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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 
Vårdrelationen är ett samspel och består av all kommunikation som sker i   

vårdsituationerna med hållning, samtal och handlingar. Det finns forskning 

som visar att upplevelsen av vårdrelationen är betydande för patienters 

tillfrisknande inom psykiatrisk omvårdnad. Samtidigt finns skildringar om 

hur utmanande psykiatrisjuksköterskor kan uppfatta vårdrelationen. 

Sjuksköterskans förmåga till närvaro beskrivs som essentiellt i 

vårdrelationen. Medveten närvaro innebära att genom riktad 

uppmärksamhet bli medveten om ögonblicket här och nu. Forskning pekar 

på att träning i medveten närvaro verkar gynnsamt för sjuksköterskor 

genom att ge ökad fokus och utrymme för reflektion, en större acceptans 

och empati. Därtill finns studier på patienter som indikerar en större 

tillfredställelse i kommunikationen med sjuksköterskor som praktiserar 

medveten närvaro. Vårdrelationen beskrivs som essentiell i psykiatrisk 

omvårdnad varför en fördjupad förståelse för hur medveten närvaro 

påverkar båda dess parter anses betydelsefullt att utforska.  

 

Syfte: 
Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av medveten närvaro och dess 

betydelse för vårdrelationen inom psykiatrisk omvårdnad.   

 

Metod: Kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer.  Informanterna var 

sju sjuksköterskor verksamma på mottagningar inom psykiatri och 

beroendevårdens öppenvård. Som analysmetod användes kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: 
Resultatet pekar på att när sjuksköterskor är medvetet närvarande i 

vårdrelationen påverkas båda parter positivt.  Aspekter som påverkade 

patienten var att bli sedd och lyssnad på, att bli bemött i nuet, att inte 



 
 

 
 

 

dömas och att bli betraktad som en hel människa. När sjuksköterskorna var 

medvetet närvarande gynnades färdigheter som att stanna upp och 

observera samt bidrog till ökad flexibilitet och sensibilitet i vårdrelationen. 

Medveten närvaro beskrevs därtill som hjälpsamt för den personliga 

utvecklingen och gjorde det lättare att vara autentisk i vårdrelationen. 

Förhållningssättet beskrevs som återhållsamt, motsatsen till att fixa eller 

lösa patientens svårigheter. Detta gjorde upplevelsen av vårdrelationen för 

sjuksköterskorna som mer givande, roligare och tryggt istället för en känsla 

av börda eller att ta över patientens ansvar och elände.  

 

Diskussion: 
Resultatet diskuterades utifrån Jean Watsons teori för mänsklig omsorg 

samt relevant forskning. 

 

Nyckelord: Medveten närvaro, vårdrelation, psykiatrisk omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: 
The care relation is teamwork and consists in all kinds of communication 

which is done through the care situation with approach, conversation and 

action. There is research that shows that the experience of the care relation 

is of considerable importance for the patients recovery within psychiatric 

nursing. At the same time there are descriptions which show how 

challenging the psychiatric nurses apprehend the care relation. The nurse’s 

abbility for presence is described as essential in the care relation. 

Mindfulness means that through directed attention become more aware of 

the instant here and now. Research shows that training in mindfulness 

works favorable on the nurses abbilities of increased focus and 

opportunity for reflection, acceptance and empathy. There are also studies 

which show that patients indicate greater satisfaction in communication 

with the nurses who practice conscious presence. The care relation is 

described as essential in psychiatric welfare why an in-depth 

understanding of how conscious presence affects both parties is 

considered significant to explore. 

 

Aim: 
To describe nurses experience of mindfulness and the importance for the 

care relation in psychiatric nursing.  

 

Method: 
Quality design and semistructured interviews. The informants were seven 

nurses active at receptions for psychiatric and depending healthcare 

outpatient. Quality content analysis was used as an analytical method. 

 

Results: 
The results indicate that when the nurses are mindfull in the care relation 

it effects both parties in a positive way. Aspects which effected the patient 



 
 

 
 

 

were that they felt seen and listened to, to be addressed in the present, to 

not be judged and be considered as a whole human being. When the 

nurses were consciously present abbilities like being able to stop and 

observe the situation were benefited and also contributed to increased 

flexability and sensability in the care relation. To be mindful also is 

described as helpful for personal development and made it easier of being 

authentic in the care relation. The approach was described as restrained, as 

opposite to fixing or solving the patient’s difficulties. This made the 

experience of the care relation for the nurses as much more rewarding, fun 

and safe instead of a sense of burden or of transferring the patients 

responsability and misery.  

 

Discussion: 
The result was discussed based on Jean Watson's theory of human care 

and relevant research. 

 

Keywords:  Mindfulness, care relation, psychiatric nursing 

 

 



 
 

 
 

 

   

Innehållsförteckning 

 

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

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

2.1 VÅRDRELATION ................................................................................................................................ 1 

2.2 Vårdrelationen som ett hinder................................................................................................... 2 

2.3 Vårdrelationen och närvaro ...................................................................................................... 3 

2.4 MEDVETEN NÄRVARO ....................................................................................................................... 3 

2.5 Meditationsövningar- en väg till medveten närvaro .................................................................. 4 

2.6 Bred forskning kring medveten närvaro inom sjukvården ........................................................ 5 

2.7 Sjuksköterskor och medveten närvaro ..................................................................................... 6 

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

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

4.1 Frågeställningar ........................................................................................................................ 7 

5.TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ......................................................................................................................... 8 

6. METOD .................................................................................................................................................... 8 

6.1 URVAL ............................................................................................................................................ 9 

6.2 DATAINSAMLING ............................................................................................................................ 10 

6.3 DATAANALYS ................................................................................................................................. 11 

7. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN .................................................................................................. 12 

8. RESULTAT .............................................................................................................................................. 13 

8.1 ASPEKTER SOM PÅVERKAR PATIENTEN ............................................................................... 13 

8.1.1 Att bli sedd och lyssnad på .................................................................................................. 13 

8.1.2 Att bli bemött här och nu ...................................................................................................... 15 

8.1.3 Att bli bemött med ett öppet sinne ....................................................................................... 17 

8.1.4 Att få vara människa ............................................................................................................ 18 

8.2 ASPEKTER AV BETYDELSE FÖR SJUKSKÖTERSKAN .......................................................... 19 

8.2.1 Att stanna upp och observera .............................................................................................. 19 

8.2.2 Att visa sig mänsklig ............................................................................................................ 21 

8.2.3 Att vara i vårdrelationen ....................................................................................................... 22 

8.2.4 Att praktisera medveten närvaro.......................................................................................... 23 

9. DISKUSSION .......................................................................................................................................... 24 



 
 

 
 

 

9.1.1 Metoddiskussion .................................................................................................................. 24 

9.1.2 Trovärdighet ......................................................................................................................... 24 

9.1.3 Pålitlighet ............................................................................................................................. 26 

9.1.4 Överförbarhet ....................................................................................................................... 26 

9.1.5 Konfirmerbarhet ................................................................................................................... 26 

9.2 RESULTATDISKUSSION ........................................................................................................... 27 

9.2.1 ASPEKTER SOM PÅVERKAR PATIENTEN ...................................................................... 27 

9.2.2 ASPEKTER AV BETYDELSE FÖR SJUKSKÖTERSKAN .................................................. 32 

9.2.3 Slutreflektioner ..................................................................................................................... 36 

9.3 KLINISKA IMPLIKATIONER ................................................................................................................ 37 

9.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .............................................................................................. 37 

10. SLUTSATS ................................................................................................................................................. 38 

11. REFERENSFÖRTECKNING .......................................................................................................................... 39 

BILAGA 1, INFORMATIONSBREV TILL INFORMANTER ..................................................................................... 44 

BILAGA 2, INTERVJUGUIDE ............................................................................................................................. 45 

BILAGA 3, DATAANALYS, EXEMPEL ................................................................................................................. 46 

 

 



 
 1 (52) 

 

1.Inledning 

Omvårdnadsteoretiker lyfter fram vikten av sjuksköterskans förmåga att vara närvarande i 

mötet med patienten, med en mer intuitiv känsla för situationen som pågår. Detta ställer höga 

krav på både mod, självkännedom och trygghet.  En vårdrelation karakteriseras av att 

vårdaren visar på närvaro med ett öppet sinne och följsamhet i mötet med varje unik individ. 

Med mina tio år som sjuksköterska inom psykiatrin har jag själv upplevt, och hos kollegor 

bevittnat, hur utmanande det kan vara att skapa ett sådant vårdande möte med en människa 

som tappat livsmodet eller plågas av ångest. Att i sin profession vara närvarande och stanna 

kvar hos en lidande utan att automatiskt försöka lindra genom olika åtgärder eller bli 

avtrubbad och frånvarande kan vara svårt. Jag har i kortare perioder utövat egen träning i 

medveten närvaro med meditation och blev överraskad av vissa positiva effekter det gav i 

arbetet som sjuksköterska. Dessa har rört fram för allt en upplevelse av ökad kvalitet i 

vårdrelationen utan att exakt ha identifierat vad den består i, varför intresset att undersöka 

fenomenet närmare uppstod.  

 

2. Bakgrund  

2.1 Vårdrelation 

Vårdande sker i mötet mellan vårdare och patient vilket utgör vårdrelationen. Vårdrelationen 

är ett samspel och består av all kommunikation som sker i vårdsituationerna med hållning, 

samtal och handlingar (Arman, 2015). Särskilt inom den psykiatriska kontexten beskrivs 

vårdrelationen som essentiell i omvårdnaden (Dziopa & Ahern, 2008).   

 Vårdrelationen karakteriseras av ett professionellt engagemang som fokuserar på 

patientens ohälsa och välbefinnande utan att vårdaren kan förvänta sig något av relationen för 

egen del. Ur den aspekten saknar relationen den ömsesidighet och jämnvikt som icke 

professionella vårdrelationer grundar sig på. Den professionella vårdaren använder sin 

kunskap och erfarenhet samt erbjuder absolut närvaro som en tillgång i det vårdande mötet. I 

det krävs en öppenhet från vårdarens sida, präglad av reflektion och en medvetenhet kring den 

kunskapsgrund vården utformas ifrån. Det är vårdaren som ansvarar för interaktionen och 

dess utveckling samt det vårdande som uppstår därur (Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Även om vårdrelationen ensidigt syftar till 

att tillgodose patientens behov är den intersubjektiv i den meningen att båda parterna är aktiva 

och utgör på så vis inte en enkelriktad rörelse (Dahlberg et al., 2003). Svendberg, Arvidsson, 
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Svensson och Hansson (2008) talar om ett hälsofrämjande arbetssätt inom psykiatrisk 

omvårdnad som en processorienterad intervention, vilket förutsätter att hälsa antas vara en 

dynamisk utvecklingsprocess.  I denna process är just interaktionen mellan sjuksköterskan 

och patienten central eftersom båda influerar varandra och det hälsofrämjande resultatet beror 

på kvalitén av denna interaktion (a.a.).                 

 Den vårdande relationen kan beskrivas som en mellanmänsklig terapeutisk process där 

sjuksköterskan interagerar med patienten (Peplau, 1991). Joyce Travelbee betonar att 

ansvaret vilar på den professionella sjuksköterskan att etablera och upprätthålla denna 

mellanmänskliga relation.  Det sker genom att sjuksköterskan kombinerar ett intellektuellt och 

terapeutiskt förhållningssätt. För att sjuksköterskan ska kunna använda sig själv terapeutiskt i 

interaktion med patienten fordras självkännedom, självinsikt samt kunskap om mänskliga 

beteenden. När sjuksköterskan har självkunskap är det möjligt att släppa på automatiska och 

stereotypa sätt att interagera och kunna etablera ett mer effektivt sätt att relatera som unika 

människor. Den vårdande relationen blir terapeutisk när den bidrar till att minska patientens 

lidande (Travelbee, 1971).   

 

2.2 Vårdrelationen som ett hinder 

En rad studier inom psykiatrisk omvårdnad lyfter fram vikten av en god interpersonell 

vårdrelation som en betydande faktor för patientens tillfrisknande (Lakeman & Fitzgerald, 

2008; Murray & Wright, 2006; Snell, Crowe, & Jordan, 2010).        

 Samtidigt finns skildringar om hur utmanande och komplext sjuksköterskan kan 

uppleva vårdrelationen inom psykiatrisk omvårdnad. I en amerikansk intervjustudie av Van 

Sant och Patterson (2013) beskrev sjuksköterskor hur de på olika sätt försökte förhålla sig till 

patientens emotionella smärta. Av de negativa erfarenheterna framkom ett undvikande 

beteende gentemot patienten som resulterade i ett känslomässigt avståndstagande. Strategin 

att inte försöka involvera sig och integrera så lite som möjligt med patienten kom utav 

erfarenheter eller rädsla att ta över patientens smärta eller bli triggad av den och på så vis 

drabbas av egen ohälsa (a.a.).                      

 I en omfattande kinesisk studie jämförde man skillnaden i stressnivå mellan 

sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin med sjuksköterskor på en somatisk inrättning, 

vilket visade att sjuksköterskorna inom psykiatrin kände sig mer tyngda gällande 

vårdrelationen än sina kollegor på medicinkliniken (Qi, et al., 2014). En iransk studie av 

Fazelzadeh, Mehdizadeh och Sahraeeian (2008) undersökte också skillnader mellan olika 
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vårdinrättningar, där man fann att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård uppgav signifikant 

högre nivåer av emotionell utmattning och depersonalisation (symtom; likgiltighet, 

avtrubbning och koncentrationssvårigheter) jämfört med exempelvis sjuksköterskor på 

operation (a.a.).  

 

2.3 Vårdrelationen och närvaro 

Ett viktigt redskap för att få till stånd den öppenhet och följsamhet som karakteriserar ett 

vårdande möte är att använda all sin expertkunskap och alla sina sinnen för att försöka se, 

lyssna, tänka, känna och förstå. Ett öppet och följsamt vårdande är att så förutsättningslöst 

som möjligt, med vetskap om den förförståelsen vi alla bär, möta varje individ. (Dahlberg et 

al., 2010). Författaren Lennart Fredriksson (2014) skriver om hur patienter dräneras på energi 

och välbefinnande när vårdare har bråttom eller rent av verkar kalla och oengagerade. 

Fredriksson menar att närvaro är ett viktigt relationellt tema som kännetecknar 

kommunikationen i ett vårdande samtal. (a.a.)              

 Vidare beskriver Fredriksson (2014) närvaro som två olika sätt att relatera: Där-varo 

och Med-varo. Där-varo kan skildras som en intervention eller omvårdnadsåtgärd, något 

vårdaren gör med eller för patienten med syfte att uppnå ett mål, som tex stöd, tröst och 

uppmuntran eller för att neutralisera oönskade känslor. Den närvaro som karakteriserar Med-

varo följer ett annat mönster, där ger vårdaren sin närvaro till patienten som en gåva eller 

inbjudan. Accepterar patienten denna gåva inbjuds vårdaren att dela hens lidande. Med-varo 

grundar sig i ett ömsesidigt mottagande, vilket möjliggör en högre grad av intersubjektivitet 

än vad Där-varo kan göra. Vårdaren och patienten är inte endast närvarande som roller utan 

hela personer. Att som vårdare erbjuda Med-varo innebär att stanna kvar hos patienten och 

uthärda eventuella egna känslor av olust och obehag. I processen som uppstår utifrån Där-

varo skapas en plats där patienten tillåts vara i djup kontakt med sitt lidande och genom att 

dela det med en annan människa kunna finna en egen väg framåt (a.a.). 

 

2.4 Medveten närvaro 

Mindfulness (det engelska begreppet för; medveten närvaro) beskrivs av Jon Kabat- Zinn 

(2005) innebära att genom riktad uppmärksamhet bli medveten om ögonblicket här och nu. 

Att lära sig observera sig själv, acceptera sina tankar, känslor och sin omgivning utan att 

döma eller värdera situationen.  (a.a.). Att vara öppen för det pågående nuet karakteriseras av 
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både uppmärksamhet och medvetenhet (Cambell, 2008). I ett tillstånd av medveten närvaro 

registreras och observeras tankar och känslor utan överidentifikation med dem och utan en 

automatisk vanemässig respons. Detta opartiska tillstånd av självobservation skapar ett 

utrymme mellan hur en situation uppfattas och vilken reaktion som blir därutav. Medveten 

närvaro bidrar således till att möjliggöra en mer reflektiv respons i situationer, dvs motsatsen 

till en reflexmässig, automatisk reaktion (Bishop et al., 2004).         

 Förmågan att vara i nuet är något naturligt, något vi alla kan uppleva. För de flesta är 

dock motsatsen mer bekant, att vara icke närvarande (på eng. mindlessness). Ett icke 

närvarande tillstånd kännetecknas av snabba växlingar från vad som sysselsätter oss, tankar 

på annat håll, funderingar kring beslut, värderande åsikter som att gilla eller ogilla saker, att 

upptas av minnen från det förflutna eller planera för framtiden- allt medan det pågående nuet 

går förlorat (Campell, 2008). Precis som Bishop et. al (2004) beskriver reflexmässiga 

reaktioner definierar författarna Horton- Deutsch och Horton (2003) motsatsen till medveten 

närvaro som automatiska reaktioner, i den aktuella situationen, beroende av hur individen 

tidigare responderat (a.a.). Träning i medveten närvaro syftar inte till att avlägsna eller 

manipulera tankar eller känslor, utan att observera det som pågår utan att döma eller att 

försöka förändra (Campell, 2008).  En icke strävande attityd är viktig, själva avslappningen 

kommer genom att släppa kampen om att försöka (a.a.).            

 Även om den västerländska innebörden av medveten närvaro härrör i traditioner från 

den österländska meditationen, i synnerhet från Buddismen, så är det något universellt och 

tillhör inte vare sig en specifik religion eller kultur (Campell, 2008). 

  

 

2.5 Meditationsövningar- en väg till medveten närvaro 

Meditationsövningar har en central plats för att uppnå medveten närvaro, en sorts praktik som 

kultiverar och möjliggör detta (Campell, 2008). Meditationsövningarna skiljs åt mellan de 

informella och formella (Cambell, 2008; Kabat-Zinn, 2003). De informella är de där 

uppmärksamheten tränas i olika vardagsaktiviteter så som vid tandborstning, diskning och vid 

matintag, medan de formella utgörs av de övningar som sker på avsatt tid och följer ett visst 

mönster. Exempel på formella meditationsövningar; 

• Kroppskanning- medveten närvaro av kroppsliga sinnesförnimmelser genom 

att rikta uppmärksamheten på olika delar av kroppen i en viss ordningsföljd. 

Övningen sker liggandes med slutna ögon. 
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• Sittande meditation- uppmärksamheten riktas mot andningen under tystnad i 

en upprätt, värdig och avspänd hållning. 

• Gående meditation- uppmärksamheten riktas mot fysiska sinnesförnimmelser 

under gång.  

• Yoga- medveten närvaro under enkla rörelser, sträckningar och stilla poser.  

(Campbell, 2008) 

 

2.6 Bred forskning kring medveten närvaro inom sjukvården 

De senaste decennierna har intresset för medveten närvaro uppmärksammats som fenomen 

och börjat etableras inom hälso- och sjukvården som en del i behandlingsutbudet.  Först ut att 

integrera och utveckla medveten närvaro i den västerländska hälso-och sjukvården var den 

amerikanska medicinprofessorn Jon Kabat-Zinn, som år 1979 utvecklade ett mindfulness-

baserat program mot stress vid University of Massachusetts Medical School (Badker & Misri, 

2017). Efter att detta första behandlingsprogram Mindfulness based stress reduction (MBSR), 

kom till har flera behandlingsformer utvecklats där medveten närvaro ingår som 

kärnkomponent, så som exempelvis Dialectical behaviour therapy (DBT) och Mindfulness 

based cognetive therapy (MBCT) (Campbell, 2008).             

 En stor mängd både internationella och nationella studier visar på gynnsamma 

hälsoeffekter för såväl psykiska som somatiska tillstånd. Ett exempel på där fenomenet har 

studerats gällande kroppsliga åkommor är en nyligen genomförd svensk studie på patienter 

med kronisk smärtproblematik, som framgångsrikt deltog i ett webbaserat träningsprogram 

(Henriksson, Wasara & Rönnlund, 2016). Likaså finns en bred publikation av studier som 

undersöker behandlingseffekten gällande patienter som lider av psykisk ohälsa. Senast i 

raden, även det en svensk studie, där patienter med depression och ångestproblematik deltog i 

en åtta veckors Mindfulness based cognitive therapy program, MBCT. Resultatet visade på 

reducerade symtom vilket var bestående även efter avslutat program, vid uppföljning 14 

månader senare (Lilja, Zelleroth, Axelberg & Norlander, 2016).        

 Förutom att genom olika skattningsskalor och interjuver ha undersökt hur träning i 

medveten närvaro påverkar olika individer, finns det även forskning på området ur ett 

biomedicinskt perspektiv. Genom datortomografi har det visat sig att träning i medveten 

närvaro, med meditation, påverkar hjärnans morfologi.  Positiva förändringar har kartlagts i 

bland annat strukturer som prefrontala cortex, associerat till depression (Barnhofer et al., 

2007; Hölzel et al. 2008) och minskad aktivitet i amygdala med positiva effekter på 
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känsloreglering (Goldin & Gross, 2010). Genom att mäta biologiska markörer i blodet har 

man även kunnat se att de individer som tränar medveten närvaro har positiva förändringar i 

immunförsvaret (Gallegos et al., 2013).  

 

2.7 Sjuksköterskor och medveten närvaro  

Författaren Louise Hunter (2015) presenterar en forskningsöversikt av fem kvalitativa studier 

som undersöker hur sjuksköterskor och barnmorskor uppfattar betydelsen av medveten 

närvaro, specifikt i interaktion med patienter. Sammanfattningsvis kan sägas att träning i 

medveten närvaro gav sjuksköterskorna en upplevelse av ett ”tyst mentalt rum” som bland 

annat gav ökat fokus och möjlighet till reflektion. De upplevde också med detta en känsla av 

vidgat perspektiv som genererade en större acceptans och förståelse för både dem själva och 

andra. Dessa positiva effekter gav sjuksköterskorna en upplevelse av förbättrad vård som var 

mer patientcentrerad med en ökad närvaro (MAAS) och förmåga till aktivt lyssnande. I en av 

dessa studier (Cohen-Katz, Wiley, Capuano, Baker & Shapiro, 2005) uttryckte 

sjuksköterskorna förutom en ökad känsla av närvaro också i den kvalitativa uppföljande delen 

(Cohen-Katz et al., 2005a) en upplevelse av ökad empati i relation till sig själv och andra, så 

också i vårdrelationen. En annan av studierna som ingick i forskningsöversikten var en 

amerikansk med kvasiexperimentell design, där 43 sjuksköterskor deltog (Horner, Piercy, 

Eure & Woodard, 2014). Till skillnad från nyss nämnda studier visade denna inte någon 

signifikant skillnad vad gäller självskattad närvaro (MAAS) för de sjuksköterskor som 

deltagit i ett strukturerat 10 veckors program jämfört med kontrollgruppen. Värt att nämna är 

att både kontrollgruppen och interventionsgruppen hade förhållningsvis höga utgångsvärden. 

Däremot minskade upplevelsen av stress signifikant jämfört med kontrollgruppen. När 

patienterna i sin tur fick skatta sin tillfredställelse, visade den på att de värderade högre 

poäng, bland annat på ”kommunikation”, i sina vårdkontakter med sjuksköterskor från 

interventionsgruppen som deltagit och fullföljt programmet jämfört med kontrollgruppen 

(a.a.). Ingen av studierna som ingick i Louise Hunters (2015) forskningsöversikt belyste 

specifikt sjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad.            

 Likande det resultat med ökad empati, som framkom i forskningsöversikten återges 

även i författarna Beddoe och Murphy (2004) studie på sjuksköterskestudenter. Resultatet 

visade där att träning i medveten närvaro minskade upplevelsen av egen oro och stress vilket 

bland annat gav en större benägenhet att kunna bemöta patienters känslor mer empatiskt utan 

att själva påverkas negativt.  De studenter som mediterade regelbundet i vardagen upplevde 
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större välbefinnande och förbättrade coping färdigheter gällande personlig och arbetsrelaterad 

stress (a.a.). 

 

3. Problemformulering  

Att som sjuksköterska vara medvetet närvarande framhålls som viktigt för att kunna få till 

stånd en god vårdrelation. Samtidigt finns beskrivningar om att sjuksköterskor riskerar 

uppleva negativ stress som bland annat kan bidra till ett avståndstagande i vårdrelationen. Det 

finns studier som visar på att sjuksköterskor inom psykiatrisk verksamhet upplever relationen 

med patienten som särskilt utmanande.                 

 Träning i medveten närvaro verkar vara gynnsamt för sjuksköterskors upplevelse av 

hälsa och som stresshantering i arbetet. Det finns därtill studier som indikerar att medveten 

närvaro kan ha gynnsamma effekter på vårdrelationen då sjuksköterskor upplever en ökad 

empati och ett tyst mentalt rum som ger möjlighet till bland annat reflektion och fokusering. 

Sjuksköterskors erfarenhet av medveten närvaro inom psykiatrin och dess specifika påverkan 

på vårdrelationen är begränsad, i synnerhet i Sverige där ingen studie på området återfunnits 

vid litteraturgenomgång. En fördjupad förståelse för hur medveten närvaro påverkar 

vårdrelationen är av betydelse inte minst inom psykiatrisk omvårdnad där relationen är central 

i läkningsprocessen. Intresse uppstod därför att studera fenomenet.  

 

4 Syfte  

Beskriva sjuksköterskors erfarenhet av medveten närvaro och dess betydelse för 

vårdrelationen inom psykiatrisk omvårdnad.  

 

4.1 Frågeställningar 

Anser sjuksköterskorna att deras egna förmåga att vara medvetet närvarande påverkar 

patienten? I så fall, på vilket sätt? 

Har medveten närvaro någon betydelse för den egna upplevelsen av vårdrelationen?  
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5.Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt diskuteras studies resultat utifrån Jean Watson, en teoretiker som 

beskrivs vara visionär vars omvårdnadsteori förenar österländsk filosofi med västerländsk 

forskning (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Watson beskriver och utvecklar sina 

antaganden i en teori för mänsklig omsorg, på engelska Theory of human care (Watson, 

1997).  

 I sina skrifter lägger Watson tonvikten på omsorgen som en ömsesidig process där 

sjuksköterskans förmåga att värna om sig själv, sin egen hälsa vara en förutsättning för en god 

omvårdnad. För att få tillstånd en vårdande relation har Watson utvecklat och definierat tio 

omvårdnadsfaktorer som hon kallar för caritasprocesser (Watson, 2008a; 2008b). Den första 

av dessa handlar om att inta ett kärleksvälvilja- och omsorgsfullt sinnelag för att verkligen 

kunna bry sig om. I denna lyfter hon fram humanistiska och altruistiska värden samt 

sjuksköterskans personliga hållning (a.a.). I senare skrifter av Watson riktar hon mer fokus på 

hur sjuksköterskan kan förverkliga dessa processer fullt ut, där olika meditationsövningar 

lyfts fram som ett sätt att öva upp förmågan att vara medvetet närvarande. Watson menar 

(2008b) att denna personliga hållning innebär att sjuksköterskan behöver förbereda sig och 

utveckla sitt varande och inte endast fokusera sig på vad som skall görs i relation till 

patienten (a.a.). Kring detta gör Watson (1997) skillnad på ”core of nursing” och ”nursing`s 

trim”.  Det Watson (1997) kallar ”core” refereras till de aspekter av omvårdnaden som har 

potential i den terapeutiska processen och inbegriper både den som tar emot omvårdnaden och 

den som ger, medans ”trim” handlar om sjuksköterskans praktiska utföranden i olika moment 

(a.a.). Enligt Watson (2008b) ger en välvillig och tolerant hållning sjuksköterskan möjlighet 

att inte döma vare sig själv eller patienten. Vidare skriver hon i den andra caritasprocessen om 

autentisk närvaro som en aspekt att främja, bevara och visa respekt för människans inre 

subjektiva livsvärld och på så vis låta patienten bli sedd som en hel människa (a.a.). 

 

 

6. Metod 

Lämpligt val av design för denna studie bedömdes vara kvalitativ med semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Polit & Beck (2012) är en kvalitativ design en passande metod för att 

presentera individers personliga erfarenheter och upplevelser. En kvalitativ intervjustudie 
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syftar till att få en helhetsförståelse för ett fenomen (a. a). Kvale och Brikmann (2014) 

framhåller vikten av att forskningsintervjun inte är ett samtal mellan två jämlikar, utan det är 

forskaren som på ett professionellt förhållningssätt leder samtalet genom uppmärksamt 

lyssnande och strukturerade frågor som fångar upp informantens budskap (a.a.).  

 

6.1 Urval 

Inklusionskriterierna till föreliggande studie var legitimerade sjuksköterskor verksamma inom 

vuxen-psykiatrisk/-beroende mottagning och som besitter någon form av kompetens i 

medveten närvaro.                        

 Före urvalsprocessen påbörjades diskuterades tillsammans med handledare val av 

lämpligt tillvägagångsätt. På grund utav antagandet om en begränsad tillgång till informanter 

bedömdes det inte vara troligt att återfinna flera informanter på en och samma mottagning 

eller klinik. Efterlysning av informanter skedde därför genom ett mindre antal sociala medier 

med intresseområdet medveten närvaro. Det annonserades även några rader om studien i 

forum för psykiatrisjuksköterskor. På dessa sökningar svarade dock endast en potentiell 

informant via e-post, en kontakt som dock sedermera upphörde av okänd anledning. Efter en 

bredare sökning på internet gällande olika vårdbolags behandlingsutbud fick författaren 

kontakt med en informant i Stockholmsområdet som var intresserad av att delta. Aktuell 

informant rekryterades således utifrån ett så kallat purposeful sampling, dvs valdes utifrån 

erfarenhet och informationsrikedom om fenomenet som skall studeras (Patton, 2015). Ett 

ställningstagande till geografisk begränsning gällande stor-Stockholmsområdet gjordes då det 

på grund av studiens fenomen ansågs värdefullt att genomföra alla intervjuer ansikte mot 

ansikte. Ingen informant blev dock aktuell att exkluderas på grund av fysiskt avstånd.  

 Övriga informanter som deltog i föreliggande studie kontaktades genom snowball 

sampling, dvs genom rekommendationer från en informant till en annan (Polit & Beck, 2012). 

Samtliga informanter fick ta del av informationsbrevet innan intervjun ägde rum, se Bilaga 1.  

Sammantaget deltog sju sjuksköterskor, sex av dessa hade pågående uppdrag inom psykiatrisk 

öppenvård och med någon form av teoretisk kompetens i medveten närvaro.  En av 

informanterna hade erfarenhet och kompetens av detta men arbetade under intervjutillfället 

som enhetschef. Informanterna hade mellan 5 och ett halvt år till 34 yrkesverksamma år som 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård.   
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Kriterierna för deltagande tog inte hänsyn till om informanten var psykiatrisjuksköterska, 

däremot visade det sig att fem av informanterna hade den kompentensen. Därtill hade fem av 

informanterna psykoterapeut kompetens, ytterligare en informant var under pågående 

utbildning. Vad det gällde kompetens i medveten närvaro, hade fem gått någon form av 

instruktörsutbildning som varade mellan 6 träffar till flera veckor på heltid. En informant hade 

endast gått en två dagars kurs i ämnet och en annan informant saknade helt teoretisk 

utbildning men hade klinisk erfarenhet av att tillsammans med kollega blivit handledd att leda 

grupper för patienter där medveten närvaro ingick. Samtliga informanter hade erfarenhet av 

att leda patientgrupper med medveten närvaro som komponent.  

 

6.2 Datainsamling 

Till föreliggande studie användes semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling, 

vilket rekommenderas av Kvale och Brikmann (2014). För att säkerställa att varje intervju 

innefattade det område som skulle studeras användes en intervjuguide, Bilaga 2. 

Intervjuguiden utarbetades i samråd med handledare och diskuterades sedan tillsammans med 

kliniskt verksam sjuksköterska inom psykiatrisk vård för att undersöka frågornas relevans 

gällande syfte. Intervjuguiden reviderades några gånger i samråd med handledare för att säkra 

att frågorna inte skulle vara ledande. Enligt Polit och Beck (2012) skall forskaren eftersträva 

att ställa frågorna öppet så att svaren skall ges möjlighet att bli så fylliga som möjligt och inte 

endast bestå i nekande eller bekräftande respons. I intervjuerna användes rikligt med 

följdfrågor som exempelvis ”Kan du ge ett exempel? Vill du utveckla? Hur menar du nu? ”. 

Under intervjun kunde författaren gå tillbaka och fånga upp vad som tidigare var sagt, om det 

bedömdes relevant för syftet. Författaren gav i slutet av intervjun en återkoppling till 

informanten av det centrala som framkommit. Samtliga informanter gavs sedan möjlighet att 

själva utveckla, tillägga, rätta eller förtydliga.  Intervjutillfällena ägde rum mellan november 

2016 till och med mars 2017. Intervjuerna pågick mellan 37 minuter till 1 h och 11 minuter. 

Intervjuerna spelades in med diktafon och som teknisk säkerhetsåtgärd även med mobil på 

flygplansläge, efter informanternas godkännande. Samtliga informanter valde att genomföra 

intervjun på sin egen arbetsplats. 
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6.3 Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  

Induktiv ansats används när det inte finns tillräckligt mycket tidigare studier av fenomenet 

eller om kunskapen som finns är fragmenterad (Elo & Kyngäs, 2007). Innehållsanalysen 

utgick från författarna Elo och Kyngäs (2007) tre steg; förberedelse, organisering och 

rapportering (a.a.). Analysprocessen påbörjades med att ordagrant transkribera samtliga 

intervjuer. Författaren lyssnade igenom bandupptagningen flera gånger för att inte missa 

eventuella nyanser i det som berättades. Materialet genomlästes därefter vid upprepade 

tillfällen för att få en helhetsbild av vad informanterna berättade. I föreliggande studie har 

författaren fokuserat på det manifesta innehållet, vilket innebär att tystnad, skratt och gester 

har uteslutits i analysprocessen (Elo & Kyngäs, 2007). Syftet med förfarandet var att minska 

risken för feltolkningar då författaren saknar tidigare erfarenhet att genomföra en studie på 

aktuell akademisk nivå. I förberedelsefasen plockades meningsbärande enheter ur texten 

genom att färgmarkeras. Graneheim och Lundman (2004) definierar meningsbärande enheter 

till de ord, meningar eller stycken som innehåller aspekter relaterade till varandra genom sitt 

innehåll och sammanhang (a. a).  I materialet framkom meningsbärande enheter som t.ex. 

”hör inte bara orden om jag är helt närvarande utan jag hör med alla mina sinnen”.  

     Nästa steg i processen var att organisera denna data, vilket innebar bearbetning av 

materialet med öppen kodning, att skapa kategorier och till sist abstraktion (Elo & Kygnäs, 

2007). Författaren genomförde fortlöpande en öppen kodning, där egna reflektioner som 

bedömdes intressant för syftet noterades i marginalen.  Processen fortsatte därefter genom  

att essensen i den meningsbärande enheten kondenserades, i exemplet ovan blev koden ” höra 

med alla sinnen”. Denna kategorisering fortlöpte genom abstraktion där koderna inordnades i 

en tillhörande och lämplig subkategori som slutligen genererade en huvudkategori.  

Subkategori för ovannämnda exempel blev ”Att bli sedd och lyssnad på ” och huvudkategori 

”Aspekter som påverkar patienten”. I det sista steget, rapportering, poängterar Elo och 

Kyngäs (2007) vikten av transparens där författaren tydligt redogör hur data analyserats (a.a.). 

Ett led att eftersträva detta i föreliggande studie är genom presentation med exempel på 

dataanalysen (Bilaga 3).  
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7. Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer, där det grundläggande 

individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet är att 

ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare så att en god 

avvägning kan tas i beaktning vid konflikt mellan forskningskravet och individskyddskravet. 

(a.a.). I samråd med handledare gjordes bedömningen att denna studie inte behöver 

godkännas av högskolans etiska råd på grund av det undersökta fenomenets karaktär. 

 Informationskravet till föreliggande studie uppfylldes genom att informanterna innan 

genomförandet fick ta del av en skriftlig förhandsinformation gällande syfte, beskrivning av 

genomförandet samt frivilligheten i deltagandet, se Bilaga 1. Informanterna påmindes även 

muntligt i samband med intervjun om att hen när som helst kunde avbryta sitt deltagande i 

studien. I informationsbrevet framgick det tydligt hur kontakt kan tas med intervjuaren och 

handledaren samt att studien genomförs som en magisteruppsats under den vårdvetenskapliga 

fakulteten på Ersta Bräcke Sköndal Högskola. Samtyckeskravet uppfylldes genom 

informanternas frivilliga medverkan. Information om frivilligheten att delta och möjligheten 

att när som helst kunna avbryta sitt deltagande utan konsekvenser meddelades dels i det 

skriftliga informationsbrevet samt berördes åter muntligt vid intervjutillfället. Informanterna 

lämnade vid intervjutillfället sitt muntliga samtycke att författaren vid behov kunde 

återkomma vid eventuella kompletteringar, vilket dock inte blev aktuellt. Varje informant fick 

erbjudande om att innan publicering av eventuella citat läsa igenom respektive transkribering 

för eventuella synpunkter och korrigeringar. Ingen av informanterna visade dock intresse av 

detta. 

     Konfidentialitetskravet togs i beaktning genom att data från samtliga informanter 

avpersonifierades så att inga namn eller platser kan härledas före publicering av studien. Det 

inspelade underlaget har förvarvarats på ett sådant sätt att endast intervjuaren haft tillgång till 

materialet. För att ytterligare säkerställa konfidentialitetskravet fick informanterna själva välja 

plats för var intervjun skulle äga rum. Möjlighet att genomföra intervjun i skolans lokaler 

presenterades, dock valde samtliga informanter sin arbetsplats för intervjutillfället. Val av 

plats är något som har beaktats eftersom det kan riskera informanternas anonymitet gentemot 

exempelvis kollegor, bedömningen var dock att det fenomen som studeras inte är av en sån art 

att informanterna löper risk att ta skada.  
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Nyttjandekravet tillgodosågs genom att samtlig insamlad data endast kommer användas i 

föreliggande uppsats och eventuella publikationer som bygger på uppsatsen. Informationen 

kommer inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

 

8. Resultat  

Studien syftar till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av medveten närvaro och dess 

betydelse för vårdrelationen inom psykiatrisk öppenvård. I den kvalitativa innehållsanalysen 

av det insamlade materialet framkom två huvudkategorier; ”Aspekter som påverkar 

patienten” samt ” Aspekter av betydelse för sjuksköterskan”.  De två huvudkategorierna har 

respektive fyra subkategorier.  

Resultatet av respektive kategori och subkategori presenteras nedan och exemplifieras med 

citat från informanterna. I Bilaga 3 redovisas en matris med meningsbärande enheter, kod, 

subkategori och kategori.  

 

 

8.1 ASPEKTER SOM PÅVERKAR PATIENTEN  

Samtliga informanter beskriver erfarenheter av medveten närvaro som de på olika sätt 

upplever ha påverkat patienten och mötet. Dessa aspekter beskrevs ha en övervägande positiv 

effekt på patienten även ifall det framkom erfarenheter då sjuksköterskan upplevde patienten 

visa tecken på obehag när hen själv hade en större medveten närvaro. 

Likaså upplevde de patienten missgynnas i vårdrelationen om de för stunden själva upplevde 

sig mindre medvetet närvarande. Nedan presenteras den första kategorin, de aspekter av 

medveten närvaro som sjuksköterskan upplevde påverkade patienten.   

 

8.1.1 Att bli sedd och lyssnad på 

En majoritet, sex av de sju informanterna, lyfte fram vikten av att se och lyssna uppmärksamt 

på patienten. Flera av informanterna gjorde skillnad på den kvaliteten i själva lyssnandet som 

uppstod när de själva var medvetet närvarande. Det beskrevs som att lyssna med alla sinnen 

vilket gjorde att patienten märkte att de verkligen var närvarande i rummet.  

 

”…patienten märker ju att jag finns verkligen där till hundra procent; jag lyssnar med alla 

mina sinnen…jag använder ju liksom eh…håller ju ögonkontakt och jag lyssnar, jag ställer 

följdfrågor.”  (Informant 3) 
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”hör inte bara orden om jag är helt närvarande utan jag hör med alla mina sinnen” 

(Informant 6) 

”Äktad lyssnad på…att verkligen finnas där. Man kan ju annars bara finnas närvarande, till 

hälften lyssnande. Och jag tror även om patienten inte är medveten om det riktigt så tror jag 

det påverkar ändå…” (Informant 4) 

     När informanterna lyssnade medvetet närvarande upplevde de att tillgängligheten ökade 

samtidigt som det ingav patienten en känsla av respekt och skapade ett förtroende. Två 

informanter menade att detta förtroende bland annat kunde yttra sig i att patienterna kom 

tillbaka medan flera av informanterna beskrev patienternas öppenhet i samtalet som den mest 

påtagliga skillnaden. De menade att patienterna delade med sig av sitt mående och sin 

situation på ett mer generöst sätt.  

” om de känner att jag är närvarande och har respekt för samtalet det är väl då, de oftast blir 

mer öppna och kan säga sådana saker.” (Informant 7) 

”patienten möter någon som faktiskt, lyssnar och har respekt och att jag (pat) vågar prata om 

saker. Jag (pat) vågar ta upp saker.” (Informant 6) 

 Några informanter beskrev även motsatsen, stunder då de inte kände sig lika medvetet 

närvarande, att patienten oftare då tenderade dra sig undan och bli mer återhållsam i sitt sätt 

att prata. Utöver det poängterade några informanter att det fanns risk att de missuppfattade det 

som patienten ville förmedla vilket kunde leda till irritation hos patienten samt skada 

vårdrelationen.  

”…liksom hört dåligt vad du (patienten) har sagt, inte tagit in det eller jag kanske tolkar det 

på ett annat sätt än vad du menade.” (Informant 2) 

” Hos patienten så märks det ju att hen kanske blir mer kort i tonen mot mig eh..och inte vill 

ge, kanske inte ger så mycket svar på vad jag frågar till exempel. Eh…och inte ger så fylliga 

svar.” (Informant 1) 

     Samtidigt som de framhöll att ett uppmärksamt lyssnande skapade förtroende och en 

känsla av att bli tagen på allvar poängterade några informanter också att ett aktivt lyssnande 

bidrog till den läkande processen och gjorde patienten gott. 

”…om de (patienterna) upplever att de verkligen känner sig lyssnade på så är det väldigt 

välgörande i sig”. (Informant 4) 
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En av informanterna var inne på samma spår men beskrev det som särskilt viktigt att lyssna 

uppmärksamt i mötet med patienter som lider av psykisk ohälsa, oavsett diagnos. Denna 

informant menade att det oftast funnits en historia av att inte ha blivit sedd för den man är 

som lett till problem av olika slag. 

”…min erfarenhet är att det alltid finns det i bakgrunden, att man inte har blivit lyssnad på, 

på det sätt som man behövde för just den här personen. Det behöver inte vara att man råkat 

väldigt väldigt illa ut utan det råkade bli så att jag (patienten) är en sån person som hade 

behövt det här, det var ingen som hörde eller såg det…och det lider jag för nu.” (Informant 

5) 

     Två av informanterna beskrev erfarenheter av att patienten också kunde uppleva det som 

obehagligt och påfrestande. Dels att möta någon som lyssnar och verkligen ser dem men 

också att patientens egna förmåga att komma i kontakt med sig själv ökade i mötet med en 

medvetet närvarande person, vilket kunde kännas ovant och läskigt. En av dessa informanter 

menade att patienten måste vara i kontakt med sig själv för att en förändring skulle kunna ske, 

att det till och med beskrevs som en förutsättning. Denna informant underströk att en av 

sjuksköterskans centrala uppgifter är att hjälpa patienten vända sig inåt och själv hitta svaren 

vilket krävde att hen själv var medvetet närvarande.   

”…när någon verkligen lyssnar så ökar chansen att även patienten blir närvarande.” 

(Informant 5) 

”att faktiskt ta in en annan människa och låta den människan få se att jag ser dom…det kan 

kanske också upplevas om man är ovan vid det som att…oj vad nära den där personen 

kom…” (Informant 3) 

”Ja, lite ångeststegring kanske, att de upplever kontakt med sig själv och så helt plötsligt 

känner man att nu börjar det trycka över bröstet att hjärtat börjar slå och sådär..eh..vissa kan 

till och med säga ”vad jobbig du är nu” liksom…” (Informant 5) 

 

8.1.2 Att bli bemött här och nu 

Fem av de sju informanterna tog upp aspekten att vara närvarande i den pågående stunden, 

här och nu. De upplevde att mötet påverkades negativt när deras egna tankar for i väg på 

annat håll. Samtliga av dessa informanter trodde att tankar på annat håll missgynnade 

patienten, även om de ibland hade svårt att sätta ord på hur. Många av informanterna framhöll 
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vikten av att visa patienten intresse vilket var lättare att förmedla om informanten själv var 

närvarande i stunden. Även aspekter som respekt och att bli tagen på allvar kopplades till att 

vara i stunden. Varje ögonblick beskrevs som något genuint, något oåterkalleligt. Flera 

informanter lyftes fram en genuin nyfikenhet och inneha en undersökande inställning som 

kopplat till att vara i stunden. 

” Och att jag är nyfiken, jag är intresserad på riktigt…det här är inte bara ”suck, nu ska vi 

beta av den här patienten…” (Informant 1) 

”Om man är nyfiken så blir det ett annat möte…/så blir man mer undersökande.”  (Informant 

7) 

”Det genuina mötet, när vi verkligen sitter här och verkligen är här. När jag tittar dig i 

ögonen och jag (patienten) ser att du är intresserad av mig” (Informant 2) 

” vänta nu, när gick nästa tåg hem? Allt som pågår i vårt huvud hela tiden…det blir 

respektlöst gentemot den personens tid, för den här sekunden kommer ju aldrig tillbaka.” 

(Informant 2) 

 Informanterna använde sig också utav begreppen att visa full uppmärksamhet och ha 

fokus när de talade om att vara här och nu. De hade olika strategier att ordna en så gynnsam 

miljö som möjligt för att kunna vara här och nu även om många återgav hur svårt det kunde 

vara ibland. 

”patienten märker om jag är någon annanstans, att jag tappar liksom fokus. Att jag kanske 

måste ställa om frågan eller någonting. Eller att jag ser kanske drömmande ut…” (Informant 

7) 

”det är viktigt att patienten får full uppmärksamhet. Så jag stänger ju liksom av telefonen, jag 

har verkligen inga….jag fokuserar liksom på personen.//…försöker liksom skala bort allt 

annat just nu.” (Informant 6) 

Två informanter menade att det också var lättare att missa signaler som patienten förmedlade, 

exempelvis suicidal kommunikation. Detta bottnade i att informanten delvis inte lika lätt 

uppfattade mer subtila signaler samt att patientens vilja att prata om svåra saker påverkades 

negativt om informanten gav ett intryck av att vara någon annanstans än här och nu.  
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”att inte uppfatta någon signal eftersom man arbetar ju med patienter som emellanåt har ju 

suicidtankar eller rent av planer och det kan ju vara ganska…ja, det är ju inte bra om man 

missar sådana signaler genom att jag är någon annan stans i huvudet.” (Informant 7) 

” får kanske vetskap om saker som man kanske inte hade lämnat till någon som man känner 

är på väg, stressar eller ger ett oroligt intryck.” (Informant 2) 

 

8.1.3 Att bli bemött med ett öppet sinne 

I majoriteten av informanternas berättelser betonades vikten av att förhålla sig öppen för det 

som är, en aspekt som gynnades av en medveten närvarande hållning. Några informanter 

menade att det hjälpte till som en påminnelse och gjorde det lättare för dem själva att vara 

observanta på när tankarna tenderade att inta en mer dömande karaktär, så som de gör för alla 

människor emellanåt. Att inte döma patienten och stötta hen i att acceptera sig själv beskrevs 

som en av nycklarna till en fungerande vårdrelation och möjlighet till förändring. Detta 

framhölls som särskilt viktigt för patienter med psykisk ohälsa då de ofta har negativa tankar 

om sig själv.  En menade på att i och med att hen inte dömer patienten utan istället konstaterar 

och observerar oftast sätter igång process mot förändring.    

” Att inte vara dömande, att deras känslor och tankar är okej, vad de gör med det är inte 

alltid okej, men ändå att de inte känner sig dömda där kan göra väldigt mycket. ” (Informant 

4) 

” Helt enkelt väldigt öppen för att det du (patienten) har att berätta är det du skall berätta 

liksom. Inget som är rätt och fel, inget som är bra eller dåligt.” (Informant 5) 

”Så att man försöker sprida det här ”Du är okej” // ”Oavsett vad det är du har gjort så är du 

okej”. (Informant 2) 

Informanterna använde lite olika begrepp för att vara öppen för det som är. En beskrev det 

som att möta patienten med kärlek och vänlighet, för att också patienten skall kunna ge det till 

sig själv. En annan informant var inne på samma spår men pratade mer om acceptans, att 

hjälpa patienten acceptera sin funktionsnedsättning samt sin livssituation i det stora. 

”om man (patienten) då accepterar att de här sakerna runtomkring, ser ut på det här 

sättet…ja, man behöver ju inte alltid gilla det…är det lättare att förhålla sig till sin ångest 

eller oro. För då får man ju ett annat perspektiv på det.” (Informant 1) 
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Flera informanter ansåg att det var lättare att förhålla sig objektivt och opåverkad gentemot 

patienten när de var medvetet närvarande vilket gynnade patienten genom att tillåta personen 

komma fram istället för föreställningar kring personen. En informant uttryckte det som att se 

på patienten som ett blankt blad, ett papper som de tillsammans skulle börja skriva på, istället 

för att förutsätta saker. Genom strävan att inte döma blev informanterna observanta på att inte 

låta sig färgas av till exempel kollegors uppfattningar om patienten i tidigare möten. 

”Den blir mer objektiv, den blir mer rättvis. Annars blir man så påverkad, om någon annan 

har haft ett dåligt möte med en patient då blir jag så påverkad om jag tar in den 

informationen för mycket.” (Informant 7) 

     Två informanter beskrev det som att medveten närvaro har en empatisk komponent som 

påverkar patienten i mötet. En av dessa menade att eftersom medveten närvaro både är 

empatiskt och disciplinerat samtidigt hjälper det patienten att inte vara så hård mot sig själv 

utan snarare mer mjuk och ömsint.  Disciplinen, att stilla sitt sinne, behövs för att patienten 

ska ta sig igenom motstånd och stå ut när det är svårt.  

 

8.1.4 Att få vara människa  

När informanterna talade om medveten närvaro i vårdrelationen tog fyra upp, ur olika 

perspektiv, vikten av att mötas som människor. De poängterade betydelsen av att kunna se 

bortom patientens diagnos, för att patienten skulle känna sig förstådd, respekterad och unik.  

”du (patient) har ju …du har med dig dina liksom svårigheter och jag (ssk) har läst en del 

men först och främst så är vi människor.” (Informant 6) 

”/ Inte bara ett objekt, inte bara en psykiatrisk patient utan faktiskt en människa av kött och 

blod som har varit med om en massa saker.”  (Informant 4) 

 Ytterligare en aspekt som belystes var den asymmetriska maktbalansen i vårdrelationen 

och hur den kan missgynna patienten genom en upplevelse av underläge och med det 

hopplöshet. Något som beskrevs motverka detta var att verkligen sträva efter att se patienten 

som människa och inte endast en patient med en viss diagnos. Att inta ett medvetet 

förhållningssätt ansågs gynna relationen som mer blev ett möte mellan två jämlikar vilket 

framhölls ge en ökad tilltro för patienten.  
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”/att jag försöker sätta mig över patienten…eller jag vet inte, se patienten som sjuk eller 

något annat dåligt för den vårdande relationen…” (Informant 1) 

 

8.2 ASPEKTER AV BETYDELSE FÖR SJUKSKÖTERSKAN  

För att på bästa sätt kunna möta patienter som lider av psykisk ohälsa resonerade många av 

informanterna kring medveten närvaro som ett hjälpsamt förhållningssätt, men även som 

gynnsamt för den egna utvecklingen och upplevelsen av vårdrelationen. Det framkom att 

informanterna upplevde sina färdigheter som att kunna stanna upp och observera, flexibilitet 

och sensitivitet, bli mer utvecklade och förfinade när de var medvetet närvarande.  Precis som 

föregående kategori vittnar om tog informanterna upp vikten av att mötas som människor, 

vilket för egen del innebar att visa sig mänsklig och autentisk.  Upplevelsen av vårdrelationen 

beskrevs i ord som välgörande och mindre tungt men också motsatsen till sjuksköterskans 

tendens att fixa och lösa patientens problem.  Vidare skildrades medveten närvaro som något 

dynamiskt och beroende av den egna praktiken. Nedan presenteras den andra kategorin, de 

aspekter av medveten närvaro som informanterna upplevde ha betydelse för dem som 

sjuksköterskor.    

 

8.2.1 Att stanna upp och observera  

Fyra av de sju informanterna som berättade att de praktiserade medveten närvaro mer 

kontinuerligt i vardagen beskrev också mer nyanserat och målande effekterna på egna 

färdigheter som att stanna upp och observera jämfört med de övriga som sade att medveten 

närvaro inte var fullt så integrerat i den egna personen. Majoriteten av informanterna nämnde 

dock denna aspekt och samtliga av dessa belyste och ansåg det vara mer eller mindre 

hjälpsamt i mötet med patienten.                 

 Informanterna återgav nyttan av dessa färdigheter i situationer i vårdrelationen som de 

ansåg extra utmanande. Detta kunde exempelvis vara patienter som var agiterade eller på 

annat sätt svårare än normalt att hantera. En informant beskrev att hen i svårare situationer 

förhöll sig till det genom att ”surfa på känslan” som uppstår, det vill säga betrakta känslan, 

låta den komma och utan att identifiera sig med den. Andra beskrev det ungefär på samma 

sätt, att kunna stanna upp och observera istället för att i tanken och känslan fara iväg, vilket 

om det lyckades ansågs vara en tillgång.   
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”…det går inte från stimuli till respons utan jag får verkligen den här, observeradelen 

innan…// stanna upp observera, acceptera…alltså, vänta nu är det här något jag skall 

reagera på eller göra ett medvetet val och gör så” (Informant 2) 

”…att liksom inte haka på det här hjärtat som kanske börjar rusa lite…utan…men låt det 

rusa då och sitt kvar ändå på rumpan.  // men att man generellt framförallt blir kvar och 

hellre titta på det än att liksom dras med i den där känslospiralen. Så stå kvar. Våga stå kvar 

liksom” (Informant 5) 

”…då tar jag inte in så mycket känslor att det här…att patienten är fientligt inställd till mig 

som person utan ….då blir man ju mer professionell kan man väl säga.” (Informant 7) 

  Informanterna uttryckte det som hjälpsamt att bli kvar, inte bara för egen del utan även 

för patienten. När de inte lät sig dras med i patientens känsloyttringar visade det sig många 

gånger att patienten vände, lugnade ner sig. En beskrev det som om hen fick en känsla av att 

patienten uppfattade informanten som mer tålig vilket i sig var tillfredställande för den egna 

upplevelsen.  

” att det här är en person som kan stå ut, det här är en person som håller”. (Informant 2) 

Att kunna stanna upp och observera i svårare situationer beskrevs som ett sätt att lära sig om 

sina egna reaktioner; vad det är som triggar igång, vad det är som informanten själv skall vara 

uppmärksam på i relationen. En informant var inne på att detta ökade den egna flexibiliteten.  

Flexibiliteten beskrevs som något som gav utrymme att handla mer förnuftigt och inte agera 

på till exempel rädsla eller oro. Denna färdighet skildrades som något hjälpsamt i såväl mer 

formella möten på bokade tider men också mer informella, då patienten påträffades i lokalen 

efter ett läkarmöte eller socialplanering exempelvis och som av olika orsaker rört upp känslor. 

”…om du då går ut och möter den här personen med ”du skall vi sätta oss ner eller skall vi ta 

en promenad istället?” alltså att man ser den här flexibiliteten, man ser vad behöver den här 

personen just nu så kan det göra att man avdramatiserar.” (Informant 6) 

       Flera beskrev därtill en ökad sensitivitet i att de lade märke till fler detaljer och nyanser, 

både generellt i vardagen och mer specifikt i vårdrelationen. En informant menade att detta 

gjorde att hen lättare kände av var patienten befann sig samtalet och kunde möta upp det på ett 

bättre sätt, hen uttryckte det som att de tillsammans gick i samma takt. 

”…ett samtal kan ju vara som en dans om patienten signalerar nu vill jag att du backar, att 

du verkligen backar då…och ibland kan jag känna att nu behöver jag pressa på lite här för 
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att det skall hända någonting…så det är ju en sensitivitet som man kan behöva i samtal åt 

båda hållen. Och när jag är riktigt närvarande då går ju det mycket bättre…” (Informant 3) 

 På samma sätt som ökad flexibilitet återgavs kunna avdramatisera en situation med en 

agiterad patient beskrev samma informant det som att släppa på sin autopilot, att inte agera 

reflexmässigt. Detta gjorde att hen kunde fatta bättre beslut, något informanten uppfattade var 

på ett mer övervägt sätt. Denna ökade flexibilitet upplevdes vara hjälpsam när det var mycket 

som pågick samtidigt eller i svåra möten med patienten.  

”Och det är självklart en sak är ju erfarenhet men det är också om du själv är lugn så kan du 

ta klokare beslut än om du är stressad och stirrig och liksom är här uppe istället för att du är 

i din kropp och du inger ett lugn så gör du också betydligt bättre val, mer motiverade val så. ” 

(Informant 6) 

 

8.2.2 Att visa sig mänsklig  

Lika viktigt som det var för informanten att få patienten att känna sig som en komplex och hel 

människa var det också för sjuksköterskan att visa sig mänskliga, vilket uppgavs förutsätta en 

trygghet i sig själv. Medveten närvaro beskrevs av vissa informanter som ett sätt att skapa 

denna trygghet, att jobba med sitt inre.    

”jobba med sitt inre kan man säga…sin personliga utveckling med att lägga märke till vilka 

tankar och känslor, fysiska förnimmelser som dyker upp och hur jag svarar an på dom”. 

(Informant 3) 

”att visa jag är likadan som du (patienten)…utan att man för den skull lägger sig på rygg och 

liksom bara …ojoj…men jag är ingen, utan att vi respekterar varandra som människor att 

mina känslor är lika mycket värda som dina”. (Informant 2) 

     En informant beskrev det som att vara autentisk i mötet med patienten. Hen menade att en 

stor del av jobbet handlar om att motivera människor till förändring och det blir svårt att säga 

till eller motivera människor utan att själv värdesätta sin personliga utveckling. Utan att 

egentligen behöva verbalisera sina egna svårigheter menade hen att patienten genom ett 

medvetet närvarande förhållningssätt kan tillåtas förstå att även informanten själv har varit 

med om utmaningar och lyckats hantera svårigheter. 
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”det blir mer autentiskt om ja…har också haft….liksom kan hantera och stå ut med saker som 

jag har motstånd för eller …då kan jag både förstå deras eh…motstånd till det och jag kan 

motivera dom att se om dom kan testa och se vad som händer…” (Informant 3) 

 

8.2.3 Att vara i vårdrelationen 

I likhet med övriga aspekter gav de informanter som själva praktiserade medveten närvaro 

mer fylliga svar och beskrivningar kring den egna upplevelsen av vårdrelationen.  Samtliga 

informanter var av den uppfattningen att medveten närvaro inte endast var gynnsamt för 

patienten utan även på olika sätt hade en positiv inverkan på deras egna upplevelse av 

vårdrelationen.                          

 Tre informanter beskrev medveten närvaro i vårdrelationen med termer som lika 

välgörande eller givande för dem själva som för patienten. På vilket sätt det var givande 

skildrades lite olika, några vittnade om en allmän tillfredställelse, att de upplevde sig få ut 

mer av mötet samt att det i någon mån blev en form att värna om sig själv.    

”Vi får liksom ett plus ett är tre, både patienten kommer få ut mer av mötet plus att jag får ju 

mer än vad jag hade fått om jag hade suttit (illustrerar att hen är på väg) ja…inte tittat i 

ögonen, tittat ner i stolen…” (Informant 2) 

”/…att jag landar i mig själv, i min egna närvaro och det blir ett sätt att ta hand om mig…” 

(Informant 6) 

En av informanterna uttryckte det i begrepp av energinivåer, att hen genom medveten närvaro 

kunde landa i sig själv, ett sätt att ta hand om sig själv och tanka energi. Upplevelsen av 

samtalet med patienten var att det tog mindre egen energi ju mer medvetet närvarande hen 

upplevde sig själv. Vidare menade informanten att det var lättare att skilja på vad som var 

hens egna energi när hen var medvetet närvarande och vad som var patientens energi.  

” Eh…så i vissa fall så kan samtalen vara rent energigivande, alltså det behöver inte alls 

vara dränerande. Ibland är det definitivt det, men där är även min närvaro en fördel.” // 

”Nästan som om det är lättare då att hålla ifrån mig det som kanske inte är min energi, så att 

jag…ju mer medveten och närvarande jag är i mig desto mer vet jag vem jag är och vad som 

liksom är mitt.” (Informant 6) 
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     Tre informanter tog upp medveten närvaro som ett återhållsamt förhållningssätt som 

gjorde att mötet med patienten beskrevs i termer som mindre tungt, roligare och tryggt för 

båda parter.  Flera beskrev att de upplevde större risk för irritation och missförstånd när de 

inte var medvetet närvarande. Två av dessa informanter menade att det nästan kändes som om 

de hade patienten emot sig vilket bidrog till att upplevelsen blev tyngre.  

”…ett mer återhållsamt sätt och ett genuint intresse för att få fram det där oavsett om det 

pockar på ”gör så gör så”, backa backa backa. För jag är ju en doer, det är vi sjuksköterskor 

och då behöver jag ha mindfulness för att bromsa den delen.” (Informant 2) 

”det är större risk för att jag liksom egentligen…bara får den här patienten nästan som emot 

mig liksom…eller emot mig? Nä, men alltså…egentligen emot sig själv blir det då. Men…men 

…ja, det blir tyngre och jäkligt mycket tråkigare dessutom!” (Informant 5) 

Just detta mer tillbakalutade förhållningssätt, som några informanter beskrev vara en 

konsekvens av medveten närvaro, upplevdes också vara motsatsen till sjuksköterskerollens 

tendens att fixa eller lösa patientens svårigheter. Att lösa patientens problem ansågs inte vara 

sjuksköterskans uppgift, istället betonades betydelsen av att stötta patienten i att själv hitta 

lösningarna. Lyckades informanten inte med det bidrog det till en känsla av att inte komma 

någonstans med patienten, vilket bland annat beskrevs i termer som att stå och trampa. En 

informant uttryckte det som att om hen var mindre medvetet närvarande i vårdrelationen 

tenderade det upplevas som en börda, att ta över andras ansvar eller elände. 

”…en känsla av att det spelar ingen roll vad jag hittar på här det kommer ändå inte hända 

någonting och då blir det ju också en känsla av att det blir mitt ansvar mycket mycket 

mer..eh..som ju också blir en börda, att det känns som om att här måste jag fixa någonting 

som jag inte kan fixa…det känslan.” (Informant 5) 

 

8.2.4 Att praktisera medveten närvaro 

Att vara medvetet närvarande beskrevs som något dynamiskt, något som kommer och går hela 

tiden. En informant menade att hen framför allt lade märke till när hen ”tappat bort det”, när 

livsstressen blev för påträngande och ett mer automatiskt sätt att handla och regera tog över. 

Flera informanter framhöll vikten av den egna träningen för att både upprätthålla och kunna 

bibehålla ett medvetet närvarande förhållningssätt i såväl vårdrelationen som i livet i stort. För 

många innebar det att skapa en rutin i vardagen där de på avsatt tid hade utrymme för 
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kontinuerliga meditationsövningar. Trots att vissa informanter lyckades med detta under vissa 

perioder vittnade flera om hur svårt det var att upprätthålla rutinen. 

”Skulle det här vara lätt då skulle ju liksom, nej men då skulle alla göra det här på något sätt 

(skratt) av sig själv. Bara sådär, men det krävs ju träning och det är ju den svåra biten såklart 

att liksom upprätthålla det här.” (Informant 6) 

”Jag märker ju framför allt när jag tappar bort det, men jag menar mindfulness är ju inte 

svårt att utöva, mindfulness är ju svårt att komma ihåg att du skall utöva”. (Informant 2) 

 Flera av informanterna framhöll att utbildning i sig inte skapar ett medvetet närvarande 

förhållningssätt, utan den egna träningen och personligt lärande lyftes åter fram som en 

förutsättning.  

”…jag menar man går liksom inte en utbildning, man tränar en tid så kan man det här, så är 

man färdig. Det funkar ju inte riktigt så. Det är liksom ett livslångt förhållningssätt, lärande 

helt enkelt så är det ju.” (Informant 6) 

 

9. Diskussion 

9.1.1 Metoddiskussion 

I ett led att eftersträva och säkerhetsställa studiens tillförlitlighet diskuteras kvalitén utifrån 

begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmerbarhet (Polit & Beck, 2012). 

 

9.1.2 Trovärdighet 

Trovärdighet innebär dels att val av forskningsmetod lämpar sig för det som skall undersökas 

samt tillförlitligheten till att läsaren kan lita till korrektheten i insamlade data samt den analys 

forskaren har gjort. Trovärdigheten ökar då forskaren utförlig beskriver metod i förhållande 

till studiens frågeställning och syfte (Polit & Beck, 2012).  

 Föreliggande studie har en kvalitativ ansats vilket författaren bedömde vara det mest 

passande för att få en djupare förståelse för sjuksköterskors kliniska erfarenheter vilka svarade 

mot syfte och frågeställningar. Att undersöka fenomenet genom semistrukturerade 

intervjustudier innebär att forskaren utgår vissa områden snarare än att specifika frågor ställs 

(Polit & Beck, 2012). Förfarandet att utgå från en intervjuguide (Bilaga 2) möjliggjorde det 

för författaren att säkerhetsställa att samtliga områden berördes men gav samtidigt ett 

utrymme för individuella fördjupningar kring specifika erfarenheter. En alternativ 
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datainsamlingsmetod skulle istället kunna ha varit fokusgruppsinterjuver, vilket enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) lämpar sig väl för explorativa studier. Att kollegor sinsemellan träffas 

och berättar om sina erfarenheter kring ett fenomen av denna abstraktionsnivå hade möjligtvis 

kunnat sätta igång mer djupgående reflektioner men också för vissa informanter riskerat bli en 

styrande och begränsande faktor.  Risken att någon av informanterna skulle uppleva sina svar 

som mindre eller mer ”rätt” bedömdes vara något högre i en grupp än vid individuella 

interjuver. I de enskilda intervjuerna tilläts varje informant att själv få möjlighet att reflektera 

och utveckla sina svar utefter individuella förutsättningar och behov. Ytterligare en faktor 

som påverkade val av datainsamlingsmetod var att samtliga informanter kommunicerade 

tidsbrist som ett hinder att delta, varför samtliga även önskade att författaren kom till 

respektive arbetsplats vid en tidpunkt de själva fick bestämma. Detta önskemål hade inte 

kunnat tillgodosetts med fokusgruppsamtal.   

     Urvalet begränsades inte till att enbart omfatta specialistutbildade sjuksköterskor, då det 

ansågs mer relevant utifrån studiens syfte att informanten besatt någon form av kompetens i 

medveten närvaro samt var verksamma inom psykiatrisk omvårdnad. Den formella 

kompetensen i medveten närvaro var ett urvalskriterium men precis som resultatet visar är en 

utbildning i ämnet inte tillräckligt för att faktiskt förmå praktisera medveten närvaro, något 

som författaren har uppmärksammat i framställning av analysen men även bör tas i beaktning 

av läsaren. Samtliga informanter var verksamma på en mottagning. Anledningen till att 

informationsbrevet inte var ställt till sjuksköterskor inom slutenvården berodde på svårigheter 

att återfinna informanter med formell kompetens i medveten närvaro där. Varken sökning via 

sociala medier eller genom rekommendationer genererade i någon kontakt med informanter 

inom slutenvården.  Således uteslöts inte någon informant inom slutenvården även om 

informationsbrevet slutligen riktade sig till sjuksköterskor inom öppenvården. Möjligtvis hade 

föreliggande studies resultat haft större bredd om erfarenheter från slutenvården också fanns 

återgivet. Exempelvis pågår ofta vårdrelationer inom öppenvården under längre tidsperioder 

medans det inom slutenvården tenderar bli fler kortare möten. I resultatet återger dock 

informanterna berättelser som både rör kontinuerliga vårdrelationer men även kortare möten 

av formell och informell karaktär, så som uppföljning av ett läkemedel eller möte av en 

upprörd patient i korridoren. 

     Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska den kvalitativa datainsamlingen fortlöpa tills 

studiens syfte kan besvaras, varför antal informanter som deltar inte kan fastställas i förväg.  I 

föreliggande studie deltog sju informanter vilket efter slutförd transkribering och analys   

bedömdes vara ett tillräckligt antal för en tillfredställande datamättnad. Resultatet bedöms av 



 
 26 (52) 

 

författaren som trovärdigt då datainsamlingen redovisas med strävan mot transparens och 

berättelserna i de sju individuella intervjuerna har genererat kategorier som anses svara på 

aktuellt syfte och frågeställningar.   

 

9.1.3 Pålitlighet 

En studies pålitlighet utgår från om samma resultat skulle presenterats om undersökningen 

genomfördes vid ett annat tillfälle, med samma eller liknande urval i samma eller liknande 

sammanhang. Således skall studiens resultat vara oavhängigt yttre omständigheter (Polit & 

Beck, 2012).  

 Graneheim och Lundman (2004) poängterar att en studies pålitlighet riskerar skadas om 

datainsamlingen sträcker sig över en längre period. I föreliggande studie pågick 

datainsamlingen under en fem-månadsperiod vilket av författaren inte bedöms påverka 

resultatet. En fördel för pålitligheten var att informanterna arbetade på olika enheter och 

därför i mindre utsträckning tenderar påverkas av till exempel organisationsförändringar över 

tid eller arbetsklimat. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att forskaren behöver 

vara medveten och förhålla sig till nya insikter under arbetets gång vilka kan komma att 

påverka kommande intervjuer och i slutändan resultatet. Författaren har varit medveten om 

detta under insamlingsprocessen och eftersträvat att samtliga intervjuer har skett under samma 

förutsättningar, till exempel vad gäller val av plats, vilken information som gavs och hur 

frågorna ställdes.     

 

9.1.4 Överförbarhet 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en studies överförbarhet betydelsefull för dess 

övergripande trovärdighet. Överförbarheten handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 

appliceras till andra grupper eller sammanhang. Författaren kan ge förslag på en studies 

överförbarhet men det är läsarens beslut huruvida resultatet uppfyller detta eller inte (a.a.)  I 

föreliggande studie har författaren möjliggjort för läsaren att själv avgöra detta genom en 

tydlig redogörelse av urval, metodval, datainsamling samt analysprocess.  

 

9.1.5 Konfirmerbarhet 

Studiens resultat skall motsvara informanternas beskrivning, utan att färgas av forskarens 

egna uppfattning eller inställning. Konfirmerbarhet innefattar således hur forskaren hanterar 

sin egen förförståelse (Polit & Beck, 2012). 
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Under hela processen har författaren haft en stor medvetenhet kring den egna förförståelse 

och dess risk att påverka resultatet. Under intervjutillfällena hanterade författaren detta genom 

att exempelvis i frågorna enbart använda neutrala termer som ”aspekter” och uteslöt mer 

vedertagna begrepp inom medveten närvaro. Ingen av informanterna hade någon kännedom 

om författarens egna erfarenheter eller bakgrunden till varför fenomenet ansågs intressant att 

studeras. Tre informanter frågade dock efter avslutad intervju varifrån intresset kom och fick 

då en kortare förklaring. Mycket av det som framkom under intervjuerna var för författaren 

överraskande vilket indikerar att förförståelsen hanterats på ett adekvat och forskningsenligt 

sätt.  

 

 

9.2 RESULTATDISKUSSION 

De två huvudkategorier som framkommit kommer diskuteras med utgångspunkt från Jean 

Watsons omvårdnadsteori. Utöver den teoretiska referensramen kommer resultatet även 

belysas genom litteratur som anses vara relevant för de fynd som framkommit i föreliggande 

studie.  

 

9.2.1 ASPEKTER SOM PÅVERKAR PATIENTEN 

Majoriteten av informanterna nämnde tidigt i intervjun vikten av att se och lyssna 

uppmärksamt på patienten och den positiva inverkan det hade. Ett intressant fynd i 

föreliggande studie var just det att informanterna specifikt erfor att ett aktivt lyssnande har en 

inverkan som gjorde att patienterna tenderade bli mer frikostiga i vad de berättade och vågade 

prata om svåra saker, ett perspektiv som författaren inte sett i tidigare studier kring medveten 

närvaro. Däremot finns det skildrat, så som i bakgrunden redovisat, en ökad generell 

tillfredställelse både bland patienter (Horner et al., 2014) och sjuksköterskor (Cohen- Katz et 

al., 2005; Horner et al., 2014; Moody et al, 2013) vad gäller en upplevelse av förbättrad 

kommunikation i vårdrelationen.   

 Lennart Fredriksson (1999) har i en forskningssyntes utvecklat en ontologisk och 

teoretisk förståelse för bland annat just lyssnandet. I denna gör han skillnad på att lyssna och 

att höra i vilket han menar att den kommunikation som sker genom hörandet, endast erbjuder 

en problemlösande närvaro medan lyssnandet erbjuder ett omhändertagande som ger kontakt 

och är associerat med att vara med patienten. Han beskriver lyssnandet som en avsiktlig 
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handling, i motsats till att höra som kan ske både medvetet eller omedvetet. Genom detta 

poängterar Fredriksson, i likhet med vad informanterna i föreliggande studie beskrev, 

nämligen lyssnandet som något större. Fredriksson (1999) menar att lyssnandet innefattar alla 

aspekter av patientens kommunikation, såsom röstläge och även icke-verbala uttryck (a.a.), 

något informanterna återgav i beskrivningar som att lyssna med alla sinnen. Fredriksson 

poängterar vidare att patientens värld blir tillgänglig genom det aktiva lyssnandet. Lyssnaren 

kan konfrontera smärtan och lidandet utan att bli absorberad av sina egna subjektiva känslor, 

genom att ge tid och utrymme för patienten att göra en egen tolkning av sitt lidande. (a.a.)  

 Även motsatsen lyftes fram, då informanterna vittnade om dåliga erfarenheter i mötet de 

stunder informanterna själva var mindre medvetet lyssnande vilket bland annat innebar risken 

att missuppfatta patientens budskap vilket kunde leda till irritation.  Informanterna underströk 

det som särskilt viktigt att se och lyssna uppmärksamt på en patient som lider av psykisk 

ohälsa då det ofta finns en historia av att just inte ha blivit lyssnad på, vilket skapar lidande 

och svårigheter i livet. I den svenska studien av Svedberg, Jormfelt och Arvidsson (2003) 

undersöktes vilka faktorer som patienter inom psykiatrisk öppenvård ansåg främja 

hälsoprocesser. Ett huvudfynd var just patienternas behov av att bli lyssnade på och sedda. 

Redan första mötet med sjuksköterskan lyftes fram som avgörande för hur vårdrelationen 

skulle utvecklas. Kände de sig inte lyssnade på och sedda blev både relationen och det egna 

tillfrisknandet lidande (a.a.). Forskningsresultat som detta vittnar om att informanterna i 

föreliggande studie delar patienternas upplevelse av lyssnandets funktion av att både kunna 

vara läkande men även utgöra ett möjligt hälsohinder för patienten.  

  En för författaren överraskande aspekt var de erfarenheter då sjuksköterskan upplevde 

patienten visa tecken på obehag i form av ångeststegring de stunder sjuksköterskan själv 

ansåg sig ha en hög grad av medveten närvaro, en aspekt som heller inte enligt författarens 

kännedom tidigare studier har belyst. Detta obehag förklarades av informanterna som en 

reaktion då patienten var ovan att bli sedd och lyssnad på. Samtidigt beskrevs det likväl som 

något naturligt och ett tecken på att patientens egna närvaro och kontakt med sig själv ökade, 

vilket framhölls som en förutsättning till läkande.  Även om det på senare tid höjts kritiska 

röster till medveten närvaro som något saliggörande finns det mindre vetenskapliga studier 

som belyser eventuella negativa följdverkningar, så som exempelvis obehaget informanterna 

beskrev. Värt att nämna i sammanhanget är psykologiprofessorn Kathleen Lustyk som 

tillsammans med kollegor i en forskningsrapport undersökte eventuella negativa 

konsekvenser av medveten närvaro, specifikt med övning i meditation, och drog slutsatsen att 

detta kan upplevas väldigt obehagligt för exempelvis individer som lider av PTSD då minnen, 
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tankar och känslor kommer fram och blir svåra att hantera (Lustyk, Chawla, Nolan & Marlatt, 

2009).              

 Informanterna erfor att förmågan att vara här och nu i mötet förmedlade ett genuint 

intresse och respekt som patienten kände av. Detta stämmer väl överens med forskning där 

patienter beskriver att sjuksköterskor som inte förmår vara närvarande i stunden, förmedlar en 

känsla av ointresse, vilket hindrar utvecklingen av vårdrelationen (Schafer & Peternelj-

Taylor, 2003). När Watson (2008b) beskriver närvaro i nuet använder hon sig utav begreppet 

vårdande ögonblick (eng. caring moment) som består uti ett tillfälle av kontakt och samspel 

men även av sårbarhet (a.a.). Utifrån vad som tidigare presenterats, då informanterna beskrev 

ett obehag hos patienten, skulle denna reaktion genom Watsons teori om det vårdande 

ögonblicket kunna härledas just till denna sårbarhet, att visa sig inför en annan. Watson menar 

att det vårdande ögonblicket givetvis kännetecknas av närvaro i det pågående nuet men är på 

samma gång sammanflätat med personernas erfarenheter, visioner och drömmar varför det 

också överskrider tid och rum (a.a.).  

  Informanterna uppfattade att patienten missgynnandes när deras egna tankar var på 

annat håll vilket framhölls som respektlöst och kunde leda till att patienten inte upplevde sig 

bli tagen på allvar. Sonja Kultzer (2014) menar att känslan av att bli tagen på allvar som 

något grundläggande för att främja hälsoprocesser hos en patient som lider av psykisk ohälsa. 

Bland annat kan denna aspekt gynnas genom att sjuksköterskan förmår underlätta för 

patienten att utforska det lidande som ligger bakom ett visst beteende, till exempel att genom 

samtal ta reda på funktionen av vad ett självskadebeteende har och hur lidandet bakom detta 

ser ut (a.a.).  

 Vidare visar resultatet också på att patienternas vilja att tala om svåra saker påverkades 

av sjuksköterskans närvaro i stunden, genom en större återhållsamhet hos patienterna att vilja 

dela med sig när deras tankar var på annat håll . Därtill var upplevelsen också att det blev 

svårare att uppfatta mer subtila signaler som exempelvis suicidal kommunikation. Flera 

studier (Cohen-Katz et al. 2005; Foureur, Besley, Burton, Yu & Crisp, 2013) bekräftar att 

sjuksköterskor efter träning i medveten närvaro erfor sig ha lättare att vara i det pågående 

nuet, en faktor som upplevdes gynna mänskliga relationer över lag.  Någon djupare 

beskrivning av aspekten att vara här och nu och dess inverkan på öppenheten i samtalet samt 

förmåga att fånga upp suicidal kommunikation, så som föreliggande studie indikerar, har dock 

inte lyfts fram i tidigare studier i relationen mellan patienter och sjuksköterskor. Det bör dock 

påpekas att medveten närvaro delvis definieras som just att vara här och nu, varför det är en 

aspekt som inte helt oproblematiskt kan skiljas åt från övriga aspekter av medveten närvaro. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att föreliggande studie har visat på nytt resultat som pekar på 

att sjuksköterskans förmåga att vara här och nu upplevs har en betydelse för patienters vilja 

att prata om svåra ämnen samt ger sjuksköterskan bättre förutsättningar att uppmärksamma 

och fånga upp subtila signaler så som suicidal kommunikation.   

 Näst intill samtliga informanter i föreliggande studie betonade på olika sätt vikten av att 

inte döma patienten, något som framhölls som särskilt viktigt i relationen till patienter med 

psykisk ohälsa då de ofta har negativa tankar om sig själva.  Genom att konstatera och 

observera patienten istället för att döma lyftes fram som en faktor att stötta mot en 

förändringsprocess. Det är påfallande hur samstämmigt informanterna i föreliggande studie 

belyser det som tidigare forskning lyft fram som centrala faktorer vilka påverkar den 

terapeutiska vårdrelationen, inom psykiatrisk omvårdnad. I en sammanställning av författarna 

Dziopa och Ahern (2008), som bygger på 31 studier vilka undersöker vad för faktorer som 

både sjuksköterskor och patienter anser bidra till en terapeutisk vårdrelation, framkommer just 

ett icke dömande inställning som en av huvudkomponenterna. Värt att notera är att dessa inte 

berör ämnet medveten närvaro.  

 Informanterna använde lite olika begrepp så som att vara öppen för det som är, att vara 

empatisk, accepterande och att möta patienten med kärleksfull vänlighet. Några informanter 

beskrev det som om det blev enklare att förhålla sig objektivt och rättvist till patienten, i ett 

tillstånd av medveten närvaro. Exempel som återgavs var att kollegors uppfattningar om 

patienten inte lika lätt påverkar det egna mötet, vilket lyftes fram som något positivt.  I likhet 

med vad tidigare forskning inom området visat upplevde informanterna att ett medvetet 

närvarande tillstånd gjorde dem mindre dömande (Moody et al., 2013)  

 Jean Watson framhåller empatisk omsorg som omvårdnadens kärna (Watson, 1997). 

Vidare använder Watson begreppet intentionellt vilket översätts till att handla medvetet (a.a.). 

Genom att sjuksköterskan handlar medvetet kan hen också uppmärksamma och förhålla sig 

till dömande tankar som dyker upp (Wiklund & Lindwall, 2012).  Enligt Watsons (2008b) 

caritasprocess ”att bry sig om”, vilket också uttrycks som kärleksfull välvilja menar Watson 

att den sjuksköterska som är välvilligt inställd och tolerant också är icke- dömande både mot 

sig själv och andra.  Detta möjliggör för sjuksköterskan att handla utan förutfattade meningar 

eller efter egna intressen (a.a.). Även om ingen av informanterna talade om egna intressen 

eller behov var det tydligt att innebörden av det som informanterna förmedlade hade starka 

paralleller med det Watsons benämner som kärleksfull välvilja, genom att i mötet sträva efter 

en öppenhet för vad patienten hade att berätta utan att kategorisera det som rätt eller fel.  
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Det som i viss mån skiljer åt i sammanhanget är informanternas språkbruk som är mer färgad 

av det traditionella sättet att tala på inom sjukvården jämfört med Watsons som är mer 

poetiskt och rikt på värdeladdade ord. Om betydelsen av kärlek skriver Watson “Love is the 

maximum of consciousness and the largest resource of healing.” (Watson, 2008, s. 40). 

Enbart en av informanterna beskrev det i termer som vikten av att möta patienten kärleksfullt 

men tillade på samma gång att det kanske lät ”flummigt”. Samma företeelse gällde frågor om 

upplevelsen av vårdrelationen då en annan informant beskrev det i termer av energier, vilket 

informanten sa vara det mest målande begreppet för erfarenheten men var snabb med att 

tillägga att det kunde uppfattas som både flummigt och märkligt.  

 Ett intressant faktum i föreliggande studie var att endast en informant använde sig av 

begreppet medkänsla men då talade hen om en specifik övning i gruppsammanhang och inte 

om vårdrelationen som sådan. Detta är tvärt emot vad tidigare litteratur inom den 

vårdvetenskapliga forskningen beskrivit, nämligen att medveten närvaro och begreppet 

medkänsla ofta nämns som något sammanflätat till varandra och lyfts fram som essentiellt i 

omvårdanden (Brass, 2016; White, 2014). Medkänsla kan beskrivas som att bry sig om någon 

annans lidande och att vara känslomässigt närvarande (Oveis, Horberg & Kelter, 2010). 

Således är definitionen bred och kan tolkas innefatta det informanterna talade om i ord som 

respekt, kärleksfull vänlighet, att vara icke- dömande och att visa på empati.  

 Resultatet i föreliggande studie vittnar om att majoriteten av informanterna vidare 

verkade uppleva medveten närvaro som ett hjälpsamt förhållningssätt för att realisera värdet i 

att själva få vara och bemöta patienter som hela människor bestående av tankar, känslor, 

erfarenheter och fysisk kropp. När det gällde betydelsen för patienten illustrerades denna 

aspekt genom att informanterna sa sig sträva efter att möta människan bakom diagnosen, 

bortom patientrollen.  Denna uppfattning stämmer väl överens med författaren Katheen 

Sitzmans (2002) analys kring medveten närvaro utifrån Jean Watsons teori för mänsklig 

omsorg, där hon argumenterar hur medveten närvaro kan stötta sjuksköterskan att verka i linje 

med det holistiska paradigmet inom professionen.  Med detta menar Sitzerman att ett 

medvetet närvarande förhållningssätt motverkar en dualistisk uppdelning av människans 

existens, genom att tillåta den inre världen möta den yttre, något som är ytterst betydelsefullt 

för sjuksköterskan att förmå få till stånd i mötet med patienten (a.a.). När informanterna 

talade om att möta patienten som en människa poängterade de därtill den ojämna 

maktbalansen av vårdrelationen och angelägenheten av att utjämna denna för att gynna 

patientens upplevelse av hälsa och värde. Flera studier, bland annat tidigare ovannämnd 

forskningssamanställning av författarna Dziopa och Ahem (2008) vittnar om betydelsen av att 
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i den terapeutiska vårdrelationen se och bemöta patienten som en unik individ, dvs. motsatsen 

till ett stereotypt förhållningssätt där patienten definieras och bemöts utifrån sin psykiatriska 

diagnos.  

 

9.2.2 ASPEKTER AV BETYDELSE FÖR SJUKSKÖTERSKAN 

Majoriteten av informanterna i föreliggande studie beskrev en förbättrad förmåga att stanna 

upp och observera när de var medvetet närvarande, vilket på olika sätt ansågs gynna dem 

själva och vårdrelationen genom att bland annat fatta klokare beslut och inte lika lätt 

påverkades negativt av patientens känsloyttringar. Liknande fynd finns i tidigare forskning 

som innefattat sjuksköterskor, där resultatet visar att ett medvetet närvarande förhållningssätt 

gjorde det lättare att medvetandegöra vad som pågår i en situation och utifrån detta kunna 

agera mer avvägt istället för att bara reagera, en erfarenhet av att bättre kunna hantera känslor 

(Bazarko, Cate, Azocar & Kreitzer, 2013; Hallman, O'Connor, Hasenau & Brady, 2014; 

Hunter, 2016; Pipe et al., 2009). Även om denna aspekt inte heller låtit sig analyseras på ett 

djupare plan vad gäller just betydelsen för vårdrelationen, har den positiva inverkan av 

aspekten för mänskliga relationer berörts på samma sätt som en upplevelse av förbättrad 

kommunikation.  

 Informanterna beskrev detta vidare som något gynnsamt för den personliga 

utvecklingen, men utelämnade begreppet självkännedom. Självkännedom kan beskrivas som 

att lära sig att förstå sin unika personlighet så som egenskaper, begränsningar, känslor, tankar, 

motivation och reaktioner (Scheick, 2011).  Precis som tidigare nämnt kring begreppet 

medkänsla och medveten närvaro, finns det på liknande sätt ett samband enligt forskningen 

vad gäller självkännedom och medveten närvaro (Horton- Deutsch & Horton, 2003; Eckroth- 

Bucher, 2001; Scheick, 2011). Omvårdnadsprofessorn Dawn Scheick (2011) genomförde en 

mindre studie på studerande psykiatrisjuksköterskor som efter att ha deltagit i ett 

träningsprogram i själv-medveten närvaro (eng. self-aware mindfulness) i likhet med 

resultatet i föreliggande studie beskrev sig som mer uppmärksam kring sina egna 

känsloreaktioner, vilket även avspeglades i vårdrelationen. Scheick (2011) poängterar att den 

sjuksköterska som saknar självkännedom riskerar göra skada i vårdrelationen genom att 

projicera omedvetna känslomässiga reaktioner på patienten(a.a.). Vidare menar Lena Wiklund 

Gustin (2014) att självkännedom är speciellt viktig att besitta för sjuksköterskan inom den 

psykiatriska omvårdnaden. Hon menar att den sjuksköterska som inte stannar upp och 

reflekterar över sig själv, sina egna värden och reaktioner riskerar ta sina egna värderingar 

som utgångspunkt för vårdandet och därigenom försöka anpassa patienten till det egna 
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perspektivet (a.a.).               

 Resultatet visar dessutom en upplevelse av ökad flexibilitet och sensibilitet som gjorde 

det möjligt att handla mer förnuftigt och inte agera på till exempel rädsla eller oro samt en 

erfarenhet av ökad känslighet i samtalet. Just det som beskrevs som en ökad känslighet, där 

metaforer med ord som att ”samtalet blir som en dans”, är en ny infallsvinkel i studier om 

medveten närvaro. Som nämnt i bakgrunden talar författarna Dahlberg och Segesten (2010) 

om vikten av ett följsamt vårdande för att sjuksköterskan skall kunna möta varje individ så 

förutsättningslöst som möjligt. Kanske skulle man kunna tolka den ökade känsligheten som 

informanterna vittnade om som den följsamhet vilket Dahlberg och Segesten beskriver ha 

betydelse för patientens vilja och förmåga att berätta sin historia.  När det kommer till den 

ökade flexibiliteten som resultatet vittnar om, är det ett samband som stämmer väl överens 

med tidigare forskning kring medveten närvaro (Moore & Malinowski, 2009). Martin 

Salzmann- Eriksson (2014) belyser vikten av ett flexibelt förhållningssätt. Han menar att det 

exempelvis inte går att tvinga en patient till lugn utan att det handlar om att våga vara i 

patientens motstånd.  På så vis återfår patienten makten och känslan av kontroll, även i 

svårare situationer (a.a.).  

 Vidare visar resultatet att informanterna tyckte det var lika viktigt att själva visa sig 

mänskliga, något som ett medvetet förhållningssätt gynnade. Att psykiatrisjuksköterskan visar 

på just äkthet och genuinitet är något som även i forskningen lyft fram som en av de faktorer 

essentiellt för den terapeutiska vårdrelationen (Dziopa & Ahern, 2008). Informanterna i 

föreliggande studie menade att för att visa sig mänsklig krävs trygghet och ett värdesättande 

av sin personliga utveckling, vilket beskrevs som bland annat att jobba med sitt inre.   

 Genomgående i Watsons skrifter betonas samspelet mellan sjuksköterskan och 

patienten, som ett möte mellan två människor. Watson benämner vårdrelationen som en 

transpersonell omsorgsrelation (eng. transpersonal caring relationships), en relation som 

innefattar att sjuksköterskan både gör något för och är tillsammans med en annan människa. 

Ur denna gemenskap påverkas även sjuksköterskan och en ny gemensam förståelse kan 

utvecklas. Det etiska ansvaret vilar dock på den professionella som erbjuder en miljö i vilket 

patientens egna förståelse och förändringsprocess gynnas. (Watson, 2005; 2008b; 2010). 

     I föreliggande studie använde sjuksköterskorna också termer som att bli mer autentisk, 

exempelvis genom att visa patienten på att de själva också kan stå ut med svåra saker eller 

möta motgångar, dvs att våga visa sig sårbar i någon mening. Forskning visar dock på att 

detta inte är helt enkelt. En norsk kvalitativ studie av författarna Helene Hem och Kristin 

Heggen (2003) fann att psykiatrisjuksköterskor upplevde ambivalens till att visa den egna 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4029868/#R52
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sårbarheten för patienten. Å ena sidan uttryckte sjuksköterskor det som hjälpsamt i 

vårdrelationen men samtidigt fanns uppfattningar om att det inte var förenligt med att vara 

professionell. Utifrån resultatet i denna studie menar författarna att det tycks finnas ett 

motstånd hos sjuksköterskor att acceptera den mänskliga sårbarheten som en professionell 

tillgång då begreppet professionalism begränsar eftersom det ofta associeras till kontroll 

(a.a.). När Watson (2008b) talar om detta använder hon termen autentisk närvaro, som syftar 

till att gagna grundläggande värden hos andra såväl som hos sig själv. Hon menar att genom 

att vara autentiskt närvarande visar vi vördnad, främjar och bevarar människans inre 

subjektiva livsvärld. Att vara autentiskt närvarande i situationen innebär att vara sig själv 

snarare än att vara i rollen som sjuksköterska. För att vara autentiskt närvarande med andra 

måste vi först kunna vara det med oss själva och beakta vår personliga omsorg. Med det sagt 

understryker Watson att den autentiska närvaron inte innebär att sjuksköterskan alltid bemöter 

patienten oemotsagd genom att samtycka till allt. (a.a.) 

 Resultatet av föreliggande studie vittnar alltså om att informanterna upplevde att ett 

medvetet närvarande förhållningssätt också hade en positiv inverkan för egen del. Detta 

beskrevs bland annat i ord som att vårdrelationen upplevdes som mindre tungt och i mindre 

utsträckning en börda vilket resulterade i en känsla av trygghet och en roligare upplevelse. 

Även begreppet välgörande användes då medveten närvaro uppfattades vara ett sätt att också 

ta hand om sig själv. En iakttagelse i föreliggande studie var att informanterna utelämnade 

begreppet självmedkänsla i dessa beskrivningar, på samma sätt som informanterna inte 

använde sig utav ordet medkänsla i relation till patienten. Tidigare studier visar på en ökad 

självmedkänsla hos sjukvårdspersonal som ett resultat av att vara medvetet närvarande 

(Cohen-Katz, Wiley, Capuano, Baker, Deitrick & Shapiro, 2005a; Sharpio, Astin, Bishops & 

Cordova; 2005). Författaren Kristin Neff (2003) förklarar att medveten närvaro är en viktig 

faktor för att uppleva självmedkänsla. Enligt Neff är det nödvändigt för en individ att ha en 

viss grad av medveten närvaro för att kunna bemöta sig själv med vänlighet, förståelse och 

mindre självkritik (a.a.).  

     Inte heller visade resultatet i föreliggande studie något tydligt samband mellan medveten 

närvaro och en ökad känsla kring etiskt utmanande situationer i vårdrelationen så som tidigare 

studier antyder (Sanko, Mckay & Rogers, 2016; Sharpio et. al. 2005). Med detta menas att 

informanterna inte tog upp etiska dilemman som exempel i sina berättelser. Däremot återgavs, 

så som tidigare nämnt, en ökad sensibilitet och flexibilitet i vårdrelationen där exempelvis 

informanterna menade att hotfulla situationer lättare kunde avdramatiseras genom sättet de 

hanterades på. Exempel som detta tyder visserligen på informanternas etiska känsla av själva 
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agerandet och dess följder, dock kan det i föreliggande resultat inte enbart återföras till 

medveten närvaro eftersom etisk reflektion innefattar fler aspekter så som personliga 

egenskaper och professionell kompetens. Det går likväl inte att utesluta att resultatet gällande 

etisk känslighet blev ett icke- ämne på grund av hur frågorna ställdes, med fokus på 

vårdrelationen och mindre på sjuksköterskeprofessionen i relationen.     

 Som tidigare nämnt använder Watson frekvent uttrycket energier, något som även 

förekom i beskrivning av vårdrelationen i föreliggande studie. Lena Wiklund Gustin och 

Lillemor Lindwall (2012) har tolkat hennes skrifter och skriver att det är ett uttryck för att vårt 

energifält måste vara i balans för upplevelsen av hälsa, harmoni och helhet. I detta påverkas 

vår egen energinivå ständigt av de människor som omger oss (a.a.). Intressant är att en 

informant använde sig utav just ordet energigivande när hon beskrev vårdrelationen med hög 

medveten närvaro, samtidigt som hen upplevde det var lättare att sortera vad som var den 

egna energin och vad som var patientens energi.  

 Ett fynd i föreliggande studie är att medveten närvaro tycktes bidra till upplevelsen av 

ett mer återhållsamt förhållningssätt, något som informanterna lyfte fram som motsatsen till 

sjuksköterskerollens tendens att fixa eller lösa patientens svårigheter. I core of nursing gör 

Watson (1997) skillnad på sjuksköterskas uppgiftsbaserade roll, det hon kallar för trim, 

tillskillnad mot de aspekter av omvårdnaden som inbegriper den terapeutiska processen av 

vårdrelationen, vilket hon benämner som core. Även om Watson gör skillnad på dessa 

understryker hon samtidigt att trim egentligen inte går att skilja från core i den professionella 

omvårdnaden i den mening att trim sker i förbindelse till en människa (a.a). Vidare framhåller 

Watson (2008b) att sjuksköterskan behöver förbereda sig och utveckla sitt varande och inte 

endast fokusera sig på vad som skall göras i relation till patienten, något som stämmer väl 

överens med det informanterna menade med ett återhållsamt förhållningssätt. Det finns ingen 

tidigare empirisk forskning som belyst det återhållsamma perspektivet av medveten närvaro i 

vårdrelationen, varför det för författaren blev en oväntad aspekt av intresse för vidare 

forskning.              

 Informanterna i föreliggande studie framhöll medveten närvaro som något dynamiskt, 

något som kommer och går hela tiden.  Föreliggande studiens resultat visar på liknande fynd 

som så som tidigare forskning lyft fram, nämligen vikten av både träning och intresse för att 

upprätthålla ett medvetet närvarande förhållningssätt (White, 2014). Även Watson (1997) 

lyfter fram detta då hon förespråkar att sjuksköterskan dagligen praktiserar meditation, yoga 

och andningsövningar som en förberedelse, ett sätt att ta hand om sig själv och kunna vara 

med patienten.  Med tanke på denna aspekt är det heller inte särskilt överraskande att de 
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informanter som själva ägnade sig åt det Watson (1997) beskriver som kontemplativa 

övningar, också gav mer nyanserade svar under intervjuerna.   

  

 

 9.2.3 Slutreflektioner 

Att skriva om medveten närvaro visade sig innebära vissa svårigheter kopplande dels till 

definitionen av fenomenet men också till ordets begränsning.  Inom forskningsområdet har 

det problematiserats kring begreppet medveten närvaro och dess avsaknad av rådande 

konsensus kopplade till framförallt det konceptuella i fenomenet. Författarna Sharpiro och 

Carlson (2009) skriver följande ”försök att skriva om medveten närvaro utifrån ett 

akademiskt och konceptuellt sätt är på något sätt motsättningsfullt själva den innersta 

naturen av medveten närvaro” (Sharpiro & Carlson, 2009, s. 3). Med utgångspunkt i denna 

tvetydighet har flera avhandlingar och forskningsrapporter inom det vårdvetenskapliga fältet 

tillkommit och givit upphov till en mer samstämning och för sjuksköterskeyrket anpassad 

begreppsanalys (White, 2014). Trots det blev det påtagligt hur vissa informanter själva 

upplevde en otydlighet då de ville definiera sin uppfattning av vad de verkligen menade när 

de talade om fenomenet. Tidigare kvalitativ forskning på sjuksköterskor verksamma inom 

psykiatrisk vård visar på samma tendens, där erfarenheten av att vara medvetet närvarande 

beskrivs som något högst subjektivt och därför också svårdefinierat (York, 2007). Några sa att 

det var första gången de reflekterade och satte ord på sina erfarenheter. Utifrån detta blev det 

viktigt att inte skynda på informanten utan var och en fick möjlighet till att fundera på vad de 

verkligen menade. Det går dock inte helt att utesluta ordets begränsning som ett hinder, vilket 

kan ha påverkat slutresultatet negativt.  

 Att informanterna talade om medveten närvaro som något positivt var föga 

överraskande. Detta, att först intressera sig för fenomenet och sedan på egen hand praktisera 

medveten närvaro bygger på en inställning och erfarenhet som antas bottna i en positiv grund, 

även om denna inte alltid visade sig vara odelad. Det var heller inte föreliggande studies syfte 

att göra en jämförelse av medveten närvaro som en metod eller intervention ställd mot andra. 

Syftet var att få en djupare förståelse för hur medveten närvaro påverkar vårdrelationen, själva 

mötet mellan sjuksköterska och patient, bortom den eventuella behandling respektive 

sjuksköterska praktiserade.   
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9.3 Kliniska implikationer  

 Vårdrelationen har visat sig ha en central betydelse i tillfrisknandet för patienter som lider av 

psykisk hälsa samtidigt som sjuksköterskor beskriver denna som extra utmanande.  Ett 

medvetet närvarande förhållningssätt har genom tidigare presenterad forskning och 

föreliggande studie visat på potential att främja en holistisk omvårdnad, som verkar gynnsamt 

för vårdrelationens båda parter. Därtill beskrivs det ha en återhållsam effekt i vårdrelationen 

som gör upplevelsen för sjuksköterskan som mindre tungt och åtgärdsbaserat.  

     I likhet med författarna Tusaie och Edds (2009) och vad Watson lyfter fram visar 

föreliggande studie på att medveten närvaro i alla aspekter bär en möjlighet inom psykiatrisk 

omvårdnad, att gynna många av de komponenter som en terapeutisk vårdrelation består utav 

och stötta sjuksköterskan att kunna gå från intellektuella aktiviteter till en faktisk erfarenhet 

för båda parter. Föreliggande studie och tidigare forskning pekar på att medveten närvaro 

stödjer sjuksköterskan i att utveckla och främja viktiga kliniska egenskaper och förmågor så 

som ett medvetet lyssnande, empati, flexibilitet, att skapa och förmedla trygghet samt 

förtroende. Dessutom verkar förhållningssättet gynna vårdrelationen genom att bli mer 

autentiskt, ett möte mellan två människor.  

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Föreliggande studie pekar på att sjuksköterskor upplever medveten närvaro som ett hjälpsamt 

förhållningssätt i vårdrelationen. Tidigare empirisk forskning och dess betydelse för just 

vårdrelationen, specifikt inom den psykiatriska kontexten, är förhållandevis sparsamt. Istället 

har fokus legat på teoretiska analyser kring medveten närvaro och dess potential för 

omvårdnaden (Brass, 2016; Sitzerman, 2002; White, 2014). Även där har mindre 

uppmärksamhet ägnats specifikt inom just den psykiatriska omvårdnaden, även om det finns 

att läsa så som exempelvis i författarna Kathleen Tusaie och Kelly Edds (2009) analys av 

förståelse och integrering av medveten närvaro inom psykiatrisk omvårdnad. Föreliggande 

resultat visar på fynd som att patienters vilja att tala om svåra saker direkt påverkas av hur 

medvetet närvarande sjuksköterskan är, ett område av intresse för vidare forskning. Lika så 

lyftes medveten närvaro fram som ett återhållsamt förhållningssätt, motsatsen till 

sjuksköterskerollens tendens att fixa eller lösa patientens svårigheter, även det en outforskad 

aspekt inom empirisk forskning. Att flytta forskningsfokus från teori till klinisk praxis vad 

gäller en fördjupad förståelse för medveten närvaro, vore betydelsefullt för att 
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psykiatrisjuksköterskan skall kunna må bra i vårdrelationen och använda sin kompetens och 

sig själv i patientens tjänst fullt ut.  

 

10. Slutsats 

Resultatet visar att sjuksköterskans förmåga att vara medvetet närvarande i vårdrelationen 

påverkar båda parter.  När patienten blev aktivt lyssnad på och verkligen sedd upplevde 

informanterna att tillgängligheten, förtroendet ökade samt att patienten efror en känsla av att 

bli tagen på allvar vilket påverkade till en öppenhet i vad som sas. Erfarenheten var att 

patienter även kunde känna det som obehagligt, då de kom i kontakt med sig själva. När 

sjuksköterskan var här och nu blev mötet mer undersökande och förmedlade intresse och 

nyfikenhet. Att vara medvetet närvarande gjorde sjuksköterskan mer vaksam på dömande 

tankar och genom att konstatera och observera patienten istället för att döma gynnades en 

förändringsprocess hos patienten. Mötet blev mellan två jämnlikar och upplevdes som ett 

hjälpsamt förhållningssätt för att se människan bakom diagnosen samt att också visa sig 

mänsklig som sjuksköterska. Färdigheter som att stanna upp och observera samt ökad 

flexibilitet blev mer förfinade. Medveten närvaro beskrevs därtill som hjälpsamt för 

sjuksköterskans personlig utveckling, att kunna handla mer förnuftigt och inte agera på 

tillexempel rädsla eller oro i vårdrelationen.            

 Förhållningssättet beskrevs vidare som återhållsamt, motsatsen till att fixa eller lösa 

patientens svårigheter. Detta gjorde upplevelsen för sjuksköterskan av att vara i 

vårdrelationen som mer givande, roligare och tryggt istället för en känsla av börda eller att ta 

över patientens ansvar och elände. Många av de positiva effekterna av medveten närvaro är 

aspekter som genom forskning och teorier lyfts fram som essentiellt i vårdrelationen inom 

psykiatrisk omvårdnad.  Dock saknas det idag en fördjupad förståelse av medveten närvaro 

och dess betydelse i klinisk praxis har för vårdrelationen.    
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Bilaga 1, Informationsbrev till informanter 

 

Institutionen för Vårdvetenskap      

         Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Denna studie riktar sig till Dig som är verksam som legitimerad sjuksköterska på en vuxen-

psykiatrisk/-beroende mottagning och som också besitter någon form av mindfulness 

kompetens. Studien avser att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av förhållningsättet 

medveten närvaro och dess betydelse inom psykiatrisk omvårdnad. Målsättningen med att 

genomföra studien är att få en fördjupad kunskap om på vilket sätt medveten närvaro inverkar 

på vårdrelationen utifrån sjuksköterskans perspektiv. 

 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i studien.  

 

Intervjun tar ca en timme, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna 

kommer därefter att skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. I samband med utskriften 

avidentifieras materialet. Allt material kommer att förvaras inlåst och hanteras konfidentiellt. 

Det är Emelie Lindqvist som kommer hålla i intervjuerna. Ett resultat baserat på de 

genomförda intervjuerna kommer sedan redovisas i en rapport under 2017. Resultatet 

redovisas på gruppnivå och ingen person kommer att kunna identifieras. Du kommer kunna ta 

del av rapporten i pappersformat och/eller elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek. 

Materialet kan också komma att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. 

 

Ditt deltagande i denna studie är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan 

utan vidare förklaring.  

 

Om Du har några frågor om studien och/eller om Du är intresserad av att delta så vänligen 

kontakta nedanstående personer. För att komma överens om tid och plats för en intervju 

kontaktas Emelie Lindqvist. Du bestämmer själv vart du vill att intervjun skall äga rum.   

 

 

Handledare                                                              Författare 
 

Pernilla Omerov, leg. sjuksköt., med. dr.  Emelie Lindqvist, leg. sjuksköt., fil. kand. 

Tel. nr: XXX XXXXXXX Tel. nr: XXX XXXXXXX 

E-post: pernilla.omerov@esh.se E-post: emelie.lindqvist@capio.se 

                                                                                                             elli.79@hotmail.com 

 

mailto:emelie.lindqvist@capio.se
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Bilaga 2, Intervjuguide  

 

 

Berätta om hur du som sjuksköterska arbetar med medveten närvaro? 

 

Hur kommer det sig att du valt att arbeta med medveten närvaro tillsammans med dessa 

patienter? 

 

Finns det några särskilda aspekter av medveten närvaro som du tagit till dig i ditt liv?  

 

Upplever du att det är något som påverkat dig som sjuksköterska? 

 

Tycker du att ett medvetet närvarande förhållningsätt påverkar vårdrelationen? 

 

Utövar du medveten närvaro på egen hand? 

 

Har du något mer som du vill tillägga, förtydliga eller utveckla? 
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Bilaga 3, Dataanalys, exempel 

Meningsbärande enhet           Kod                  Subkategori                Huvudkategori 

Hör inte bara orden om jag 

är helt närvarande utan jag 

hör med alla sinnen 

Höra med 

alla sinnen 

Att bli sedd och 

lyssnad på 

Aspekter som 

påverkar patienten 

patienten möter någon som 

faktiskt lyssnar och har 

respekt och att jag vågar 

prata om saker 

 Någon 

lyssnar och 

har respekt, 

vågar prata 

Att bli sedd och 

lyssnad på 

Aspekter som 

påverkar patienten 

Det genuina mötet, när vi 

verkligen sitter här och 

verkligen är här. När jag 

tittar dig i ögonen och jag 

ser att du är intresserad av 

mig 

Det genuina 

mötet, här.  

Ser att du är 

intresserad 

Att bli bemött här 

och nu 

Aspekter som 

påverkar patienten 

får kanske vetskap om saker 

som man kanske inte hade 

lämnat till någon som man 

känner är på väg, stressar 

eller ger ett oroligt intryck 

Få vetskap 

om saker 

Att bli bemött här 

och nu 

Aspekter som 

påverkar patienten 

Att inte vara dömande, att 

deras känslor och tankar är 

okej, vad de gör med det är 

inte alltid okej, men ändå att 

de inte känner sig dömda 

där kan göra väldigt mycket 

Inte 

dömande, 

deras tankar 

och känslor 

är okej 

Att bli bemött med 

ett öppet sinne 

Aspekter som 

påverkar patienten 

den blir mer objektiv, den 

blir mer rättvis 

Objektivt och 

rättvist 

Att bli bemött med 

ett öppet sinne 

Aspekter som 

påverkar patienten 

att jag försöker sätta mig 

över patienten…eller jag vet 

Sätta sig över 

patienten 

Att få vara människa Aspekter som 

påverkar patienten 
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inte, se patienten som sjuk 

eller något annat dåligt för 

den vårdande relationen 

eller se som 

sjuk 

Inte bara ett objekt, inte 

bara en psykiatrisk patient 

utan faktiskt en människa av 

kött och blod 

Inte ett 

objekt, en 

människa 

Att få vara människa Aspekter som 

påverkar patienten 

det går inte från stimuli till 

respons utan jag får 

verkligen den här, observera 

delen innan 

Inte från 

stimuli till 

respons, får 

observera 

delen 

Att stanna upp 

observera 

Aspekter som har 

betydelse för 

sjuksköterskan 

alltså att man ser den här 

flexibiliteten 

Se 

flexibiliteten 

Att stanna upp och 

observera 

Aspekter som har 

betydelse för 

sjuksköterskan 

jobba med sitt inre kan man 

säga…sin personliga 

utveckling med att lägga 

märke till vilka tankar och 

känslor, fysiska 

förnimmelser som dyker 

upp och hur jag svarar an på 

dom 

Jobba med 

sin inre, 

personliga 

utveckling 

Att våga visa sig 

mänsklig 

Aspekter som har 

betydelse för 

sjuksköterskan 

det blir mer autentiskt Mer 

autentiskt 

Att våga visa sig 

mänsklig 

Aspekter som har 

betydelse för 

sjuksköterskan 

att jag landar i mig själv, i 

min egna närvaro och det 

blir ett sätt att ta hand om 

mig 

Landa i sig 

själv, ta hand 

om sig själv 

Att vara i 

vårdrelationen 

Aspekter som har 

betydelse för 

sjuksköterskan 
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att det känns som om att här 

måste jag fixa någonting 

som jag inte kan fixa…det 

känslan. 

Jag måste 

fixa 

Att vara i 

vårdrelationen 

Aspekter som har 

betydelse för 

sjuksköterskan 

men det krävs ju träning och 

det är ju den svåra biten 

såklart att liksom 

upprätthålla det här 

Krävs 

träning, 

upprätthålla 

Att praktisera 

medveten närvaro 

Aspekter som har 

betydelse för 

sjuksköterskan 

jag menar man går liksom 

inte en utbildning, man 

tränar en tid så kan man det 

här, så är man färdig 

Inte en 

utbildning 

eller träning 

en tid 

Att praktisera 

medveten närvaro 

Aspekter som har 

betydelse för 

sjuksköterskan 
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