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Abstrakt 

 

Vårdkultur inom en avdelning skapas huvudsakligen av personal med bestämda arbetstider 

under längre tid, men också av olika patienter som vistas där dygnet runt och deras 

närstående, som vanligen vistas på avdelningen kortare delar av dygnet. Syftet med studien 

var att beskriva hur sjuksköterskor upplever vårdkultur inom sluten psykiatrisk vård och hur 

de påverkas av den. Tolv legitimerade sjuksköterskor som arbetade inom sluten psykiatrisk 

vård med olika lång anställningstid intervjuades individuellt med båda författarna närvarande. 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och analysen resulterade två teman: 

Professionellt begränsad som tolkades vara innehållet i kategorin; Att befinna sig inom 

gränser. Det andra temat var: Fostra patienter och odla gemenskap som tolkades vara ett 

övergripande innehåll i de två kategorierna: Att det finns tid till omvårdnad men den används 

till annat och att tyst se makt utövas för att solidaritet och gemenskap värderas högt. 

Resultatet visar att sjuksköterskor har svårt att utveckla en professionell identitet inom sluten 

psykiatrisk vård och att de anpassar sig i en socialiseringsprocess till rådande kultur. 

Resultatet visade vidare att sjuksköterskor kände sig maktlösa och frustrerade i den rådande 

kulturen. Trots detta menade de sjuksköterskorna att arbetsplatserna genomsyrades av goda 

relationer, trivsel och solidaritet arbetskamrater emellan. Sjuksköterskor i sluten psykiatrisk 

vård skulle ha nytta av professionell och regelbunden omvårdnadshandledning för att 

reflektera över förhållningssätt, egna reaktioner och för att stärka sjuksköterskor som grupp i 

sin profession. Det skulle också bli ett stöd för hanterande av eventuella konflikter som 

troligen blir nödvändiga att ta, om gamla regler och mönster ska kunna brytas. 

 

 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, kvalitativ, psykiatri, upplevelse, vårdkultur, maktlöshet, 

anpassning, trivsel 
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Kultur är ett begrepp som kommer från latinets cultus, som betyder vårda och odla 

(Nationalencyklopedin, 2008). I en kultur så odlas och vårdas alltid något, ofta omedvetet. 

Utifrån en omgivande kultur lär sig människor att förstå budskap och använda accepterade 

ritualer och traditioner. Madeleine Leininger (1991) menar att kulturell och social struktur 

består av dynamiska mönster och funktioner. Dessa mönster och funktioner skapas ständigt av 

inbördes strukturella och organisatoriska faktorer inom en särskild subkultur eller ett 

samhälle. Dessa faktorer hänger ihop och influerar människors beteende i olika miljöer (s. 

47). 

 

Människor som arbetar och lever tillsammans under liknande omständigheter kan ses som en 

subkultur. De delar vanligtvis många uppfattningar om hur saker och ting ska organiseras och 

hur det bör fungera. Det kan innebära att de delar värdegrund, formella och informella regler 

och rutiner, som styr gruppens gemenskap. Varje organisation har en egen kultur. 

Organisationskultur kan isoleras, beskriva och förändras med avseende på normer, regler och 

värderingar (Davies, Nutley & Mannion, 2000), det vill säga det mönster av basala 

antaganden som personerna inom organisationen kommit överens om, upptäckt eller utvecklat 

tillsammans (Lok & Crawford, 2001).  

 

Socialstyrelsen (2007) beskriver begreppet vårdkultur som: ”värderingar, normer, rutiner 

och/eller ritualer som personal skapar tillsammans och som påverkar patienters möjlighet till 

god vård och livskvalitet” (s. 10). Det framgår också att ”vårdens organisation kan vara både 

främjande och hindrande för mål som personal vill uppnå” (s. 52). En vårdavdelning kan 

anses som en egen organisation, med en egen kultur utifrån Höglunds (2001) definition av 

kultur: ”Ett antal individer som har internaliserat en gemensam ideologi” (s. 23). Hon 

beskriver att kulturen inom en enhet är intersubjektiv och inverkar på de deltagande 

människornas sätt att uppfatta sin omvärld (s. 23).  

 

Leininger (1991) definierar vårdkultur utifrån ett transkulturellt perspektiv, som ”…inlärda, 

delade och överförda värderingar, övertygelser, normer och levnadssätt inom en viss grupp, 

som styr människors mönster för tänkande, beslut och handlingar” (1991, s. 47). Att studera 

en organisations kultur handlar om att försöka förstå människors upplevelser av den 

organisation som de arbetar i och om hur dessa upplevelser påverkar deras attityder och 

beteenden inom deras egen organisation och gentemot andra (Björkdahl, Duxbury & Johnson, 

2006, s. 274). I en vårdkultur finns ett antal personal med bestämda arbetstider under längre 
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tider, olika patienter dygnet runt under olika längder av vårdtider och patienters närstående, 

som vanligen vistas på avdelningen kortare delar av dygnet. Vårdkulturen inom en avdelning 

skapas gemensamt av de personer som vistas på den avdelningen, men det är rimligt att anta 

att personal har ett stort inflytande över den kultur som formas på deras arbetsplats, med 

avseende på värderingar, normer och umgängesformer.  

 

Begreppet vårdkultur ligger nära begreppet vårdatmosfär, men enligt Edvardsson (2005, s. 21-

22, 56) så skapas olika atmosfärer i olika vårdkulturer. Vårdkultur i akutsjukvård beskrivs av 

honom, som en kultur som präglas av snabbhet, medan vårdkultur på till exempel ett hospice 

karaktäriseras av långsamhet. Närstående beskriver vårdkultur inom akutvård som att de 

befinner sig i mörker, att de inte ses eller känns vid av personal och att samarbetet mellan dem 

och personal är otillfredsställande. Inom palliativ vård beskriver närstående att de befinner sig 

i ljuset, de är välinformerade och upplever tillitsfulla relationer till personal. Dessa 

rapporterade resultat ifrån andra vårdområden bidrar till att vårdkultur inom sluten psykiatrisk 

vård är intressant att studera ur ett omvårdnadsperspektiv. 

 

Vi ansluter oss till Sarvimäkis och Sandelin Benkös (1998a; 1998b) definition av vårdkultur 

och kommer fortsättningsvis att med vårdkultur mena: En samling basala antaganden, regler 

och innebörder som påverkar det sätt som personer i kulturen tolkar och agerar efter, utifrån 

olika situationer.  

 

Vi har båda arbetat på flera somatiska och olika psykiatriska slutenvårdsavdelningar och då 

upplevt att ”vårdatmosfären” är olika på olika avdelningar. Den tycks prägla arbetet och mötet 

med patienter och deras närstående, liksom samarbetet tvärprofessionellt och mellan kollegor. 

Vidareutbildningen till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård har aktualiserat vårt 

intresse av vårdkulturens betydelse. Vår erfarenhet är att personal kan prata om vårdkultur 

men det är svårt att formulera vilken som råder på arbetsplatsen och reflektera över hur den 

påverkar omvårdnad, samarbete, arbetstillfredsställelse och hur den påverkar människor inom 

kulturen. Vår forskningsfråga var tudelad: Vi ville både veta hur sjuksköterskor upplever 

vårdkultur och hur de påverkas av denna kultur, professionellt och personligt.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva legitimerade sjuksköterskors upplevelser av vårdkultur 

inom sluten psykiatrisk vård och hur de påverkas av den. 
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Metod  

Kvalitativ forskning används för att beskriva och förstå subjektiva upplevelser och 

erfarenheter samt betonar holistiska, dynamiska och individuella aspekter av människors 

upplevelser (Polit & Beck, 2008, s. 219). Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med 

legitimerade sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård. Dessa har vi analyserat som 

utskriven text med en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Etiska överväganden  

Vi har ansökt och fått godkänt av etiska nämnden vid Luleå Tekniska Universitet. Efter 

godkännandet påbörjades studien. Vi har intervjuat sjuksköterskor på kliniker där vi inte 

arbetar, eftersom vi anser att den dagliga kollegiala arbetsgemenskapen inte är en bra grund 

för datainsamling som avser gällande vårdkultur. Vi insåg att vi var färgade av vårdkulturen 

på vår arbetsplats och att våra kollegor inte skulle uttala det som de antog att vi redan visste 

eller inte våga uttala negativa aspekter på vår gemensamma arbetsplats.  

 

För att säkerställa att inga obehöriga kunnat ta del av materialet har ljudbandinspelningar som 

gjorts och utskrivna data varit inlåsta. Inga andra än vi och vår handledar har haft tillgång till 

ljudinspelningarna. I utskrifterna har vi inte skrivit ut någon personlig information som kan 

leda till att informanter, deras kollegor, patienter, närstående eller sjukhus identifieras. Valda 

delar av utskrivet och avidentifierat material har varit tillgängligt för övriga studenter och 

handledare vid seminarier under kursens gång.  

 

Då det fanns risk att en intervju kunde upplevas obehaglig till exempel på grund av nervositet, 

rädsla och oro över att lämna ut sig själv för mycket, så informerade vi noggrant att 

deltagandet kunde avbrytas och att skäl inte behövde anges. Informanterna informerades 

också om hur datamaterialet skulle avidentifieras vid utskrift. Vi försökte vara 

uppmärksamma på om informanter upplevde obehag av att vi var ”två mot en” eller av det 

som de påminde sig när de berättade. Vi anslog också tid för reflektion när intervjun var 

genomförd.  

 

Procedur och deltagare 

Vi tog telefonkontakt med ansvariga verksamhetschefer vid tre psykiatriska kliniker i 

Norrbotten och Västerbotten för att få tillåtelse att informera om studien och få möjligheter att 

genomföra den. Tillfrågade chefer bekräftade sitt godkännande via angiven mejladress till oss. 



6 

 

Därefter togs kontakt med de personer, som respektive verksamhetschef hänvisat författarna 

till. Dessa ansvariga kontaktpersoner fick skriftlig information och informationsbrev att lämna 

till intresserade informanter med svarstalong via mejl. Informationsbreven lämnades ut av 

kontaktpersoner, vilkas namn vi hade fått av verksamhetschef vid respektive klinik till 

legitimerade sjuksköterskor inom respektive verksamhet. Sammanlagt 12 sjuksköterskor 

anmälde intresse till att delta. Av dessa anmälde två informanter sitt intresse direkt till 

författarna och nio intresserade informanter förmedlades av ansvarig kontaktperson. Vi beslöt 

att inkludera alla intresserade i studien. Inklusionskriterier var att de skulle vara legitimerade 

sjuksköterskor, som arbetade inom sluten psykiatrisk vård och ha olika lång erfarenhet av 

detta från högst ett år till minst tio år. Studien omfattade 12 personer, jämnt fördelade mellan 

könen. Anställningstid vid sluten psykiatrisk vårdavdelning varierade mellan sju månader och 

mer än 25 år. Tre personer hade arbetat mindre än ett år, tre mer än ett år men mindre än fem 

år, fyra hade arbetat mellan fem och tio år och två mer än 20år. Informanternas ålder 

varierade mellan 24 och 62 år (m= 41 år och 9 månader, median = 38 år). De deltagande 

sjuksköterskorna arbetade på avdelningar där vård bedrivs både enligt HSL (hälso- och 

sjukvårdslagen, 1982:763) och LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård, 1991:1128), en 

speciallagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Förutsättningar för tvångsvård kan 

kortfattat beskrivas att vård ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och 

bedöms ha ett oundgängligt behov av dygnetruntvård samt att patienten motsätter sig sådan 

vård.  

 

Datainsamling 

De 12 individuella intervjuerna genomfördes av oss båda tillsammans, i konferensrum på 

deltagarnas arbetsplats, i konferensrum på studiecentrum och vid ett tillfälle i deltagarens 

hem. Vi turades om att leda intervjun och den andra var med för att observera och följa upp 

med eventuella frågor. Intervjun inleddes med ett samtal om hur begreppet vårdkultur 

uppfattas, för att skapa en gemensam bas tillsammans med informanten för den fortsatta 

intervjun. Vi förutsåg att en gemensam intervju skulle ge bättre utgångsläge för oss i 

analysarbetet, eftersom vi skulle kunna enas om en uppfattning om i vilket sammanhang 

texten hade kommit till. Vi använde en intervjuguide med öppna frågor för att kunna hålla 

fokus på vårt ämnesområde (Polit & Beck, 2008). Intervjuerna tog mellan cirka 30 och 60 

minuter och spelades in på en mp3 spelare.  
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Dataanalys 

Vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys. Vi lyssnade igenom inspelningarna ett flertal 

gånger och skrev sedan ut dem ordagrant med suckar, skratt och gester. Därefter läste vi 

igenom materialet flera gånger för att få en känsla för helheten. Vi tog sedan ut 

meningsenheter, som bestod av ett antal ord, hela meningar eller stycken som innehöll 

aspekter som relaterade till varandra utifrån deras innehåll (Graneheim & Lundman, 2004) 

och som motsvarade frågeställningen och syftet med vår studie. Dessa märktes ut i 

utskrifterna och kodades. I nästa steg kondenserades meningsenheterna; dvs. de förkortades 

utan att de förlorade innehållets kärna. Meningsenheter med liknande innehåll fördes därefter 

samman, vilket innebar att de första preliminära kategorierna bildas. Vid kategoriseringen 

fortsatte vi med att föra ihop kondenserade textenheter som liknade varandra till tre 

kategorier, med avseende på det manifesta innehållet, vad som faktiskt stod i texten. Så här 

långt använde vi oss av manifest ansats, det vill säga vi ville tydligt få fram det som faktiskt 

stod i texten. Slutligen tolkades innehållet i kategorierna till två teman. Ett tema uttryckte 

innehållet i en kategori och det andra temat band ihop innehållet i två kategorier. Teman ses 

som uttryck för det latenta innehållet, det vill säga, vad texten handlar om (Granehem & 

Lundman, 2004). Hela tiden återgick vi till ursprungstexten vilket var möjligt genom att 

textenheterna kodades när de valdes ut. I analysarbetet har vi inspirerats av Graneheim och 

Lundman (2004). Enligt Downe-Wamboldt (1992) är det möjligt att använda både manifest 

och latent ansats i innehållsanalys för att ge ett mer insiktsfullt resultat än att använda bara 

den ena ansatsen.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier (tabell 1) och två teman.  

 

Tabell 1 Översikt över kategorier (n =3) och tema (n=2) 

Kategori    Tema 

Att befinna sig inom gränser   Professionellt begränsad 

 

Att det finns tid till omvårdnad men den  Fostra patienter och odla gemenskap 

används till annat 

  

Att tyst se makt utövas för att solidaritet och  

gemenskap värderas högt  
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I resultatredovisningen använder vi enbart sjuksköterskor för att beteckna legitimerade 

sjuksköterskor och begreppet skötare för skötare i psykiatrisk vård. 

 

Professionellt begränsad 

Detta tema handlar om sjuksköterskors svårigheter att vara professionella och använda sin 

kompetens i omvårdnad inom sluten psykiatrisk vård. Temat tolkades utifrån innehållet i 

kategorin: Att befinna sig inom gränser. I vårdkulturen fanns många synliga och osynliga 

gränser som gjorde att sjuksköterskorna inte kunde vara så professionella som de önskade 

vara. Kulturen präglades av att det inte fanns respekt för sjuksköterskors utbildning, 

kompetens, erfarenheter och kunskap. Detta innebar att sjuksköterskors karaktärsämne 

omvårdnad blev osynligt och de anpassade sig gradvis till detta och upplevde att det var svårt 

att uttrycka någon större skillnad på deras kompetens och skötares kompetens.  

 

Att befinna sig inom gränser  

Sjuksköterskor i sluten psykiatrisk vård beskrev att det inte fanns någon skillnad mellan 

legitimerade sjuksköterskor och skötare. Alla gjorde samma arbete, förutom att sjuksköterskor 

administrerade läkemedel. När sjuksköterskor försökte använda sin kompetens så 

osynliggjordes den eller så hindrades de genom att de blev upplysta av annan personal om att 

de gjorde fel. Sjuksköterskor beskrev att de blev begränsade på olika sätt. De var medvetna 

om att det fanns osynliga gränser som var svåra att hantera och att överskrida. De beskrev att 

när de hade börjat arbeta inom sluten psykiatrisk vård hade de visats runt och fått veta hur de 

skulle arbeta. 

 

… satte in kateterschema hos patienten… har ju lärt mig att man ska ha 

det, den ska inte vara öppen hela tiden när det är så där… skulle mäta 

urinmängden också… efter några dagar hade det försvunnit… 

personalen sa ”jamen, vi lämnar öppet”  

 

… när man frågar ”är det bästa att?” då kunde man inte riktigt 

få svar, för att man var ny sköterska, utan personalen sa: ”du  

inser själv så småningom att det här kommer att bli det bästa”. Det 

känns svårt… 

 

Sjuksköterskor identifierade sig sällan i texten med sina sjuksköterskekollegor, utan 

inkluderade oftast alla andra medlemmar i personalgruppen som ”personal”. När de specifikt 

menade sig själva som sjuksköterskor eller någon sjuksköterskekollega, beskrev de att de 

hade stött på motstånd, hindrats eller osynliggjorts genom de gränser som de gradvis 
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upptäckte. Sjuksköterskor menade att de så småningom accepterade att det var majoriteten av 

personal som styrde. Skötarna utgjorde majoritet. Dock önskade sjuksköterskor respekt för sin 

kompetens, trots att de var i minoritet. 

 

 … sjuksköterskan, han var ju inte frivilligt dum mot skötarna, men dom  

kände sig ibland kränkta när han klev in och tog över, det var ju inte medvetet 

från hans sida, utan det var ju den här kulturen [som han hade]; ”jag ska göra 

allt det här” … 

  

 hon [sjuksköterskans namn], är ju driftig och hon har mycket bra grejer och  

så där och har ju jobbat bara en kortare tid, men det brukar jag ta tillvara. 

Ibland kan det vara lite motstånd från övrig personal… ”men herregud, ska  

 vi göra så där!!!” 

 

Hälften av de intervjuade sjuksköterskorna hade erfarenhet av att arbeta på andra arbetsplatser 

inom vårdområdet. De beskrev att de då hade upplevt att omgivningen och de själva varit 

medvetna om sjuksköterskors kompetens och att den kompetensen hade haft ett värde. Då 

hade de också kunnat lita till sig själva och de hade känt att de hade utvecklats hela tiden. 

Som sjuksköterska inom sluten psykiatrisk vård upplevde de att skötare inte såg och inte 

litade på deras kompetens genom att ifrågasätta beslut som de tagit. Inom sluten psykiatrisk 

vård ansåg sjuksköterskor att det var svårt att agera självständigt. Det kunde lätt bli fel. Det 

var svårt att bestämma något och ta beslut som rörde patienternas omvårdnad.  

 

Jag kände att den personalen litade på mig, min kompetens som  

sjuksköterska [på en somatisk avdelning] och jag kunde lita på mig själv.  

… jag kände det som att jag utvecklades hela tiden där nästan… 

  

Men man känner ju av… att skötarna, vissa, inte alla, inte litar på en. 

Alltså man får negativa blickar och så där… om man tar ett beslut så blir  

det ett ifrågasättande… 

  

Några informanter ville att olika yrkeskategorier skulle profilera sig mera, men de kunde inte 

säga vad de ville göra som sjuksköterskor, förutom att administrera läkemedel. Men ändå 

fanns det en stark önskan att inte ge upp, utan försöka kämpa och försöka vara den 

sjuksköterska de ville vara i sin yrkesroll. De flesta ansåg att de hade en bra utbildning, efter 

tre år på universitet, med ny kunskap och erfarenhet som de ville använda. Sjuksköterskorna 

menade att de ville ta och ha ansvar för patienters omvårdnad, men det var inte lätt. Det fanns 

sjuksköterskor som hade anpassat sig och accepterade dessa osynliga gränser. De verkade inte 

medvetna om sin egen och andra sjuksköterskors kompetens. De satte sig själva inom de 
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osynliga gränserna genom att ifrågasätta sjuksköterskors ansvarsområde inom sluten 

psykiatrisk vård och den sjuksköterskeutbildning de hade genomgått. 

 

… om sjuksköterskor vill göra andra saker än att bara dela ut 

mediciner…ja..det blir ju litegrann så, vilka saker ska man då göra?  

Vad är det man vill göra? man vill…(funderar) ja…vad är det man vill 

åstadkomma? 

 

För sjuksköterskor blir indoktrinerade i skolan på nya sköterske- 

 programmet, vad sköterskorna ska göra, och vad våran kompetens 

 är och då där…i psykiatrin är det lite mera alltså skötarna som har 

 en ganska betydande roll i patienters liv. 

   

Informanter beskrev att inom den osynliga gränsen tilläts de inte ha helhetsperspektiv på 

omvårdnadsarbete. Det var självklart för sjuksköterskor att inte bara fokusera på det som 

patienten sökt hjälp för. De ville planera med ett helhetsperspektiv och hade mål för 

omvårdnaden, men stoppades ofta av annan personal, framförallt där kontaktpersonssystem 

användes som arbetsmodell. Kontaktpersonssystemet i sig blev en gräns. Det framkom flera 

exempel på att när sjuksköterskor planerat för en patient, som de inte var kontaktperson för, så 

stoppades delar i planläggningen av ordinarie kontaktperson. Sjuksköterskor var tvungna att 

lära sig tänka direkt på kontaktpersonen när det gällde patienters omvårdnadsplanering.  

 

 … då säger dom [övrig personal]:”Vi kan inte fokusera på den här tjejens  

 ätstörningar nu, hon är ju här för depression!” men då tänker jag, att den 

 här patienten måste påverkas av de här två tjejerna som vägrar äta, som hon 

 delar rum med… 

  

Sjuksköterskor reflekterade över att patienter beskrevs utifrån sin diagnos, som ”en 

borderline, en schizofreni”, eller ”en maniker”. Patienter ansågs ofta vara på exakt samma sätt 

och ha samma problematik vid upprepade inläggningar. Då kunde personal ta reda på hur 

vården planerats tidigare och sedan följdes samma plan vid varje inläggning. Ett argument för 

att göra så var att ett vinnande koncept inte bör ändras. Sjuksköterskor beskrev att de lärt sig 

att patienter ska vara i centrum och att varje patient är unik och att alla förändras över tid. De 

var övertygade om att all personal var medveten om att patienters aktuella behov ska styra 

vården, vilket ingen skulle argumentera emot, men verkligheten på sluten psykiatrisk 

vårdavdelningar såg annorlunda ut. Detta var ytterligare ett hinder för att ha den helhetssyn 

som omvårdnad kräver.  

 

 … vi har nu en kvinna, en borderline, ni vet hur dom är… 
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… dom där reglerna gäller för alla, man skiljer inte [på patienter], alla 

[patienter] SKA följa samma regler… 

 

Sjuksköterskor beskrev att närstående inte sågs som en självklar resurs i omvårdnadsarbetet. 

Psykiatrins historia angavs som skäl till detta. De beskrev att det fanns vedertagna, osynliga 

och synliga gränser när det gällde synen på närståendes involvering i den psykiatriska vården. 

Närstående ansågs kunna orsaka problem för att de ställde krav och försökte påverka 

patientens vård. Uppfattningen var att detta oftast hade en negativ inverkan. Det var viktigt att 

närstående höll sig inom de osynliga ramar som fanns och inte krävde för mycket. Ibland 

kunde patienter få byta avdelning om det bedömdes att de behövde ha en nära kontakt med 

närstående. De beskrev att det fanns tillfällen då närstående inte var önskvärda alls, oavsett 

om patienten ville det eller inte. Dessa närstående ansågs alltför besvärliga av majoriteten i 

personalgruppen. Sjuksköterskor som inte hade så lång erfarenhet av sluten psykiatrisk vård 

beskrev att kontakter och relationer till närstående var mindre än vad de förväntade sig, 

medan de sjuksköterskor som arbetat längre beskrev att kontakten med närstående hade ökat 

med tiden. 

 

 … anhöriga och närstående upplevs ju ofta som problem också, 

 det kan ju bli problem också, ett stort hinder…för att dom bryr 

 sig och ställer krav och påverkar på olika vis… 

 

… om det finns dom [patienter] som behöver och vill ha en väldigt nära kontakt 

med anhöriga. Då får man ju göra en åtgärd. Man måste ju alltid tänka ur 

omvårdnadsperspektiv. Då får patienten flytta i så fall. Det har vi gjort om det 

är viktigt för omvårdnaden… oftast blir dom ju dock kvar… 

 

Sjuksköterskor önskade att närstående blev en naturligare del av vården, som ett led i att 

försöka ha ett helhetsperspektiv i omvårdnadsarbetet. Detta diskuterades i personalgruppen 

ibland. Det var dock svårt att förändra. Några sjuksköterskor tog egna initiativ, men de var 

medvetna om att de var ganska ensamma om detta. De försökte etablera och skapa relation till 

närstående då de ansåg att det var viktigt att dels ta del av de närståendes information om 

patienten, men också för att hjälpa patienten att vårda relationen till de närstående. 

Relationerna till närstående förändrades ofta i samband med patientens psykiska försämring. 

Sjuksköterskor reflekterade över att närstående hade ett eget lidande och de ville försöka 

skapa förtroende och trygghet för dem också. De använde olika sätt att försöka närma sig 

närstående. Ett sätt var att ta vara på tiden då de närstående besökte patienten och berätta för 

de närstående att de fanns till även för dem. Ofta bjöds närstående in till samverkansträffar 

eller så kallade vårdmöten, men den naturliga kontakten däremellan var inte självklar. Även 
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när patienter uttryckt önskan om att närstående inte skulle få ta del av någon information 

rörande dem och deras vård, så försökte sjuksköterskor skapa relationer till närstående.  

 

 … mitt eget initiativ, försöker ju ofta, i alla fall när en patient kommer 

 in som ny att prata med närstående och höra hur det sett ut hemma… 

 

 … man behöver ju inte lämna ut nåt om patienten, ibland är det ju så 

 att anhöriga vill liksom prata om SINA känslor. Lyssna är inte  

 sekretessbelagt…man kan ha en dialog utan att bryta sekretessen… 

 

Fostra patienter och odla gemenskap 

Detta tema bildades av kategorierna: Att det finns tid för omvårdnad men den används till 

annat och att tyst se makt utövas för att solidaritet och gemenskap värderas högt. Det fanns 

normer och värderingar som styrde förhållningssättet till patienter som stod i motsats till 

sjuksköterskornas egna normer och värderingar. Patienterna skulle fostras genom olika regler 

och förhållningssätt som fanns i vårdkulturen. Relationer personalen emellan odlades både 

under arbetstid och på fritiden. Det verkade vara viktigare att vara goda vänner än att våga ta 

ett personligt ansvar för att påverka de regler och de förhållningssätt som sjuksköterskor 

upplevde fanns för att visa att personal hade makt över patienter. Atmosfären präglades av 

tyst accepterande av den rådande kulturen.  

Att det finns tid för omvårdnad men den används till annat  

Sjuksköterskor beskrev att det fanns tid för omvårdnadsarbete men att de ändå inte hann med 

det som borde göras. De som tidigare arbetat på andra arbetsplatser inom vårdområdet 

beskrev att de upplevde kulturen som långsam. Även sjuksköterskor som arbetat enbart inom 

psykiatrisk slutenvård beskrev att det fanns så mycket tid att omvårdnadsåtgärder sköts på 

framtiden för att det fanns tid och möjlighet att göra så. Patienter som ville ha tid med 

sjuksköterskor, när det fanns tid, hänvisades ofta ändå till ett senare tillfälle. Det blev lätt så 

att alla litade på att någon annan skulle göra arbetet, men i slutändan blev ingenting gjort. 

Sjuksköterskor kunde vara ansvariga för patienters medicinering hela dagen, inte bara att ge 

patienter, utan även ordna eventuella ändringar eller nya ordinationer. Dessa tillfällen 

benämndes att ha ”medicintur”. Under dessa arbetspass fanns det lite tid till nära 

patientarbete. Då kunde arbetet vara stressigt och det blev svårt att planera för och avsätta tid 

för till exempel samtal med patienter. De fick ofta be patienter återkomma med sina frågor 

och då var det svårt att vara så bra kontaktperson de önskade vara för patienter. 

Sjuksköterskor reflekterade över att det var lättare att vara sjuksköterska som bara gör 

punktinsatser för patienter än att ha helhetsansvar. Då blev det mindre stressigt.  
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…” nu måste jag göra det här, det är på mitt ansvar”… jag kan känna att  

 det är mer flytande här, jo men… ”det ska jag göra någon gång” men…jo men,  

 ”det provet skulle vi ha tagit, ja just ja”… det är mycket lättare att det glöms 

 bort här [än på den tidigare arbetsplatsen]. 

 

Sjuksköterskor ansåg att personal skulle kunna vara mer effektiv inom den tid som fanns till 

förfogande. De trodde att patienters vårdtid kunde förkortas om tiden användes till effektiv 

omvårdnad. I rådande system blev patienter lidande. Det fanns heller inte tid till att prata med 

varandra om hur det var på arbetsplatsen i det vardagliga arbetet. Tiden användes till annat. 

Ofta så samtalade personal med varandra om sin fritid och planerade gemensamma 

fritidsaktiviteter även när de befann sig tillsammans med patienter. Sjuksköterskor beskrev att 

de blev frustrerade av att befintlig tid inte användes till omvårdnad och av att de inte hade 

förmåga att påverka detta.   

  

… varför sitter vi och fikar och rapport-tiden flyter ihop [med fikat], så 

 vi sitter mellan två till fyra alltså, så kan man säga till patienterna att vi  

 inte har tid att åka ut med er på en halvtimmas uppdrag eller gå ut och 

 gå för att vi har för mycket att göra… 

 

Att tyst se makt utövas för att solidaritet och gemenskap värderas högt 

Det framkom att det fanns många formella och informella regler som styrde arbetet men att 

sjuksköterskor kände sig maktlösa och utan förmåga göra något vare sig individuellt eller som 

grupp på den avdelning de arbetade. De försökte, nästan i smyg, att göra det som de 

personligen ansåg vara det bästa i omvårdnadsarbetet. Det fanns också regler som styrde 

personalens förhållningssätt till patienter. Under natten skulle patienter hålla sig inne på sitt 

rum mellan vissa tider, även de som hade svåra symtom på mani eller ångest. Patienter fick 

ofta vänta till tiden för en överenskommelse var rätt. Om en patient frågade fem minuter före 

en tid för ett bestämt möte, så fick patienten tillsägelse att vänta fem minuter, vilket 

sjuksköterskor ansåg vara en regel för att visa personalens makt. Många regler skapade mer 

problem och konflikter med patienter än vad de borde göra, även om de ibland ansåg att 

reglerna var bra. Ofta kunde inte reglerna förklaras för patienter, eftersom de funnits så länge 

att ingen längre visste varför de fanns. Vidare menade sjuksköterskor att regler gjorde att det 

kunde vara bekvämt för personal att arbeta, eftersom regler minskade varje personals eget 

ansvar. Sjuksköterskor upplevde att många av reglerna hade till syfte att visa vem som hade 

makt och detta skapade frustration och förtvivlan på ett personligt plan hos sjuksköterskor. 

När olika regler beskrevs, ställde sjuksköterskor sig själva utanför och beskrev dessa som en 
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betraktare eller observatör, som såg men som upplevde sig maktlösa, utan förmåga att ta ett 

personligt ansvar för att påverka till förändring.  

 

 … jo, för nu har han [patienten] fått bestämma nåt… så där ja, det är väl 

 det lilla man kan göra… 

 

 … makt i nyckeln, makt är tiden och vilken klocka? vi har två eller tre 

 klockor på avdelningen och EN är det som visar rätt tid enligt 

 personalen och det är DEN man går efter… 

 

en sjuksköterska som jobbat längre, ställde frågan förra sommaren: ”Är det 

 regler för patienters bästa eller personalens bästa?” och det var ju så  

 genomskinligt att det var för personalens bästa… 

  

Det framkom i texten att det ofta förekom att det pratades över huvudet på patienter, vilket 

tycktes vara en vedertagen jargong. Ibland pratade personal mer med varandra än med 

patienter, till exempel i dagrummet, för att personal hade så mycket gemensamt förutom 

arbetet. Sjuksköterskor reflekterade över att patienter kunde känna sig utanför om de som 

personal använde sig av den makt som finns i att vara personal. De beskrev att det fanns en 

uttalad och rådande uppfattning om att patienter inte skulle tro att de kunde bestämma. Det 

måste personal göra. Det ansågs att det var tryggt för personal att ha regler att hålla sig till. 

Sjuksköterskor beskrev att de kände sig maktlösa inför dessa normer och värderingar som 

fanns. 

 

 det är en trygghet för personalen med mycket regler, men, det visar att  

 de [personalen] är i en maktposition, för patienterna, att DOM [personalen] 

 har makten… 

 

Sjuksköterskor beskrev en rådande uppfattning om att patienter ska formas och anpassa sig till 

rådande regler. När och om, patienter hade svårt att anpassa sig så tog kontaktpersoner ibland 

över och visade hur patienten måste anpassa sig. Kommunikationen kunde bestå i att ge order 

till patienter att göra vissa saker. Sjuksköterskor reflekterade över att patienter inte fick vara 

delaktiga i sin vård och att patienter inte lyssnades till. De var medvetna men anammade det 

rådande förhållningssättet med inslag av förtvivlan och en känsla av maktlöshet. De ansåg att 

många gånger så var det psykiatrins och avdelningens historia som styrde förhållningssättet 

och de regler som fanns och det var svårt att göra någonting åt, men de försökte hitta egna 

personliga vägar att låta patienter få bestämma och vara lite delaktiga.  

 

 … alla [patienter] har ju olika behov, men det känns som det är en fyrkantig 

 form som man ska pressa ner alla i och formar alla efter den 
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En försiktig optimism andades när sjuksköterskor reflekterade över att det skedde 

förändringar när det gällde regler och förhållningssätt till patienter. Sjuksköterskor som hade 

längre erfarenhet av psykiatrisk slutenvård beskrev oftare än de som hade kortare erfarenhet, 

att regler försvann eller ändrades. Förändringar verkade ta tid, men det fanns en strävan att 

försöka införa en mer individanpassad omvårdnad och ett mera respekterande förhållningssätt, 

även om det inte var lätt. Sjuksköterskor beskrev att förr i tiden var det läkaren som bestämde, 

men nu försökte personal samverka tillsammans med patienter och möta patienter i deras 

aktuella situation.  

 

… vi hade jättemycket regler förut, när jag började här var det regler 

om allt möjligt… 

 

… vi har blivit duktigare på att det här: att se mera ”här och nu” än vad vi 

gjorde tidigare, åh, jag HOPPAS att det ska fortsätta och att det blir så  

att man tänker så… 

 

Sjuksköterskor beskrev att trivsel och solidaritet fanns i arbetsgruppen. Det skapade en 

motsägelsefullhet till bedömningar och reflektioner utifrån sin profession, som de gett uttryck 

för på andra ställen i intervjutexterna. Arbetet organiserades olika på de avdelningar som 

sjuksköterskorna arbetade. På några avdelningar fanns enbart kontaktpersonssystem, på andra 

var vårdlagsutveckling på gång, samtidigt som kontaktpersonssystemet fanns kvar. Oavsett 

hur arbetet organiserades så beskrev samtliga att det fanns en fin gemenskap i den egna 

personalgruppen, relationerna personal emellan var mycket goda. Flera längtade efter att 

komma till arbetet efter en ledig dag, för att få träffa arbetskamrater och de patienter som 

vårdades på avdelningen. Många hade ett socialt liv tillsammans utanför arbetet. De hade 

arbetsplatsträffar, ibland med högljudda diskussioner. Det ansågs som positivt att det var 

”högt till tak” för vad som var tillåtet, trots den tidigare uttalade maktlösheten i andra delar av 

textens kontext. Informanter menade att de allra flesta bland personalen ville göra ett gott 

arbete och att det var viktigt att ta hand om varandra i personalgruppen och vara uppmärksam 

på varandras välbefinnande. Om någon kollega var trött och kanske inte orkade ta hand om en 

”krävande” patient, så tog någon annan över. Sjuksköterskor kunde också fråga varandra eller 

någon annan om råd. Det var inte tabu att fråga om något. Det fanns en stor trygghet i 

personalgruppen. Sjuksköterskor beskrev att de blivit väl omhändertagna av personalgruppen 

när de var nya inom psykiatrisk verksamhet. Personalen hade verkligen välkomnat dem till 

avdelningen och in i gemenskapen. Det fanns öppenhet i sättet att våga lyfta olika frågor 

vilket var annorlunda i jämförelse med tidigare erfarenheter inom vårdområdet.  
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 … många starka viljor, det är positivt i den bemärkelsen att alla vågar 

 säga sitt… 

 

 … hur vi jobbar, vår inställning… hur vi är mot varandra…det är ganska öppet. 

 Det måste jag säga, jag upplever det mer öppet än jag gjort på medicinsidan… 

 

Ibland hamnade sjuksköterskor och övrig personal i situationer där de var tvungna att 

acceptera beslut som de inte kunde påverka. Då stärktes gemenskapen ytterligare i 

arbetsgruppen. De pratade med varandra och stöttade varandra. Om det påverkade hela 

arbetsgruppen så upplevde sjuksköterskor att arbetsgruppen fick ett ännu tydligare gemensamt 

mål att klara av tillsammans. Informanter beskrev att när de kände maktlöshet i olika 

situationer som berörde arbetet, så blev arbetskamraterna oerhört viktiga. 

 

…  vissa gånger kan det vara så att man känner maktlöshet, för ibland är det ju 

så att vissa saker kan vi inte bestämma… då blir det: ”vi måste 

 ta det här, VI måste göra det här fast vi inte vill och känner att det är 

 hur jäkla tokigt… 

 

… en gång hade vi en patient… det var inte riktigt rätt va… då var det 

maktlösheten, men då blev det att: jo men det här, det fixar vi tillsammans… 

 

Ett positivt förhållande och relation till närmsta chef minskade till viss del sjuksköterskors 

upplevelser av att känna sig frustrerade, maktlösa och förtvivlade. Sjuksköterskor underströk 

betydelsen av chefens roll när det handlade om att få stöd vid till exempel 

omvårdnadsutveckling. Det var mycket viktigt att chefen var bra på att kommunicera och 

tydlig i sitt sätt att stötta idéer, som enskilda personer kom med. Det var vikigt att chefen 

ansåg att personal skulle vara delaktiga, få förtroende och ta ansvar i sitt arbete. De menade 

att chefen hade betydelse för vårdkulturen på avdelningen. Flera hade varit med om att ha haft 

chefer som bidragit till sämre arbetsmiljö. De jämförde olika chefer de haft genom åren när de 

reflekterade över hur de kunnat bedriva utvecklingsarbete och hur de haft det tillsammans i 

arbetsgruppen. 

  

 … just nu har vi en sån där chef som, hon berättar och vill förmedla, och  

vill ha oss delaktiga. Det har hon slängt ut för längesen: ”det är min önskan, ta 

och diskutera det” och så fortsätter hon jobba åt det hållet… hon är en sån där 

som säger och processar… 

 

 … tiden med den gamla chefen, det var så mörkt och trist kändes det, det  

 var ju riktigt tråkigt och det är klart att det blir tråkigt på avdelningen  

 också och det kändes ju ut i fingerspetsarna… 
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva legitimerade sjuksköterskors upplevelser av 

vårdkultur i sluten psykiatrisk vård och hur de påverkas av den. Tolv legitimerade 

sjusköterskor intervjuades enskilt av båda författarna. Den utskrivna texten analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

I resultatet av detta arbete framkom att sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård upplevde 

att de i den rådande vårdkulturen på sin avdelning befann sig inom osynliga gränser i sitt 

professionella omvårdnadsarbete. En förklaring till detta kan vara att legitimerade 

sjuksköterskor är en förhållandevis ny profession i Sverige i allmänhet och inom psykiatrin i 

synnerhet. Sjuksköterskans identitet idag har sitt gemensamma ursprung i den historiska 

utvecklingen (Öhlén & Segesten, 1998). Under 1970-talet hade sjuksköterskeyrket låg status 

och litet eller inget engagemang fanns i sjuksköterskors individuella utveckling och 

professionella identitet. Författarna påpekar att detta står i kontrast till idag då det finns 

medvetenhet om betydelsen av att stärka sjuksköterskors professionella identitet. 

  

Framväxten av professionen legitimerad sjuksköterska har tagit tid i takt med att omvårdnad 

utvecklats från en praktisk verksamhet till en institutionaliserad utbildning och därifrån vidare 

till forskning och teoribildning (Sarvimäki & Lützén, 2004). Enligt Jonnergård, Funck och 

Wolmesjö (2009, s. 3) är det under senare år som yrkesgruppen legitimerade sjuksköterskor 

börjat göra anspråk på att kallas en profession, efter att utbildningen flyttat från specialskolor 

till universitet. Därmed har ämnet omvårdnad, också kallad vårdvetenskap, etablerats som 

forskningsämne och utbildningen bygger med detta på vetenskaplig grund. En aspekt i ett 

yrkes professionalisering är enligt Jonnergård et al. (2009, s. 3) att det finns autonomi och 

självkontroll inom professionen, att bara professionella har kompetens att fatta beslut i olika 

arbetssituationer och att bara professionella kan bedöma andra professionella.  

 

Utbildningen ska resultera i att professionen har ensamrätt över vissa arbetsuppgifter. Bland 

en professions medlemmar utvecklas moraliska regler eller en professionell kod om vad 

professionen är. Denna kod kan ses som en allmän förteckning över vilken service som 

företrädare för den professionen kan erbjuda (Jonnergård et al., 2009, s. 4). Dock tycks 

Jonnergårds et al. (2004) beskrivning av professionalisering, enligt resultatet i denna studie, 

ännu vara svårt för legitimerade sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård. För legitimerade 
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sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård finns 

kompetensbeskrivning (PRF & SSF, 2008) som tydliggör psykiatrisjuksköterskors 

kompetens. Den är också menad att vara ett stöd för den enskilda psykiatrisjuksköterskan. 

 

Enligt Hall (2005) kämpar alla professioner inom vårdområdet för att definiera sin identitet 

och sina gränser; sin nisch och sin roll i patienters vård. Detta leder till att medlemmar inom 

varje profession, arbetar för att få gemensamma upplevelser, värderingar, 

problemlösningsmetoder och ett gemensamt språk. Daiski (2004) beskriver att sjuksköterskor 

begränsas professionellt av att vara medlem av en kvinnlig yrkeskategori. Detta gör det 

svårare att definiera professionella gränser. De intervjuade sjuksköterskorna i denna studie 

identifierade sig sällan som en professionell grupp av legitimerade sjuksköterskor. 

Intervjutexten avslöjar att de oftast identifierade sig som ”personal”, vilket inkluderade de 

skötare som var anställda på avdelningen. 

 

Vi vill poängtera att det inte bara är teoretisk utbildning som ger kunskap och leder till 

professionell identitet. Det är också enligt Hall (2005) och Mooney (2007) en samtidig 

socialiseringsprocess in i yrket. Den pågår parallellt under hela utbildningstiden och fortsätter 

därefter, när det självständiga arbetet som sjuksköterska tar vid. I vårt resultat beskrev 

sjuksköterskor med erfarenhet från andra vårdområden att de på tidigare arbetsplatser hade 

känt sig som sjuksköterskor med kompetens. De hade fått ta ansvar och blivit litade på av 

övrig personal. Deras tidigare erfarenheter stämmer överens med Öhléns och Segestens studie 

(1998) där sjuksköterskor beskriver den professionella identiteten som att ha erfarenhet och 

att ha en känsla av att vara sjuksköterska.  

 

Genom att få den formella kompetens som sjuksköterskeyrket kräver och den 

socialiseringsprocess som pågår samtidigt så professionaliseras varje sjuksköterska (Hall 

2005). I vårt resultat framkom att när sjuksköterskor började arbeta i sluten psykiatrisk vård så 

hade de visats runt och fått veta hur de skulle arbeta, men när de kom med idéer, så mötte de 

motstånd från övrig personal. Resultatet stärks av Hall (2005) som menar att när 

sjuksköterskor är färdiga med sin utbildning och börjar arbeta så är de initialt övertygade om 

att de har förmåga och kvalifikationer att förändra rutiner. Dock visar resultatet i Halls studie 

(2005) att de nyss utbildade sjuksköterskorna då inte får någon uppmuntran av övrig personal 

eller chefer. Denna socialiseringsprocess, där sjuksköterskor erbjöds ett vänligt och 

orienterande mottagande, men mötte motstånd när de i början uttryckte idéer, kan vara 
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ytterligare en förklaring till att sjuksköterskor i denna studie upplevde att de befann sig inom 

osynliga gränser 

 

Svedberg, (2002, s. 92-116) ger en historisk återblick på sjuksköterskors förhållandevis korta 

historia av att vara en naturlig yrkeskategori inom den psykiatriska vården. I början fanns, 

endast manlig personal som saknade utbildning. Företrädare för psykiatrin såg det därför 

naturligt att sträva efter lasarettsutbildad personal. Läkare ansåg att det behövdes 

sjuksköterskor på ledande befattningar, på sinnessjukhusen, för somatiska behandlingar. 

Sjuksköterskor behövdes också för att de var kvinnor, vilka ansågs ha en lugnande inverkan 

på manliga patienter och större fallenhet än män att vårda och beskydda sjuka människor. 

Omvårdnad definierades därmed som kvinnors rättmätiga egendom eftersom kvinnor hade en 

moderlig instinkt. Rekryteringen av kvinnliga sjuksköterskor på 20-talet försvårades för att 

relationerna till de hospitalutbildade skötarna ansågs problematisk. Manliga skötare ville inte 

ha kvinnliga sjuksköterskor som överordnade och sjuksköterskeyrket var stängt för män ända 

fram till 1958. Dessa historiska rötter, med frånvaro av sjuksköterskor och kvinnor inom 

psykiatrin och att män inte har kunnat utbilda sig till professionen legitimerade sjuksköterskor 

antar vi ytterligare kan förklara en del av vårt resultat, där de intervjuade sjuksköterskorna i 

sin yrkesutövning befann sig inom osynliga gränser, som gjorde att de kände sig frustrerade 

och maktlösa.  

 

Känslan av maktlöshet, som framkom i resultatet av detta arbete kan ha ytterligare 

förklaringar som relateras till omvårdnad, sjuksköterskeprofession, kön och makt. Omvårdnad 

har utvecklats i ett hierarkiskt system: På Florence Nightingales tid var underkastelse 

förväntad, uppmuntrad och till och med ett krav för sjuksköterskor. Omvårdnad fortsätter 

därför att vara hierarkiskt till sin natur enligt Johnson (2009). Forskare har jämfört 

sjuksköterskeprofessionen med Freires teori från 70-talet om förtryckta gruppers beteenden 

och menar att sjuksköterskor tillhör en förtryckt grupp (Torres, 1981; Roberts, 1983; Daiski, 

2004). Sjuksköterskor kan också ses som dubbelt förtryckta i och med att de socialiseras både 

som sjuksköterskor och kvinnor (Roberts, DeMarco, Griffin, 2009). Enligt Heikkinen et al. 

(2000) betraktas sjuksköterskeyrket som ett typiskt kvinnligt yrke, och yrkets historiska 

ursprung har fortsatt inflytande på dagens syn på professionen.  

 

De legitimerade sjuksköterskor vi intervjuat upplevde att deras arbetsuppgifter var desamma 

som skötarnas, med det enda undantaget att administrera läkemedel. De upplevde att deras 
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omvårdnadskompetens inte hade något värde och inte kunde utvecklas i rådande 

avdelningskultur. Detta resultat stöds av Heikkinen et al. (2000) vars studie visar att 

professionaliseringen av yrket har medfört högre krav och mer ansvarstagande för 

sjuksköterskor, men lönen och statusen har inte utvecklats i samma takt, vilket medför att 

sjuksköterskor inte känner sig värdefulla trots sina insatser. I denna studie var sex av de 12 

intervjuade sjuksköterskorna män, vilket försiktigt kan tolkas i detta begränsade material som 

att det var professionen sjuksköterska, snarare än kön, som gjorde det svårt att få utrymme för 

den omvårdnadskompetens de hade. 

 

I resultatet av denna studie framgick att sjuksköterskor trots allt anpassade sig och vande sig 

vid den rådande vårdkulturen med dess vårdmiljö och atmosfär på den avdelning där de 

arbetade. Detta tycks inte vara unikt för psykiatrisk verksamhet. Blivande sjuksköterskor 

intervjuades vid flera tillfällen under tre år i Randles (2003) studie. Resultatet visar att i slutet 

av dessa tre år, från att ha varit chockade och oroliga av de erfarenheter de haft under sin 

verksamhetsförlagda utbildning, så blir de tysta och vill inte längre kännas vid de 

beskrivningar som de lämnat i de första intervjuerna. Enligt författaren genomsyras 

sjusköterskestudenternas berättelser av hur de upplevt sig förtryckta av andra sjuksköterskor. 

De beskrev att de fick lägre självkänsla och blev tysta. De assimilerade samma taktik som de 

mötts av för att klara av sina arbetsdagar, vilket verkade vara det enda möjliga för att kunna 

fortsätta.  

 

De intervjuade sjuksköterskorna uttryckte att de ville ha en helhetssyn på patienter och 

helhetsperspektiv på omvårdnadsarbete. Det innebar bland annat att de önskade att närstående 

blev en naturlig del av vården. I Hallams studie (2007) menar anhöriga att personal gömmer 

sig bakom ursäkter som patientens rätt och sekretess för att exkludera närståendes 

engagemang i vården. Sett ur personalperspektiv, menar professionell personal, i en annan 

studie från sluten psykiatrisk vård, att närståendes engagemang ofta saknas (Wilkinson & 

McAndrew, 2008). I Winefield och Burnetts studie (1996) uppger närstående till patienter i 

sluten psykiatrisk vård att de främst önskar att professionell personal lyssnar till dem som 

närstående, att de får stöd och att de involveras i vårdplanering för patienten. Personal inom 

psykiatrisk verksamhet anser att det är svårt att involvera familjer i den psykiatriska vården 

(Sjöblom, Pejlert & Asplund, 2004). Familj och patient har sällan samma åsikt om patientens 

vård. Det framgår också i samma studie att familjers involvering i vården kan upplevas som 

en börda för personal. Patienters rätt till information kan enligt Winefield & Burnett (1996) 
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skapa konflikt och frustration bland personal när personal sinsemellan har olika åsikter om 

vilken information som ska ges. Gällande sekretessbestämmelser upplevs av närstående som 

ett hinder, vid de tillfällen när patienten inte vill att närstående ska få information eller vara 

involverade. 

 

Helhetsperspektivet tycktes svårt att uppnå i rådande vårdkultur. Av resultaten i denna studie 

framgår att både patienter och närstående ibland inte bemöttes väl. Edvardssons (2005, s. 50-

51) resultat visar att patienters upplevelse av atmosfär på en avdelning kan orsaka 

smärtsamma upplevelser som patienter har svårt att glömma och komma över. Författaren 

beskriver att avdelningar kan ha en lättsam atmosfär, där patienter kan vara sig själva, utan att 

fråntas sina kontakter och vanor i den främmande miljö som en vårdavdelning är. I resultatet 

av denna studie framgår det paradoxala att sjuksköterskor ansåg att patienter och närstående 

ibland bemöttes illa, men ändå betonade de att atmosfären som rådde mellan personalen var 

lättsam; det var högt i tak i diskussionerna. Denna atmosfär tycktes dock inte omfatta 

patienter och närstående i samma grad. Vi antar därför att de sjuksköterskor vi intervjuat, 

hade anpassat sig till den kultur som rådde på avdelningen, men när de fick tillfälle och 

möjlighet i intervjusituationen att reflektera, så kunde de uttrycka sina upplevelser av att vara 

maktlösa och hjälplösa inom de gränser som de upplevde existerade för deras profession. I 

intervjusammanhanget kunde de se patienters och anhörigas situation med andra ögon. 

 

I resultatet av vår studie framkom att sjuksköterskor reflekterade hur arbetstiden användes. 

Den användes inte alltid till omvårdnadsarbete och ändå hade de inte tid att prata med 

varandra om hur det var på arbetsplatsen, men tid till att planera gemensamma 

fritidsaktiviteter. Om patienter upplever att personalen är upptagen så blir det ett hinder för 

dem att göra sin röst hörd. enligt Baker, Grime, Mantala, & Pollock (2004). I en sådan 

atmosfär blir patienter osäkra och tvivlar på att den oro de känner och de frågor de har, är 

viktiga. De kan därför inte göra anspråk på personals tid och uppmärksamhet enligt Baker et 

al.(2004). De sjuksköterskor vi intervjuat ansåg att patienter blev lidande, deras behov och 

omvårdnad sköts på framtiden. Vårdtider hade kunnat förkortas om tiden använts till mer 

effektiv omvårdnad. 

 

 Daiski (2004) beskriver att när sjuksköterskor arbetar tillsammans med andra yrkeskategorier 

så hyllar sjuksköterskor teamets värderingar och regler och för inte fram patienters önskningar 

om de inte är desamma som teamets önskan. Sjuksköterskor i den studien upplever att 
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samarbetet ökar över tid i teamet, vilket är utvecklande och positivt. Enligt Daiski (2004) 

leder dock inte detta till ökad omvårdnadskvalitet, då sjuksköterskor misslyckas med att vara 

patientens språkrör. En ytterligare aspekt kan enligt Fulton (1997) vara, att sjuksköterskor kan 

vara rädda för konceptet ”patient och klient empowerment”. Sjuksköterskor säger nej utan 

giltigt skäl till patienter som vill vara med och påverka den vård de får, bara för att de har 

makt att göra det, vilket enligt Fulton (1997) har sitt ursprung i sjusköterskors rädsla.  

 

I resultatet av denna studie beskrev sjuksköterskor att det fanns många formella och 

informella regler som styrde arbetet. Dessa regler gjorde dem maktlösa och oförmögna att 

göra något annat än acceptera rådande system, trots att de insåg att regler gav personal makt, 

minskade personals ansvar och underlättade personalens arbete. Lilja och Hellzén (2007) 

visar att personal misslyckas med att se varje patient som en unik person och försöker istället 

forma en person som ska passa in i personalens generaliserade bild av en psykiatrisk patient. 

De regler som fanns på avdelningarna där sjuksköterskorna arbetade blev som en manual att 

hålla sig till, oavsett om det gällde förhållningssätt till patienter eller vilken klocka som visade 

rätt tid. Detta resultat styrks av Mooney (2007) som beskriver att när sjuksköterskor arbetat i 

cirka ett år så uppgav de att de anpassat sig till avdelningens regler och rutiner. Kunskap och 

kännedom om avdelningens rutiner gjorde deras liv som legitimerade sjuksköterskor enklare. 

De hade försökt i början av sin sjuksköterskekarriär att föreslå förändringar men insåg att 

avdelningars ritualer och rutiner var skrivna i sten och kunde inte ändras, och de fick inte stöd 

av några kollegor eller chefer. De blev frustrerade och desillusionerade av den rituella 

praxisen och oviljan hos andra att förändras och det var svårt att ta till sig avdelningars regler 

och rutiner. Hunt (2004) beskriver att i klinisk verksamhet finns två olika sorters områden av 

värderingar. Det första, som är den officiella, baseras sig på politik, verksamhetsmål och 

andra viktiga styrdokument. Det andra området är outsagt, underförstått och helt tyst, men 

känt av dem som exponeras för dem. Sjuksköterskor lär sig enligt Hunt (2004) snabbt att 

anpassa sig så de kan spela det spel som krävs i organisationen.  

 

Vårt resultat visade att sjuksköterskor upplevde sig vara professionellt begränsade, maktlösa 

och frustrerade, men trots detta, så beskrivs arbetsplatserna som genomsyrade av goda 

relationer arbetskamrater emellan. Detta, till synes paradoxala resultat, kan förstås utifrån 

Hörbergs (2008, s.118) beskrivning av vårdare, som arbetar tätt tillsammans i rättspsykiatrisk 

vård. Deras relationer vårdare emellan är av stor betydelse och de stödjer varandra även 

privat. När dessa vårdare reflekterar över att patienter bemöts ovärdigt så försöker de förstå 
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och finna en rimlig förklaring till kollegors agerande. Solidaritet vårdare emellan väger tyngre 

än att skydda patienter från ovärdigt bemötande. Valentines (1995) studie visar att undvikande 

används s av sjuksköterskor, som ett sätt att hantera konflikter. Det förebygger att relationer 

förstörs eller tillfälligt avbryts och relationer är viktigare än att lösa en konflikt. 

Sjuksköterskor i Valentines (1995) studie berättar att om man inte kommer överens så träffas 

man efter arbetstid och gör något socialt tillsammans, för att lära känna varandra som vänner i 

stället.  

 

Enarsson, Sandman och Hellzén (2008) finner att personal börjar reflektera över sitt eget och 

kollegors förhållningssätt och syn på patienter då de upptäcker att alla inte följer samma 

regler och förhållningssätt. Personal kan vid sådana tillfällen uppleva sig övergivna av sina 

kollegor då de inte följer regler och förhållningssätt som tillvaratar patienters rättigheter. De 

upplever skam och skuld över att kollegor fortsätter med ett förhållningssätt som inte 

tillvaratar patienters rättigheter. Hörberg (2008) beskriver att vårdare inom rättspsykiatrisk 

vård ser oförrätter både i sitt eget och andra vårdares agerande, men att de undviker att ”hänga 

ut” kollegor. Detta kan vara ytterligare en förklaring till det paradoxala resultatet i denna 

studie, där sjuksköterskor å ena sidan hade lagt märke till att patienter drabbades av oförrätter 

men å andra sidan gjorde de ingenting. Enligt Hörberg (s. 97) så skapas därmed en mörk 

hemlighet som alla delar vilket också stärker sammanhållningen. För sjuksköterskor finns en 

gemensam och internationell, etisk kod: ICN:s (SSF, 2007) etiska kod för sjuksköterskor som 

sjuksköterskor kan använda individuellt som stöd för sina reflektioner. Den kan också 

användas för att hålla den etiska diskussionen levande bland sjuksköterskor på en avdelning. 

 

Självsäkerhet och konfrontation anses enligt Valentine (1995) som en antites till 

omvårdnad/vårdande. Vívar (2006) bidrar med ytterligare kunskap om legitimerade 

sjuksköterskor undvikande av konflikter. Hon menar att sjuksköterskor är rädda för 

konsekvenserna av vad som händer om de avslöjar problem i arbetsgruppen. Situationen kan 

förvärras om de uttrycker sina känslor och därför förnekar de problem existerar på deras 

avdelning. Erfarna sjuksköterskor kan också vara medvetna om att det tar lång tid och mycket 

energi att lösa konflikter och de vill hellre använda tiden till omvårdnadsarbete. 

Sjuksköterskor lär sig omedvetet enligt Duddle och Boughton (2007) att observera sina 

kollegor för att undvika konflikter. De lär sig känna av atmosfären som ett effektivt sätt att 

undvika konflikter. Vissa beteenden blir accepterade i arbetslivet därför att de lärs ut, 
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socialiseringsprocessen tillåter att beteenden konserveras och att de förs vidare till nybörjare, 

på detta sätt blir de en del av professionens kultur.  

 

Resultatet i vår studie visade att sjuksköterskor ansåg att chefen hade betydelse för rådande 

vårdkultur och omvårdnadens utveckling på avdelningen. Att känna sig säker, trygg och få 

stöd i sin yrkesroll kräver enligt Mooney (2007) att det finns en chef som understödjer en 

sådan kultur där patienternas vård står i fokus och där alla i personalen trots olika 

professioners kompetens anses jämlika som personer, och kan bidra till god vård och en bra 

arbetsplats.  

 

Metoddiskussion  

Vi har i analysarbetet inspirerats av Graneheim och Lundman (2004). Vi har försökt beskriva 

alla steg i analysen och under arbetets gång haft dels vår handledare att tillgå som stöd och 

även våra studiekamrater. Vi har intervjuat sjuksköterskor på två kliniker där vi inte arbetar, 

eftersom vi anser att den dagliga kollegiala arbetsgemenskapen inte är en bra grund för 

datainsamling som avser gällande vårdkultur. Detta anser vi stärker trovärdigheten. Trots att 

vi fick deltagare från färre kliniker än vi önskat så blev antalet deltagare större än vi förväntat 

vilket gav oss möjlighet till ett rikt material. Intervjuerna har genomförts av oss bägge 

samtidigt varje gång, en av oss har varit huvudansvarig för intervjun, den andra har observerat 

och då haft möjlighet att följa upp med frågor. Vi har styrkt resultatets brödtexter med citat 

från intervjuer. För att säkerställa trovärdigheten ytterligare i studien har vi under 

analysarbetet gått tillbaka till ursprungstexten vilket behövs enligt Downe-Wamboldt (1992) 

och Graneheim & Lundman (2004). 

Vår förförståelse för ämnet grundar sig dels på vårt eget arbete som legitimerade 

sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård, dels på de studier vi tagit del av för att själva få 

kunskap om vad vårdkultur är. Vår förförståelse från vår arbetslivserfarenhet inom samma 

område som informanternas skulle ha kunnat påverka vår objektivitet, framför allt i 

intervjusituationen, men vi har noggrant reflekterat över detta och förberett intervjuerna 

noggrant och givit akt på varandra. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s.173) så 

ska forskaren alltid vara forskare oavsett annan identitet, som exempelvis sjuksköterska. Att å 

ena sidan undanhålla sin profession från informanter kan göra att de är mer detaljerade när de 

beskriver sina upplevelser, samtidigt kan de å andra sidan känna sig säkrare när forskaren har 
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professionell kunskap och kommer från ”insidan”. Informanter kan då uppleva att forskaren 

verkligen förstår vad de talar om (Dahlberg et al., 2008, s. 173).  

Vid en forskningsintervju är forskaren inte intresserad av informantens hela livsvärld utan 

bara av ett speciellt fenomen, och forskaren delar inte heller med sig av sina egna åsikter om 

fenomenet som de skulle göra i en vardaglig dialog med till exempel kollegor. Forskaren är 

den som upprätthåller initiativet och kontrollerar intervjun (Dahlberg et al., 2008, s.187-188). 

Det innebär att det finns en naturlig ojämnlikhet mellan forskare och informant som kan 

påverka intervjusituation och därmed resultatet.   

Vid kvantitativa studier talas det om begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

men i kvalitativa studier, som denna, talas det om begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet i stället. Om fynden representerar verkligheten anses giltighet finnas, vilket 

bland annat kan verifieras med hjälp av experter inom området. Val av deltagare har betydelse 

för giltigheten, en grupp med variationer är önskvärd, då kvalitativ innehållsanalys strävar 

efter att beskriva just detta. Noggrann beskrivning av urval och analys är en väg att ge läsaren 

möjlighet att bedöma giltighet, ett annat att styrka brödtext med citat från intervjuer. 

Tillförlitligheten i resultatet ökar också när författarna genomför analysen gemensamt. Vidare 

bedöms också överförbarhet, i vilken utsträckning studien kan överföras till andra grupper 

eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Enligt Holloway och Wheeler 

(2002, s.255) så innebär överförbarhet att resultatet kan överföras till en liknande situation 

eller deltagare i liknande situation. Vi anser att vårt resultat är överförbart på sjuksköterskor 

som arbetar i sluten psykiatrisk vård. 

 

Slutsats  

Av resultaten framgår att sjuksköterskor i sluten psykiatrisk vård kände sig professionellt 

begränsade, när de inte kunde tillämpa ett respekterande förhållningssätt med individanpassad 

omvårdnad med en helhetssyn på patienter i den kultur, som var rådande på avdelningen. 

Utifrån detta tycks det nödvändigt att skapa forum, där avdelningarnas grundvärderingar 

diskuteras, helst tills all personal är överens. Enligt Lindström (1995) så är en nödvändig 

förutsättning för helhetssyn i vården en levande kultur med ett gemensamt tankemönster. 

Förutom kunskap, värderingar och upplevelser så är det tankemönster som skapar mening i en 

vårdkultur. I en levande vårdkultur så skapar sjuksköterskor detta tankemönster om och om 
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igen och för att processen ska ske så måste sjuksköterskor ständigt individualisera sina 

tankemönster och välja sin egen verklighet.  

 

Sjuksköterskor i sluten psykiatrisk vård skulle ha nytta av professionell och regelbunden 

omvårdnadshandledning för att reflektera över förhållningssätt, egna reaktioner och för att 

stärka sjuksköterskor som grupp i sin profession. Det skulle också bli ett stöd för hanterande 

av eventuella konflikter som troligen blir nödvändiga att ta, om gamla regler och mönster 

inom personalkollektivet ska kunna brytas. Enligt Öhrling (2000, s. 65) så skapar handledning 

ett rum för lärande, med reflektioner. Det är nödvändigt att verksamheters ledning stöder 

professionell handledning, vidareutbildning, omvårdnadsforskning och professionell 

utveckling av sjuksköterskor inom den psykiatriska vården.  



27 

 

 

Referenser  

 

Baker, E., Grime, J., Mantala, K., & Pollock, K. (2004). Meeting the information needs of 

psychiatric inpatients: Staff and patient perspectives. Journal of Mental Health, 13, (4), 389-

401. 

 

Björkdahl, A., Duxbury, J.A., Johnson, S. (2006). Ward atmosphere. I D. Richter & R. 

Whittington (Eds.), Violence in mental health settings (s. 273-291). New York: Springer. 

 

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M., (2008). Reflective lifeworld research. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Daiski, I. (2004). Changing nurses‟ dis-empowering relationship patterns. Journal of 

Advanced Nursing. 48, (1), 43-50. 

 

Davies, H.T.O., Nutley, S.M., & Mannion, R. (2000). Organisational culture and quality of 

health care. Quality in Health Care, 9, 111-119. 

 

Downe-Wamboldt, B., (1992). Content analysis: method, applications and issues. Health 

Care for Women International, 13, 213-321. 

 

Duddle, M., & Boughton, M. (2007). Intraprofessional relations in nursing. Journal of 

Advanced Nursing, 59, (1), 29-37. 

 

Edvardsson, D. (2005). Atmosphere in care settings. Towards a broader understanding of the 

phenomen (Doktorsavhandling). Umeå: Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. 

 

Enarsson, P., Sandman, P-O., & Hellzén, O. (2008). “Being good or evil”: Applying a 

common staff approach when caring for patients with psychiatric disease. International 

Journal of Qualitative Studies of Health and Well-being, 3, 219-229.  

 

Fulton, Y.  (1997). Nurses´ views on empowerment a critical social theory perspective. 

Journal of Advanced Nursing, 26, 529-536. 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. 

 

Hall, P. (2005). Interprofessional teamwork: Professional cultures as barriers. Journal of 

interprofessional care, 19, (2), 188-196.  

 

Hallam, L. (2007). How involuntary commitment impacts on the burden of care of the family. 

International Journal of Mental Health Nursing, 16, 247-256. 

 

Heikkinen, A., Lemonidou, C., Petsios, K., Sala, R., Barazzetti, G., Radaelli, S., & Leino-

Kilpi, H. (2006). Ethical codes in nursing practice: the viewpoint of Finnish, Greek and Italian 

nurses. Journal of Advanced Nursing, 55, (3), 310–319. 

 



28 

 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative research in Nursing. Oxford: Blackwell 

sciences. 

 

HSL (lag 1982:763). Fulltext: 

http://www.socialstyrelsen.se/AZ/regelverk/lagar_och_forordningar/ 081205 kl.19.30 

 

Hunt, G. (2004). The ethics of silence. Nursing Ethics, 11, (2), 108-109. 

 

Höglund, B. (2001). Ute och inne. Kritisk dialog mellan personalkollektiv inom psykiatrin 

(Doktorsavhandling). Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 

 

Hörberg, U. (2008). Att vårdas eller fostras (Doktorsavhandling). Växjö: Institutionen för 

vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö university press.  

 

Johnson, S.L. (2009). International perspectives on workplace bullying among nurses: A 

review.  International nursing review, 56, 34-40.  

 

Jonnergård, K., Funck, K., & Wolmesjö, M. (2009). Professionell autonomi som risk och 

möjlighet. I K, Jonnergård., K. Funck & M. Wolmesjö (red.), När den professionella 

autonomin bli ett problem (s.1-5).  Växjö: Växjö university press. 

 

Leininger, M.M. (1991). Culture care: diversity and university: A Theory of Nursing. New 

York: National League for Nursing Press. 

 
Lilja, L.,  & Hellzén, O. (2007). Disconfirmed in one‟s otherness: A comparison between the nurse‟s 

view of the patient‟s past, present and future and the patient‟s own view of the past, present and future. 
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2, 131-143. 

 

Lindström, U.Å., (1995). The professional paradigm of qualified psychiatric nurses. Journal 

of Advanced Nursing, 22, 665-662. 

 

Lok, P., & Crawford, J. (2001). Antecedents of organizational commitment and the mediating 

role of job satisfaction. Journal of Mangagerial Psychology, 16, (8), 594-613. 

 

LPT (lag 1991:1128). Fulltext: 

http://www.socialstyrelsen.se/AZ/regelverk/lagar_och_forordningar/ 081205 kl.19.15 

 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. 

Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård (s. 159-172). Lund: Studentlitteratur. 

 

Mooney, M. (2007). Professional socialization: The key to survival as a newly qualified 

nurse. International Journal of Nursing Practice, 13, 75-80. 

 

Nationalencyklopedin. (2008). http://www.ne.se/artikel/O220267/O220267 081211 kl.11.12 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/AZ/regelverk/lagar_och_forordningar
http://www.socialstyrelsen.se/AZ/regelverk/lagar_och_forordningar
http://www.ne.se/artikel/O220267/O220267


29 

 

PRF & SSF. (2008) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård. Stockholm: PRF och SSF 

Fulltext: http://www.psykriks.se/psykiatri_tillwebb.pdf 090526 kl.11.10 

 

Randle, J. (2003). Bullying in the nursing profession. Journal of Advanced Nursing 43, (4), 

395–401. 

 

Roberts, S.J. (1983). Oppressed group behaviour: Implications for nursing. Advances in 

Nursing Sciences, 5, 21-30. 

 

Roberts, S.J, DeMarco, R., & Griffin, M. (2009). The effect of oppressed group behaviours on 

the culture of the nursing workplace: A review of the evidence and interventions for change. 

Journal of Nursing Management, 17, 288-293. 

 

Sarvimäki, A., & S. Sandelin Benkö. (1998a). Culture and climate 1: Investigating aspects of 

organizational and care culture by the use of proverbs. Vård i Norden, 18, (2). 30-36. 

 

Sarvimäki, A., & S. Sandelin Benkö. (1998b). Culture and climate 2: A study of work climate 

in a geriatric hospital. Vård i Norden, 18, (3), 11-14. 

 

Sarvimäki, A., & Lützén, K. (2004). Omvårdnadsdisciplinens teoretiska och metodologiska 

utveckling i Sverige: ”Omvårdnad håller på att bli en vetenskaplig disciplin, hos oss är det 

självklart”. Vård i Norden, 24, (3), 31-37. 

 

Sjöblom, L-M., Pejlert, A., & Asplund, K. (2004). Nurses‟ view of the family in psychiatric 

care. Journal of Clinical Nursing, 14, 562-569. 

 

Socialstyrelsen. (2007). Forskning som speglar vården i livets slutskede. Fulltext: 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/A955450F-8E0E-41E5-A1F3-

275A952B2CAE/7505/200712313.pdf 081205 kl. 18.30  

 

SSF. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: SSF Fulltext: 

http://www.icn.ch/icncodeswedish.pdf 090526 kl. 10.54 

 

Svedberg, G. (2002). Omvårdnadstraditioner inom svensk psykiatrisk vård under 1900-talets 

första hälft (Doktorsavhandling). Stockholm: Institutionen för klinisk neurovetenskap, 

sektionen för psykiatri. Karolinska Institutet.  

 

Torres, G. (1981). The nursing education administrator: accountable, vulnerable and 

oppressed. Advances in Nursing Sciences, 3, 1-16. 

 

Valentine, P.E.B. (1995). Management of conflict: Do nurses/women handle it differently? 

Journal of Advanced Nursing, 22, 142-149. 

 

Vívar, C.G. (2006). Putting conflict management into practice: a nursing case study. Journal 

of Nursing management, 14, 201-206. 

 

Wilkinson, C., & McAndrew, S. (2008). „I‟m not an outsider, I‟m his mother!‟ A 

phenomenological enquiry into carer experiences of exclusion from acute psychiatric settings. 

International Journal of Mental Health Nursing, 17, 392-401. 

http://www.psykriks.se/psykiatri_tillwebb.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/A955450F-8E0E-41E5-A1F3-275A952B2CAE/7505/200712313.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/A955450F-8E0E-41E5-A1F3-275A952B2CAE/7505/200712313.pdf
http://www.icn.ch/icncodeswedish.pdf


30 

 

 

Winefield, H.R., & Burnett, P.L. (1996). Barriers to an alliance between family and 

professional caregivers in chronic schizophrenia. Journal of Mental Health, 5, (3), 223-232. 

 

Öhlén, J., & Segesten, K. (1998). The professional identity of the nurse: Concept analysis 

and development. Journal of Advanced Nursing, 28, (4), 720-727. 

Öhrling, K. (2000). Being in the space for teaching-and-learning : the meaning of 

preceptorship in nurse education (Doktorsavhandling). Luleå: Institutionen för 

lärarutbildning: Luleå Tekniska Universitet. 

 


