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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdkultur är den kultur som samskapas av vårdpersonal på en 
arbetsplats. Vårdkulturen innefattar värderingar, rutiner och normer genom 
arbetssätt, regler och sätt att kommunicera vilket påverkar hur patienter som söker 
hjälp på vårdcentral bemöts. En patientgrupp som upplever sig dåligt bemötta av 
vårdpersonal är patienter som har psykisk ohälsa. Syftet är att beskriva 
distriktssköterskors uppfattningar av vårdcentralens vårdkultur i mötet med 
patienter som har psykisk ohälsa. Metod: En kvalitativ intervjustudie har gjorts för 
att studera uppfattningar av vårdkultur som fenomen och dess påverkan på 
distriktssköterskors möten med patienter som har psykisk ohälsa. Data bestod av 
intervjuer med 10 distriktssköterskor verksamma på vårdcentraler i ett landsting i 
Mellansverige. Data analyserades utifrån en fenomenografisk metod. Resultat: Fem 
skilda uppfattningar om vårdcentralens vårdkultur i mötet med patienter med 
psykisk ohälsa identifierades. Vårdkulturen uppfattas som empatisk, generös, 
tillåtande, begränsande och mångfacetterad och påverkar mötet på olika 
sätt. Slutsats: Då vårdkulturen påverkar mötet behöver inte bara vårdpersonal, utan 
även organisationen, göras medvetna och reflektera över sitt eget förhållningssätt för 
att kunna förändra och förbättra vårdkulturen så vården blir jämlik för alla. 

Nyckelord: Distriktssköterska, fenomenografi, psykisk ohälsa, vårdcentral, 
vårdkultur 

 

  



ABSTRACT 

Background:  Care culture is the culture that are formed within the nursing staff in 
a workplace. Care culture includes values, routines and norms through working 
methods, rules and ways of communication which affects how patients seeking help 
at a Community Health Center are treated. A patient group who feels poorly treated 
by nursing staff are patients with mental ill health. The aim is to describe the 
perceptions of District nurses of the Community Health Centers care culture in the 
encounter with patients with mental ill health. Method: A qualitative interview 
study was used with the purpose to study care culture as a phenomenon and the 
impact of the encounter with patients with mental ill health. The data was collected 
through interviews with 10 District nurses working at Community health centers in a 
county council in the middle of Sweden. Data was analyzed based on a 
phenomenographic method. Results: Five different perceptions about the care 
culture of the Community Health Center in the encounter with patients with mental 
ill health were identified. The care culture is perceived as empathetic, generous, 
permissive, limiting and multifaceted and affects the encounter in different 
ways. Conclusion: As care culture affects the encounter, not only the nursing staff, 
but also the organization, needs to be conscious and reflect on their own approach to 
change and improve care culture so that care is equal for everyone. 

Keywords: Care culture, Community Health Center, District nurse, Mental ill health, 
phenomenography 
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1 INLEDNING  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdcentral, som är en del i utbildningen till 

distriktssköterska, har vi märkt att mötet med människor är både varierat och komplext. 

Människorna som söker sig till en vårdcentral har olika anledningar till detta och olika 

behov. Vi har mött patienter som har psykisk ohälsa som uttryckts på olika sätt. Det kan vara 

allt ifrån att de söker vård för sin psykiska sjukdom eller för andra somatiska symtom. Hur 

dessa människor har blivit bemötta har visat sig variera och kan bero på såväl 

organisatoriska som personbundna orsaker. Det kan till exempel handla om den personal 

som mött människan på mottagningsrummet, i telefon eller vilken vårdcentral som varit 

aktuell.  När vi diskuterat olika erfarenheter med varandra så upplever vi att vårdkulturen 

påverkar hur människor bemöts. Eftersom patienter som har psykisk ohälsa är en utsatt 

grupp och problemet är stigmatiserat så vill vi undersöka distriktssköterskors uppfattning 

om hur vårdkulturen påverkar mötet. Med detta examenarbete vill vi belysa hur vårdkulturen 

påverkar dessa människor och deras förutsättningar för hälsa.  Eftersom distriktssköterskor 

arbetar hälsofrämjande och ska ge vård på lika villkor oberoende av besvär så är det relevant 

att undersöka vilka uppfattningar de har om vårdcentralers vårdkultur och dess påverkan i 

mötet med människor som har psykisk ohälsa. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs intresseområdets olika delar som börjar med en beskrivning av 

vårdkultur som fenomen. Därefter följer psykisk ohälsa, distriktsköterskors uppdrag, 

vårdcentralers uppdrag samt vårdkultur som vårdvetenskapligt perspektiv.  

2.1 Vårdkultur  

Kulturen tillför en ram för att den vård som ges ska kännas meningsfull och förståelig för 

vårdpersonal. Kulturen innefattar arbetssätt och redskap, kommunikation, regler och 

värderingar (Carlsson, 2012). Socialstyrelsen (2007) menar att vårdkultur och 

vårdorganisationen har betydelse för hur en relation med patienter byggs upp. Värderingar, 

rutiner och normer skapas tillsammans av personalen och påverkar patientens möjlighet till 

hälsa och god vård. Rytterström, Cedersund & Arman (2010) förklarar att vårdkulturen är 

beroende av hur vård tolkas och ges mening av både personal och organisation. 

Distriktssköterskors arbetssätt innefattar att bedriva en evidensbaserad vård för att förstå, 

utvärdera och förbättra sin egen organisation. Men arbetssättet innefattar även att kunna 
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möta människor i olika svåra situationer utifrån ett etiskt och holistiskt förhållningssätt 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Enligt Strandberg, Ovhed, Borgquist och Wilhelmsson 

(2007) framkom det att organisationer i sig påverkar och skapar förutsättningarna för att 

kunna arbeta holistiskt. Rytterström, Unosson & Arman (2011) beskriver i sin studie hur 

personal, genom att följa de oskrivna reglerna, gavs en känsla av att passa in på 

arbetsplatsen. De anpassade sig till rutiner som inte var direkt patientnära vård för att inte 

sticka ut. När vård gavs utan reflektion, fastän rutiner följdes, upplevdes dessa rutiner 

negativa. Dock upplevdes rutiner viktiga för personalen för att få det dagliga arbetet att flyta 

på. Rytterström, Arman och Unosson (2013) påtalar i sin studie att handlingar och beteenden 

rättfärdigas av personalen själva med hjälp av rutiner. Den kultur som finns på 

distriktssköterskornas vårdcentraler kommer således i detta examensarbete benämnas som 

vårdkultur.  

2.2 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan variera och vara allt ifrån oro utan diagnos till psykisk sjukdom med dess 

olika störningar. Det kan även röra sig om sjukdomar i nerv- eller hormonprocesser och vara 

kopplat till en diagnos. Det kan vara immunologiska faktorer som alkohol eller påverkan från 

läkemedel samt psykosociala faktorer, som kan bero på sociala eller kulturella orsaker som 

ger upphov till psykisk sjukdom. De vanligaste tillstånden av psykisk ohälsa är ångest, 

missbruk, depression, schizofreni eller andra psykoser. Att psykisk ohälsa utvecklas kan även 

bero på personlighetsfaktorer, arv och uppväxtfaktorer. Psykisk ohälsa kan drabba alla 

människor någon gång i livet (Psykologiguiden, 2017; Regeringskansliet, 2012). Detta styrks 

även av Angus, Lauder och Reynolds (2000) som menar att psykisk ohälsa inte bara 

innefattar psykisk sjukdom utan även människans olika upplevelser av stress och ångest. 

Enligt Folkhälsomyndighetens (2016) nationella folkhälsoenkät, som görs vartannat år i 

Sverige, så har det psykiska välbefinnandet minskat över tid. Av ca 10 000 respondenter 

uppgav 16% att deras psykiska välbefinnande var nedsatt. Ängsla, oro eller ångest upplevdes 

av 36 % av respondenterna samt 58 % uppgav trötthet, 38 % uppgav sömnbesvär och 14% 

uppgav att de kände sig stressade. Huvudvärk förekom hos 28% av respondenterna.  

Törnkvist, Gardulf och Strender (2000) anser att stort vårdbehov ökar risken för sämre 

självskattad hälsa vilket bidrar till sämre tillfredställelse hos människor. Människor med 

allvarligare psykisk ohälsa löper större risk att drabbas av fysiska sjukdomar och får sämre 

tillgång till adekvat vård samt sämre kvalité på vården (De Hert, Correll, Bobes, Cetkovich-

Bakmas, Cohen, Asai, Detraux, Gautam, Möller, Ndetei, Newcomer, Uwakwe och Leucht, 

2011). Patienter inom psykiatrisk sjukvård löper större risk att dö i förtid av somatiska 

sjukdomar i yngre ålder. En ökad medvetenhet behövs därför inom primärvården eftersom 

psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och påverkar varandra (Colton och Manderscheid, 

2006). I detta examensarbete kommer psykisk ohälsa definieras som allt ifrån tillfällig oro till 

att ha en psykisk sjukdom. 

Personer med psykisk ohälsa möts ofta med ifrågasättande, nedlåtande eller kränkande 

attityder på grund av att psykisk ohälsa är ett stigmatiserande ämne. Därför upplever dessa 
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personer vården och samhället som diskriminerande och har svårt att bli accepterade 

(Regeringskansliet, 2012). Personer med psykisk ohälsa som mött vårdpersonal som saknat 

förståelse för deras mående på grund av deras föreställning och attityd kan bidra till 

svårigheter att skapa relation (Ådnøy Eriksson, Arman, Davidson, Sundför och Karlsson, 

2014). Stigmatisering och bemötande av personer med psykisk ohälsa beskrivs i en studie av 

Morgan, Reavly, Jorm och Beatson (2016). Personerna upplevde att bemötandet speglades 

dels av ignorans men också av fördomar och diskriminering som medförde att dessa personer 

med psykisk ohälsa undvek att söka vård.  Men det förekom även personer som blivit väl 

bemötta, och samtalet präglades av att vårdpersonalen var goda lyssnare och fritt från 

fördomar och negativa attityder. En annan studie belyser betydelsen av attityder i vården av 

psykisk ohälsa. Distriktssköterskorna hade en övervägande optimistisk och positiv attityd 

mot personer med depression och förmågan att förbättra deras situation (Haddad, Plummer, 

Taverner, Grey, Lee, Payne och Knight, 2005). 

För att kunna förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa behövs handlingskraft 

och initiativ från samhället, kommuner, landsting, myndigheter och regeringen. Landstingen 

har som uppdrag att ge vård av hög kvalitet, vara tillgänglig samt individanpassa vården efter 

behov. Genom att skapa delaktighet, inflytande, sysselsättning, rehabilitering samt bedriva 

en jämlik och evidensbaserad vård skapas bättre förutsättningar för personer som har 

psykisk ohälsa (Regeringskansliet, 2012). Hyvönen och Nikkonen (2004) har i sin studie 

påvisat vilka verktyg som använts i arbetet för personer med psykisk ohälsa inom 

primärvården. Verktygen är grundläggande för god vård för personer med psykisk ohälsa och 

innefattar god kommunikation, se personen i sitt sammanhang, stöd i både medicinsk 

behandling och stöd i familjesituationen. Studien visar att det finns en variation i 

användandet av verktyg beroende på hur individen är samt hur vårdgivaren är.  De mest 

centrala verktygen är de interaktiva verktygen samt vårdgivaren själv genom dennes 

kunskap, värderingar och egen inställning.  

Distriktsköterskors roll är komplex då det finns många arenor att vara verksam inom.   

Eftersom det finns ett brett spektrum av psykisk ohälsa är chansen stor att 

distriktssköterskor och människor som har psykisk ohälsa möts. Genom att skapa en god 

relation mellan distriktsköterskorna och patienten med psykisk ohälsa ges förutsättningar för 

en god vård. Distriktsköterskor uppfattar sin roll som framträdande och upplever att de kan 

stötta utsatta personer med sin kunskap om eventuellt annat stöd utifrån patienternas behov. 

Distriktssköterskorna kan uppleva sin roll som begränsad när det finns ett stort behov men 

ingen utvecklad rutin, åtgärdsplan eller kommunikation med andra instanser (Lauder, 

Reynolds, Reilly och Angus, 2001). Törnkvist m.fl. (2000) påpekar vikten av att fråga 

vårdsökande om välbefinnandet för att kunna fånga upp personer med psykisk ohälsa. 

Haddad, Walter och Andre (2006) menar att distriktssköterskor har en viktig roll i mötet 

med personer som har psykisk ohälsa. I detta examenarbete kommer orden möte och 

bemötande användas för att beskriva den interaktion som sker mellan vårdpersonal samt 

patienter med psykisk ohälsa. Bemötandet kommer att ses som en del i mötet. 
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2.3 Distriktssköterskors uppdrag 

Distriktssköterskor ska enligt Distriktssköterskeföreningen (2008) lindra lidande, förebygga 

sjukdom, främja hälsa och återställa hälsa. Distriktssköterskors kompetens innebär att 

genom sitt hälsofrämjande arbetssätt möta, stödja, stärka och vårda personer oavsett 

psykisk, fysisk, social, kulturell, existentiell hälsa eller sjukdom. Detta arbetssätt bygger på 

ett etiskt och holistiskt förhållningssätt och utförs enligt riktlinjer och författningar, vilket ger 

förutsättningar för att kunna möta människor i både enkla och komplexa situationer. Detta 

styrks av Grundberg, Hansson, Hillerås och Religa (2016) som menar att distriktssköterskor 

inom primärvården behöver arbeta hälsofrämjande med människor oavsett ålder eller 

sjukdom och utgå ifrån att alla har rätt till lika vård. Distriktssköterskor bär ansvar om tidig 

upptäckt av personer med psykisk ohälsa, men alla patienter uttrycker inte själva att de lider 

av psykisk ohälsa. Genom att skapa en relation ges möjlighet att lära känna personen och få 

förståelse för dennes situation, vilket skapar förtroende. Törnkvist et al. (2000) påvisar att 

relationen mellan patient och distriktssköterska, men även närvaron i mötet, bidrar till 

nöjdhet hos patienter. Denna relation och närvaro i mötet påverkar om de råd patienten får 

följs eller inte. Angus et al. (2000) beskriver att en central del i hur relationen utvecklas 

mellan distriktssköterskor och personer med psykisk ohälsa beror på kompetens, 

engagemang samt om distriktssköterskan får stöd i sin roll. 

Wilhelmsson och Lindberg (2009) påvisar i sin studie att distriktssköterskor behöver ha en 

positiv attityd. Att bemöta patienter med respekt samt uppmuntra till egenansvar för att 

kunna vara framgångsrik i sitt hälsofrämjande arbete. Att motivera, ge stöd, lyssna samt ha 

en holistisk syn kan bidra till förändring hos patienterna. Nygren Zotterman, Skär, Olsson 

och Söderberg (2015) menar att lyhördhet, tillit, engagemang samt intresse i första mötet la 

grunden för distriktssköterskors relation med patienter. För att kunna fortsätta bygga 

relation behövs respekt och en strävan mot jämlikhet. Patienten är den som har mest 

kunskap om sig själv vilket är viktigt att ta i beaktande. Wilhelmsson och Lindberg (2009) 

beskriver att distriktssköterskor vill arbeta hälsofrämjande men fastnar ofta mellan att vara 

sjukdomsorienterad och det hälsofrämjande arbetet vilket beror på prioriteringar inom 

organisationen. Wilhelmsson och Lindberg menar vidare att organisationer behöver ha 

struktur och resurser. Tidsbrist och för många patienter bidrar till en sämre vårdkvalitet, 

därför är det viktigt att arbeta mot samma mål och att det finns en plan för det 

hälsofrämjande arbetet. För att få ett bra möte så krävs det enligt Nygren Zotterman et al. 

(2015) tid, eftersom distriktssköterskor upplever att tidsbrist och stress får en negativ 

inverkan på mötet. Distriktssköterskor ser sig som advokater och försöker stärka patienterna 

genom att anpassa stödet. Clark, Parker och Gould (2005) beskriver i sin studie att kunskap 

är en viktig faktor i vården av personen som har psykisk ohälsa för att kunna hjälpa dessa 

personer på ett kvalificerat sätt. Sjuksköterskor som hade tidigare erfarenhet av psykisk 

ohälsa kände sig mer bekväma i mötet med personer med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 

ville ha mer utbildning i psykisk ohälsa för att höja sin kompetens samt blir mer säkra i sin 

yrkesroll.  

Med ett holistiskt förhållningssätt hos distriktssköterskor ges förutsättningar för psykisk 

hälsa (Hyvönen och Nikkonen, 2004). Povlsen och Borup (2011) beskriver ett holistiskt 

förhållningssätt som ett verktyg för att kunna identifiera patienters olika behov genom att se 
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individen och dess erfarenheter, uppfattningar och livsvärld. Strandberg et al. (2007) 

beskriver även att holistiskt synsätt innebär att kunna se helheten hos människan och inte 

bara delarna. Att vara närvarande i nuet och lyssna till vad personen egentligen har att säga. 

Ett holistiskt synsätt grundar sig på teoretisk och praktisk kunskap samt emotionell och 

social kompetens. Vidare skriver McEvoy och Duffy (2008) att om människan ses som en 

helhet kan vården individualiseras. 

2.4 Vårdcentralers uppdrag 

Primärvården ska enligt Hälso- och sjukvårdslag (HSL, SFS 2017:30) ansvara för den vård 

som inte kräver sjukhusens särskilda kompetens oavsett ålder, sjukdom eller patientgrupp. 

Primärvårdens uppdrag innefattar medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 

samt rehabilitering. Socialstyrelsen (2016) har kartlagt kärnan i vårdcentralers uppdrag 

vilket innefattar bland annat mottagningsverksamhet med både planerade och oplanerade 

besök inom allmänmedicinskt område. Här ingår behandling, uppföljning av behandling, 

omvårdnad, diagnostik, utredning. Uppdraget innefattar även rådgivning samt 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, psykosociala insatser och rehabilitering. 

Nymberg och Drevenhorn (2016) beskriver primärvårdens uppgift som hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande. Genom att screena personers livsstil kan information ges och 

uppföljning göras. Att se personen som en helhet där både somatiska, sociala och 

psykologiska faktorer belyses och diskuteras. Vårdcentraler arbetar både på primärpreventiv 

nivå där hälsa främjas och ohälsa förebyggs samt sekundärpreventiv nivå där personer med 

redan uppkommen sjukdom får stöd i att främja sin hälsa. För att detta skall kunna tillämpas 

behövs distriktssköterskor som genom sin kompetens har ett hälsofrämjande arbetssätt med 

ett holistiskt och psykosocialt förhållningssätt. 

 

2.5 Vårdkultur som vårdvetenskapligt perspektiv 

Rytterström (2011) förklarar vårdkultur som ett sammanhang där all personal på en 

arbetsplats ingår och som påverkar ett sammanhang utöver individen. Om vårdpersonal 

förstår sin kultur som en meningsskapande process kan de tillägna sig dess innebörd och 

genom detta öppna upp för olika perspektiv som vården kan förstås igenom. Vårdens 

utformning sker genom tradition som är en del av vårdkulturen. Traditionen på arbetsplatsen 

kan ses ur sociala, samhälleliga, politiska och ekonomiska aspekter och ses som helhet eller i 

delar. Det är traditionen som påverkar hur vården blir och utformas och denna måste förnyas 

efter förväntningarna och förutsättningarna som finns. Det är individerna gemensamt i 

vårdkulturen som förnyar, återskapar och bygger den genom socialt skapade normer, 

värderingar och som visar sig i vårdpersonalens handlingsmönster.  När traditionen och 

individerna i vårdkulturen ställs i relation till varandra blir vårdkulturen tydlig. Vårdkultur 

kan därför ses lika mycket i den bristfälliga som i den goda vården men genom öppenhet i 

kommunikation med sig själv och andra kan det bidra till att finna gemensamma värden i 
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olika kulturer. Om individer har en uppfattning om sin egen förförståelse och förväntan för 

meningssammanhanget i vården kan individer trots olikheter arbeta för att ge en jämlik vård 

till alla.  

3 PROBLEMFORMULERING  

På alla vårdcentraler finns en vårdkultur, som skapas av de som arbetar där. Denna 

vårdkultur komma ha betydelse för de människor som är i behov av vårdcentralens resurser. 

Aktuell forskning och statistik visar att människor som har psykisk ohälsa ökar, och att den 

psykiska ohälsan är stigmatiserande. Detta medför att patienter som har psykisk ohälsa 

upplever olika former av kränkande bemötande av vårdpersonal inom primärvård och 

undviker att söka vård. Vårdcentralen är första instansen där människor söker vård, därför 

blir distriktssköterskors bemötande och kompetens centralt för vårdsökandes upplevelser. 

Forskning visar vidare att vårdkulturen i sig påverkar hur människor ges möjlighet till god 

vård och livskvalitet, eftersom vårdkulturen samskapas i personalgruppen. Utifrån tidigare 

presenterad kunskap saknas forskning om hur distriktssköterskor uppfattar vårdkulturens 

inverkan i mötet med patienter som har psykisk ohälsa, detta motiverar därför till vidare 

forskning inom området. Författarnas förhoppning är att forskningen om 

distriktssköterskors uppfattningar bidrar med kunskap om vårdcentralens vårdkultur och 

dess inverkan på mötet med patienter som har psykisk ohälsa. Med denna kunskap är målet 

att förbättra vårdpersonalens agerande i mötet med patienter som har psykisk ohälsa. På så 

vis kunna ge en mer jämlik vård och minska risken för ett dåligt bemötande. 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva distriktssköterskors uppfattningar av vårdcentralens vårdkultur i mötet 

med patienter som har psykisk ohälsa. 

5 METOD 

Här beskrivs vilken metod som används vilket inkluderar beskrivning av design, urval och 

datainsamling samt analys. 



7 

5.1 Beskrivning av design 

Då studien syftar till att beskriva distriktssköterskors uppfattningar om vårdcentralens 

vårdkultur i mötet med människor som har psykisk ohälsa så görs en kvalitativ intervjustudie 

med fenomenografisk forskningsansats utifrån Uljens (1989) samt Checkols (2012) 

tolkningar. Uljens (1989) beskriver fenomenografi som en empirisk kvalitativ ansats. 

Fenomenografin utvecklades av Marton på 1980-talet inom pedagogisk forskning för att 

kartlägga människors uppfattningar om sin omvärld. Fenomenografin har växt fram ur 

inlärningsforskning för att kunna se vilken uppfattning som finns om inlärning vilket har 

utvecklats och utformats av INOM-gruppen på Göteborgs universitet. En vinst med 

fenomenografin är att kunna förstå sammanhang genom att ta reda på människors 

uppfattningar av en situation. Metoden används för att beskriva ett meningsinnehåll för att 

ta reda på uppfattningar av ett fenomen då olika uppenbarelser har olika innebörd för alla 

människor. Att ta reda på uppfattningen av ett fenomen är för att få en grundläggande 

förståelse av det. Förståelsen för fenomenet blir den så kallade uppfattningen utav det, alltså 

hur det visar sig för en individ. Genom fenomenografin beskriva, analysera och tolka för att 

belysa människors uppfattningar om ett fenomen. I intervjun försöker den som intervjuar 

blotta personens föreställningar av fenomenet. Fenomenografin skiljer på hur verkligheten är 

i sig, alltså första ordningens perspektiv, och hur den uppfattas av mänskligheten, det som 

kallas andra ordningens perspektiv. Fenomengrafins fokus ligger på andra ordningens 

perspektiv. Uppfattningen skapas utifrån erfarenhet och verkligheten skapas av 

uppfattandet. Att uppfatta skapar alltså mening, och genom meningsskapande med sin 

omgivning uppstår ett fält där människan bildar kunskap. Uppfattningen kommer från att 

människan har en relation till omvärlden i en viss kontext. I en uppfattning skiljs fenomenet 

ur sin helhet genom olika delar. Det finns en vad-aspekt och hur-aspekt rörande 

uppfattningar där vad-aspekten fokuserar på tänkandet och hur-aspekten fokuserar på 

avgränsandet av tänkandet. Uppfattningarna är egna innehåll av betydelsen. För att kunna 

uppfatta behövs medvetenhet och reflektion. Utan reflektion saknas medvetenhet om 

uppfattningen. Uppfattning i medveten reflektion har dekontextualiserat en helhet. Därför 

kan jämförelser av olika uppfattningars innebörd göras med varandra (Uljens, 1989). 

5.2 Urval  

För att göra ett urval måste aspekter av fenomenet avgränsas där frågor formuleras utifrån 

vad som ska undersökas. Därifrån utformas öppna frågor, en eller flera, för att kunna belysa 

aspekter av fenomenet. Antal informanter kan variera, allt ifrån 10 stycken till 300. Urvalet 

måste begränsas då intervjuerna är djupgående och långa. Intervjuerna spelas in och ska 

transkriberas ordagrant (Uljens, 1989). Enligt Larsson och Knutsson Holmström (2012) är 

det önskvärt i fenomenografiska studier med en variation i ålder, kön och antal verksamma 

år för att få en varierad bild av fenomenet.  

Kontakt togs med verksamhetschefer eller vårdenhetschefer på vårdcentraler belägna i ett 

landsting i mellansverige så information om studien och dess syfte kunde delges via 

telefonsamtal samt e-post. De fem chefer svarade i telefon och var alla intresserade av att 

delta. Informationsbrev (se bilaga B) och missivbrev (se bilaga A) mailades till cheferna och 
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vidarebefordrades till verksamma distriktssköterskor. Det var sju distriktssköterskor som 

meddelande intresse om deltagande. Kontakt fortsattes att tas med verksamhetschefer, en 

chef tackade nej i telefon och en chef tackade nej via mail. Det var två chefer som svarade via 

mail att de var intresserade av att delta, dock var ingen av deras distriktssköterskor 

intresserade. Det var tre chefer som varken svarade via telefon eller mail. För att få tag i 

resterande distriktssköterskor ringdes och mailades tre ytterligare vårdcentraler där alla 

chefer svarade via mail att intresse fanns att delta och där rekryterades de tre sista 

distriktssköterskorna. Intervjuer gjordes med tio distriktssköterskor på sex olika 

vårdcentraler. Distriktssköterskorna som intervjuades hade en varierad ålder mellan ca 30 

till 64 år och nio kvinnor deltog samt en man. Antal yrkesverksamma år som 

distriktssköterskor varierade mellan ca 1 år till 27 år. Deras tidigare arbetslivserfarenhet var 

även av variation. Tid och plats bestämdes via mailkontakt där informationsbrev och 

missivbrev återigen bifogades. Vidare i examensarbetet kommer distriktssköterskorna 

benämnas som informanter. 

5.3 Datainsamling 

Vid genomförande av intervjuer gavs information om examensarbetet, att deltagandet var 

frivilligt och att det kunde avbrytas, utan att behöva uppge anledning tills analysprocessen 

påbörjats. Vid datainsamlingen fick informanterna skriva under för informerat samtycke på 

missivbrevet som togs med till mötet. Informanterna gav sitt samtycke till att intervjuerna 

spelades in med mobiltelefon. Chekol (2012) beskriver djupintervjun som interaktivt och 

fördjupande samtal där första frågan är samma i alla intervjuer, utifrån svaret ställer den 

som intervjuar följdfrågor utifrån sin tolkning. Danielsson (2012) beskriver kvalitativa 

intervjustudier som semistrukturerade då öppna frågor ställs utan bestämd ordningsföljd för 

att få så innehållsrika svar om deras uppfattningar som möjligt. Som stöd under intervjuerna 

användes en intervjuguide, i vilken den första intervjufrågan var central, så att deltagarna 

fokuserar på det valda fenomenet (Larsson & Knutsson Holmström, 2012). Första intervjun 

var en pilotintervju för att se hur frågorna kunde uppfattas. Då intervjun ansågs relevant togs 

den med och har använts i examensarbetet. En intervju tog plats på Mälardalens högskola i 

ett avskilt grupprum efter informantens önskan och resterande nio intervjuer utfördes på 

informanternas arbetsplatser. Författarna har genomfört fem intervjuer var. Intervjuerna har 

tagit allt från 16 minuter till 52 minuter. Vid transkribering översattes hela intervjun 

ordagrant för att förstå meningsinnehållet och lära känna texten (Checkol, 2012). 

Sammanlagt blev det 65 sidor transkriberat material. 

5.4 Analys 

För att analysera intervjuerna valdes en beskrivning enligt Checkol (2012) som består av sju 

steg; familiarization, identification, condensation, grouping/classification, comparison of 

categories, naming och contrastive comparison of categories. Första steget (familiarzation) 

var att transkribera intervjuerna ordagrant. Intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för 
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att få en förståelse för innehållet. Andra steget (identification) blev sedan att markera det i de 

utskrivna texterna som kunde identifieras som deltagarnas uppfattningar samt identifiera i 

vilken kontext de funnits i. Dessa lades in i en tabell med fyra kolumner (i tabell 1 nedanför 

valdes det att ej ha med första kolumnen med uppfattningar och erfarenheter då tabellen 

ansågs bli för stor). I steg tre (condensation) lästes sedan dessa uppfattningar och 

erfarenheter igenom och genom att plocka ut det centrala i uttalandena lades dessa i nästa 

kolumn som kallas meningsbärande enhet. I steg fyra (grouping/classification) grupperades 

liknande meningsbärande enheter ihop för att identifiera kärnan i preliminära grupper. När 

alla meningsbärande enheter grupperats sorterades dessa in i tabellen, vilket resulterade i 12 

preliminära grupperingar.  I steg fem (comparison of categories) jämfördes gruppernas 

likheter och olikheter för att avgränsa dessa från varandra ur olika perspektiv. I steg sex 

(naming) så omformulerades grupperingens namn för att spegla meningsenheten och utifrån 

det bildades fem passande beskrivningskategorier som i resultatavsnittet presenteras i åtta 

underkategorier. Det gjordes för att få en tydligare bild av resultatet.  I steg sju (contrastive 

comparison of categories) prövades beskrivningskategorierna utifrån vad för uppfattningar 

informanterna fokuserade på och hur de gjorde det. Beskrivningskategorierna jämfördes 

sedan för att se deras inbördes relation och hur de förhåller sig till varandra i likheter och 

skillnader. Forskningsresultatet presenteras i ett utfallsrum, där de jämförs intill varandra, 

och kan vara olika utvecklade och omfattande (Checkol, 2012). Analysen presenteras i 

resultatavsnittet efter Uljens (1989) beskrivning av ett hierarkiskt kategorisystem. Detta 

innebar att rangordna beskrivningskategorierna där de uppfattningar som är mest 

omfattande eller utvecklade hamnar högst upp och blir på så sätt kvalitativt skilda från 

varandra. 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsbärande enhet Gruppering Beskrivningskategori Underkategori 

Genom att våga fråga gör 
man patienten delaktig. 
Frågorna gör att patienten 
kan själv sätta ord på sina 
tankar och blir medveten på 
ett tydligare sätt. 

Att våga 
fråga 

En empatisk vårdkultur Engagemang 
genom relation 

Möta med öppenhet och 
våga ställa raka frågor, få 
ett bättre samtal och ta 
hjälp av andras 
kompetenser. Kan då 
identifiera i ”vanliga 
möten”. 

   

Våga fråga för att komma 
till kärnan. 

   

Raka frågor uppskattas av 
patienterna då dom blir 
tagna på allvar och gör att 
hjälp kan fås i tidigt skede. 
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5.5 Etiska överväganden 

Kjellström (2012) beskriver att forskningsetik finns till för att värna om människors 

självbestämmande, integritet och lika värde. Informationskravet reglerar den informationen 

som studien syftar till att fokusera på. När kontakt togs med deltagare delgavs information 

om examensarbetet muntligt och skriftligt för att göra deltagarna medvetna om vad de tackar 

ja eller nej till. Information till deltagare var lättförståelig och innefattade studiens 

tillvägagångssätt samt hur lång tid den beräknades ta. Denna information bifogades i 

missivbrevet (se bilaga A) som skickades ut till deltagare innan examensarbetet påbörjades, 

där det fanns möjlighet att skriva under för informerat samtycke. Kjellström (2012) skriver 

att informerat samtycke värnar om informanternas rätt till att avgöra deltagande eller inte. 

Detta för att värna om deras självbestämmande och frihet. Det framgick i missivbrevet att 

deltagandet var frivilligt och närsomhelst kunde avbrytas innan analysprocessen påbörjades, 

vilket gav deltagarna möjlighet att själv få bestämma. Vid intervjutillfället gavs samma 

information som tidigare bifogats till informanterna, muntligt samt, om informanten ej 

skrivit under på missivbrevet gjordes det under intervjutillfället. Kjellström (2012) menar att 

nyttjandekravet innefattar att deltagarnas uppgifter inte används på felaktigt sätt och att 

nyttan med studien väger upp risken som deltagarna kan utsättas för. Därför kommer endast 

behöriga, det vill säga examensarbetets författare och handledare, att ha tillgång till data 

under examensarbetets gång. Konfidentialitetskravet reglerar hur deltagarnas integritet och 

personuppgifter skyddas. Deltagarna har rätt att vara privata genom att uppgifter förvarats 

på ett säkert sätt. Data kan heller inte härledas till en specifik person. Insamlat datamaterial 

har därför avidentifieras och förvarats på en USB-sticka med lösenordskyddad mapp, för att 

sedan förstöras efter examination. 

6 RESULTAT 

I resultatet beskrivs distriktssköterskors uppfattningar av vårdcentralens vårdkultur i mötet 

med människor som har psykisk ohälsa. Nedan presenteras en tabell av utfallsrummet. 

Tabell 2. Utfallsrum 

Beskrivningskategori  Underkategori 

En empatisk vårdkultur Ett medvetet förhållningssätt 
 Engagemang genom relation 

En generös vårdkultur Genom resurser skapa förutsättningar 
 Teamarbete präglat av öppenhet 

En tillåtande vårdkultur Ett välkomnande klimat 

En begränsande vårdkultur Försummelse och bristande engagemang 
 Oförmåga att hjälpa 

En mångfacetterad vårdkultur Varierande personligheter och tankesätt 
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6.1 En empatisk vårdkultur 

En vanlig uppfattning hos informanterna var att med ett medvetet förhållningssätt och 

engagemang genom relation så är vårdkulturen empatisk. 

6.1.1 Ett medvetet förhållningssätt 

Uppfattningarna var att när vårdpersonalen har en medvetenhet om stigmatisering av 

psykisk ohälsa bidrar det till att de i mötet tänker på bemötandet så patienterna känner sig 

nöjda. 

…hur kan vi behandla det här, hur kan vi bemöta den här patienten på ett korrekt sätt, vi 

försöker aldrig liksom vi försöker alltid undvika att få dom här patienterna känna sig vad säger 

man, försöka undvika att få dom och skämmas. För det är ju tabu även om det inte ska vara 

det så är det ju det med psykisk ohälsa, och där tror jag vi är duktiga just för att vi tar hand om 

dom här patienterna och att dom är nöjda när dom går. (Charlie) 

Kunskap om psykisk ohälsa, ett professionellt bemötande, mottagande samt visad förståelse 

och tro på patienten. Detta uppfattas som att, som vårdpersonal, vara professionell och 

samtidigt ha mod i mötet med personer som har psykisk ohälsa. Även att lämna fördomar 

utanför och försöka vara närvarande i mötet utan att tycka och döma. När vårdpersonal 

börjar läsa av och nysta så framkommer mer om patientens egna tankar och på så sätt 

närmar de sig kärnan i problemet. I mötet med människor ges möjlighet för vårdpersonalen 

att reflektera och med intresse samt förståelse få patienten att se sig själv och ta ett steg i rätt 

riktning. I samtalet kan de stötta, stärka och möta patienterna där de är och samtidigt 

minska känslan av att inte vara tillräcklig. De patienter som ofta återkommer till 

vårdcentralen, i telefon eller mottagning, behöver bemötas på ett respektfullt sätt. 

Psykisk ohälsa uppfattas som varierande och möts både i telefon och i mottagningsbesök. 

Psykisk ohälsa kan finnas och identifieras i alla möten, oavsett vad patienten söker för, och 

hanteras under mötets gång. Att lyssna på vad som förmedlas och lyssna in vad som behövs 

här och nu. Genom nyfikenhet och förståelse förhålla sig öppen mot patienten och kan lättare 

tänka sig i dennes situation vilket underlättar för patienter att söka vård. 

Öppet och sen just att vi tycker att vi är lyhörda och liksom försöker ta in allt, allt vad 

patienten berättar och frågar att inte bara aha psykisk ohälsa och så får man en stämpel och så 

inte mer än så, utan man tar till allt liksom hör hur det är hela situationen. (Rakel) 

En vårdkultur som visar intresse, genom att se hela människan och vara tolerant i alla möten 

och inte bara fokusera på en sak.  

6.1.2 Engagemang genom relation 

Det uppfattas som viktigt att all vårdpersonal bemöter patienter så de känner sig tagna på 

allvar och på så vis skapa en relation. Relationen med patienterna ger möjligheter att mötas 
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på olika sätt och ses som ett redskap för att kunna hjälpa patienterna på bästa sätt. I 

relationen anpassa mötet och försäkra sig om att patienten får den hjälp som behövs och 

efterfrågas samt ge stöd i det som är jobbigt för patienten. Om patienter möts på deras villkor 

i relationen så finns möjlighet att utvärdera och skapa en större möjlighet att följa upp. Det 

anses som roligt och utmanande att komma fram till kärnan i mötet med patienter som har 

psykisk ohälsa. Det ses som hälsofrämjande att kunna identifiera det som kan hjälpa 

patienten att göra framsteg och bygga upp en plan med mål och delmål. Erfarenheten gör att 

vårdpersonal kan läsa mellan raderna och våga fråga hur patienten mår. 

…det är ju väldigt många som ringer och dom berättar om det ena symtomet efter det andra 

och det kan ta ett tag innan man syr ihop det på så tänker jag nej men det här o kanske frågar; 

hur har du det på jobbet eller hur har du det hemma? Och att man har den tanken lite mer och 

även när det gäller annan psykisk ohälsa. (Maja) 

Genom att våga ställa frågor bidrar det till att komma till kärnan i problemet. Det bidrar 

också till att när vårdpersonal visar för patienterna att de är beredda att ta emot svaret, inger 

det förtroende. I en vårdkultur som ger mod att våga fråga och samtidigt vara rak och ärlig 

görs patienten delaktig. Det medför att patienten själv kan sätta ord på sina tankar och bli 

medveten på ett tydligare, sätt vilket hjälper patienten att komma vidare. Det uppskattas 

även av patienter att ha en rak kommunikation då de blir tagna på allvar, det bidrar också till 

att hjälp kan ges i tid. Genom att våga ställa raka frågor bidrar det till ett bättre samtal och 

det blir tydligare vilka andra resurser som behövs, det öppnar upp för samarbete med 

varandra på vårdcentralen. 

När vårdpersonalen tar sig tid ges möjlighet att skapa en relation och engagemang samt se 

patienten där den är. En empatisk vårdkultur gör det möjligt för vårdpersonal att anpassa sig 

efter situationen i mötet, att aktivt lyssna och fånga upp samt ställa obekväma frågor för att 

kunna engagera sig i patientens mående. Men även visa omtanke med tolerans och vara mån 

om patienter. Detta tas väl emot av patienter och uppfattas som en del i att vara 

medmänniska.  Ges patienten en kontinuerlig kontakt skapas en trygghet hos patienten. Att i 

mötet ta tillvara på tiden på ett effektivt sätt innebär att känna av situationen och ställa 

frågor om patientens mående, även om mottagningsbesöket handlar om något annat.  

Kommer du för en omläggning och man är inbokad på med en liten sak en kvart, så kan vi ju 

inte hålla på hur länge som helst, men det som är viktigt där då det är ju vad man gör utav den 

kvarten. Att man lyssnar och så, man löser ju inte några stora problem på annat sätt. Men 

under tiden när man håller på med personen så pratar man ju, och då kan man ju försöka få 

fram saker. (Harriet) 

Är vårdkulturen empatisk ges möjlighet att ta sig tiden att dokumentera väl. Det uppfattas 

som värdefullt, både för patienten med psykisk ohälsa och vårdpersonalen, eftersom 

patienten inte behöver upprepa sin historia flera gånger och vårdpersonal får en bild av 

patientens upplevda problem. Detta arbetssätt har uppfattats göra skillnad för patienter och 

det uppskattas att bli lyssnad på och inte avfärdad. Får patienten tiden i mötet att prata om 

sin situation uppfattas detta som att patienterna upplever sig respekterade, tagna på allvar 

och sedda. Uppfattningen är att det är viktigt att ta sig tid och lyssna, vara här och nu och inte 
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stressa. Att se patienten och finnas där, även om patienten inte är redo att ta emot det stöd 

som erbjuds. Det måste ändå accepteras av vårdpersonalen. Genom förståelse för människan 

som helhet blir vårdcentralen öppen och stänger inte ute någon.  

6.2 En generös vårdkultur 

Det uppfattas som en generös vårdkultur när vårdcentralen genom resurser skapar 

förutsättningar samt har teamarbete präglat av öppenhet. 

6.2.1 Genom resurser skapa förutsättningar 

Det uppfattas av informanterna att i en generös vårdkultur erbjuda och ta vara på 

vårdcentralens resurser vilket ger ökade möjligheter att kunna hitta sätt att hjälpa patienter 

med psykisk ohälsa. När vårdpersonalen har möjlighet att hänvisa till resurser inom 

vårdcentralen ges förutsättningar för att kunna bemöta. Om det är lätt att våga fråga, be om 

stöd och råd från vårdcentralens olika professioner samt god tillgång av tider uppfattas detta 

ge möjlighet att bemöta och ta emot patienter med psykisk ohälsa på ett bra sätt. 

Jag upplever att vårdkulturen här påverkar mötet positivt för min egen del eftersom vi har ett 

öppet förhållningssätt tycker jag emot dom här personerna med psykisk ohälsa och att man 

prioriterar och tider och läkartider kuratortider för dom personerna. (Siri) 

Om vårdpersonalen ges möjlighet att anpassa vårdcentralens resurser mot utsatta grupper i 

samhället istället för att ta problemen när de kommer så blir det att arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande. Distriktssköterskor har med sin utbildning en kunskap som innebär att 

kunna se människan bakom åkomman. Detta uppfattas medföra att patienter med psykisk 

ohälsa känner sig trygga i att vända sig till distriktssköterskor med sina bekymmer. 

Distriktssköterskor tar hjälp av sin kompetens men inser även sina begränsningar, och tar då 

hjälp av vårdcentralens olika professioner eller tar hjälp av andra resurser utanför 

vårdcentralen och hittar samverkansformer. Resurserna möjliggör att distriktssköterskor kan 

vara tillmötesgående och ge ett bra bemötande mot patienter med psykisk ohälsa. Finns 

resurser så kontinuitet kan ges till dessa patienter bidrar det till en smidigare vårdkontakt 

och möjlighet till att skapa relation.  

6.2.2 Teamarbete präglat av öppenhet 

När vårdkulturen präglas av högt till tak och öppna dörrar ges förutsättningar för 

teamarbete. Vårdkulturen präglas av vänlighet, hjälpsamhet och positiva inställningar till 

teamarbete och ger möjlighet att ta hjälp av varandra genom kommunikation. Vårdpersonal 

inom alla yrkeskategorier på vårdcentralen vågar fråga varandra, öppet diskutera och ge 

varandra konstruktiv kritik. En öppen attityd där det tillåts att ge och få stöd och råd samt 

möjligheten att bolla tankar och idéer. Genom planer och rutiner samt ta tillvara på 
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varandras erfarenheter för att på bästa sätt hjälpa patienter med psykisk ohälsa och lotsa 

dem vidare i vårdkedjan. 

Alltså det känns som att man genom den möjligheten att få bolla med kollegor så känns det 

också som att man stärks i sin egen bedömning kring dom här patienterna och hur vi 

handlägger dom och å man känner som man får lite mer kött på benen… (Charlie) 

Öppenhet bland vårdpersonalen kan bidra till att de stärks och utvecklas i sin egen 

profession. Allas roller är lika viktiga, men det finns vårdpersonal som gör det som förväntas 

och så finns det vårdpersonal som i varje möte gör det lilla extra, och tillsammans kan lite 

mer göras för patienten. Genom teamarbetet sträva efter att arbeta för kontinuitet där 

patienter och vårdpersonal lär känna varandra. Detta bidrar till att vården för patienten kan 

anpassas och då kan samverkan med andra vårdgivare också eftersträvas. När reflektion sker 

inom teamarbetet ges ett viktigt forum där andras erfarenheter tas tillvara och stöd kan ges 

för att hantera specifika situationer. Detta bidrar till att vårdpersonalen stärks i sitt eget 

handlande i möten med patienter som har psykisk ohälsa. 

6.3 En tillåtande vårdkultur 

En vanlig uppfattning var att en tillåtande vårdkultur fås med ett välkomnande klimat 

mellan vårdpersonal och mot patienter. 

6.3.1 Ett välkomnande klimat  

En tillåtande vårdkultur innebär att vårdpersonalen vågar förhålla sig prestigelösa och 

ödmjuka mot varandra. De är toleranta och måna om sina kollegor och ger varandra 

utrymme att våga vara sig själva. Vårdpersonalen våga säga sin mening och vågar be om råd.  

I en tillåtande vårdkultur ges ärlig och positiv feedback och där uppskattas vårdpersonalen. 

Vårdkulturen påverkas alltså av vårdpersonalens kommunikativa förmåga och sker 

omedvetet. Att ha en öppen vårdkultur innebär att vara välkomnande mot varandra vilket 

medför att ha överseende och hjälpa varandra om någon missar något, men även att kunna 

öppet diskutera varandras bedömningar. En tillåtande vårdkultur medför en acceptans mot 

varandra och tillåtelse att inspireras av det som är bra och inte lägga så stort fokus på det 

som är mindre bra. Genom ett öppet klimat där vårdpersonal kan rådfråga och kommunicera 

med alla på arbetsplatsen utan negativa attityder gör att vårdpersonal enklare kan bemöta 

patienter med psykisk ohälsa, genom hela vårdkedjan. En öppen kommunikation är gynnsam 

för både personal och patienter och underlättar i mötet. Personalen reflekterar över sin 

förförståelse och egna handlingar och förstår att alla påverkar varandra och hur det i sin tur 

påverkar mötet med patienter som har psykisk ohälsa.  

… vi påverkar ju varandra hela tiden, man måste ju vara vaksam då över sig själv, man måste 

titta på sig själv ovanifrån och försöka identifiera varför man gör eller tycker eller varför man 

har. Ja jag går in i varje möte med en förförståelse och så får jag slå iväg den där, men det tar 

några sekunder, alltid. Men man är aldrig klar med det där, det är en färskvara att förhålla sig 



15 

närvarande, och säga hej till förförståelsen och så får man säga; nu får du vara där borta. 

(Lilly) 

En vårdkultur som har ett välkomnande klimat där patienter känner sig sedda genom att vara 

inbjudande och möta människor ute i samhället. Vårdpersonalen har ett ansvar att våga fråga 

patienter och inspireras av varandra att våga fråga. Detta resulterar i att patienter med 

psykisk ohälsa inte avvisas utan bemöts där de är. Vårdpersonal som tar sig tid och tolkar det 

osagda i mötet samt förstår vad patienten vill förmedla. Detta uppfattas som att vara 

omtänksam och möjliggör att kunna gå till det yttersta i mötet. Vårdpersonal möter patienter 

med psykisk ohälsa i vanliga mottagningsbesök och tillåter dem att berätta sin historia vilket 

uppfattas som att inge trygghet och se helheten istället för delarna hos patienterna.  

Bemötandet ses som viktigt då psykisk ohälsa ökar i samhället och fler söker vård.  

Jag känner ju och hoppas att vi ska va bra stöd till dom, att vi ska kunna ge dom den vård dom 

behöver, att dom ska känna sig trygga att komma hit. Där som jag sa att jag tycker ju det har 

utvecklats och att man kanske ofta så möter personer med psykisk ohälsa som man kanske 

tacklar på ett annat sätt. Och då tänker jag att det är en process hos alla att vi måste vara 

öppna, att vi måste fundera, tänka för att vara öppna och kunna ge det stöd dom behöver... 

Men sen känner jag att det har ökat den psykiska ohälsan och vi möter ju fler och fler om man 

nu tänker, eftersom jag har jobbat så många år så känner jag på nåt vis att, man jämför många 

år tillbaks då var det ju inte på samma sätt, man sökte inte på samma sätt, det var mycket mer 

hyschysh kring det och man kanske lindade in det där dåliga måendet i andra somatiska 

symtom för att man inte, vill i alla fall i första ledet öppna upp och berätta. Så därför känner 

jag att hur vi bemöter är jätteviktigt. (Majken) 

Eftersom vårdpersonalen har olika upplevelser och erfarenheter av psykisk ohälsa, ges en 

förståelse vilket främjar vården för personer med psykisk ohälsa. Genom kontinuitet, 

kommunikation och planering kan vården utformas efter patientens behov. Att i den 

tillåtande vårdkulturen vara tillgänglig för patienter med psykisk ohälsa men ändå kunna 

sätta gränser och hitta andra lösningar. Ge patienterna den hjälp de behöver men sätta 

gränser och vara tydlig med vad som kan erbjudas. Att vara ärlig och rak i sin 

kommunikation gentemot patienten. Detta görs genom att försöka ta reda på kärnan i 

patientens besvär och möta patienten med respekt. 

6.4 En begränsande vårdkultur 

Det uppfattas som en begränsande vårdkultur när den präglas av försummelse och bristande 

engagemang hos vårdpersonalen. Vårdkulturen uppfattas även som begränsande när 

vårdpersonalen har oförmåga att hjälpa. 

6.4.1 Försummelse och bristande engagemang 

Vårdpersonalens förmåga till empati och förståelse skiljer sig från person till person vilket 

påverkar deras bemötande. Bemötandet av patienter med psykisk ohälsa sker inte alltid 
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professionellt. Ibland möts dessa patienter av ifrågasättande attityder hos vårdpersonalen om 

exempelvis varför de ringer till vårdcentralen. Om patienterna känner av vårdpersonalens 

stress och inte upplever sig lyssnade på i telefon eller vid mottagningsbesök kan det leda till 

att patienterna tar kontakt flera gånger. Detta resulterar i att tillgången till vårdcentralen 

begränsas av vårdkulturen. Det uppfattas som ett passivt agerande när personalgruppen 

skyller på stressen istället för att ta ansvar och agera. Det är ett sätt att göra det lätt för sig 

istället för att försöka förstå och ta reda på orsaken till att de kontaktat vårdcentralen. Även 

förutfattade meningar begränsar mötet eftersom den som möts tillskrivs en sanning efter 

vårdpersonalens förförståelse och inställning, vilket påverkas av deras förmåga till empati.  

…för det finns ju faktiskt människor som tycker att du har bott i Sverige i 10 år du borde kunna 

svenska nu, och då blir mötet inte alls bra… (Janina) 

När vårdkulturen begränsas av vårdpersonalen uppfattas detta bidra till att den negativa 

attityd som vårdpersonalen tillåter varandra att ha, gör det legitimt att tala nedsättande 

gentemot patienter som anses vara svåra.  

...framförallt tycker jag i fikarummet, så där man ser vilken kultur man egentligen har.  Så om 

man försöker hänvisa bort patienter som är besvärliga eller har diffusa symtom för att man vill 

ha in alla egentligen med en färdig diagnos, det här är en hals, en UVI, det här är en mage, då 

vill man inte gärna ha diffus oro ångest… (Antonia) 

Vårdkulturen begränsas när vårdpersonalen inte vågar säga till eller säga ifrån till varandra 

på grund av rädsla för konsekvenserna. När personalen mår dåligt på arbetsplatsen så 

påverkar det bemötandet av både personal och patienter. Att inte kunna ta stöd av varandra 

försämrar möjlighet till samarbete och påverkar i sin tur patienter med psykisk ohälsa. 

Tidsbristen blir en begränsning och påverkar vårdkulturen eftersom möjligheten minskar att 

kunna gå till det yttersta i varje enskilt fall. 

Vårdkulturen påverkas både av dess medlemmar och ledning. När ledarskapet brister 

påverkas vårdkulturen och hur den utvecklar sig, vilket leder till informella ledarskap. Denna 

brist påverkar i sin tur hur personalgruppen bemöter patienter med psykisk ohälsa och beror 

på avsaknad av tydlighet i mål och riktlinjer. När det blir turbulens på vårdcentralen och stor 

omsättning av personal kan fokuset tappas och mötet med patienterna blir sekundärt. För att 

förändra och förbättra beteenden i vårdkulturen krävs därför en närvarande och tydlig 

ledning på vårdcentralen. Det uppfattas som viktigt att ta reda på anledningen till varför 

patienterna tar återkommande kontakt och våga ta upp detta i personalgruppen tillsammans 

med chef, så att alla i vårdkulturen agerar likvärdigt. 

6.4.2 Oförmåga att hjälpa 

I mötet med patienter med psykisk ohälsa så är det deras mående som uppfattas vara det 

viktiga och det som utgås ifrån, det är patienterna som avgör hur dåligt de mår och inte 

vårdpersonalen. Prioriteringen av deras behov påverkas av tillgång till mottagningstider och 

det är vårdpersonalen som kommer prioritera utifrån den som anses ha störst behov.  Om 
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vårdkulturen inte ger utrymme för att erbjuda fasta vårdkontakter och kontinuitet för 

patienter med psykisk ohälsa som ofta kontaktar vårdcentralen så uppfattas det som svårt att 

förhålla sig till, speciellt då psykisk ohälsa oftast möts i telefonrådgivningen. Vårdpersonalen 

får det svårt att veta hur situationerna ska hanteras. När telefonrådgivning prioriteras 

minskar tillgänglighet av distriktssköterskors mottagningstider och det medför en risk för 

minskad kontinuitet för patienter som har psykisk ohälsa. 

… varför får jag inte komma tillbaka till den och sådär, nej men den har ju slutat. och den där 

vart har hon tagit vägen, hon har slutat. Så det påverkar ju patienten. Absolut. Då gäller det ju 

att på ett så sanningsenligt men ändå, förtroendeskapande sätt tala om att det är lugnt, vi 

kommer ta hand om dig ändå. (Antonia) 

Då det uppfattas att det saknas utbildning och kunskap kring psykisk ohälsa ger det en 

osäkerhet i bemötandet. En resursbrist är också en avsaknad av kunskap i samtalsprocessen 

som gör det svårt att möta alla typer av samtal. Det uppfattas också som utmanande att möta 

patienter med språksvårigheter och få resurser som motsvarar behovet vilket kommer 

påverka bemötandet av vårdkulturen. När det saknas resurser för att kunna hantera psykisk 

ohälsa ges en känsla av hjälplöshet hos vårdpersonalen. Resursbrist uppfattas leda till större 

fokus på mötena med patienterna, men gör också att vårdpersonalen inte hinner interagera 

med sina kollegor. Trots turbulens på vårdcentralen uppfattar vårdpersonalen sig ändå 

kunna vara sanningsenlig, samtidigt som de kan skapa en förtroendefull relation. När 

vårdkulturens klimat är slutet leder det till ökad arbetsbelastning och en känsla av ensamhet 

i arbetet för vårdpersonalen. 

6.5 En mångfacetterad vårdkultur 

Varierande personligheter och tankesätt bland vårdpersonalen uppfattas av informanterna 

ge en mångfacetterad vårdkultur. 

6.5.1 Varierande personligheter och tankesätt 

Medlemmarna i vårdkulturen uppfattas vara olika som personer med olika personligheter 

och har olika förmåga till att förhålla sig öppna och nyfikna, vilket i sig påverkar 

vårdkulturen.  

För att jag tror att vi har en sån öppenhet och nyfikenhet på människan och att vi är alla olika. 

(Elsa) 

Då tankesätten är olika för alla individer utvecklas också egna arbetssätt inom vårdkulturen. 

Det uppfattas som en vinst i att ha olika tankesätt men empati och att alla människor har ett 

lika värde ska ändå genomsyra mötet med patienter som har psykisk ohälsa. Kunskap och 

erfarenhet inger en känsla av trygghet i arbetet och ger en ökad förståelse.  Det uppfattas som 
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viktigt i bedömningen av patienter med psykisk ohälsa och påverkar vilken hjälp och stöd 

dessa personer kan få.  

Vilken syn man har själv på vad det man egentligen gör ju stor skillnad för hur du bemöter 

patienterna och har man den inställningen ”åh gud jag är här för att hjälpa andra jag gör mitt 

bästa för att förstå den personen jag har framför mig”, eh istället för att man kanske är en 

person som sitter i telefonen och bara vill beta av den där kön och på något vis vill få bort 

patienten. Det är ju helt olika beroende på hur man tänker åh ja visst det kan ju vara så att det 

bar vill liksom ah, få dom här samtalen liksom avklarade för att, för att få dagen att gå. Det är 

ju klart det är väldigt olika. (Rakel) 

Vissa brinner mer för arbetet än andra men de allra flesta ger ett bra bemötande. 

Vårdkulturen gynnas av den mångfald av olika yrkeskategorier och kulturer. Det bidrar till 

öppenhet eftersom vårdpersonalen inte tar något för givet. Detta bidrar till flexibilitet i 

föreställning och problemlösning hos vårdpersonalen. 

Det första som jag tänker på är att vårdkulturen, gynnas av den mångfald, antalet människor 

som är här. Vårdcentralen är stor, här jobbar många, förhållandevis många människor, 

människor som kommer från olika kulturer i och för sig också, flera kategorier, yrkesgrupper, 

samsas om patienterna och platsen, och utifrån den mångfalden så tycker jag att vårdkulturen 

blir berikad. (Lilly) 

Det finns olika sätt att bemöta och hantera svåra situationer beroende på människors behov 

av vårdcentralens resurser men tillsammans kan alla inom vårdkulturen göra lite mer för 

patienten. 

7 DISKUSSION 

Nedan följer metoddiskussion, etikdiskussion och resultatdiskussion. 

7.1 Metoddiskussion 

Eftersom syftet är att beskriva distriktssköterskors uppfattningar av vårdcentralens 

vårdkultur i mötet med människor som har psykisk ohälsa valdes en kvalitativ intervjustudie 

med fenomenografisk forskningsansats. Författarna ansåg denna metod passande eftersom 

den syftar till att beskriva uppfattningar.  Metodval samt urval ansågs alltså relevant då 

författarna, genom att intervjua distriktssköterskor, tagit del av deras uppfattningar om 

vårdkulturen i mötet med patienter som har psykisk ohälsa. Strategiskt urval används med 

fördel inom fenomenografi för att få en variation, eftersom alla individer är olika (Larsson & 

Knutsson Holmström, 2012). Intervjuguiden (se Bilaga C) bestod av tre öppna frågor samt 

förslag till uppföljningsfrågor för att få ett så nyansrikt material som möjligt och på så vis få 
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svar på studiens syfte. Den första intervjun som genomfördes var en pilotintervju. Detta för 

att säkerställa att frågorna kunde förstås av informanten samt om de var relevanta i relation 

till syfte. Då 10 distriktssköterskor intervjuades totalt, som var minst antal rekommenderad 

mängd enligt Uljens (1989), kan detta ha påverkat resultatet eftersom fler distriktssköterskor 

kunde intervjuats för att få en större variation. Dock skulle det innebära att det skulle bli en 

stor mängd data att analysera då datainsamlingen tog allt mellan 16 minuter till 52 minuter 

och skulle därför inte rymmas inom tidsramen för examensarbetet. 

Styrkan med att använda fenomenografi är att en variation fås av uppfattningar kring ett 

fenomen. Kvalitativa studier ger, till skillnad mot kvantitativa studier, utrymme att kunna 

belysa människors uppfattningar och erfarenheter vilket är betydelsefullt då det kan visas i 

specifika situationer utifrån människors perspektiv som finns i det sammanhanget. Det 

bidrar till medvetenhet och ger möjligheter att kunna synliggöra problem och på så vis hitta 

lösningar. Vilken metod som väljs beror alltså på vad som vill uppnås med studien.  

Författarna anser att en djupare förståelse för fenomenet vårdkultur har givits utifrån 

examensarbetes syfte och metod.  

Ett alternativ till att studera kulturer är också kvalitativa metoden etnografi, men med tanke 

på den tid som var avsatt för examensarbetet ansågs fenomenografi som ett bättre val. 

Etnografi enligt Carlsson (2012) inriktar sig på att tolka och beskriva kulturella beteenden, 

kulturer utvecklas ur mänskliga grupper och ger en guide för hur synen på världen blir. För 

att kunna studera detta sker därför observationer på till exempel en arbetsplats för att 

studera, språket, beteenden, redskap samt förklaringar till varför att saker och ting sker. För 

att detta skall kunna genomförs krävs tid och att etablera kontakt med personerna som skall 

studeras för att utveckla förståelse för det som ses.  

Intervjuerna genomfördes i ett landsting i Mellansverige. Även om det fanns svårigheter att 

rekrytera informanter visade sig ändå vara en variation i ålder, arbetslivserfarenhet, 

yrkesverksamma år samt arbetsplats hos de informanter som intervjuats. Ingen skillnad har 

gjorts på vilken vårdcentral som kontaktats om den varit landstingsägd eller privat, inte 

heller storleken på vårdcentralen. Det kunde ha varit intressant att se om det finns några 

skillnader i uppfattningar kring vårdkulturen i mötet med människor som har psykisk ohälsa.  

Transkriberingen gjordes av den som intervjuat och det skrevs ned ordagrant, vilket kan 

påverka hur väl författarna kände till alla intervjuer. Något som kunde gjorts annorlunda 

skulle kunna vara att författarna istället transkriberade varandras intervjuer. Men författarna 

upplevde att intervjuaren kände till situationen i sin intervju och kunde komma ihåg om 

kroppsspråket eller informantens uttryck kunde förändras. Vid transkribering ansågs det 

därför bättre att den som gjort intervjun även transkriberar, för att ge en så detaljrik text som 

möjligt. Författarna har läst varandras material upprepade gånger och på så vis kännedom 

om varandras material. Författarna valde att genomföra intervjuerna var för sig dels för 

tidsaspekten men även för maktbalansen i samtalet. Analysen har genomförts tillsammans 

vilket har lett till att analysprocessen har tagit lång tid, men kan även ses som en styrka 

eftersom det ökar trovärdigheten när författarna tillsammans diskuterat analysmaterialet. 

Detta bidrar även till att beskrivningskategorierna styrks (Henricson, 2012). Författarna har i 

analysen identifierat att alla intervjuer på olika sätt skiljt sig från varandra men ändå varit 
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innehållsrika utifrån intervjufrågorna. Författarna anser att en möjlig anledning till detta är 

att informanterna, och även författarna, är olika som individer. Under intervjuerna har 

författarna försökt att förhålla sig neutralt i relation till ämnet för att inte påverka 

informanternas svar. Författarna är medvetna om att den egna förförståelsen och tidigare 

erfarenheter kan ha kommit påverka förhållningssättet. Dock har författarna eftersträvat att 

inte låta förförståelsen ta överhand genom att kontinuerligt diskutera dess eventuella 

inverkan. Även i analysförfarandet har författarna försökt förhålla sig kritiska till 

förförståelsen och dess inverkan på hur analysen fortskridit.  

För att under utformandet av resultatet se hur väl beskrivningskategorier speglar 

intervjuernas innehåll ska beskrivningskategoriernas reliabilitet undersökas (Uljens, 1989). 

Det gjordes i och med att båda författarna gjorde analysen och sedan beskrivningskategorier 

tillsammans. Då grupphandledning med handledare och studiekamrater samt 

halvtidsseminarium genomförts under examensarbetets gång anses det styrka resultatet med 

dess beskrivningskategorier. Handledaren har även läst alla intervjuer vilket stärker 

beskrivningskategoriernas reliabilitet. Författarna har följt Checkols (2012) stege för att 

analysera empiriska data och få fram beskrivningskategorier som svarar på syftet och speglar 

innehållet, eftersom den ansågs vara väl beskriven. Flera andra författare till texter om 

forskningsmetoden har beskrivit stegen men Checkol ansågs vara tydligast att följa. För att 

styrka våra beskrivningskategorier har citat valts ut. När utfallsrummet skapades upplevde 

författarna att Uljens beskrivning om hierarkiskt kategorisystem gav en tydligare förklaring 

än Checkols beskrivning. 

Henricson (2012) menar att trovärdigheten och giltighet i studier stärks när resultatet kan 

överföras till andra situationer eller sammanhang. Författarna har strävat efter att beskriva 

alla stegen i forskningsprocessen så noga och tydligt som möjligt, så att en utomstående 

bedömare skulle kunna bedöma resultatens rimlighet. Med en välskriven metod ges 

resultatet trovärdighet och kan på så vis överföras i andra situationer eller platser.  

Författarna har arbetat och skrivit tillsammans under hela examensarbetets gång. Under den 

första veckan delades vetenskapliga artiklar upp mellan varandra, det lästes enskilt och 

skrevs ned för att sedan tillsammans skriva bakgrunden. Intervjuerna samt transkribering 

genomfördes var för sig och sedan har analys, resultat samt diskussionsavsnitt genomförts 

tillsammans. Detta för att få en så jämn fördelning av arbete som möjligt och att båda känner 

innehållet i examensarbetet.  

7.2 Etikdiskussion 

Under examensarbetets gång så har författarna kontinuerligt reflekterat över etiska riktlinjer 

(Kjellström, 2012) för att skydda deltagarnas integritet. Alla informanter skrev under 

missivbrevet för informerat samtycke och ingen har avbrutit sin medverkan. Transkriberat 

material har avidentifierats. I resultatavsnittet har citat avidentifierats och ersatts med 

fingerade namn. Ingen etisk konflikt har uppstått under examensarbetets gång. Nyttan 

bedöms överväga de risker som examensarbetet medför för informanterna. 

Rekryteringsprocessen tog längre tid än förväntat av författarna då intresset att delta var lågt 
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hos distriktssköterskor. Författarna fick enligt autonomiprincipen (Kjellström, 2012) 

respektera att distriktssköterskor avstod från att delta genom att acceptera situationen och gå 

vidare i rekryteringen.  

7.3 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kontrasteras framträdande resultat mot tidigare forskning och 

diskuteras. Det resultat författarna kommit fram till har resulterat i fem 

beskrivningskategorier; en empatisk vårdkultur, en generös vårdkultur, en tillåtande 

vårdkultur, en begränsande vårdkultur och en mångfacetterad vårdkultur.  

Detta examensarbete visar att informanterna uppfattar en empatisk vårdkultur som att ha 

ett medvetet förhållningssätt i mötet med patienter som har psykisk ohälsa. Morgan m.fl. 

(2016) lyfter i sin studie att stigmatisering kring psykisk ohälsa resulterade i att dessa 

människor undviker att söka vård på grund av diskriminerade attityder hos vårdpersonalen. 

Detta påvisas även i resultatet där det framkommer att vårdpersonalen har en medvetenhet 

kring denna stigmatisering och kan då förhålla sig till det och anpassa sitt bemötande. Att på 

olika sätt stärka patienten i deras mående och bemöta med respekt. När närvaro präglar 

mötet och fördomar lämnas utanför kan vårdpersonalen närma sig kärnan i problemet. Detta 

styrks av Strandberg m.fl. (2007) som framhåller vikten av att vara närvarande i mötet och se 

helheten. Resultatet visar att engagemang genom relation är en grundsten i mötet med 

patienter med psykisk ohälsa. Vårdpersonalen inger förtroende genom att våga fråga, ställa 

raka frågor och våga vara modiga i mötet. Det öppnar upp för dialog och främjar 

utvecklingen av relationen med patienterna. Törnkvist m.fl. (2000) lyfter fram vikten av att 

ställa frågor om måendet. Något som författarna till examensarbetet ser tydligt i resultatet är 

hur modet spelar en viktig roll för informanterna i relationen med patienter som har psykisk 

ohälsa. Detta är något som författarna inte har sett i den tidigare forskningen. Författarna 

anser att om vårdkulturen förhåller sig empatisk förbättras mötet mellan vårdpersonal och 

patienter som har psykisk ohälsa. 

En generös vårdkultur som genom resurser skapar förutsättningar uppfattas av 

informanterna påverka mötet med patienter som har psykisk ohälsa. Informanterna menar 

att tillgång till tider och möjlighet till kontinuitet ger förutsättningar för ett bra bemötande 

och kunna tillgodose patienternas behov. Detta styrks av Wilhelmsson och Lindberg (2009) 

som anser att organisationer behöver ha resurser och struktur, vilket beror på de 

prioriteringar som görs inom organisationen. Författarna tror att prioriteringar som görs 

behöver diskuteras eftersom dessa uppfattas påverka mötet. Om resurser anpassas efter 

behov och det finns tillräckligt med kompetenser och tider så främjas också bemötandet i 

mötet. Detta såg författarna specifikt i intervjuer med de informanter verksamma på större 

vårdcentraler, att det fanns en större tillgång till olika resurser, speciellt psykosociala team. 

Teamarbete präglat av öppenhet kommer enligt informanterna bidra till gemenskap genom 

de attityder vårdpersonal har mot varandra. Det främjar samarbete och att kunna stärkas i 

sin egen roll och på så vis gynnar patienter med psykisk ohälsa. Detta står i kontrast mot 

Lauder m.fl. (2001) som i sin studie framhåller att när samarbete med andra inte fungerar 
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kommer distriktssköterskors roll inte att utvecklas. Därför blir det enligt författarna tydligt 

vilken betydelse teamarbetet har i vårdkulturen och hur det stärker vårdpersonalen i alla 

möten och ger patienterna det stöd de behöver. En aspekt som författarna kan se var hos en 

informant, verksam på en mindre vårdcentral, som påtalade att de hade ett nära teamarbete 

på grund av vårdcentralens storlek. Detta gav en närmare relation till varandra och till 

patienterna. Men detta kan ställas i kontrast till övriga informanter som arbetade på en 

större vårdcentral som även där upplevde fungerande teamarbete på grund av mångfald av 

yrkeskategorier. En tillåtande vårdkultur med ett välkomnande klimat beskrivs av 

informanterna som en öppenhet mellan varandra i vårdpersonalen som är tillåtande och 

kommunikativ. Vårdpersonalen är också medveten om sin förförståelse och kunna öppet 

reflektera över den samt vilken roll den har i mötet med patienter som har psykisk ohälsa. 

Detta styrks av Rytterström (2011) som menar att när vårdpersonalen är öppen i sin 

kommunikation och medveten om sin egen förförståelse så ger det möjligheter till att bedriva 

en jämlik vård till alla. Författarna anser att detta är intressant eftersom förförståelsen 

framstår som en betydande faktor i mötet, och författarna tror att när vårdkulturen är 

tillåtande så bidrar det till en medvetenhet om förhållningssätt och en vilja att förbättra 

vården. 

En begränsande vårdkultur uppfattas av informanterna som försummelse och bristande 

engagemang där tillgången till vårdcentralen för patienter begränsas av vårdkulturen med 

dess negativa och ifrågasättande attityder om varför patienterna söker. Men även 

förutfattade meningar styr som leder till att patienterna inte blir lyssnade på. Detta påvisar 

även Ådnøy Eriksson m.fl. (2014), Morgan m.fl. (2016) samt Regeringskansliet (2012). 

Författarna anser att detta kan ha sin grund i rådande vårdkultur och vården påverkas tydligt 

när vårdpersonalens negativa attityder tillåts av varandra. Författarna anser att det då vore 

en vinst att vårdpersonalen reflekterar över sig själva i rådande vårdkultur och hur den 

påverkar både vårdpersonal men framförallt patienten. När vårdpersonalen har en oförmåga 

att hjälpa uppfattas detta av informanterna som att det finns en vilja att hjälpa men att det 

saknas förutsättningar för att hantera psykisk ohälsa hos patienter. Detta lyfts av 

Wilhelmsson och Lindberg (2009) samt Nygren Zotterman m.fl. (2015) som i sina studier 

påtalar konsekvenserna av tidsbrist och stress i arbetet. Författarna uppfattar att samtliga 

informanter har påtalat denna begränsning i arbetet och har olika strategier att hantera 

denna. Vissa förhåller sig till begränsningarna och arbetar utifrån de förutsättningar som 

finns medan andra går sin egen väg.  

I resultatet framkommer det att en mångfacetterad vårdkultur innefattar att ha varierande 

personligheter och tankesätt. Vårdpersonalen är olika och formas av tidigare erfarenheter 

och kunskap vilket kommer påverka den hjälp personer med psykisk ohälsa kan få. Detta 

styrks av Hyvönen och Nikkonen (2004) som i sin studie påvisar att vårdpersonalen är 

varierande och möter psykisk ohälsa med sin egen personlighet. Författarna anser att trots 

vårdkulturens inverkan på mötet, så är vårdpersonalens olikheter med dess inställningar och 

attityder det som är framträdande i mötet med personer som har psykisk ohälsa. 

 I samtliga intervjuer påtalar informanterna att vårdpersonalen är olika i flera avseenden, och 

att detta bidrar till att de är mer eller mindre nyfiken på patienterna samt hur empatiskt de 

kan förhålla sig. Övervägande delen av informanterna påtalar att deras vårdkultur är 
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empatisk, öppen och tillåtande med resurser som möjliggör en god vård. Majoriteten var 

övervägande positiva till deras vårdkultur och författarna frågar sig anledningen till denna 

inställning. Det kan vara så att informanterna vill skydda sin verksamhet och framställa den i 

positiv bemärkelse, eller för att det är en positiv vårdkultur. Det kan också ha att göra med 

vilka som ställde upp på intervjun, om det var de som tyckte det var bra som ställde upp, 

kanske hade deras kollegor en annan syn. Några påtalade att den begränsande vårdkulturen 

orsakades av negativa attityder hos vårdpersonalen, brist i ledarskap och andra resursbrister 

såsom att få tiden samt stress. Detta gjorde att informanterna gick till sig själva och sin egen 

kompetens för att i en relation ändå möta patienter med psykisk ohälsa på ett 

förtroendeingivande och respektfullt sätt. Författarna kan se en viss skillnad när det gäller 

ålder och antal verksamma år.  De som jobbat länge lutade sig mer mot sin tidigare 

erfarenhet, medan de som jobbat färre år kände trygghet i att kunna rådfråga kollegor. 

Erfarenheten uteslöt dock inte att de rådfrågade. Författarna kan inte se någon skillnad i 

uppfattningar som har med storleken på vårdcentralerna att göra. 

Avslutningsvis påvisar resultatet att informanterna påverkas av vårdcentralens vårdkultur, 

men den tar inte överhand. Informanterna beskriver en självständighet i sitt arbete och utgår 

mycket från sin egen professionalitet och förhållningssätt. Det som författarna uppfattar 

framträda som viktigast är att ha mod i alla situationer. Att ha mod att våga fråga patienter, 

men även mod att be annan vårdpersonal om råd och stöd. Mod att stå upp för sina egna 

värderingar och för patienterna. Författarna anser att distriktssköterskor har användning för 

resultatet i sitt eget arbete med patienter eftersom de blir medvetna om hur vårdkulturen kan 

påverka dem själva men även mötet. På så sätt kan distriktssköterskors uppdrag bli tydligt 

och förhoppningen är att patienter med psykisk ohälsa upplever sig bättre bemötta av 

vårdpersonalen. 

8 SLUTSATS 

Resultatet visar hur distriktssköterskor uppfattar vårdcentralers vårdkultur och hur den 

påverkar mötet med patienter som har psykisk ohälsa. Vårdkulturen uppfattas påverka mötet 

utifrån vårdpersonalen och dess förhållningssätt, erfarenheter och inställningar samt 

attityder mot varandra men främst mot patienter. Även de resurser som finns på 

vårdcentralen och hur de används påverkar vårdkulturen. Något som är framträdande hos 

distriktssköterskorna är att ha mod i alla möten och situationer, såväl mot patienter som 

personal. Vårdpersonal behöver vara medveten om vårdkulturen och reflektera över hur 

vårdpersonalen påverkar varandra samt hur den påverkar patienter. Medvetenhet och mod 

behövs för att kunna förbättra vården och därmed hälsan för patienter i utsatta grupper, dels 

psykisk ohälsa vilket examensarbetet fokuserat på, men även grupper som äldre, multisjuka 

och människor med språksvårigheter. Med detta examenarbete är förhoppningen att bidra 

med kunskap om vårdkulturens påverkan för att kunna medvetandegöra vilka brister som 

finns och varför de finns. Genom kunskapen i detta examensarbete kan vårdkulturer och dess 
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organisation uppmärksamma egna förbättringsområden och på så vis förändras för att kunna 

göra vården jämlik för alla. 

9 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det finns viss forskning gällande vårdkultur som fenomen, dock ingen ur distriktssköterskors 

perspektiv eller på vårdcentraler. Det skulle vara intressant om det gjordes fler studier om 

vårdkulturen på vårdcentraler samt med fokus på mötet med patienter som har psykisk 

ohälsa, eftersom vårdkulturen blir tydlig i hur den påverkar det mötet. Det vore även av 

intresse att göra en större studie där även andra yrkeskategorier inkluderas, och även med 

större geografisk spridning för att se hur exempelvis resursskillnader påverkar vårdkulturen. 

Men något som författarna ser som särskilt intressant är om patienter med psykisk ohälsa 

intervjuades om hur de ser på vårdcentralers vårdkultur och dess inverkan. Men även i andra 

vårdsammanhang som exempelvis i hemsjukvård, elevhälsa samt barnhälsovård. 
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BILAGA A MISSIVBREV 

Information om vår studie om att beskriva distriktssköterskors uppfattningar av 

vårdcentralens vårdkultur i mötet med människor som har psykisk ohälsa.  

Du tillfrågas härmed om du vill delta i vår studie. 

Vi är två distriktssköterskestuderande som skriver magisteruppsats under hösten 2017. Vi 

har valt att studera om distriktssköterskors uppfattningar om vårdcentralens vårdkultur i 

mötet med människor som har psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett växande och komplext 

problem, och bemötandet av de individer med psykisk ohälsa kan påverkas av hur 

vårdkulturen ser ut på vårdcentralerna de söker vård. Få studier har genomförts vad gäller 

vårdkulturen och dess påverkan på vårdcentral. Vi hoppas med denna studie tillföra kunskap 

om vårdkulturens betydelse i dessa möten, därför vänder vi oss till dig som distriktssköterska 

utifrån dina erfarenheter kunna bidra med den kunskap vi saknar. Vi har tänkt att göra en 

intervju som spelas in med din tillåtelse och tar ca 45-60 minuter. Intervjun genomförs på 

din arbetsplats eller enligt överenskommelse. 

Deltagandet är frivilligt och du får närsomhelst avbryta din medverkan innan 

analysprocessen påbörjats. Vi följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer och det innebär för dig 

att allt material kommer hanteras konfidentiellt för att inte kunna spåras till enskilda 

individer eller vårdcentraler. Vi hoppas att du vill medverka och bidra med dina 

uppfattningar. 

Vi önskar ha ditt svar om medverkan snarast. 

Med vänlig hälsning 

Angelica Albinsson    Anders Sundqvist 

aan16018@student.mdh.se   ast16004@student.mdh.se 

 

 

Informerat samtycke 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till intervju: 

 

Signatur och datum 
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BILAGA B BREV TILL VERKSAMHETSCHEFER  

Hej! 

Vi är två distriktssköterskestuderande som i höst kommer skriva vår magisteruppsats. Syftet 

med vår studie är att beskriva distriktssköterskors uppfattningar av vårdcentralens 

vårdkultur i mötet med människor som har psykisk ohälsa. 

Vårdkulturen är den kultur som råder på arbetsplatsen där all personal på en arbetsplats 

ingår och därmed dess normer, rutiner och värderingar formas. Denna kultur påverkar i sin 

tur mötet med de människor som besöker vårdcentralen. Människor med psykisk ohälsa 

innefattar allt från en psykisk sjukdom till psykisk funktionsnedsättning utan diagnos, 

exempelvis oro, ängslighet, sömnbesvär och nedstämdhet. 

Eftersom människor med psykisk ohälsa är en utsatt grupp vill vi, genom att intervjua 10 

distriktssköterskor från olika vårdcentraler i Sörmland, studera vårdkulturen som fenomen 

och se hur distriktssköterskor uppfattar vårdkulturens påverkan i detta möte. Målet med vår 

uppsats är att tillföra kunskap om vårdkulturens betydelse i dessa möten utifrån 

distriktssköterskors uppfattningar. 

Intervjun räknar vi med kommer ta 45-60 min och kommer ske på distriktssköterskornas 

arbetsplats eller enligt överenskommelse. 

Vi bifogar även det missivbrev som vi kommer att delge de distriktssköterskor som vill delta.  

Med ditt godkännande önskar vi ta kontakt med distriktssköterskor verksamma på din 

vårdcentral. 

 

Med vänliga hälsning 

Angelica Albinsson    Anders Sundkvist 

aan16018@student.mdh.se   ast16004@student.mdh.se



 1  

BILAGA C INTERVJUGUIDE 

Syftet är att beskriva distriktssköterskors uppfattningar av vårdcentralens vårdkultur i mötet 

med människor som har psykisk ohälsa. 

1. Vad har du för uppfattning av vårdkulturen på din arbetsplats? 

2. Vad har du för uppfattning av att möta personer med psykisk ohälsa på din 

arbetsplats? 

Kan du berätta om ett specifikt tillfälle när det har hänt? 

3. Hur uppfattar du att vårdkulturen på din arbetsplats påverkar mötet med personer 

som har psykisk ohälsa? 

 

4. Uppföljningsfrågor: 

Hur menar du då? 

Vad/hur tänker du då? 

Vad gjorde du då? 

Hur kände du då? 

Kan du utveckla?  
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