR användes i sökningen för att få rätt kombination och på 

det sättet ringa in den mest relevanta data samtidigt som det avgränsar sökningen till ett 

område (Willman et al., 2011, s. 72). Vid sökning i databaserna stötte vi på dubbletter som 

exkluderades. Även litteraturstudier exkluderades eftersom sökning gjorts i primärkällor. 

Sökningen i PscyhInfo resulterade endast i dubbletter och därför redovisas sökresultatet som 

noll (Se tabell 1). Sökningen resulterade i 12 studier som valdes ut för kvalitetsgranskning 

(Tabell 1). 

 

Sökningen resulterade i många träffar men sökningen begränsades inte mer för att studier som 

svarade mot syftet inte skulle förbigås. Studierna som hittades granskades genom att 

rubrikerna lästes, om rubriken inte på något sätt antydde att studien var relevant för vår studie 

exkluderades den. Om titel antydde att studien kunde svara mot vårt syfte lästes abstrakt. Om 

studien utifrån abstrakt bedömdes svara mot syftet lästes hela artikeln.  
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Manuell sökning:                                                                                             4 

Totalt:                                                                                                              12 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Litteratursökning 

Syftet med sökning: Beskriva faktorer som påverkar förtroendet i vårdrelationer 

Cinahl 20140923                               Limiters: Peer reviewed, English language, year 2000-2014 

Söknr    *)          Söktermer                                     Antal träffar                        Antal valda 

1         MSH         Trust                                               10200                        
2         MSH         Confidence                                    129581 
3         MSH         Reliance                                         1879 

4         MSH         Faith                                               1833 
5                           1 or 2 or 3 or 4                             142406 

6         MSH         Nurse-patient relations               9642 
7         CH             Nurse patient relationship         437 
8                           6 or 7                                              9793 
9                           5 and 8                                           626 
10                         9 (Limited to fulltext)                  349                                               6 

Pubmed 20140923                           Limiters: English language, years 2000-2014, nursing journals 

11       MSH         Trust                                               879 
12       FT             Confidence                                    3985 
13       FT             Reliance                                         306 
14       FT             Faith                                               551 
15                        11 or 12 or 13 or 14                     5640         
16       MSH        Nurse-patient relations               11317 
17       FT             Nurse patient relationship         12109 
18                        16 or 17                                         12109    

19                        15 and 18                                      607 
20                        19(Limited to fulltext with abstract)   488                                      2 

PsycInfo 20140923                           Limiters: Peer reviewed, English language, year 2000-2014 

21     MSH          Trust                                               39312 
22     FT              Confidence                                    29760 

23     FT              Reliance                                         4884 
24     FT              Faith                                                5032 
25                       21 or 22 or 23 or 24                     76855            
26     MSH          Nurse-patient relations               69 
27     FT              Nurse patient relationship          2144 
28                       26 or 27                                          2177 
29                       25 and 28                                       281                                                0 

* MSH - Mesh termer, CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, FT - fritextsökning 



 6 

Kvalitetsgranskning 

De kvalitativa studierna kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011, s. 

175-176) protokoll för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier som finns i bilaga H. De 

kvantitativa studierna kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011, s. 

173-174) protokoll för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier som finns i bilaga G. 

Vid kvalitetsgranskningen har artiklarna lästs igenom två gånger för att få en djupare 

förståelse och en bredare överblick över studiens innehåll och för att kunna bedöma dem mer 

korrekt (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 111). Det som granskats är bland annat hur urvalet har 

utförts samt studiens syfte och design. Det etiska resonemanget granskades samt dess metod 

och hur väl den beskrevs. Bedömningen av resultatet baserades på hur väl beskrivet det var, 

och dess begriplighet samt om resultatet var logiskt. 

Poäng som uppfylls omvandlades till procent för att kunna säkerställa en så korrekt och exakt 

bedömning som möjligt. Genom att använda procent istället för absoluta tal ökar det även 

möjligheterna att jämföra de olika studierna (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 108). 

Vid hög kvalitet uppfylls 80-100% av kraven i protokollet, vid medel kvalitet uppfylls 70-

79% och vid låg kvalitet uppnås endast 60-69% av kraven (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006, s. 96). En artikel uppnådde endast låg kvalitet, vi valde att inkludera artikeln trots dess 

lägre kvalitet eftersom att den har data som svarade mot vårt syfte. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare/År Typ av studie Deltag

are 

Metod 

Datainsamling /Analys 

Huvudfynd Kvali

tet 

(Hög, 

Medel

, Låg) 

Aasa et al. 

/2012 

Kvalitativ studie 12 Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor/Tolkande 

fenomenologisk analys 

Patienters upplevelser vid ett 

informativt möte med sin 

vårdgivare resulterade i 5 teman: 

Bli sedd, säkerhet, förtroende, 

ansvar och delaktighet. 

Medel 

Belcher & 

Jones /2009 

Kvalitativ studie 7 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

För att skapa förtroende krävs en 

förbindelse mellan vårdgivare och 

vårdtagare. Personlighetsfaktorer, 

erfarenheter, bedside manner och 

ge tid till patienten ökar förtroendet 

i relationen. 

Medel 

Berg & 

Danielson 

/2007 

Kvalitativ studie 13 Semistrukturerade 

intervjuer/Innehållsanal

ys 

Strävan efter förtroende genom att 

skapa en vårdande relation var inte 

tillräckligt för att skapa förtroende. 

En personlig vårdande relation 

öppnar möjligheterna för 

förtroende. 

Låg 
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forts. Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12) 
Författare/År Typ av studie Deltag

are 

Metod 
Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvali

tet 
(Hög, 

Medel

, Låg) 

Carr /2001 Kvalitativ studie 14 Semistrukturerade 

intervjuer/Grounded 

theory  

Förtroende är flyktigt, dynamiskt 

och i ständig förvandling. 

Förtroendefull relation ger stöd till 

patienten 

Medel 

Eriksson & 

Nilsson /2008 

Kvalitativ studie 10 Semistrukturerade 

intervjuer/Innehållsanal

ys 

Förutsättningar för att kunna skapa 

förtroende är: Tema 1: 

Vårdgivarens medvetande om 

dennes uttryck. Tema 2: 

Patientmötet där vårdgivaren är 

påläst, lyssnar och innehar 

pedagogisk kompetens.  

Hög 

Hall & Nayar 

/2014 

Kvalitativ studie 7 Semistrukturerade 

intervjuer/ Grounded 

theory  

Bygga förtroende är en 

grundläggande social process för en 

effektivt fungerande vårdrelation 

vid vård av barn. Det är viktigt att 

förtroende finns i relationen till hela 

familjen. 

Medel 

Hupcey et al. 

/2004 

Kvalitativ studie 39 Fokusgrupper/ 

Tematisk innehålls 

analys 

3 kategorier identifierades som 

påverkar hur nöjda patienterna är 

med sina vårdgivare: Miljömässiga 

faktorer, när vårdgivarna visade 

personlig prägel och teknisk 

kompetens. Deltagarna indikerade 

även att de kunde vara nöjda med 

vården utan förtroende och vice 

versa. 

Medel 

Hupcey et al. 

/2000 

Kvalitativ studie 50 Semistrukturerade 

intervjuer/Grounded 

theory  

Förtroende är dynamiskt och 

påverkas av om patienternas 

förväntningar på vården blir 

uppfyllda eller inte.  

Hög 

Mok & Chiu 

/2004 

Kvalitativ studie 20 Ostrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor/Innehållsanalys 

Det uppstod fyra teman som var 

viktiga i en vårdrelation dessa var: 

Bygga relationen på förtroende, bli 

en del av familjen, fylla på bränsle 

längs resan mellan liv och död och 

berika upplevelsen.  

Hög 

Schout et al. 

/2009 

Kvalitativ studie 31 Semistrukturerade 

intervjuer samt icke 

deltagande 

observation/Integrativ 

analys med 

metodologisk 

triangulering. 

Personliga kvalitéer för att etablera 

kontakt och öka förtroendet var: 

altruism, en grad av medkänsla, 

lojalitet, engagemang, envishet, ett 

kritiskt förhållningssätt, flexibilitet, 

optimism, diplomatisk, tålamod, 

kreativitet och stresstålighet. 

Hög 

Thom /2001 Kvantitativ 

studie 

414 Prospektiv kohort 

studie/Deskriptiv 

statistik och 

korrelationsanalys 

Vara omsorgsfull, kompetent, 

motiverande och kunna svara på 

frågor och förklara var starkt 

kopplat till ökat förtroende.  

Medel 

Thorsteinsson 

/2002 

Kvalitativ studie 11 Fördjupade 

dialoger/Fenomenologi

sk analys 

Vårdarens egenskaper är av högsta 

vikt för att uppnå högkvalitativ 

vård. Dessa egenskaper är attityd, 

uppförande, klinisk kompetens och 

omtänksamhet. 

Medel 
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Analys  

I denna studie utgick dataanalysen från Whittemore & Knafls (2005) metodartikel för att 

kunna systematiskt analysera både kvalitativ och kvantitativ data. Data måste vara 

primärkällor och i denna studie består data av internationella vetenskapliga artiklar som valts 

ut till analys. Analysprocessen inleddes med att artiklarna lästes igenom flera gånger för att få 

en överblick av data och se att de svarade mot vårt syfte. Därefter extraherades textenheter 

som svarade på frågeställningen. Textenheterna översattes och varje textenhet kondenserades 

genom att den förkortades utan att innehållet gick förlorat i syfte att få fram dess kärna. 

Därefter kodades de kondenserade textenheterna för att förenkla och organisera data så att den 

blev mer hanterbar. Textenheterna jämfördes enhet för enhet så att liknande data 

kategoriserades och grupperades tillsammans och bildade underkategorier. Alla steg i 

analysprocessen gjordes i en matris för att tydligt kunna koppla tillbaka till primärkällan och 

på det viset hålla analysen textnära. Underkategorier med liknande innehåll jämfördes iterativt 

och fördes sedan samman till huvudkategorier (jfr. Whittemore & Knafl, 2005). Analysen 

resulterade i fem kategorier (Tabell 3). 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier med faktorer som påverkar förtroendet i en 

vårdrelation. Resultatet presenteras i en matris (Tabell 3) med en översikt över vilka 

kategorier som representeras i de olika studierna som ingår i analysen. Resultatet presenteras 

också nedan i brödtext. 

 

Tabell 3 Matris över vilka kategorier studierna ingår i 

Författare/År Visa välvilja 

och omsorg 

Kunskap och 

klinisk 

kompetens 

Pedagogisk 

kompetens 

Lyssna och se 

patienten som 

individ 

Finnas tillgänglig 

och göra något 

extra för patienten 

Aasa et al. /2012  X X   

Belcher & Jones 

/2009 

X X  X X 

Berg  & 

Danielson /2007 

   X  

Carr /2001   X X X 

Eriksson & 

Nilsson /2008 

 X X X X 

Hall & Nayar 

/2014 

X  X X  

Hupcey et al. 

/2004 

X X X X  

Hupcey et al. 

/2000 

X X  X X 



 9 

forts. Tabell 3 Matris över vilka kategorier studierna ingår i  

Författare/År Visa välvilja 

och omsorg 

Kunskap och 

klinisk 

kompetens 

Pedagogisk 

kompetens 

Lyssna och se 

patienten som 

individ 

Finnas tillgänglig 

och göra något 

extra för patienten 

Mok & Chiu  

/2004 

X X  X X 

Schout et al. 

/2009 

   X X 

Thom /2001 X X X   

Thorsteinsson  

/2002 

 X    

 

Visa välvilja och omsorg 

I tre studier (Belcher & Jones, 2009; Mok & Chiu, 2004; Thom, 2001) framkom det att 

omsorg påverkade förtroendet i vårdrelationen positivt. Genom att visa omsorg och handla 

omsorgsfullt ökade förtroendet för vårdgivaren. När vårdgivaren verkligen bryr sig på en 

djupare emotionell nivå och engagerar sig för patientens bästa inges förtroende(Belcher & 

Jones, 2009; Mok & Chiu, 2004). Tre av studierna visade att när vårdaren stod upp för och 

försvarade patientens och dess sak så ökade patientens förtroende för vårdaren (Hall & Nayar, 

2014; Hupcey, Penrod & Morse, 2000; Mok & Chiu, 2004) och detsamma uppnåddes när 

vårdgivaren gav stöd till patienten och dess anhöriga (Hall & Nayar, 2014). När vårdgivaren 

visar en välvilja att uppnå ett gott resultat och ett intresse för patienten byggs förtroendet upp 

(Belcher & Jones, 2009; Mok & Chiu, 2004), förtroendet utvecklades också genom att agera 

vänligt (Belcher & Jones, 2009; Hupcey et al., 2000). Vidare framkom i en studie (Hupcey, 

Clark, Hutcheson & Thompson, 2004) att brist på omsorg sänker förtroendet i relationen. 

 

Kunskap och klinisk kompetens 

I ett flertal studier framkom det att klinisk kompetens är en faktor som ökar förtroendet för 

vårdgivaren (Aasa, Hovbäck & Berterö, 2012; Hupcey et al., 2004; Mok & Chiu, 2004; 

Thom, 2001;Thorsteinsson, 2002). Teknisk skicklighet var en av de faktorer som räknades till 

klinisk kompetens och betydde i detta sammanhang att vårdgivaren hade god tidsram och 

utförde sina sysslor med noggrannhet (Hupcey et al., 2004). En annan del inom klinisk 

kompetens ansågs vara medicinsk kunnighet. Patienter upplevde det som viktigt att komma 

till medicinskt kunnig personal när de var i behov av vård, detta gjorde att de kände sig 

tryggare i situationen och förtroendet för personalen ökade (Aasa et al., 2012; Mok & Chiu, 

2004). Det ansågs även viktigt att som vårdgivare vara påläst om patienten och dennes 

historia för att patienten skulle kunna finna tillit till honom/henne (Eriksson & Nilsson, 2008; 
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Hupcey et al., 2000). Om vårdgivaren inte var påläst hämmades tilliten (Hupcey et al., 2000). 

Att vara klinisk kompetent innebar även att visa professionalitet och konfidentialitet, detta 

bidrog till att stärka förtroendet för personalen och patienterna kände sig trygga med att 

överlämna information (Thorsteinsson, 2002). Detta var till exempel när personalen var 

självmedveten och ärlig gällande sin kompetens ansågs de som förtroendeingivande. De visste 

om sina styrkor och begränsningar och öppet berättade om kompetensen inte räckte till och 

istället hänvisade till specialister (Belcher & Jones, 2009; Thom, 2001).  

Om de förväntningar patienter hade angående personalens kliniska kompentens uppfylldes 

förbättrades förtroendet i vårdrelationen (Hupcey et al., 2004; Hupcey et al., 2000). 

 

Pedagogisk kompetens 

I fem studier (Aasa et al., 2012; Carr, 2001; Eriksson & Nilsson, 2008; Hall & Nayar, 2014; 

Thom, 2001) framkom det att den pedagogiska kompetensen var en viktig faktor för att skapa 

förtroende i vårdrelationen. Att vårdpersonalen förklarade och motiverade sitt handlande hade 

stor betydelse när det kom till att bygga förtroende i en vårdrelation. Om vårdpersonalen 

lyckats att förklara och motivera på ett sådant sätt så att patienten kände sig säker och lugn i 

situationen upplevde de ökat förtroende i vårdrelationen (Hall & Nayar, 2014). Att förklara, 

uppmuntra och motivera patienterna på ett ärligt och realistiskt sätt stärkte förtroendet för 

vårdgivaren (Aasa et al., 2012; Eriksson & Nilsson, 2008; Hall & Nayar, 2014; Thom, 2001). 

I Eriksson och Nilssons (2008) studie framkom vikten av att inte ge falska förhoppningar till 

patienten då detta riskerade att sänka förtroendet för vårdpersonalen. I en studie (Hupcey et 

al., 2000) framkom det att om ingen förklaring gavs till patienten gällande dennes vård 

sänktes förtroendet för vårdgivaren. 

 

Lyssna och se patienten som individ 

Att ta sig tid och lyssna på patienten har visat sig vara en viktig faktor när det kommer till att 

öka förtroendet i relationen mellan vårdgivare och vårdtagare (Carr, 2001; Eriksson & 

Nilsson, 2008; Mok & Chiu, 2004; Shout, Jong & Zeelen, 2009). Att bli tillåten att lyssna på 

patientens personliga livshistoria ses som en gåva och det intensifierar förtroendet i relationen 

(Shout et al., 2009). Genom att lära känna varandra och skapa en relation där patienten ses 

som en individ och inte som ett medicinskt fall bidrar till att patienten känner sig bekväm, 

vilket gör att förbindelsen och förtroendet i vårdrelationen stärks (Belcher & Jones, 2009; 

Berg & Danielson, 2007; Carr, 2001; Hall & Nayar, 2014; Hupcey et al., 2000). På detta sätt 

kan vårdpersonalen få bättre kännedom om patientens behov, vilket har visats öka förtroendet 
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i relationen (Mok & Chiu, 2004). Om vårdgivaren inte ser patienten som individ utan placerar 

honom/henne i ett fack hämmas förtroendet (Hupcey et al., 2004; Shout et al., 2009). 

 

Finnas tillgänglig och göra något extra för patienten 

Förtroendet ökade i vårdrelationen när patienten kände att vårdgivaren var tillgänglig och 

hade tid (Eriksson & Nilsson, 2008; Hupcey et al., 2000). Om vårdgivaren tittade till 

patienten och visade sig tillgänglig trots tidsbrist stärktes tilliten (Belcher & Jones, 2009).  

Brist på tid för patienten hämmade förtroendet då de kände att vårdgivaren inte var tillgänglig 

på det sätt de hade önskat (Shout et al. 2009). Vidare så beskrevs det i fyra studier att 

förtroendet ökade när vårdgivaren gjorde någonting för patientens skull som var utöver deras 

arbetsuppgifter (Carr, 2001; Hall & Nayar, 2014; Hupcey et al., 2000; Mok & Chiu, 2004).  

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar förtroendet i en 

vårdrelation. Denna studie resulterade i fem kategorier: visa välvilja och omsorg, kunskap och 

klinisk kompetens, pedagogisk kompetens, lyssna och se patienten som individ samt finnas 

tillgänglig och göra något extra för patienten.  

 

Resultatet i denna studie visade att genom att vårdgivaren visade välvilja och omsorg ökar 

vårdtagarens förtroende för vårdgivaren. Enligt Sarvimäki och Stenbock- Hult (2008) innebär 

omsorg att engagera sig känslomässigt i den andra med motivationen att åstadkomma 

någonting positivt. Att visa kärlek i sin omsorg har beskrivits av Arman och Rehnsfeldt 

(2006) som något avgörande för att lindra människors lidande. Enligt Kvåle (2006) är en 

omsorgsfull sjuksköterska någon som bryr sig om patienter och ser dem som individer och 

medmänniskor istället för patienter. Att se patienter som individer och inte fall beskrivs av 

Kvåle (2006) som ett sätt att visa omsorgfullhet, som i denna studies resultat har visats öka 

förtroendet i en vårdrelation. Att se patienter som individer är fokus i personcentrerad 

omvårdnad vilket är en av fem nyckelkomponenter i vad som anses vara god omvårdnad 

(Wijk, 2010). Attree (1999) menar att när vårdpersonal visar omsorgsfullhet genom vänlighet, 

medkänsla, sensitivitet och sympati upplever patienter en god kvalitet av vården. Detta 

framkommer även i denna studies resultat som visar att en omsorgsfull vårdrelation ökade 

förtroendet mellan patient och vårdgivare.  

Detta kan förstås som att när patienten känner att vårdgivaren bryr sig om honom/henne på ett 

mer emotionellt plan och inte endast professionellt får patienten förtroende för vårdgivaren 



 12 

vilket överensstämmer med Sarvimäki och Stenbock-Hults (2008) beskrivning av omsorg. 

Omsorg anser författarna öka förtroendet med anledning av att när någon bryr sig om en 

annan människa uppstår viljan att kämpa och göra sitt yttersta för att uppnå det bästa resultatet 

som är möjligt.  

 

Resultatet i vår studie visade att när vårdgivaren har kunskap och klinisk kompetens ökar 

förtroendet i vårdrelationen. Klinisk kompetens har definierats av Epstein och Hundert (2002) 

som: Förnuftig användning av kommunikation, kunskap, teknisk kompetens, kliniska 

resonemang, känslor, värderingar och reflektion i det dagliga arbetet till förmån för den 

enskilde och samhället. Klinisk kompetens beskrivs bygga på en grund av grundläggande 

kliniska färdigheter, vetenskaplig kunskap och moralisk utveckling. Attre (1999) har vidare 

beskrivit att om vårdtagaren visar klinisk kompetens så upplever patienter att vården är av 

högre kvalitet. Resultatet i denna studie visade att när vårdgivaren ansågs vara klinisk 

kompetent ökade känslan av trygghet hos patienterna vilket i sin tur främjade förtroendet i 

vårdrelationen.  

 

Resultatet i denna studie visade att när vårdgivaren har pedagogisk kompetens ökar 

förtroendet i vårdrelationen. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005) framkommer det att de pedagogiska uppgifterna görs genom att 

sjuksköterskan undervisar och kommunicerar på ett respektfullt sätt samt ger stöd och 

vägledning. De ska även anpassa nivån i samtalet på ett sådant sätt att patienten/närstående 

förstår given information (Socialstyrelsen, 2005; SFS 1982:763). Hälso-och sjukvårdslagen 

(1982:763) sätter krav på sjuksköterskor att dem ska kommunicera med patienter och 

närstående. Vårdpersonalen ska ge patienten och närstående information och undervisning när 

det behovet finns. Attree (1999) har genom sin studie kommit fram till att när patienten och 

närstående får bra information och undervisning så upplevs vården vara av god kvalitet. Att 

kunna informera och undervisa patienten och närstående är en kompetens som beskrivs i 

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) och understryker 

därmed vikten av att ha denna kompetens.   

 

Resultatet i denna studie visade att när vårdgivaren lyssnar på patienten och ser denne som en 

individ så ökar förtroendet i vårdrelationen. Vid analysen framkom faktorn att verkligen 

lyssna ett flertal gånger. Att verkligen lyssna har i denna studie tolkats som att aktivt lyssna. 

Magnusson (2014) beskriver aktivt lyssnande som något som bygger på ett genuint intresse 
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för patienten. Patienten får bekräftelse att den som lyssnar är intresserad av vad som sägs 

genom icke verbala tecken (Magnusson, 2014). Att lyssna på patienten är en essentiell del för 

att ha en god kommunikation och nå förståelse (Attree, 1999) och har genom vår studie även 

visats öka förtroendet. Att se patienten som individ innebar enligt Attree (1999) att visa 

respekt för individens rättigheter, värdighet, privatliv samt att patienten inkluderades och 

involverades i beslut och valmöjligheter angående deras vård. Att patienten blir sedd som 

individ har tidigare beskrivits i denna diskussion som ett sätt att visa omsorg (Kvåle, 2006) 

och som en viktig komponent i personcentrerad omvårdnad (Wijk, 2010). Personcentrerad 

omvårdnad har många positiva aspekter såsom att det ökar patientens delaktighet och ökar 

dennes välbefinnande. Personcentrerad omvårdnad har också visats leda till bättre vård (Bone 

et al., 2010; McKeow et al., 2010; Sloane et al., 2004).  

 

Resultatet i denna studie visade att när vårdgivaren finns tillgänglig och gör något extra för 

patenten ökar förtroendet i vårdrelationen. Att vara tillgänglig och visa att man har tid eller ta 

sig tid för patienten har visats bidra till upplevelsen av god vård (Attree, 1999). I en studie 

(Woodward, 2009) så har det visats att förtroendet och känslan av säkerhet ökat hos patienten 

när sjuksköterskan visade sig tillgänglig. Patienten var då även mer tillfredsställd med vården. 

Att ta sig tid för patienten trots tidsbrist upplevde vi utifrån denna studies resultat som en 

handling som förknippas med att ”göra det lilla extra”. Arman och Rehnsfeldt (2007) menar 

att när sjuksköterskan går bortom rutiner och går utanför ramarna av arbetsuppgifterna gör 

hon/han det lilla extra, vilket liknar det som beskrivs i resultatet i denna studie. Arman och 

Rehnsfeldt (2007) beskriver detta mer utförligt som en handling som inte är behövlig utan 

görs av välvilja och omsorg. Det lilla extra kan ses som en heroisk handling och för patient 

och sjuksköterska närmare varandra i vårdrelationen.  

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har data analyserat enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats utifrån Whittemore och Knafls (2005) metodartikel. Denna metod är relevant i 

förhållande till denna studies syfte. Trovärdighet i denna studie har bedömts utifrån 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s. 

302-303; Polit & Beck, 2012, s. 584-585).  

 

Tillförlitlighet har i denna studie när deltagarna i studien kan känna igen sig i resultatet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303), i denna studie har detta styrkts genom att stora steg inte 
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togs i analysprocessen och analysen var textnära samt så utfördes den med noggrannhet och 

systematik (Whittemore & Knafl, 2005, s. 302-303). Under analysprocessen så kontrollerades 

det ständigt att vi inte frångick originalkällan. Studier anses vara pålitliga när valen i studien 

har beskrivits tydligt och att studien är replikerbar utifrån den information som ges. Resultatet 

ska även vara konsekvent och korrekt för att studien ska vara pålitlig (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 302-303). En aspekt som påverkar denna studies pålitlighet är att en studie var av låg 

kvalitet. Valen i forskningsprocessen har i denna studie beskrivits tydligt och den går att 

replikera utifrån den information som ges i metoden. En svaghet med denna studie är att 

många artiklar granskades inför urvalet vilket kan ha gjort att någon användbar artikel föll 

bort trots noggrannheten i granskningen. Detta gör att datainsamlingen är svårare att replikera.  

 

Studier är överförbara när den kunskap som genereras i en viss kontext har relevans i annan 

kontext (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Kontexten i denna studie är vårdrelationen i sig, 

och är därför överförbar till alla vårdrelationer. Därför är denna studies överförbarhet hög. 

Med bekräftbarhet menas att studiens forskningsfråga besvaras, forskarnas förförståelse 

bortses samt att data kan härledas till orginalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Polit 

och Beck (2012, s. 585) tillägger att det är viktigt för bekräftbarheten att resultatet presenteras 

utan forskarens egna tolkningar. Forskningsfrågan har besvarats i denna studie samt att data 

kan härledas till originalkällan. Forskarnas förförståelse bortsågs i möjligaste mån vid 

studiens start för att inte påverka utkomsten av studiens resultat samt att resultatet 

presenterades utan egna tolkningar. En annan aspekt som stärker bekräftbarheten är att endast 

textenheter som svarade mot syftet togs ut till analys (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303).  

 

En svaghet med studien är att forskarna är oerfarna samt att studien gjordes inom en skarp 

tidsram och det kan ha påverkat studiens kvalitet inom tillförlitligheten, pålitligheten och 

bekräftbarheten.  

 

En styrka i denna studie är att en passande och korrekt metod användes, på detta sätt har ett 

mer trovärdigt resultat erhållits. En annan styrka i denna studie är att en manuell sökning 

gjordes för att komplettera sökningen i databaserna vilket minskade risken att artiklar som 

svarade mot syftet missades. Analysen utfördes med en manifest ansats och den utfördes så 

långt att det inte gick att analysera mer, därför har denna studie uppnått analysmättnad vilket 

visar på styrka i studien. Analysen och datainsamlingen utfördes gemensamt mellan de två 

forskarna vilket minskar risken för felaktiga val och tolkningar utförs (Polit & Beck, 2012, s. 
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592-593). Forskarna hade tillgång till en erfaren handledare som gav feedback kontinuerligt 

under forskningsprocessen. Forskarna deltog även i ett flertal seminarium med andra forskare 

där respons gavs.   

 

Kliniska implikationer  

Att se patienten som individ beskrivs som att vårdgivaren visar respekt för patientens 

rättigheter, värdighet, privatliv samt att patienten inkluderas i beslut angående sin egen vård 

(Attree, 1999). Att se patienten som individ har visats ha flera positiva effekter så som att det 

ökar patientens delaktighet, välbefinnande samt ger en generellt bättre vård (Bone et al., 2010; 

McKeow et al., 2010; Sloane et al., 2004; Wijk, 2010). Resultatet i denna studie visar att 

patientens förtroende ökar för vårdgivaren när vårdgivaren ser patienten som individ. Därför 

är det viktigt att vårdgivare ser patienten som en individ för att kunna uppnå dessa positiva 

aspekter (Belcher & Jones, 2009; Berg & Danielson, 2007; Carr, 2001; Hall & Nayar, 2014; 

Hupcey et al., 2000).  

 

Genom att engagera sig känslomässigt i patienten och se den som en medmänniska där man 

har som mål att åstadkomma någonting positivt är ett sätt att visa omsorg (Arman & 

Rehnsfeldt, 2006; Sarvimäki & Stenbock- Hult, 2008). Detta lindrar människors lidande 

(Arman & Rehnsfeldt, 2006) och visades i denna studie skapa förtroende i vårdrelationen 

(Belcher & Jones, 2009; Mok & Chiu, 2004; Thom, 2001). Med dessa gynnsamma effekter är 

omsorgsfullhet något som vårdpersonal bör eftersträva.  

Det är viktigt att implementera aktivt lyssnande i vården då detta har visats i denna studie öka 

förtroendet i vårdrelationen (Carr, 2001; Eriksson & Nilsson, 2008; Mok & Chiu, 2004; 

Shout, Jong & Zeelen, 2009). Grunden för att kunna lyssna aktivt är att man har ett genuint 

intresse för patienten (Magnusson, 2014).  

 

Klinisk kompetens är en faktor som har i denna studie visats ha en positiv inverkan på 

förtroendet (Aasa, Hovbäck & Berterö, 2012; Hupcey et al., 2004; Mok & Chiu, 2004; Thom, 

2001; Thorsteinsson, 2002). Att komma som patient till klinisk kompetent personal ger en 

känsla av trygghet. Det är därför viktigt att vårdgivarens kliniska kompetens ständigt hålls 

uppdaterad, detta gör man genom att arbeta evidensbaserat och man kan på detta sätt ge 

patienten den bästa möjliga vården. Att ständigt reflektera över sitt handlande och vad som 

kan förbättras är viktigt. Konfidentialiteten är också något som framkom som en faktor som 



 16 

påverkar förtroendet, att vara noga med att behålla konfidentialiteten inom verksamheten är 

ett simpelt sätt att inge förtroende hos patienten (Thorsteinsson, 2002). 

Något som framkom i denna studies resultat var att när vårdgivaren gör något extra, någonting 

utöver ens arbetsuppgifter så främjar det förtroendet. Detta har även beskrivits föra patienten 

och vårdgivaren närmare i vårdrelationen (Arman & Rehnsfeldt, 2007). Denna handling är ett 

bra sätt att komma patienten närmare och få ett ökat förtroende i vårdrelationen (Carr, 2001; 

Hall & Nayar, 2014; Hupcey et al., 2000; Mok & Chiu, 2004).  

Vidare så bör vårdpersonal visa sig tillgängliga genom att t.ex. kolla till patienten då och då 

samt att finnas till för patienten när denna har detta behov, eftersom detta har visats öka 

förtroendet (Belcher & Jones, 2009; Eriksson & Nilsson, 2008; Hupcey et al., 2000). 

 

Slutsats 

Resultatet i studien visar att det finns flera olika faktorer som påverkar förtroendet i 

vårdrelationen. När vårdgivaren emotionellt engagerar sig i patienten och vill denne väl, har 

klinisk kompetens som byggs på grundläggande kliniska färdigheter, vetenskaplig kunskap 

samt moralisk utveckling ökar förtroendet i vårdrelationen. Pedagogisk kompetens visas 

genom att vårdgivaren ger stöd och vägledning samt undervisar och kommunicerar på ett 

respektfullt sätt. Nivån på samtalet ska anpassas sa att patienten förstår. Vårdgivaren lyssnar 

aktivt och ser patienten som individ genom att respektera patientens rättigheter, värdighet, 

privatliv och genom att patienten inkluderas och involveras i sin egen vård. Det betyder även 

att vårdgivaren tar sig tid till patienten och gör någonting utöver arbetsuppgifterna för 

patientens skull.  

 

Faktorer som enligt denna studies resultat ökar förtroende i en vårdrelation kräver inte mycket 

tid av vårdgivaren. Författarna till denna studie tror att en ändring i vårdgivarens 

förhållningssätt kan hjälpa till att uppfylla en eller flera av dessa faktorer och därmed öka 

patientens förtroende för vårdgivaren.  

 

Detta ämne behöver beforskas mer och fler empiriska studier bör göras för att kunna finna 

evidens för vad som påverkar förtroendet i vårdrelationen även betydelsen av att ha förtroende 

i vårdrelationen bör också beforskas ytterligare dådet inte finns många studier som beskriver 

detta.  
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