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SAMMANFATTNING
Barn- och ungdomspsykiatrin påverkas av flera aspekter i omvårdnaden då den aktuella
vårdkulturen är komplex. Studiens syfte var att belysa innebörden av vårdkultur inom
sluten barn- och ungdomspsykiatri utifrån sjuksköterskans perspektiv. Studien
genomfördes med fokusgruppsintervjuer vilka utgörs av öppna gruppintervjuer med fokus
på avgränsat ämne. Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt en
fenomenologisk-hermeneutisk metod. Teman som visade sig var: Vårdkulturens
övergripande innebörd, vårdkulturens kontextuella innebörd, vårdkulturens förmedlande
innebörd samt vårdkulturens innebörd vid relationer. Resultatet visar att vårdkulturens
innebörd utgörs av enighet och splittring både beträffande vårdkulturen som helhet, men
även delar av den. Strävan efter enighet är genomgående, samtidigt som splittringen är
oundviklig för av skapa formbarhet. Vidare besitter vårdkulturen en guidande funktion för
sjuksköterskan både medvetet samt på ett omedvetet plan. Detta får konsekvenser för
sjuksköterskan, omvårdnaden och patienten. Endast genom att vårdkultur synliggörs för
sjuksköterskan kan en medveten hållning ske genom reflektion och dialog.
Nyckelord: Barn- och ungdomspsykiatri, fenomenologisk-hermeneutik, vårdkultur,
sjuksköterskor.

ABSTRACT
Child and adolescent psychiatric care is affected by many different aspects of care when
the current nursing culture is complex. The aim of the study was to highlight the essence of
nursing culture in the in-patient child and adolescent care from a nurse’s perspective. The
study was conducted using focus group interviews which consist of open group interviews
with a focus on the specific topic. The interviews were transcribed and analysed according
to a phenomenological-hermeneutical method. Themes that emerged were: Nursing culture
overall essence, nursing culture contextual essence, nursing culture’s intermediary essence
and the essence of nursing culture in relationships. The result shows that the essence of
nursing culture is characterized by unity and division both in respect of nursing culture as a
whole, but also in different aspects of it. The quest for unity is consistent, while the
division is needed to create plasticity. Furthermore, nursing culture possesses a guiding
function for a nurse on both a conscious and an unconscious level, which have clear
implications for both the nurse, the nursing care and ultimately the patient. Only by making
the nursing culture visible to the nurse, a conscious posture can begin through reflection
and dialogue.
Keywords: Child and adolescent psychiatry, phenomenological-hermeneutical, nursing
culture, nurses.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

2. BAKGRUND ................................................................................................................... 1
2.1. BEGREPPET VÅRDKULTUR .............................................................................................. 1
2.1.1. NÄRLIGGANDE BEGREPP .............................................................................................. 2
2.2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ........................................................................................... 2
2.2.1. KULTUR OCH VÅRDKULTUR SOM SUBKULTUR ................................................................. 3
2.2.2. VÅRDKULTUR ENLIGT LEININGER................................................................................... 3
2.3. BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN I SVERIGE................................................................... 5
2.3.1. DEN UNGES RÄTTIGHETER............................................................................................ 5
2.3.2. DEN UNGES LIDANDE.................................................................................................... 6
2.4. TIDIGARE FORSKNING OM VÅRDKULTUR........................................................................... 7
2.4.1. MILJÖ, ATMOSFÄR OCH ATTITYDER INOM VÅRDKULTUR................................................... 7
2.4.2. RELATIONER INOM VÅRDKULTUR ................................................................................... 8
2.4.3. MAKT OCH LEDARSKAP INOM VÅRDKULTUR .................................................................... 8
2.4.4. SYNEN PÅ PATIENTEN INOM VÅRDKULTUR...................................................................... 9
2.4.5. SJUKSKÖTERSKANS ROLL INOM VÅRDKULTUR ................................................................ 9
2.4.6. MEDVETANDEGÖRA VÅRDKULTUREN ........................................................................... 10
2.5. PROBLEMFORMULERING............................................................................................... 10

3. SYFTE .......................................................................................................................... 11

4. METOD ......................................................................................................................... 11
4.1. URVAL......................................................................................................................... 11
4.2. ANALYS ....................................................................................................................... 12
4.3. GENOMFÖRANDE ......................................................................................................... 13
4.3.1. GENOMFÖRANDET AV URVAL OCH MATERIALINSAMLING................................................ 13
4.3.2. GENOMFÖRANDET AV ANALYS .................................................................................... 14
4.4. ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN..................................................................................... 15

5. RESULTAT ................................................................................................................... 15
5.1. NAIV FÖRSTÅELSE........................................................................................................ 16
5.2. STRUKTURERAD ANALYS .............................................................................................. 16
5.3. VÅRDKULTURENS ÖVERGRIPANDE INNEBÖRD ................................................................ 16
5.3.1. EN RÖRELSE MELLAN ENIGHET OCH SPLITTRING .......................................................... 17
5.3.2. EXISTERAR OCH FÖRÄNDRAS KONSTANT ..................................................................... 17
5.3.3. OSYNLIG, MEN SYNLIG FÖR DEN UTOMSTÅENDE........................................................... 18
5.4. VÅRDKULTURENS KONTEXTUELLA INNEBÖRD ................................................................ 18
5.4.1. REGLER OCH RUTINER ............................................................................................... 19
5.4.2. NORMER FÖR ATT HANDLA OCH BEMÖTA ..................................................................... 20
5.4.3. EFTERTÄNKSAMHET I TANKE OCH HANDLING ................................................................ 23
5.4.4. SJUKSKÖTERSKAN ÄR SITT EGET VERKTYG .................................................................. 23
5.5. VÅRDKULTURENS FÖRMEDLANDE INNEBÖRD ................................................................. 24
5.5.1. ATT FÖRMEDLA ETT ENAT BUDSKAP ............................................................................ 24
5.5.2. ATTITYDER FÖRMEDLAS DIREKT OCH INDIREKT ............................................................ 25
5.6. VÅRDKULTURENS INNEBÖRD VID RELATIONER ............................................................... 25
5.6.1. ENIGHET OCH SPLITTRING I PERSONALGRUPPEN.......................................................... 26
5.6.2. OLIKHETER MELLAN VÅRDKULTURENS VÄRDERINGAR OCH VÅRDNADSHAVARES
VÄRDERINGAR ....................................................................................................................... 27
5.6.3. ATT KUNNA DELA KUNSKAP OCH ERFARENHETER MED VARANDRA ................................. 27



5.7. TOLKAD HELHET .......................................................................................................... 28
5.7.1. VÅRDKULTURENS DIMENSIONER ................................................................................. 28
5.7.2. VÅRDKULTURENS PARADOXER.................................................................................... 29
5.7.3. NY FÖRSTÅELSE AV VÅRDKULTURENS KONTEXTUELLA INNEBÖRD.................................. 30
5.7.4. NY FÖRSTÅELSE AV BUDSKAPETS INNEBÖRD I VÅRDKULTUREN ..................................... 32
5.7.5. NY FÖRSTÅELSE AV INNEBÖRD VID RELATIONER INOM VÅRDKULTUREN .......................... 33

6. DISKUSSION................................................................................................................ 34
6.1. METODDISKUSSION ...................................................................................................... 34
6.2. RESULTATDISKUSSION ................................................................................................. 36
6.2.1. FÖRTYDLIGANDEN AV VÅRDKULTURENS INNEBÖRD....................................................... 36
6.2.2. VAD SOM INTE VISADE SIG .......................................................................................... 37
6.3. ETIKDISKUSSION .......................................................................................................... 38
6.4. SLUTSATSER ............................................................................................................... 38
6.5. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ................................................................................ 39

7. REFERENSER.............................................................................................................. 40

BILAGA 1

BILAGA 2



1

1. INLEDNING
Denna studie ämnar belysa vårdkulturens innebörd inom sluten barn- och
ungdomspsykiatrisk vård utifrån sjuksköterskans perspektiv. Som sjuksköterska inom
denna specialistpsykiatriska kontext ställs stora krav på kompetens och kvalitet i
omvårdnaden. Sjuksköterskan behöver ta ett flertal aspekter i beaktning i omvårdnaden
vilket kräver en medvetenhet hos denne. I fokus för omvårdnaden står den unge lidande
patienten. Därutöver behöver sjuksköterskan ta hänsyn till den unges livsvärld samt för
denne viktiga personer såsom vårdnadshavare, övrig familj, vänner och skola. Vidare styr
även lagar och riktlinjer omvårdnaden. Sjuksköterskan påverkas därmed av ett flertal
komponenter beträffande sitt sätt att tänka och handla i relation till omvårdnaden.

Som ovan nämnt påverkas sjuksköterskan av ett flertal yttre företeelser. Det återstår dock
ytterligare en del och det är den miljö där omvårdnaden äger rum. I miljön återfinns
värderingar, attityder, ideal, regler, handlingssätt och en atmosfär. Dessa företeelser kan
sammantaget beskrivas som vårdkultur. Då jag som nyutexaminerad sjuksköterska
påbörjade mitt arbete inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin möttes jag av detta
fenomen. Det påverkade mig på flera plan, men det dröjde dock innan jag började förstå att
det handlade om vårdkultur. Denna kan tänkas påverka sjuksköterskan gällande både
dennes tankar och känslor såväl som dennes handling. Mötet med den unge och dennes
lidande kan i sig väcka tankar och känslor hos sjuksköterskan vilket för sjuksköterskan ofta
blir tydligt. En medvetenhet om vårdkulturens påverkan är troligen dock sällan lika tydlig.

Då vårdkultur kan tänkas påverka sjuksköterskan, omvårdnaden och därmed i slutändan
patienten finns ett behov att medvetandegöra detta fenomen. Genom att belysa vårdkultur
och dess påverkan på sjuksköterskan kan en möjlighet ges att förstärka de positiva samt
arbeta på de eventuella negativa aspekterna av denna påverkan. Förhoppningen är att
kunskapen om vårdkultur i slutändan kommer vården och den unga patienten till gagn.

2. BAKGRUND
Bakgrunden inleds med en beskrivning av begreppet vårdkultur samt närliggande begrepp.
Därefter presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Vidare följer kortare fakta om sluten
barn- och ungdomspsykiatri tillsammans med en beskrivning av den unge människans
lidande. Detta för att ge läsaren ett sammanhang att utgå ifrån. Därefter följer en
sammanställning av tidigare forskning av vårdkultur. Bakgrunden mynnar slutligen ut i en
problemformulering med avslutande frågeställningar.

2.1. Begreppet vårdkultur
I denna studie används begreppet vårdkultur, vilket syftar till att fånga den kultur som ryms
inom väggarna på en sluten vårdavdelning såsom den erfars av sjuksköterskan. Följande
definition av vårdkultur ligger till grund för studiens förståelse av begreppet:

Vårdkultur är en kultur som återfinns i vården; ett fenomen som inkluderar
erfarenheter, traditioner, värderingar, normer, attityder samt vanor som
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personer är bärare av inom ett specifikt sammanhang (Lindwall & von Post,
2008; Suominen m.fl., 1997).

Vidare förstås begreppet vårdkultur som ett fenomen som guidar individers tankeprocesser,
beslutsfattande och handlingar (Leininger, 1994). Vårdkultur ses därmed som ett fenomen
som genomtränger och påverkar individen från tanke till handling. Individen kan tänkas
vara vårdare, patient såväl som anhörig, men denna studie fokuserar på sjuksköterskan och
dennes relation till vårdkultur.
I denna studie används begreppet vårdkultur som ett neutralt begrepp fritt från värderingar.
Det syftar därmed i sig att beskriva kulturen utan att värdera dess innehåll. Vårdkultur kan
därutöver innehålla aspekter såsom organisatoriska och administrativa aspekter, men i
denna studie ligger fokus på sjuksköterskans perspektiv på vårdkultur och aspekter som är
av vikt för denne. Perspektivet utgörs av synen på vårdarbetet, vårdande, attityder och
värderingar som de uppfattas inom vårdkulturen. Enligt Nordman (2006) är detta område är
fortfarande ett relativt okänt område.

2.1.1. Närliggande begrepp
Vårdkultur är ett begrepp vars entydiga definition är svår att finna. Svårigheterna ligger i
att definitionerna är många och de vetenskapliga utgångspunkterna för att beskriva
begreppet varierande. Inom det vårdvetenskapliga fältet går det dock att finna ett intresse
för fenomenet, men även här finns variationer i begreppen och dess betydelse. Nedan följer
en beskrivning av tre närliggande begrepp som kommer att vara av betydelse för studien.
Utöver vårdkultur existerar begrepp såsom till exempel vårdande kultur, förstenad och
icke-vårdande kultur. Där vårdande kultur definieras av att patientens lidande och
vårdgemenskap ligger till grund för vårdandet (Kasén, Nordman, & Eriksson 2008;
Leininger, 1994; Nordman, 2006; Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). En vårdande
kultur fokuserar därmed på vården utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv där begreppet
har ett värderande innehåll. Tyngden ligger på att kulturen är vårdande och därför även
god. En icke-vårdande kultur kan ses som motsatsen till vårdande kultur. Perspektivet är
fortfarande vårdvetenskapligt då förståelsen av vad vård är samt inte är grundar sig i
vårdvetenskapen. Begreppet är även värderande då det ämnar belysa en kultur där vården
som utövas inte kan beskrivas som vårdande då den av någon anledning missat sitt syfte.
Begreppet icke-vårdande kultur kan även användas då önskan är att beskriva en kultur som
skapar vårdlidande, det vill säga att patienten lider i relation till den vård som ges.
Begreppet förstenad vårdkultur kan ses som synonymt med en icke-vårdande kultur.

2.2. Teoretisk utgångspunkt
Vårdteoretikern Madeleine Leininger var pionjär gällande att belysa begreppet kultur i
relation till vårdvetenskap. Leininger föddes i Nebraska, USA. Till sin
sjuksköterskelegitimation lade hon till en vidareutbildning inom psykiatrin för att sedan
doktorera inom kulturell och social antropologi (Leininger, 1994). I sitt forskningsarbete
har hon sammanvävt antropologi med vårdvetenskap i syfte att integrera kulturbegreppet
och dess innebörd i vården. Hennes bidrag till den vårdvetenskapliga forskningen berör
kultur ur flera synvinklar, från det mångkulturella samhället och dess betydelse för vården
till just för denna studies intresseområde; vårdkultur. Leiningers forskning ger en både bred
och djup förståelse för begreppet kultur relaterat till vård och vårdvetenskap, därför valdes
hennes forskning som teoretisk utgångspunkt. Utöver detta valdes hennes forskning då hon
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som pionjär lade grunden för den vårdvetenskapliga förståelsen av fenomenet vårdkultur.
Den teoretiska utgångspunkten utgörs därmed av en grundläggande vårdvetenskaplig
förståelse av fenomenet vårdkultur samt kommer vidare att användas vid den avslutande
tolkningen. Nedan följer en genomgång av de delar av Leiningers forskning som är intresse
för denna studie.

2.2.1. Kultur och vårdkultur som subkultur
Ovan nämndes Leiningers definition av begreppet kultur där det utgör en guide för
individens sätt att tänka och handla. Hon definierar kultur som lärda, delade och överförda
värderingar, normer, trosuppfattningar och sätt att handla bland en grupp av människor som
styr deras sätt att tänka, fatta beslut, handla samt deras levnadssätt (Leininger, 1991). Trots
att kulturen guidar människan på ett flertal plan är den dock sällan medvetandegjord för
henne. Denna paradox utgör en av grunderna av fenomenet. Två ytterligare paradoxer
ligger till grund för fenomenet, varav den första är att kultur ses som någonting stabilt och
statiskt, samtidigt som det är ett dynamiskt och föränderligt fenomen. Kulturen är skapad
av de personer som har befunnit sig i sammanhanget och som nu befinner sig i det och
präglas av dessa personer, men påverkas även av tidigare händelser samt av förväntningar
på framtiden. Kultur överförs och lärs sedan vidare vilket gör att den både lever kvar, men
även förändras. Den sista paradoxen är att kultur är universellt och erfars av alla
människor, samtidigt som varje kultur är unik. Inom varje kultur återfinns likheter i språk,
ritualer, regler och till exempel ibland karaktäristiska kläder vilket gör att olikheter uppstår
i jämförelse med andra kulturer (Leininger, 1994).

Enligt Leiningers teori ses vårdkultur som en subkultur. Den ingår därmed i en större kultur
såsom exempelvis en västerländsk kultur och påverkas av den stora kulturen samtidigt som
den besitter egenskaper som gör att den kan avskiljas från den stora kulturen som en
subkultur. Vårdkultur förstås därmed utifrån ovanstående övergripande beskrivning av
kultur, men med den vetskapen att den är en egen kultur samtidigt som den är en del av en
större kultur (Leininger, 1994).

2.2.2. Vårdkultur enligt Leininger
Vårdkultur beskrivs utifrån två delar; en traditionell vårdkultur samt en ny vårdkultur.
Fokus ligger på sjuksköterskans perspektiv och yrkesidentitet i relation till professionens
utveckling genom tiden, både på ett kliniskt plan såväl som på ett mer teoretiskt plan.
Vårdkulturen beskrivs vidare utifrån sjuksköterskans relation till ledarskap, symboler,
normer och ideal. Dessa beskrivs utifrån den förändring som skett inom vårdkulturen ur ett
historiskt perspektiv. Leininger ger ingen förklaring till varför dessa förändringar skett,
men klargör likaså fullt en bild av vårdkultur där både stora förändringar skett samtidigt
som mycket gammalt lever kvar. Inga värderingar läggs till dessa beskrivningar utan de
syftar endast till att ge en bild av vårdkultur (Leininger, 1994). Utifrån utgångspunkten att
vårdkultur är föränderlig kan nedanstående beskrivningar ses som en bit historia som kan
ge en förståelse av vårdkultur idag samt med reflektioner över morgondagens vårdkultur

I den traditionella vårdkulturen har sjuksköterskans yrkesroll genomsyrats av ett
självutplånande och självuppoffrande ideal. Sjuksköterskan blev socialiserad till att vara
ödmjuk och medgörlig där dennes främsta roll var en assisterande och tjänande roll.
Sjuksköterskan skulle besitta en renhet och leva ett dygdigt liv på livets alla områden där
yrket baserades på ett livslångt kall. Sjuksköterskan utövade därmed inte bara ett yrke utan
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hela dennes liv präglades av detta yrkesval. I sjuksköterskans arbete visade sig detta genom
att denne arbetade långa arbetspass med minimal ersättning samt ofta under förhållanden
som lämnade rum för önskemål. Detta ledde till att sjuksköterskan fick öva upp en
uppfinningsrikedom samt lära sig att göra det bästa av situationen med minsta möjliga
medel. Detta kom senare att förändras något. Med tiden har sjuksköterskan strävat efter en
autonomi gällande både profession och vetenskap. Inom den nya vårdkulturen har
sjuksköterskans egna önskningar, behov och mål blivit synliga och nu ligger tonvikten på
sjuksköterskans kompetens att förmedla dessa. Yrket är inte längre ett kall utan istället en
löneinbringande sysselsättning som inte påverkar dennes övriga liv i någon större
utsträckning. Sjuksköterskan har även en annan syn på tiden som denne vill lägga ner på ett
och samma ställe och strävar efter förnyelse och förändring i form av att byta arbetsplats
alternativt utbilda sig vidare. Inom den nya vårdkulturen besitter sjuksköterskan en
medvetenhet om yrkets historia och dennes tidigare assisterande och tjänande roll. Här
strävar sjuksköterskan efter förändring, men de assisterande sysslorna kvarstår i viss mån.
Att göra anteckningar åt läkare, dokumentera åt densamme, lägga till rätta
arbetsförhållanden och på annat sätt serva läkaren är några exempel på assisterande sysslor.
Här uppstår allt som ofta kulturkrock där sjuksköterskan och läkaren har olika
förväntningar på vad sjuksköterskans yrkesroll innebär (Leininger, 1994).

Närliggande till denna utveckling ligger ledarskap och auktoritet inom vårdkulturen. Den
medicinska vetenskapen har traditionellt styrt vården där läkarens profession besuttit
makten. Ledarskapet inom vårdkulturen har varit auktoritärt och vilat på patriarkala värden.
Här framträder även genusperspektivet tydligt då sjuksköterskeyrket alltid varit
kvinnodominerat medan läkaryrket varit mansdominerat. Inom den nya vårdkulturen
kvarstår delvis detta faktum. Återigen besitter sjuksköterskan i viss mån kunskap kring
detta och strävar ett mer demokratiskt ledarskap. Grundat på sjuksköterskeyrkets egen
kunskap och vetenskap ifrågasätts det medicinska paradigmets totalitära utrymme både på
ett teoretiskt plan, men även på ett kliniskt plan. Här uppstår dock en annan typ av
kulturkrock. Inom den traditionella vårdkulturen har viss trygghet kunnat skapas relaterat
till det auktoritära ledarskapet. Då en mer demokratisk stil på ledarskapet sedan tar vid
uppstår en otrygghet och ledarskapet anses då inom vårdkulturen vara svagt. Å andra sidan
kan en frustration uppstå i relation till bristen på demokratiskt ledarskap (Leininger, 1994).
Inom vårdkultur har symboler av olika slag alltid varit närvarande och specifika för
kulturen. Leininger beskriver dessa som symboliska kryckor där dessa har använts för att
förmedla till patienten att denna får professionell vård. Sjuksköterskans uniform, skor och
brosch har varit självklara symboler inom den traditionella vårdkulturen. Förändringen som
skett inom den nya vårdkulturen är att sjuksköterskan plockat bort delar av dessa symboler,
ifrågasatt dem samt istället börjat förlita sig på relationen till patienten istället för på
symboler (Leininger, 1994). Dock kvarstår många symboler i den nya vårdkulturen.
Specifika kläder för de olika professionerna återfinns likaså broscher. Andra föremål som
också kan tillskrivas en symbolisk mening är nycklar som ofta både syns och hörs och
utgör en stor skillnad och maktsymbol mellan patient och sjuksköterska. Detta blir främst
tydligt inom den slutna psykiatriska vården där dörrarna utifrån avdelningen ofta är låsta
och patienten är beroende av personalen för att komma ut ifrån avdelningen.
En ytterligare aspekt inom vårdkulturen är synen på vad som är professionellt. Inom den
traditionella samt i den nya vårdkulturen återfinns ideal och normer för vad som anses vara
professionellt. Inom den traditionella vårdkulturen är görandet av stor vikt där det baseras
på sunt förnuft (Leininger, 1994). Den nya vårdkulturen innehåller istället en mer
intellektuell norm där det kritiska tänkandet går före själva utförandet. Handlingen ska här
baseras på evidens istället för på sunt förnuft då detta anses vara subjektivt. En anledning
till denna förändring kan vara att synen på vården och patienten tidigare har begränsats till
ett fysiskt plan, men önskan inom den nya vårdkulturen är att ha en mer helhetssyn.
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Krockar uppstår mellan den traditionella samt den nya vårdkulturen bland annat då den nya
vårdkulturen anses vara för distanserad från det vanliga livet, känslor och patienten.
Önskan att vara nära patienten finns inom den nya vårdkulturen, men sjuksköterskans tid
och fokus upptas till stor del av mer administrativa sysslor.

Leininger (1994) lyfter slutligen frågan gällande hur morgondagens vårdkultur kommer att
te sig där antingen den nya vårdkulturen får ett starkare fäste alternativt att den traditionella
vårdkulturen kommer att fortsätta leva kvar. Kanske kommer en helt annan typ av
vårdkultur formas fram där nya ideal, normer och sätt att handla utvecklats.

2.3. Barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige
Var åttonde till var fjärde ung människa i Sverige kommer att ha sökt barn- och
ungdomspsykiatrisk hjälp innan vuxen ålder. Fem procent av dessa kommer att komma i
kontakt med den slutna barn- och ungdomspsykiatrin. Varje landsting i Sverige ska kunna
erbjuda dessa unga både öppen och sluten barn- och ungdomspsykiatrisk vård, men
akutavdelningar med ständig inläggningsmöjlighet återfinns endast på några få orter i
Sverige (Gillberg & Hellgren, 2004). För att kunna uppnå detta behöver många landsting
vända sig till ett annat landsting för att köpa vårdplatser då behov av slutenvård uppstår och
sedan förflytta patienten dit. En del ungdomar som är i behov av akut psykiatrisk
slutenvård läggs in på vuxenavdelningar under en kort period. Om fortsatt vårdbehov
föreligger görs försök att hitta vårdplats inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård.
Strävan är att undvika att lägga in ungdomar på vuxenavdelningar, men relaterat till
platsbrist måste undantag göras. En ytterligare anledning till att ungdomar läggs in på
vuxenavdelning är att den unge inte kan få en tillräcklig vård inom barn- och
ungdomspsykiatrin. Detta i sin tur beror ofta på ett våldsamt beteende hos patienten som
inte är hanterbart på en barn- och ungdomspsykiatrisk avdelningen och därmed hotar
patientsäkerheten. Enligt Socialstyrelsens nationella tillsyn (2009) var vården relativt
tillgänglig för de unga, men bristande i vissa landsting. Främst låg bristerna just i att alla
landsting inte kunde tillgodose behovet av slutenvård för samtliga patienter. Det visade sig
även att skillnaderna var stora gällande vården som bedrivs inom barn- ungdomspsykiatrin
runt om i landet. Verksamheterna hade kommit olika långt beträffande kvalitet och
patientsäkerhet. Bristande uppföljning av de insatser man gjort lyftes i rapporten samt kritik
beträffande oacceptabel dokumentation. Slutenvården hade goda rutiner beträffande
tvångsvård, men de behövde tydliggöras för personalen.
Slutenvården inom barn- och ungdomspsykiatrin utgörs främst av behandlingshem med
längre vårdtider, men även den akutpsykiatriska vården kan utgöras av längre vårdtider
(Gillberg & Hellgren, 2004). Vårdtiden styrs av den unges mående, men önskan är att hålla
vårdtiderna så korta som möjligt. Antalet vårdplatser på akutavdelningar rör sig vanligen
mellan fyra och åtta stycken, med viss möjlighet till överbeläggning. På många av dessa
avdelningar önskas att en vårdnadshavare deltar under vårdtiden. Åldern på patienterna
varierar. De flesta patienter inom den slutna barn- och ungdomspsykiatriska vården är över
tio år, men det förekommer även med jämna mellanrum att patienter under tio år läggs in.

2.3.1. Den unges rättigheter
I slutet av år 2010 godkändes den strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige av
riksdagen vilken ska ligga till grund inom alla områden och verksamheter som berör den
unge (Socialdepartementet, 2010). Strategin grundar sig i FN:s barnkonvention och
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avsikten är att den ska utgöra en utgångspunkt för att stärka den unges rättigheter. I
praktiken ska strategin uppmana ansvarig beslutsfattare att inför ett beslut alternativt en
åtgärd reflektera över hur dessa kan beröra den unge. Barnperspektivet som återfinns i
strategin ska prägla både attityder, kunskap och arbetssätt som på något sätt berör den
unge. Perspektivet utgörs av följande:

• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med
barnkonventionen.

• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.

• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i alla sammanhang.

• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.

• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.

• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.

• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska få kunskap om barnets rättigheter och
omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.

• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom
samverkan.

• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och
prioriteringar som rör barn.

• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv (Socialdepartementet, 2010).

Synen på den unge patienten inom barn- och ungdomspsykiatrin ska präglas av
ovanstående punkter i både teori och praktik. Strategin bör därmed utgöra en påverkan på
vårdkulturen inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin.

2.3.2. Den unges lidande
Anledningarna till varför ungdomar i Sverige söker barn- och ungdomspsykiatrisk vård är
varierande. En del av dessa unga drabbas av relativt korta perioder av psykiskt
illabefinnande, medan andra kommer att leva med handikapp resten av livet. Anorexia
nervosa, tonårspsykoser, depression, ADHD, Aspergers syndrom, andra autistiska
syndrom, selektiv mutism, skolvägran, andra beteendestörningar samt kriser och trauman är
några exempel på problematiker som skapar ett illabefinnande hos den unge som i sin tur
skapar ett behov av vård (Gillberg & Hellgren, 2004).

Kriser och trauman kan utlösa illabefinnande både i en akut fas samt längre fram i livet och
unga som drabbas kan komma att behöva stöd från barn- och ungdomspsykiatrin. Lidande i
relation till kriser och trauman belyser bland annat Lisbeth Lindholm (1998) i sin studie om
den unga människans hälsa och lidande. Studien visar att lidandet grundar sig i upplevelsen
av någon form av hot, förlust eller våld. Studien ringar in tre mönster av lidande som den
unge upplever. Det första mönstret visar att den unge upplever lidande i relation till sig
själv och sin identitet. Där förstås hot, förlust eller våld som någonting som uppkommer i
dem själva. Ett exempel är att den unge lider i relation till upplevelsen att de är någon de
inte önskar att vara. Därefter följer en beskrivning av upplevelsen av lidande i relation till
sitt liv där yttre hot, förlust eller våld drabbar dem. Här inkluderades både lidande orsakat
av hur de lever sitt liv samt tragedier som drabbar dem. Ett exempel på detta kan vara
skilsmässa i familjen där den unge upplever en känsla av förlust. Den slutliga formen av
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lidande beskrivs som att den unges lidande är relaterat till andras lidande. Här inkluderas
både upplevelsen att inte kunna lindra någon annans lidande samt upplevelsen att orsaka
lidande för andra. Ett exempel från detta mönster är att den unge ser sina föräldrar lida
vilket väcker en känsla av hopplöshet då den unge inte vet hur den ska hjälpa till att lindra
lidandet.
Det är oklart åt vilket håll barn och ungdomars psykiska ohälsa rör sig i Sverige; om den
minskar eller ökar. Enligt en bred litteraturgenomgång av svenska studier gällande barn och
ungdomars psykiska hälsa gjorda från 1945 och framåt påvisas att inte en enda av dessa
studier ger ett tillförlitligt resultat. De granskade studierna har i sig rapporterat en kraftig
försämring av barns och ungdomars psykiska mående, men inga av dessa bedöms inneha
ett tillräckligt bevisvärde. Endast några få tendenser stod klar såsom att unga flickor
rapporterar mer nedstämdhet än pojkar i samma ålder samt att äldre tonårsflickor verkar må
sämre än yngre. Liknande tendens visade sig även gällande psykosomatiska besvär. Studien
lyfter dock att samhällets utveckling i viss mån har haft en negativ påverkan på ungdomars
mående relaterat till orealistiska krav på livet och välbefinnandet. Dessa krav menas leda
till besvikelser som föder psykisk ohälsa. Vad som stod klart var utvecklingen gällande
autistiska diagnoser, vilka har ökat. Detta förklaras med en ökad medvetenhet vilket leder
till att dessa problematiker upptäcks och diagnostiseras. Studiens viktigaste slutsats är att
barn och ungdomars psykiska ohälsa är ett område som är ofullständigt utforskat i Sverige
(Hälsoutskottet, 2010).

2.4. Tidigare forskning om vårdkultur
Nedan följer en sammanställning av tidigare forskning kring fenomenet vårdkultur.
Vårdkultur och dess innebörd inom barn- och ungdomspsykiatrin är ett ämne som är
mycket sparsamt studerat,1 därför belyser den följande sammanställningen vårdkultur inom
vården som helhet. Endast ett par av studierna utgår ifrån den barn- och
ungdomspsykiatriska vården vilket då anges. Utöver studier ur sjuksköterskans perspektiv
har även studier ur patientens perspektiv inkluderats då de belyser vårdkultur inom barn-
och ungdomspsykiatrisk vård alternativt att studierna är gjorda ur både sjuksköterskans och
patientens perspektiv.

Som ovan nämnt är kultur ett begrepp med många definitioner vilket visar sig i tidigare
forskning då vårdkultur ges olika innebörder, beskrivs med andra begrepp samt att delar av
vårdkultur beskrivs. Sammanställningen av tidigare forskning består därmed av studier som
berör vårdkultur, men även studier som berör närliggande begrepp såsom vårdande kultur.

2.4.1. Miljö, atmosfär och attityder inom vårdkultur
Då vårdkultur beskrivs i tidigare forskning tillskrivs fenomenet ofta en verkan.
Vårdkulturen värderas och beskrivs i termer som påvisar någonting gott alternativt ont. Å
ena sidan beskrivs aspekter i vårdkultur som uppfattas som vårdande, där öppenhet,
tolerans och medkänsla råder (Kasén, Nordman & Eriksson, 2008; Lindholm & Eriksson,
1993; Lindwall & von Post, 2008; Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007; Tutton, Seers &
Langstaff, 2007). Detta präglar atmosfären och vårdarnas attityder vilket gagnar vården och

  
1 Sökning av tidigare forskning är gjorda i, Cinahl plus, Cochrane library, LibHub, Libris och PubMed. Använda
sökord är nursing culture, nursing culture AND adolescent*, nursing culture AND adolescent psyhiatry, nursing*
AND culture samt caring culture. Sökningarna begränsades till title och abstract.
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av patienten upplevs det som gott. Öppenheten, toleransen och medkänslan skapar en
känslighet inför patienten där vården får formas utefter denne. Å andra sidan beskrivs även
en hård attityd och brist på flexibilitet i miljön i relation till vårdkultur vilket ger negativa
följder i vården (Kasén, m.fl., 2008; Lindwall & von Post, 2008). Atmosfären i
vårdkulturen blir här kall och hård och likaså vårdarnas attityder vilket patienten upplever
som någonting ont. Bristen på flexibilitet grundar sig till stor del i att vårdkulturen fastnat i
rutiner och sätt att handla. Rutinerna får företräde framför patientens önskningar och
behov. Patienten förväntas här att rätta sig efter vårdkulturen istället för att vårdkulturen
och vården däri formas utefter patienten.

2.4.2. Relationer inom vårdkultur
Relationer gentemot patienter och kollegor är en annan aspekt inom vårdkultur som tas
upp. Gemenskap, en känsla av tillhörighet och att visa varandra respekt lyfts som
välgörande inom vårdkulturen. Gemenskapen som beskrivs gäller mellan kollegor, kollegor
från andra professioner samt med patienten. Det handlar om att arbeta tillsammans och inte
bara bredvid varandra såväl med kollegor som med patienten. Patienten i denna vårdkultur
känner sig inte som en främling som inte är välkommen utan som någon som förväntas att
vara där. Patienten upplever sig respekterad och lyssnad till (Lindwall & von Post, 2008;
Tutton m.fl., 2007). Lindfors-Ylimannilas (1999) studie beskriver vårdandets kultur inom
sluten barn- och ungdomspsykiatri och här utgör också tillhörighet och gemenskap viktiga
aspekter för att kulturen ska vara vårdande. Motsatsen beskrivs även där bristen på respekt
gentemot varandra ger en negativ klang inom kulturen (Lindwall & von Post, 2008;
Yamaguchi, 2004). Här beskrivs olika typer av maktstrukturer som orsak till denna
bristande respekt. Ett exempel på detta är sjuksköterskans relation till sina läkarkollegor där
läkare utövar makt. Genusaspekten är en ytterligare aspekt som belyses av Suominen,
Kovasin och Ketola (1997) och tillskrivs en verkan på relationer inom vårdkulturen.
Exempel som studien tar upp är att manliga sjuksköterskor får andra uppgifter i vården än
de kvinnliga kollegorna vilket påverkar relationerna inom kulturen negativt.

2.4.3. Makt och ledarskap inom vårdkultur
Makt i relation till vårdkultur berörs ur ett flertal perspektiv. Ett av perspektiven är
maktförhållandet mellan sjuksköterskan och patienten inom sluten barn- och
ungdomspsykiatri där sjuksköterskan besitter den största makten. Ingen värdering görs av
detta faktum. Istället poängteras att en medvetenhet om makten är det som är avgörande för
att vården ska bli av godo (Beiring, 2002). Sjuksköterskan behöver använda sin makt på ett
respektfullt och på ett för patienten gynnsamt sätt. Inom den barn- och
ungdomspsykiatriska vården ingår ibland gränssättning som en del i vården vilket kräver en
form av auktoritet. Gränssättningen måste ske på ett respektfullt sätt både gentemot patient
samt mot vårdnadshavare. Medvetenheten hos sjuksköterskan krävs här för att denne ska se
vilken roll denne intar då denna roll ligger nära en uppfostrande roll. En dialog krävs såväl
med patient som med vårdnadshavare i anslutning till då gränssättning sker för att patienten
och vårdnadshavaren ska kunna förstå varför detta skett samt varför sjuksköterskan tagit på
sig denna roll. Skulle sjuksköterskan inte vara medveten om sin makt alternativt använda
den på ett respektlöst sätt riskerar makten bli av ondo för vården och patienten.
Att det är barn och ungdomar som vårdas påverkar också maktförhållandet. Detta då
patientens ålder leder till att denne så gott som automatiskt hamnar i ett utgångsläge med
lägre maktposition. Patienten är ofta van att inta denna position utifrån den roll de har som



9

minderårig i samhället och sjuksköterskorna är även de vana vid att utgöra auktoriteten i
relation till minderåriga. Även här krävs en medvetenhet om detta för att använda
auktoriteten på ett gott sätt (Suominen m.fl., 1997).

Makt och ledarskap är avgörande för hur en vårdkultur formar sig. En medvetenhet om
vårdkulturen, ansvarstagande för den och dess utformning samt att värna om vårdaren och
patienten åligger ledaren. Ledaren måste vidare kunna visa vägen och ställa krav
beträffande vårdkulturen för att forma denna i en vårdande riktning (Bondas, 2003; Gilster,
2002; Kasén m.fl., 2008; Rudolfsson m.fl., 2007). Ledarskapet besitter makten att forma
vårdkulturen på ett flertal plan. Vilka som anställs, olika typer av utbildningar, vad som ger
gott utslag i löneutveckling, hur tiden samt ekonomin förvaltas på avdelningen samt
arbetsförhållanden är exempel på områden där ledarskapet sitter på den avgörande makten
samt kan välja att gynna vårdkulturen med dessa medel. Enligt Lindwall och von Post
(2008) beskrivs å andra sidan att ett svagt ledarskap leder till att informella ledare har
utrymme att verka vilken skapar osäkerhet i vårdkulturen.
Synen på patienten beskrivs som en nyckel till att skapa en vårdande kultur. Ledaren måste
ha patienten i fokus och prioritera detta framför administration och organisation. Patientens
bästa behöver vara vägledande i både små och stora beslut som fattas av ledarskapet. Detta
kräver en viss närhet till patienten alternativt en god kommunikation till dem som är i
patientens direkta närhet. I slutänden är det patienten alternativt dennes anhöriga som ska
uppfatta vårdkulturen som en vårdande kultur och därmed krävs en medvetenhet om vad
dessa anser är vårdande (Bondas, 2003; Kasén m.fl., 2008).

2.4.4. Synen på patienten inom vårdkultur
Som ovan nämnt, är synen på patienten avgörande för vårdkulturen och tidigare forskning
beskriver olika synsätt på patienten och hur de påverkar kulturen. Oavsett vilken syn på
patienten som är avgörande i vårdkulturen blir denna synlig i kulturen. Å ena sidan
beskrivs en respekt för patienten och synen på denne som unik (Kasén m.fl., 2008;
Lindfors-Ylimannila, 1999). Där synen på patienten präglas av respekt och unikhet är
vårdkulturen flexibel och vården formbar efter patienten. Synen på patienten leder till att
denne blir lyssnad till samt att dennes tankar och känslor blir tagna på allvar. Detta
stämmer överens med synen på den unge som presenteras i strategier för att stärka barnets
rättigheter i Sverige (Socialdepartementet, 2010). Å andra sidan beskrivs även motsatsen
där patienten inte ses som en unik individ (Kasén m.fl., 2008). Vårdkulturen beskrivs då
som stelbent och oflexibel i relation till att patienten inte ses som en unik individ. Patienten
får ej vara vägledande i en sådan vårdkultur utan ett andra perspektiv prioriteras i
vårdkulturen. Vårdkulturen har här intagit en annan fokus är patientfokus och synen på
patienten är formad av generaliseringar som inte är gynnsamma.

2.4.5. Sjuksköterskans roll inom vårdkultur
I ett flertal studier framkom sjuksköterskans roll i vårdkulturen utifrån olika aspekter.
Sjuksköterskans roll beskrivs främst utifrån dennes möjlighet att medvetet forma och
utveckla vårdkulturen. En känsla av maktlöshet och underkastelse beskrivs hos
sjuksköterskan där denne inte anser sig kunna påverka alternativt en tystnad kring detta
vilket tolkats i dessa studier som just maktlöshet (Kasén m.fl., 2008; Tutton m.fl., 2007;
Yamaguchi, 2004). Samtidigt poängterar andra studier sjuksköterskans individuella ansvar
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för kulturen och verksamheten (Arman & Reinfeldt, 2006; Lindfors-Ylimannila, 1999).
Detta kan ses som en kamp då sjuksköterskan slits mellan att vilja samt förväntas att
påverka vårdkulturen, men samtidigt inte anser sig besitta de medel som krävs för att göra
detta. Tid är ett av dessa medel som krävs för att kunna påverka vårdkulturen, men
sjuksköterskans tid är ofta upptagen av annat. Effektivisering och yttre krav på
sjuksköterskan att vara produktiv hindrar sjuksköterskan från att arbeta utifrån sina
värderingar vilket påverkar kulturen (Lindwall & von Post, 2008; Nordman, 2006; Tutton
m.fl., 2007). Ett annat exempel på detta är att ständiga förändringar inom organisationen
kommer i vägen för de värden som sjuksköterskan önskar arbeta med inom kulturen. Dessa
förändringar slukar såväl tid som motivation att påverka vårdkulturen i önskvärd riktning.

En mer praktisk bild av sjuksköterskans roll framkom inom barn- och ungdomspsykiatrin
där konkreta handlingar beskrivs. Sjuksköterskan ägnade sig åt åtgärder såsom skydd,
bekräftande, guidning samt aktivt närvarande för att trygga patienten (Lindfors-Ylimannila,
1999). Detta kan jämställas med sjuksköterskans ansvar utifrån Socialdepartementets
(2010) strategier där aktörer och yrkesgrupper som arbetar med barn ska verka för att
skydda samt lyfta den unges rättigheter.

Ytterligare en del av sjuksköterskans roll beskrevs där dennes känslor i relation till vad
denne möter i sitt arbete var mer i fokus. Då sjuksköterskan möter stort lidande utvecklar
denne olika sätt att hantera sina känslor. Dessa strategier beskrevs som nödvändiga för att
sjuksköterskan skulle kunna fortsätta arbeta. Att ibland kunna stänga av sina känslor utan
att inta en hård attityd beskrevs av verksamma sjuksköterskor som en av de främsta
strategierna för att klara av sitt arbete (Tutton m.fl., 2007).

2.4.6. Medvetandegöra vårdkulturen
Att medvetandegöra vårdkulturen genom att lyfta den i diskussion var en samstämmig åsikt
i tidigare forskning. Endast genom en medvetenhet om fenomenets existens, att den utgör
en påverkan och hur denna påverkan kan te sig kan en förändring möjliggöras. Genom att
sätta ord på vårdkulturen skapas en medvetenhet som kan leda till en gynnsam förändring.
Samtliga studier var enade om att detta behov fanns; att medvetet forma vårdkulturen i en
positiv riktning (Kasén m.fl., 2008; Lindwall & von Post, 2008; Tutton m.fl., 2007;
Yamaguchi, 2004).

2.5. Problemformulering
Begreppet vårdkultur ämnar fånga ett fenomen som återfinns inom vården. Inom klinisk
barn- och ungdomspsykiatrisk omvårdnad kan vårdkulturen ses som någonting uttalat, men
även som någonting som ej beskrivits med ord beroende på hur personalen på en avdelning
kommunicerar. I vardagsspråk har vårdkulturen ibland beskrivits som ”det som sitter i
väggarna”.

I tidigare forskning framkommer en bred och skiftande bild av vårdkultur och dess
innebörd. Det visar sig dock tydligt att vårdkultur är ett fenomen som utgör en stor
påverkan på både vården och sjuksköterskan såväl som på patienten ur ett flertal aspekter.
Hur denna påverkan ter sig inom sluten barn- och ungdomspsykiatri är däremot sparsamt
beskrivet. Trots att tidigare forskning återger en skiftande bild av vårdkultur så återfinns en
samklang gällande behovet att medvetandegöra fenomenet genom att sätta ord på det. I
ljuset av detta är det av intresse att beskriva vårdkulturens innebörd inom barn- och
ungdomspsykiatrin.
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Sjuksköterskan möter inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin stora utmaningar i sitt
arbete. Den psykiatriska omvårdnaden riktar sig mot den unge lidande människan, men
även mot dennes närmaste anhöriga. Sjuksköterskan behöver, utifrån en vårdvetenskaplig
helhetssyn på patienten, ta ett flertal aspekter i beaktning i omvårdnaden. Den unika
patientens livsvärld innehåller ofta en bredd som sjuksköterskan behöver se och ta hänsyn
till. Hur sjuksköterskan ser, förstår och bemöter patienten och dennes anhöriga kan tänkas
påverkas av den rådande vårdkulturen på avdelningen. Vad har då vårdkultur för innebörd
inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin? Hur upplever sjuksköterskan vårdkulturen?
Hur påverkar den sjuksköterskan gällande den psykiatriska omvårdnaden av den unge?
Att finna innebörden av vårdkultur och kunna beskriva den kan ge svar på dessa frågor.
Detta kan leda till utveckling av omvårdnaden inom sluten barn- och ungdomspsykiatri då
aspekter av vårdkultur som inte gagnar omvårdanden kan identifieras och arbetas på,
medan gynnsamma aspekter kan förstärkas.

3. SYFTE
Att utifrån sjuksköterskans perspektiv belysa vårdkulturens innebörd inom sluten barn- och
ungdomspsykiatri.

4. METOD
Denna studie belyser fenomenet vårdkultur och dess innebörd i den barn- och
ungdomspsykiatriska vårdkontexten. Som ovan nämnt, är vårdkultur någonting som
existerar, men som inte nödvändigtvis är medvetandegjort för sjuksköterskan. Vårdkultur
visar sig i handling och för att kunna fånga innebörden i fenomenet krävs det att personerna
berättar om sina egna upplevelser och erfarenheter istället för att be dem förklara
fenomenet. För att kunna fånga innebörden i fenomenet valdes en fenomenologisk-
hermeneutisk metod. Den hermeneutiska delen behövs för att kunna tolka intervjuerna och
den fenomenologiska delen krävs då önskan är att förstå innebörden av fenomenet i
intervjuerna. Metoden är uppdelad i tre steg; naiv förståelse, strukturerad analys samt
avslutningsvis en tolkad helhet vilken utgör en ny förståelse för fenomenets innebörd
(Lindseth & Norberg, 2004). Nedan följer en mer ingående beskrivning av metoden och
genomförandet av densamma.

4.1. Urval
Som ovan nämnt krävs intervjuer av upplevelser och erfarenheter för att fånga fenomenet
vårdkultur (Lindseth & Norberg, 2004). Gruppintervjuer i form av fokusgrupper har valts
som metod för materialinsamling för att fånga dessa upplevelser och erfarenheter samt med
syfte att informanterna ska motiveras till berättande av varandras berättelser. Fokusgrupper
kan enligt Lindwall & von Post (2008) beskrivas som möten med djupa och öppna
diskussioner med fokus på ett specifikt ämne Deltagarna är ofta mellan 4-12 personer och
ska uppmuntras att berätta om sina upplevelser och erfarenheter med fokus på det valda
ämnet. En moderator sitter med för att underlätta berättandet. Lindseth och Norberg (2004)
beskriver även förhållningssätt vid intervjusituationer där informanten ska uppmuntras att
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berätta så öppet som möjligt utifrån sina upplevelser. Förslag på öppna frågor ges även för
att underlätta berättandet.

Intervjuerna spelas in och transkriberas för att skapa text. Under transkriberingen är det av
stor vikt att allt som sägs tas med tillsammans med tystnader, skratt och dylikt. Detta enligt
Lindseth och Norberg (2004) då det är av vikt att hålla sig nära texten. Den transkriberade
texten ska sedan jämföras ytterligare en gång med intervjuerna samt med anteckningar från
intervjun, för att säkerställa att texten överensstämmer med intervjuerna.

4.2. Analys
Intervjusammanställningen ska vidare bearbetas och analyseras utifrån Lindseth och
Norbergs (2004) beskrivning av fenomenologisk-hermeneutisk analysmetod. Analysen
börjar med att forma en naiv förståelse för texten där attityden till texten går från naturlig
till fenomenologisk. Den naturliga attityden förstås här som den attityd som först dyker upp
vid kontakt med texten där läsaren drar förhastade slutsatser och bedömer det texten säger.
Den fenomenologiska attityden avstår istället från att göra denna bedömning och söker sig
djupare för att hitta vad texten talar om. Detta görs genom att läsa texten, som nu ses som
autonom, upprepade gånger. En öppen attityd krävs så att texten kan tala och därmed
behöver den naturliga attityden tyglas. Den naiva förståelsen ska vidare formuleras med
några korta meningsfulla meningar och vilken sedan utgör en guide inför den strukturerade
analysen.

Den tematiskt strukturerade analysen syftar till att finna teman i texten (Lindseth &
Norberg, 2004). Dessa teman utgör meningsbärande trådar som belyser innebörden av det
som sjuksköterskorna har beskrivit. Teman skapas genom att texten bryts till
meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna ses som oberoende av kontext i
texten. De meningsbärande enheterna kondenseras sedan. Kondensationerna bearbetas
vidare utifrån likheter och skillnader. Därefter sorteras de ut efter eventuella likheter. De
sammanslagna kondensationerna bearbetas ytterligare och kan eventuellt kondenseras
ytterligare till ett subtema. Subteman sammanställs sedan till teman. Dessa teman ställs
därefter i relation till den naiva förståelsen och frågan ställs om dessa stämmer överens
eller ej. Om de inte stämmer överens läses hela texten igen och en ny naiv förståelse
formuleras och en ny tematiskt strukturerad analys görs. Processen pågår tills den naiva
förståelsen och den tematiskt strukturerade analysen överensstämmer (Lindseth & Norberg,
2004).
Analysen av texten ställs sedan i relation till studiens syfte och frågeställningar. Texten
läses på nytt som en helhet med den naiva förståelsen och de validerande temana i åtanke
(Lindseth & Norberg, 2004). Syftet med denna läsning är att finna en förståelse för
fenomenet. För att möjliggöra detta behöver andra perspektiv läggas till den egna
förförståelsen. Metoden föreslår här att stöd ska tas i annan litteratur, hos handledare samt
den egna fantasin. Förståelsen och tolkningen av texten ställs sedan emot de framtagna
temana. Stämmer dessa överens och ger en bild av innebörden av vårdkultur, som studien
syftar till att belysa, har en ny förståelse av fenomenet uppstått vilket enligt den valda
metoden utgör målet; den tolkade helheten. Nedan följer en figur som illustrerar
ovanstående beskrivning av tillvägagångssätt vid vald metod.
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Figur 1. Fenomenologiskt-hermeneutiskt tillvägagångssätt.

4.3. Genomförande
Nedan följer en beskrivning av genomförandet av ovan nämnda metod. Genomförandet
börjar med en beskrivning av hur urvalet och materialinsamlingen gick till. Vidare följer en
beskrivning av hur analysen av materialet gick till, från naiv förståelse till den tolkade
helheten.

4.3.1. Genomförandet av urval och materialinsamling
Urvalskriterier för materialinsamlingen utgjordes av legitimerade sjuksköterskor samt att
dessa var verksamma på en sluten barn- och ungdomsavdelning, för att dessa skulle besitta
levd erfarenhet i den aktuella kontexten. Vidareutbildning inom psykiatri var således inget
kriterium. Två avdelningar valdes ut och enhetschefen på vardera avdelningen kontaktades
via mail. Då en av enhetscheferna avböjde medverkan relaterat till omorganisation på
aktuell avdelning valdes en ytterligare avdelning vars enhetschef godkände medverkan.  Ett
informantbrev, med skriftlig information om studien och innebörden av deltagandet,
skickades ut till enhetscheferna samt vidare till de sjuksköterskor som var verksamma på
avdelningen, se bilaga 1. Intresse fanns för deltagande i sjuksköterskegrupperna och två
gruppintervjuer planerades med fyra [4] stycken deltagare i vardera gruppen. Samtliga som
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tackade ja deltog sedan i intervjun, därmed utgörs studien av material från åtta [8] stycken
deltagare totalt. Vardera gruppen utgjordes därmed av sjuksköterskor som kände varandra
och arbetade tillsammans. En av grupperna utgjordes av kollegor till mig. Fem av
informanterna var kvinnor och tre av dem var män. Tre av informanterna hade mindre än
ett års arbetserfarenhet inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin varav två av dem
endast var grundutbildade, medan den tredje hade påbörjat sin vidareutbildning. Tre av
informanterna var specialistutbildade med inriktning psykiatri. Två av informanterna var
utbildade till psykiatrisjuksköterskor enligt den äldre utbildningen.

Jag höll i intervjuerna och tog stöd i framarbetad intervjuguide. Intervjuguiden utformades
med stöd av Lindseth och Norbergs (2004) beskrivning av tillvägagångssätt vid intervju
med semistrukturerade frågor utifrån studiens problemområde samt förslagsformuleringar
på öppna frågor, se bilaga 2. Intervjuerna ägde rum på respektive avdelning och spelades in
med en digital ljudupptagare. Intervjuerna startade med en kortare presentation av studien
samt information om de etiska aspekterna beträffande deras deltagande. Grupperna fick
därefter ett fåtal frågor utifrån intervjuguiden att utgå ifrån. De instruerades att öppet
berätta utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Jag satt i egenskap av moderator med
under hela intervjun och frågade ibland öppna frågor vilka var nedskrivna i intervjuguiden
som stöd. De öppna frågorna syftade till att underlätta berättandet. Vidare var moderatorn
noggrann med att visa en öppenhet och intresse för vad informanterna berättade.
Moderatorn förde små anteckningar gällande eventuella avbrott eller känsloyttringar.
Intervjuerna tog 60 minuter respektive 90 minuter.
Intervjuerna spelades in och de transkriberades inom kort. Under transkriberingen togs allt
som sades tillsammans med tystnader, skratt och dylikt i beaktning. Den transkriberade
texten jämfördes sedan ytterligare en gång med intervjuerna samt med anteckningar från
intervjun, för att säkerställa att texten överensstämde med intervjuerna.

4.3.2. Genomförandet av analys
I enlighet med vald metod startade analysen med läsning av texten ett flertal gånger för att
fånga textens mening i helhet. Inga anteckningar gjordes i texten under dessa läsningar för
att tygla den naturliga attityden. Efter några läsningar framkom en förståelse för texten där
ett antal nyckelord blev synliga. Dessa la grunden till formulerandet av den naiva
förståelsen vilken formulerades i några få meningsfulla meningar.

Därefter påbörjades den strukturerade analysen genom ytterligare läsning av texten. Vid
dessa läsningar ställdes frågor till texten utifrån studiens syfte och frågeställningar.
Markeringar gjordes i texten där vårdkulturens innebörd framträdde. Meningsbärande
enheter togs ut med varierande längd. All intervjutext utgjorde således inte den fortsatta
analysen utan endast de delar som berörde studiens syfte. De meningsbärande enheterna
kondenserades sedan. Vid några tillfällen fick den meningsbärande enheten delas upp då
den i kondenseringen visade sig besitta två eller fler innebörder. Kondenseringarna
sorterades sedan utefter likheter och skillnader. Under denna sortering växte subteman fram
där kondensationerna kunde samlas under olika subteman. Teman sammanställdes sedan
vilka kunde samla subteman under sig.

Den strukturerade analysen validerades mot den naiva förståelsen. Dessa stämde överens
och de fyra teman som växt fram i den strukturerade analysen återspeglades även i den
naiva förståelsen. Betydelsen av de subteman som framkommit stämde även de överens
med den naiva förståelsen, men de utgjorde en mer detaljerad bild. I reflektion samt
diskussion med handledare kring det framarbetade resultatet började en ny och fördjupad
förståelse av vårdkulturens innebörd ta form. Den teoretiska utgångspunkten användes som
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stöd tillsammans med den tidigare forskningen. Sammantaget berikade dessa olika delar
förståelsen och hjälpte därmed till att bygga den tolkade helheten. Vårdkulturens innebörd
framträdde och redovisas nedan i resultatet.

4.4. Etiska ställningstaganden
Denna studie utgår utifrån HSFR:s fyra forskningskrav gällande forskningsetik;
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet
(Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 1999).

I enlighet med informationskravet samt samtyckekravet informerades studiens deltagare om
studiens syfte och om deras uppgift i studien samt villkoren för deras medverkan. De
informerades om att deras deltagande bygger på deras samtycke och de är fria att själva
bestämma över sin medverkan och dess villkor. De är vidare fria att när som helst avbryta
sin medverkan, fram till examination av studien, utan några konsekvenser. Informerat
samtycke inhämtades först från de kontaktade avdelningschefer som först fick skriftlig
information via mail där även informantbrev bifogades. De fick först ta ställning till
avdelningens deltagande och godkänna deltagandet innan förfrågan gick vidare till de i
personalen som uppfyllde urvalskriterierna. Dessa fick först skriftlig information via
informantbrevet, men även muntlig information i inledningen av intervjun. Vid början av
intervjuerna blev informanterna tillfrågade om de läst och förstått innehållet i
informantbrevet och därmed villkoren för deras medverkan. Samtliga informanter bejakade
detta samt gav sitt informerade samtycke. Vid avslutandet av intervjun tillfrågades
deltagarna om allt kändes bra och om de hade något de ville förtydliga eller tillägga. Vidare
blev de även påminda efter intervjun gällande villkoren för deras deltagande.
I informantbrevet samt vid den muntliga informationen lyftes även villkor utifrån
konfidentialitetskravet. De informerades om att uppgifter som deltagarna lämnar kommer
att behandlas med största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter kommer att
förvaras så att inga obehöriga kommer att kunna ta del av dem. Uppgifterna antecknas,
lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att identifiering av deltagarna inte är möjlig.
Intervjun och det transkriberade materialet kommer endast att vara tillgänglig för
handledare, opponent samt examinator fram tills studien examineras. Därefter kommer
materialet att förstöras.
Vidare informerades de om nyttjandekravet. Att de insamlade uppgifterna inte kommer att
användas till någonting annat än till den aktuella studiens syfte. De erbjöds vidare en kopia
av den färdiga studien, vilket samtliga tackade ja till.

5. RESULTAT
Nedan följer en sammanställning av resultatet vilket inleds av den naiva förståelsen. Vidare
följer en beskrivning av de funna subteman och teman. Resultatet avslutas med den tolkade
helheten.
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5.1. Naiv förståelse
Vårdkulturens innebörd utgörs av upplevelsen av både en känsla av enighet och splittring
gällande både kulturen som helhet, men även beträffande delar av denna. Normen utgörs av
enighet och strävan efter denna är tydlig då den önskas genomsyra det budskap som
sjuksköterskan vill sända till patienten, bemötandet, ett återhållsamt förhållningssätt samt
även kring struktur, regler och riktlinjer på avdelningen. Avsteg från denna enighet görs
dock relaterat till olikheter alternativt i syfte att uppnå flexibilitet och individanpassad
omvårdnad. Frustration, rädsla, konflikt samt kamp uppstår i samband med att avsteg från
enigheten behövs alternativt sker.

5.2. Strukturerad analys
Vid den strukturerade analysen framkom fyra teman och 12 subteman, se tabell 1. I den
löpande texten presenteras teman som huvudrubriker och subteman som underrubriker.
Citat från intervjuerna återfinns för att förtydliga innebörden i de olika subtemana. Varje
tema inleds med en kortare överblick av temats innehåll.

Tema Subtema

Vårdkulturens övergripande innebörd En rörelse mellan enighet och splittring
Existerar och förändras konstant
Osynlig, men synlig för den utomstående

Vårdkulturens kontextuella innebörd Regler och rutiner
Normer för att handla och bemöta
Eftertänksamhet i tanke och handling
Sjuksköterskan är sitt eget verktyg

Vårdkulturens förmedlande innebörd Att förmedla ett enat budskap
Attityder förmedlas direkt och indirekt

Vårdkulturens innebörd vid relationer Enighet och splittring i personalgruppen
Olikheter mellan vårdkulturens värderingar
och vårdnadshavares värderingar
Att kunna dela kunskap och erfarenheter
med varandra

Tabell 1. Teman och subteman.

5.3. Vårdkulturens övergripande innebörd
Temat vårdkulturens övergripande innebörd växte fram ur följande subteman; en
rörelse mellan enighet och splittring, existerar och förändras konstant samt osynlig, men
synlig för den utomstående. Detta tema visar vårdkulturens övergripande innebörd vilket
främst utgör sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av vårdkultur som helhet.
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5.3.1. En rörelse mellan enighet och splittring
Vårdkultur innebär en enighet, men dock en splittrad enighet. Rörelsen mellan enighet och
splittring berör vårdkulturens innebörd både gällande vårdkulturen som helhet, men
rörelsen genomsyrar även delar av vårdkulturen vilka belyses i de nästkommande temana.
Enigheten består i att vårdkulturen rymmer likheter, medan splittringen består i att den
även rymmer olikheter.

”Visst är det annorlunda, men inte alls i den utsträckningen som vi
fantiserar att det är.”

Sjuksköterskorna upplever främst vårdkulturens innebörd som splittrad, men samtidigt
belyser de att denna upplevelse inte tillfullo speglar verkligheten. Det visar sig att
upplevelsen av splittring är större än vad de faktiska olikheterna är i vårdkulturen.

”Det finns ju inte en kultur och sen personerna, utan allting skapas ju
liksom i en enhet.”

Vårdkultur innebär vidare att rörelsen mellan enighet och splittring berör relationen mellan
individerna som deltar i vårdkulturen och vårdkulturen som fenomen. Individerna utgörs av
sjuksköterskorna samt de övriga professionerna som ingår i personalgruppen. Resultatet
visar att vårdkulturen och individerna inte kan separeras från varandra. För att förstå
innebörden av fenomenet vårdkultur måste de som deltar i kulturen därmed ses som en
form av enhet med fenomenet.

”Men om man skulle flytta hela avdelningen med all personal till ett annat
ställe, då skulle det ju gå att känna igen den. Men låt oss säga att vi bara
skulle flytta två av oss. Då skulle man nog inte känna igen vår kultur i den,
det tror jag inte.”

Samtidigt som individerna ses som en enhet med vårdkulturen kan inte en enskild individ
vara bärare av vårdkulturen i sin helhet. Vårdkulturen innebär att merparten av individerna
måste vara samlade i den aktuella kontexten för att vårdkulturen ska återspeglas.

”… det är individer som ingår i kulturen och som gör den.”
Sjuksköterskornas upplevelse är att vårdkultur skapas av individerna som är delaktiga i
vårdkulturen. Då de besitter både likheter och olikheter skapas en vårdkultur därefter.
Vårdkulturens rörelse mellan enighet och splittring beror därmed på individernas likheter
och olikheter. Deras likheter beskrivs såsom liknande värderingar, ideal och sätt att handla.
Individerna är dock även olika vilket även skapar splittring i vårdkulturen. Splittringen
påverkar sjuksköterskorna både i tanke och i handling vilket tillskrivs både positiva och
negativa aspekter. Å ena sidan beskrivs att olikheterna berikar vårdkulturen samt skapar
flexibilitet och en positiv formbarhet. Å andra sidan beskrivs dessa olikheter som
svårhanterliga samt att de skapar konflikter. En önskan om att enighet önskas genomsyra
vårdkulturens alla aspekter framkommer tydligt. Sjuksköterskorna menar dock att rörelsen
mellan enighet och splittring är ofrånkomlig då det inte är önskvärt att individerna som
skapar vårdkulturen skulle vara helt lika.

5.3.2. Existerar och förändras konstant
Vårdkulturen innebär ett fenomen som existerar konstant. Den finns där hela tiden och
sjuksköterskorna kan inte undgå den. Den finns där hela tiden och påverkar sjuksköterskan,
omvårdnaden såväl som patienten.
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”I och med att det är en vårdkultur, bara det ordet i sig tyder ju på att det är
någonting som, det är en kultur och det är inte någonting som sker i vissa
fall och i vissa fall inte. Det är inget man kan ställa sig utanför utan
vårdkultur är ju någonting som finns där hela tiden.”

Vårdkulturen innebär vidare ett fenomen som är under ständig förändring relaterat till att
det är individerna som skapar vårdkulturen. Vårdkulturens förändring står i direkt beroende
av förändringar i personalgruppen. På en avdelning förändras personalgruppen regelbundet
och på olika sätt. Personal tillkommer och annan personal lämnar avdelningen både för
gott, men även under en bestämd period för att sedan återkomma. Personalgruppen
förändras även utifrån att individerna i gruppen utvecklas och förändras samt utifrån yttre
aspekter såsom arbetsförhållanden och organisatoriska frågor. Därmed framhöll
sjuksköterskorna att vårdkulturen är under ständig förändring vilket beskrevs som
någonting positivt. Den ständiga förändringen kan innebära möjligheten till en god och för
omvårdnaden gynnsam utveckling.

5.3.3. Osynlig, men synlig för den utomstående
Vårdkultur innebär ett fenomen som delvis är osynligt, men synligt för den som kommer
utifrån. Detta innebär att vårdkulturen ofta är osynlig för deltagarna som befinner sig i den,
men kan bli medvetandegjort om någon utifrån belyser den.

”Men man reflekterar ju inte över det, det är väl det som är…(tystnar). Det
är väl först när någon utifrån kanske eller ni (syftar på nyanställd
sjuksköterska) eller vadsomhelst kommer och påpekar eller ifrågasätter då
kanske det kan komma upp.”

Sjuksköterskorna menar dock att vårdkulturen, och då främst delar av den, ifrågasätts med
jämna mellanrum av både personal, men även av vikarier, studenter och patienter eller
patienters anhöriga. Detta leder till att vårdkulturen synliggörs vilket kan leda till att
sjuksköterskorna reflekterar kring den.

”Alltså en kultur, det är just atmosfären.”
Vårdkulturen innebär vidare en atmosfär vilken också beskrivs som osynlig, men tydlig för
såväl deltagare i vårdkulturen som för utomstående. Sjuksköterskorna upplever att
atmosfären påverkar deras sätt att handla och bemöta vilket därmed påverkar omvårdnaden
av den unge.

5.4. Vårdkulturens kontextuella innebörd
Temat vårdkulturens kontextuella innebörd växte fram ur följande subteman; regler och
rutiner, normer för att handla och bemöta, eftertänksamhet i tanke och handling samt
sjuksköterskan är sitt eget verktyg. Temat belyser vårdkulturens innebörd vilken är
genomsyrad av attribut typiska för den barn- och ungdomspsykiatriska kontexten.
Vårdkulturens kontextuella innebörd belyser, till skillnad från föregående tema där
helheten belystes, delar av vårdkulturen.
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5.4.1. Regler och rutiner
Vårdkulturen inom den barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården innebär bland annat
regler och rutiner ur ett flertal perspektiv. Främst framkommer att regler och rutiner är av
stor betydelse och att dessa påverkar sjuksköterskan på ett flertal plan. Här framkommer
även hur omvårdnaden av den unge påverkas av vårdkulturen då de berörs av de regler och
rutiner som finns däri.

”Men sen, även fast vi har ganska generella regler, så finns de här små
sätten att bemöta och det var det som vi nya eller nyanställda tyckte att:
”Men hur ska man göra egentligen?”

Sjuksköterskornas upplevelse är att regler och rutiner är av stor vikt för vårdkulturen då de
fungerar som vägvisare för både personal samt även för patienter. Upplevelsen är att främst
nyanställda sjuksköterskor finner en trygghet i att kunna vägledas av regler och rutiner i
omvårdnaden. Dock upplever sjuksköterskorna brister gällande tydliga och nedskrivna
regler och rutiner vilket skapar otydlighet och otrygghet. Erfarenheter lyfts som beskriver
att nyanställda sjuksköterskor upplever att det finns subtila regler och rutiner för hur
omvårdnaden bör utformas. Då dessa inte heller finns nedskrivna skapas en otrygghet hos
den nyanställda sjuksköterskan.

”Kom det inte lite till uttryck nu, du och en till syster, hyfsat nya, upptäckte
att vi hade massa regler som inte fanns. Eller ja, som fanns, men som inte
fanns nedskrivna.”

Sjuksköterskornas enade upplevelse var att det finns osynliga regler. Anledningen till detta
beror antingen på att ingen har skrivit ned reglerna alternativt att reglerna inte går att skriva
ner av olika anledningar. De regler som inte går att skriva ner består bland annat i de regler
som grundar sig på värderingar vilka personalgruppen är oense om. Det visar sig att det
främst är nyanställda som påvisar de osynliga reglerna, samt önskar få en tydlighet
gällande dessa.

”Men det är därför det är intressant också när man börjar nedteckna regler
och så. För då märker man hur olika åsikter faktiskt folk har kring de här
sakerna. Någonting som man ansåg var helt självklart i ett arbetslag, och så
var det inte alls självklart i det andra.”

Att skriva ner regler är ett sätt att för sjuksköterskorna att få klarhet i vilka regler som
finns, vad reglerna säger samt deras syfte. Sjuksköterskorna beskriver erfarenheter av detta
där arbetet med att skriva ner regler skapar reflektion och diskussion i personalgruppen då
oenighet kring regler kommer upp till ytan. De olika åsikterna kring reglerna i
personalgruppen blir då synliga.

”Sen varje enskild regel kan ju var och en också tyda olika. Även fast om
man försöker att göra det enkelt för sig och skriva ner det, men sen kan ju
alla uppfatta det olika också.”

Vidare beskrivs erfarenheter att när regler väl är nedskrivna, så förhåller sig
personalgruppen ändå olika till reglerna. Förhoppningen med att skriva ner regler ligger
både i att skapa en tydlighet och trygghet för personalgruppen samt vidare att skapa ett
enhetligt sätt att förhålla sig till reglerna. Dock visade sig detta vara svårt att genomföra.

”För att regler, tanken är väl med reglerna att det ska finnas en tydlig
anledning varför att vi gör på ett speciellt sätt annars så ska det inte finnas
någon regel.”

Sjuksköterskorna beskriver en enad upplevelse av att regler måste besitta ett syfte. Önskan
är att ha så få regler som möjligt samt att de regler som finns ska ha en tydlig anledning.
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Sjuksköterskorna menar att regler såväl som rutiner kan gå till överdrift ibland, varvid de
önskar att vårdkulturen ska ha en balans gällande dessa. Sjuksköterskornas upplevelse är
dock att vårdkulturen inte är låst vid regler. Regler vars anledning och syfte är tydliga
beskrivs som positiva då de underlättar för sjuksköterskan i omvårdnaden. Förutom att de
fungerar som vägvisare hjälper de till att skapa en bra vårdmiljö både på ett etiskt och
estetiskt plan. Vidare syftar reglerna till att skapa en säker vårdmiljö för både patient och
personal. Mer negativa aspekter beskrivs även gällande regler och rutiner där vårdkulturen
upplevs som stelbent och oflexibel av sjuksköterskorna. Detta beror främst på att reglerna
och rutinerna prioriterats framför patientens önskemål och behov.

”Ibland så tror jag att vi är lite rädda. Jag kan känna det själv också för att
ungdomarna just kan säga det ”varför får den det och inte jag?” och att
man ska känna sig på nåt sätt orättvis då fast man egentligen inte är det.”

Möjligheten att göra avsteg från regler och rutiner beskrivs som nödvändigt för att
omvårdnaden av den unge ska bli av godo. Sjuksköterskorna beskriver att kontexten kräver
en flexibilitet då vårdsituationer kan te sig mycket olika. Patienterna i kontexten skiljer sig
mycket åt beträffande önskemål och behov. Därmed fungerar det inte att ha samma regler
för alla patienter utan dessa måste ofta individanpassas. Sjuksköterskorna är enade på
denna punkt, men beskriver samtidigt en rädsla att frångå de regler som finns i
vårdkulturen. Sjuksköterskorna är rädda för att avsteget ska skapa konflikt i
personalgruppen, men rädslan består även i att omvårdnaden ska vara alternativt upplevas
som orättvis.

”Men då måste ju alla också veta exakt varför den där personen får de där
reglerna och då måste man ju kunna motivera det väldigt väl.”

Samtidigt som sjuksköterskorna beskriver upplevelsen att avsteg från regler och rutiner är
nödvändigt, så framkommer det att det finns ultimatum för dessa avsteg. Dessa ska kunna
gå att motivera väl samt att personalgruppen måste vara enade om regler eller rutiner ska
ändras. Svårigheter och konflikter uppstår då alla inte kan motivera avstegen alternativt då
personalgruppen tycker olika om dessa.

”Det känns som att man måste möta patienten innan patienten måste möta
alla rutiner liksom.”

Sammanfattningsvis är sjuksköterskorna dock enade om att patientens önskemål och behov
måste prioriteras i vårdkulturen före regler och rutiner samt svårigheter kring dessa.
Relationen till patienten måste prioriteras och byggas upp innan patienten måste möta alla
de regler och rutiner som finns i vårdkulturen.

5.4.2. Normer för att handla och bemöta
Vårdkulturens innebörd utgörs delvis av normer för att handla och bemöta.
Sjuksköterskorna upplever att normer för att handla och bemöta är osynliga, men tydliga
inom vårdkulturen. Normerna blir tydliga i vårdkulturen i relation till olikheter vid
handling och i bemötande.

”Man kanske jobbar olika, sätt, och det kan ju bero på erfarenheter, hur
man bemöter personerna, men ändå så strävar ju alla efter samma mål.”

Normen för bemötande inom vårdkultur utgörs av ett enat bemötande. Ett enat bemötande
upplevs som mest vårdande då målet med vården tros uppnås mer effektivt om
personalgruppen är enad. Samtidigt är olikheter i bemötandet ett faktum i vårdkulturen.
Strävan efter normen visar sig då genom att gruppen trots olikheter önskar hitta något att
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enas om. Att enas om samma mål med omvårdnaden skapar därmed en tillfredställelse hos
sjuksköterskorna.

”För det uppfattas ju också vart våra prioriteringar ligger. Vill vi att, inte
hur vi ser att prioriteringar ska ligga utan hur vi tror att familjen vill bli
bemött. Det är ju utifrån familjen som vi måste utgå.”

Önskan framkommer hos sjuksköterskorna att patienten och familjen ska utgöra vägvisare
för bemötande. Sjuksköterskorna upplever att deras prioriteringar blir synliga i deras sätt att
handla och bemöta vilket leder till strävan att patienten och familjens individuella
önskemål och behov ska vara utgångspunkten.

”Och jag fattade inte efteråt att jag faktiskt backade, att jag inte stod på
mig. Att jag inte sa: ”nu blir det så” liksom. Att det var en sådan kraft i det
här att då kommer det att hända grejer. Då blir det obehagligt för mig om
jag gör så.”

Erfarenheter av att göra avsteg från normen beskrivs som känslomässigt starka upplevelser.
Sjuksköterskorna upplever en kamp då de hamnar i en situation där de önskar eller måste
göra avsteg från normen, då denna inte upplevs som passade för den aktuella situationen.
Kampen står därmed mellan sjuksköterskans egen upplevelse om vad som borde göras och
rädslan att denna handling kommer leda till konflikt i personalgruppen. Den känslomässiga
kampen kan bli så pass svår att sjuksköterskan trots allt väljer ett handlande i enighet med
normen. Detta även om undvikandet av att göra avsteget från normen innebär negativa
följder i omvårdnaden av patienten. Då normen upplevs som osynlig, men kampen som
tydlig upplever sjuksköterskan ofta förvirring direkt i anslutning till avsteget. Först i
efterhand, genom reflektion, kan sjuksköterskan eventuellt se vad som hände och varför en
inre kamp uppstod. Dock kräver detta en insikt vårdkulturens normer.

”Fast det tänkte jag på efteråt att man gjort en sådan grej. Hade jag tagit
ett sådant beslut för, säg 4-5 år sedan. Vilket liv det hade blivit från mest
skötare, men även andra sjuksköterskor.”

För att undvika inre konflikt alternativt yttre konflikt med personalgruppen behöver
sjuksköterskan kunna motivera avsteget från normen väl. Här lyfter sjuksköterskorna att
det är svårare för dem som arbetat kortare tid att göra avsteg då de har svårare att motivera
avstegen både för sig själva, men även för personalgruppen. Avsaknaden av erfarenhet
samt till viss del avsaknad av förtroende i personalgruppen utgör anledningen till detta.

”Även om det finns nedtecknat, även om man vet så att säga på ett plan hur
man ska säga hur man ska bemöta, det behövs liksom erfarenhet för att
kunna bemöta så att säga på ett visst sätt va och det är någonting som man
lär sig så att säga med tiden va. Det är just sådana frågor som vi tampas
med ibland va.”

Normer för att handla och bemöta grundar sig vidare i evidens och erfarenhet.
Sjuksköterskornas upplevelse är att nyare sjuksköterskor strävar efter att basera sitt
handlande och bemötande på evidens, medan sjuksköterskor med längre tid i arbetet
upplevs våga lita på den erfarenhet de besitter. Att kunna basera sitt handlande på evidens
beskrivs som en trygghet och ett sätt att kvalitetssäkra sina handlingar och bemötande.
Detta kräver dock att sjuksköterskan håller sig uppdaterad i forskning beträffande aktuellt
kontext. Att våga basera sitt handlande på erfarenhet utesluter inte evidens utan inkluderar
detta, men upplevelsen är att det krävs erfarenhet för att kunna applicera evidensen i sitt
handlande och bemötande. Sjuksköterskorna belyser vidare att en kamp kan uppstå
beträffande om erfarenheten eller det evidensbaserade ska utgöra den mest gynnsamma
normen för omvårdnaden.
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”Att det känns som att man kanske inte ger dom patienterna en
riktig...(tystnar). Alltså att man redan utgår ifrån att det är ett
socialtjänstärende och att man inte jobbar barnpsykiatriskt bara för att…
Man har ju mer uppehälle. Det är kanske så vi ska jobba, men det blir ju fel
bemötande till familjen då. Om vi jobbar med någonting som inte vi ska
jobba med, och personalen har en inställning ”att det här är ingenting vi
ska jobba med”, då kanske det blir svårt att möta den familjen på rätt sätt.
Om man har den inställningen liksom.”

Sjuksköterskorna belyser vidare erfarenheter och upplevelser av svårigheter att handla och
bemöta utefter den existerande normen. Här framkommer yttre aspekter såsom att vårda vid
bristande uppdrag. Detta innebär bland annat att de får in patienter på avdelningen där
sjuksköterskorna upplever att dessa inte är i behov av akut barn- och ungdomspsykiatrisk
vård utan främst har andra behov såsom sociala insatser. Förvirring skapas hos
sjuksköterskorna då de oklarheter uppstår i vad som är deras samt avdelningens uppdrag
och hur de ska förhålla sig till det. Detta gäller även då sjuksköterskorna upplever att
målsättningarna med patienten är ouppnåeliga, det vill säga att de målsättningar som
läkarna, familjen, patienten själv eller öppenvården har upplevs som orealistiska.
Otydligheten i uppdraget leder till en osäkerhet och en form av ambivalens hos
sjuksköterskorna då det inte vet om eller hur de ska skapa en relation till patienten. Detta då
de inte vet vad de ska fokusera på hos patienten. Sjuksköterskorna upplever vidare att
åsikten om att patienten inte borde vara inskriven lyser igenom i bemötandet. Därmed
uppstår två svårigheter att följa normen; dels att sjuksköterskorna får svårt att utgå ifrån
patienten och familjen relaterat till att de inte vet om eller hur de ska relatera till patienten
samt att personalgruppens bemötande ej blir ett enat bemötande.

”I vissa fall, när vi håller på att förhålla oss och bemöter på ja, olika sätt
och trots att vi borde kunna så upplever jag det som ett bekymmer, men det
är förmodligen inte bara jag utan det är något som händer.”

Ytterligare erfarenheter och upplevelser beträffande svårigheter att följa normen att handla
och bemöta uppstår i relation till de patienter vars lidande visar sig i ett självskadebeteende
och svårigheter i att skapa och behålla relationer. Sjuksköterskorna upplever att
personalgruppens enade handlande och bemötande är av största vikt för att vården ska bli
av godo för dessa patienter. Svårigheter uppstår dock då personalen inte lyckas ha ett enat
bemötande av dessa patienter då de har svårt att finna en gemensam utgångspunkt. Detta då
förvirring uppstår då sjuksköterskan upplever att patientens önskemål inte går ihop med
vad evidens och erfarenhet säger att sjuksköterskan bör göra. Vidare uppstår förvirring
relaterat till att oväntade situationer uppstår i relationen mellan patienten och
sjuksköterskan. Sjuksköterskorna upplever att de borde kunna hantera sådana situationer,
men menar att svårigheter ändå uppstår.

” … medan vi aldrig har bältat någon på BUP här och vi har ju exakt
samma lagar. Och ungdomarna, det är ju ingen större skillnad på dom… Så
det är ju någonting som är i kulturen i hela kliniken som gör någonting. Som
är någonting.”

Sjuksköterskorna upplever att hur deras hantering av hot och våldsamma situationer på
avdelningen grundar sig i de normer som finns inom vårdkulturen. De upplever att dessa
normer för att hantera sådana situationer är specifika för vårdkulturen som existerar på
varje avdelning inom den aktuella kontexten. Sjuksköterskornas erfarenheter visar att hur
de hanterar hot och våld är kopplat till hur avdelningen är uppbyggd och vad de har för
medel att ta till. De belyser vidare att personalgruppen anpassar sig efter hur dessa
premisser är och arbetar ihop sig för att lösa situationerna så bra som möjligt. Normen för
hur hantering av hot och våldssituationer utgörs av en förebyggande norm, där dessa
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situationer ska försöka undvikas. Dock upplever sjuksköterskorna att en konfrontation av
patienten ibland kan vara nödvändig för att få till en positiv utveckling. Motsatsen till
konfrontation beskrivs vara att personalen medlar samt har överseende med patientens
destruktiva beteende. Konfrontationen består ofta i gränssättning vilket kan leda till en
våldsam situation. Sjuksköterskorna upplever det som en balansgång mellan att försöka
undvika hot och våldsituationer och att konfrontera patienten då det finns positiva och
negativa aspekter av båda sätten att handla.

5.4.3. Eftertänksamhet i tanke och handling
Vårdkultur inom den barn- och ungdomspsykiatriska kontexten innebär delvis en
eftertänksamhet i tanke och handling. Sjuksköterskorna beskriver att denna eftertänksamhet
bottnar i att det är en speciell och avancerad kontext. Sjuksköterskorna upplever att de
behöver ta hänsyn till många olika aspekter i omvårdnaden vilket kräver att de reflekterar
och gör noggranna övervägningar innan de handlar. Olika former av konsekvenser för
handlingen måste övervägas innan handlingen utförs.

”Det tycker jag, det tycker jag. Ja, man får vänta liksom. Man får hålla i sig
lite. Man ska inte göra, man ska inte göra (betonar göra) så jävla mycket.”

Eftertänksamheten syftar till att inte göra för mycket. Istället belyser sjuksköterskorna att
omvårdnaden mer ska innehålla en form av varande med patienten. Görandet upplevs som
ett sätt att frånta patienten dennes både ansvar och resurser. Görandet kan även komma i
vägen för vad andra i personalgruppen försöker uppnå med patienten. Ett exempel på
erfarenhet av detta är då en mindre grupp i personalgruppen var utsedda att arbeta med en
patient som led av svåra tvångshandlingar. Den mindre gruppen hade arbetat fram
strategier för att stötta patienten att våga släppa taget om tvångshandlingarna. En annan
personal som inte tillhörde gruppen gick in i en situation med patienten, då denne ville vara
tillmötesgående, och handlade på ett sätt som inte var förenligt med strategierna. Detta
ledde till en tillfällig tillbakagång för patienten. Exemplet visar på att personal vill väl, men
utan eftertänksamhet kan handlingar som syftar till någonting gott istället orsaka lidande
för patienten.
Sjuksköterskorna upplever att bristen på eftertänksamhet ofta skapar lidande för patienten.
Här beskriver de erfarenheter av att andra professioner, såsom läkare och skötare ibland
kan besitta ett annat sätt att tänka vilket kan leda till att åtgärder utförs som inte är av nytta
för patienten. Sjuksköterskorna lyfter fram att läkare ibland kan förmedla en form av stress
i att försöka uppnå bra resultat i vården vilket leder till brist på eftertänksamhet. Vidare
beskriver de att skötare i önskan att vara tillmötesgående utför åtgärder som inte heller är
till nytta för patienten. Ett exempel på erfarenhet kring detta är då en skötare upplevde att
patienten behöver stimuleras då denne kunde tänkas bli uttråkad på avdelningen, medan
sjuksköterskan ansåg att patienten behövde sova relaterat till att denne led av en psykos.
Sjuksköterskorna beskriver avslutningsvis även brist på eftertänksamhet i den egna
professionsgruppen då de beskriver erfarenheter av att de har handlat, men i efterhand sett
att detta ej var av godo för patienten.

5.4.4. Sjuksköterskan är sitt eget verktyg
Den sista delen av vårdkulturens kontextuella innebörd utgörs av att sjuksköterskan är sitt
eget verktyg. Sjuksköterskan har inga yttre medel att ta till i den psykiatriska omvårdnaden,
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utan denne behöver istället använda sig själv. Detta upplevs vara knytet till vårdkulturens
innebörd och påverkar sjuksköterskan, omvårdnaden och slutligen patienten.

”Jag kan tänka att, det ställs ju väldigt mycket krav på oss som jobbar här i
och med att vi använder oss själva som verktyg hela tiden. Det är ju det
som, det är vi som är vården.”

Att använda sig själv som verktyg upplever sjuksköterskorna som någonting som ställer
stora krav på dem. De önskar ge en god kvalité på den vård de ger vilket kräver mycket av
dem både som professionella, men även på ett personligt plan.

”Det är också det här att våra egna behov av att ibland bli omtyckta och
liksom få bekräftelse och sånt där va… Men det är som sagt…(tystnar). Vi
är människor, förutom att vi är professionella, så är vi också människor.”

Sjuksköterskorna upplever att den största utmaningen i att använda sig själv som verktyg
ligger i att kunna hantera sina egna känslor och behov. Erfarenheter och upplevelser
återges, där behovet av medvetenhet om sina egna känslor och behov, samt hur
sjuksköterskan ska hantera dessa är av största vikt både för sjuksköterskan själv, men även
för att omvårdnaden ska bli av godo. I många fall uppstår känslor som kan försvåra valet av
rätta åtgärder i omvårdnaden. Att kunna bortse från känslor som frustration, ilska och
hopplöshet samt kunna bortse från det naturliga behovet att bli omtyckt och att vara
tillmötesgående är krävande men ofta nödvändigt. Vidare upplevs det av stor vikt att inte
överföra sina egna känslor till patienten.

”Rent spontant så vill ju jag bara krama dem och säga ”lilla gumman” och
”stackars dig” och du vet alla de där sakerna som jag bara vet är helt fel.
Men så känner jag ju spontant. ”

Sjuksköterskorna upplever att de är beroende av varandra i personalgruppen för att kunna
hantera sina egna behov och känslor. Detta återges i det avslutande temat.

5.5. Vårdkulturens förmedlande innebörd
Temat vårdkulturens förmedlande innebörd växte fram ur följande subtema: att
förmedla ett enat budskap samt attityder förmedlas direkt och indirekt. Det visar sig att
vårdkulturens innebörd utgörs av förmedlande aspekt där både verbala och icke-verbala
budskap förmedlas i mellan sjuksköterskan, patienten och dennes anhöriga.

5.5.1. Att förmedla ett enat budskap
Vårdkulturens förmedlande innebörd ligger i att förmedla ett budskap. Främst beskriver
sjuksköterskorna upplevelsen av att de önskar förmedla ett budskap till patienten vilket ses
som den mest grundläggande delen i omvårdnaden. Sjuksköterskorna beskriver
erfarenheter av att sända ett budskap både verbalt, men även via sätt att handla. Det icke-
verbala budskapet förmedlas bland annat genom att sjuksköterskorna verkar som förebilder
för patienten.

”Vi ska verka, som det är tänkt, som förebilder då måste vi på något sett
förmedla; så här tänker vi oavsett vad man tänker hemma. Och då har de en
möjlighet att kunna se skillnaden.”
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Även relaterat till detta subtema lyfts vikten av enighet. Det budskap som förmedlas till
patienten måste vara enat. Personalen behöver vara överens om vilket budskap som ska
förmedlas i vårdkulturen, både generellt, men även mer individanpassat till patienten.

”Vi måste kunna prata med varandra på ett så pass bra sätt att vi kan
komma överens om att det här budskapet sänder vi till ungdomarna.”

Att ge dubbla budskap till patienten, vilket sker om personal inte är överens alternativt att
de besitter olikheter, beskrivs som någonting negativt för då detta skapar förvirring hos
patienten.

”Vad får man utstråla och vad får man bära för märken? Hur får man
påverka ungdomarna? Det där är ju en löpande diskussion också; vad som
är okej och vad som inte är okej.”

Ett annat icke-verbalt budskap som sjuksköterskorna upplever är av vikt är hur de klär sig
samt bär för smycken alternativt märken. Sjuksköterskan behöver här vara uppmärksam
hur detta i så fall påverkar patienten. Sjuksköterskorna erfar att detta lyfts i diskussion
regelbundet. Relaterat till vad sjuksköterskorna får utstråla med vad de bär på sig lyfts även
vilket budskap som patienten får förmedla i vårdkulturen. Flera erfarenheter lyfts av att
begränsa patienten beträffande vilka kläder denna har alternativt då patienten på andra sätt
förmedlar ett budskap som sjuksköterskan upplever som opassande utifrån värderingar i
vårdkulturen.

5.5.2. Attityder förmedlas direkt och indirekt
En annan form av förmedlande inom vårdkulturen är de attityder som kan finns i
personalgruppen. Sjuksköterskorna upplever att detta gäller de negativa attityder som
ibland kan finnas gällande både kollegor, men också kring patienten och dennes anhöriga.

”Men alltså, jag tycker att attityder finns, men det hålls inom
personalgruppen. Det kommer... alltså... Ska jag förklara hur jag tänker?
Det kan vara attityder mot föräldrar, andra läkare eller ja men, andra
medarbetare. Men jag tror att varken patienter eller föräldrar någonsin
känner av det.”

Sjuksköterskorna beskriver både upplevelsen av att dessa attityder inte kommer den
berörda till del, men även att den faktiskt gör det och då främst indirekt. Sjuksköterskorna
beskriver erfarenheter då de upplevt att de negativa attityderna lyst igenom i mötet med den
berörda. Känslor av oförstående väcks hos sjuksköterskorna då detta inträffar.

5.6. Vårdkulturens innebörd vid relationer
Det avslutande temat utgörs av vårdkulturens innebörd vid relationer. Temat byggs upp
av följande subtema: enighet och splittring i personalgruppen, olikheter mellan
vårdkulturens värderingar och vårdnadshavares värderingar samt att kunna dela kunskap
och erfarenhet med varandra.
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5.6.1. Enighet och splittring i personalgruppen
Återigen framkommer rörelsen mellan enighet och splittring i vårdkulturen och relaterat till
detta subtema berör denna rörelse relationer i personalgruppen. Relationerna består av
relationerna till de övriga sjuksköterskorna, men även till de övriga kollegorna från andra
professioner. Upplevelsen av enighet i personalgruppen utgörs av att de upplevs besitta
många likheter samt att komma överens. Erfarenheten av att ha jobbat ihop sig så att de
förstår varandra beskrivs som någonting som underlättar arbetet.

”Och det är ju ett jätteproblem här, för det är ju inte bara sjuksköterskor är
olika utan skötare är extremt olika och det kommer ju till sin spets när man
har en sådan patient (psykotisk) som har ett sånt extremt behov. Annars kan
det ju passera ofta, det är ingen stor grej, men här blir det på sin spets
liksom.”

Dock framkommer även upplevelsen av splittring i personalgruppen då de är olika samt
inte kommer överens. Erfarenheten beskrivs att då personalgruppen vårdar svårt sjuka
patienter så kommer dessa olikheter till sin spets och konflikter uppstår. Önskan om att ge
en så god omvårdnad som möjligt tillsammans med upplevelsen av att patienten har stora
behov som måste fyllas leder en lägre toleransnivå hos sjuksköterskan för olikheter i
omvårdnaden. Känslor av frustration uppstår då hos sjuksköterskan relaterat till
splittringen.

”Det borde du kunna som är sjuksköterska”
Relationen till läkare beskrivs både utifrån positiva, men även negativa upplevelser.
Erfarenheter av att inte komma överens med läkare kring aspekter som rör omvårdnaden av
patienten leder till frustration hos sjuksköterskorna då läkaren besitter mer makt.
Sjuksköterskorna belyser erfarenheter av att behöva gå i konflikt med läkare då
sjuksköterskan upplever att någonting måste ändras i vården kring patienten, men att
läkaren först inte lyssnar alternativt reagerar på att sjuksköterskan ifrågasätter. Andra
erfarenheter beskrivs även där läkaren upplevts markera sin makt genom nedsättande
kommentarer.

”Sjuksköterskor har så att säga formellt sett ett visst, yes, ett visst
ansvarsområde. Som, de kan vara ganska nya, de har inte den erfarenheten
de behöver och ändå så formellt sett så har de just det ansvaret va jämfört
med till exempel skötare som kan ha jobbat länge och som har en mycket
längre erfarenhet. Så att det är en balansgång hela tiden och det gäller
liksom hela tiden att fortlöpande försöka utveckla vår kultur, så att vi kan ge
en så bra vård som möjligt. Men det är inte enkelt eller friktionsfritt alla
gånger just utifrån att det finns olika intressen och olika nivåer så att säga i
ens utveckling och det gäller liksom att försöka att få en så bra helhet som
möjligt.”

Vidare beskriver sjuksköterskorna upplevelsen av balansgång gällande relationer till
skötarkollegor. Arbetsuppgifterna är ofta de samma, men huvudansvaret ligger hos
sjuksköterskan. Konflikter uppstår då olika åsikter uppstår, då skötaren känner sig åsidosatt
alternativt sjuksköterskan upplever sig ifrågasatt. Sjuksköterskorna beskriver erfarenheter
av att bli ifrågasatt av skötare med längre erfarenhet. Detta upplevs främst beröra nya
sjuksköterskor och beskrivs som känslomässigt svårt. Avslutningsvis lyfts önskan att
personalgruppens olikheter ska fungera som en helhet där de kompletterar varandra.
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5.6.2. Olikheter mellan vårdkulturens värderingar och
vårdnadshavares värderingar

Relationer till patienternas vårdnadshavare beskrivs specifikt för vårdkulturen och påverkar
både omvårdnaden och sjuksköterskan. Vårdnadshavare till patienten finns ofta med i
vården vilket upplevs som optimalt för omvårdnaden då sjuksköterskorna upplever att
omvårdnaden ska inkludera hela familjen. Dock uppstår ofta situationer där vårdkulturens
värderingar krockar med vårdnadshavares värderingar. Dessa situationer upplevs ibland
svåra då vårdnadshavaren är vuxen och besitter huvudansvaret för patienten. Att kunna
hantera dessa situationer utan att kränka vårdnadshavare eller patienter beskrivs vara svårt,
men av största vikt.

”Men jag tror att det kommer upp till ytan mer när man jobbar med barn. I
och med att vi är vuxna som jobbar här och sen kommer vuxna hit med sina
barn, med värderingar, när det gäller barnuppfostran och sådana här saker
som kan krocka med vår uppfattning.”

Erfarenheterna som beskrivs relaterat till olikheter med vårdnadshavare är exempelvis
barnuppfostran. Värderingar gällande hur patienten bör bemötas kan skifta vilket leder till
samtal med vårdnadshavare med syfte att belysa vårdkulturens värderingar. En annan
aspekt som lyfts är då sjuksköterskorna upplever att vårdnadshavare försöker passa på att
sätta upp gränser för ungdomen genom att ta hjälp av vården. Ibland upplevs detta vara
gynnsamt för patienten, men det kan även upplevas av sjuksköterskorna som en felaktig
prioritering då patientens tillstånd inte gynnas av denna gränssättning.

5.6.3. Att kunna dela kunskap och erfarenheter med varandra
Avslutningsvis lyfts upplevelsen av att kunna dela kunskap och erfarenheter med varandra.
Detta beskrivs utgöra en innebörd i vårdkulturen då det upplevs vara utvecklande samt
möjliggöra formandet av en vårdande kultur. Att kunna ha en bra dialog i personalgruppen
beskrivs som avgörande för omvårdnaden.

”Att om man har någon fråga eller behöver hjälp med någonting så är det
inget problem alltså. Det tycker jag är väldigt tydligt här. Finns ingen som
”nä, det vet jag inte. Det kan jag inte”.

Dialogen ses som lösningen på de flesta problem som uppstår, även om erfarenheter också
menar att dialogen inte löser allt. Att kunna dela med sig av sina erfarenheter beskrivs vara
av största vikt för att orka med sitt arbete som sjuksköterska då upplevelsen är att arbetet
ibland kan vara känslomässigt svårt. Vidare beskrivs behovet av att kunna dela kunskap
med varandra då detta gynnar omvårdanden.

Dock lyfts också brister i att kunna dela kunskap och erfarenheter med varandra då
upplevelsen är att kontexten har varit sluten, vilket har lett till svårigheter att ta hjälp
utifrån. Sjuksköterskorna upplever att detta har ändrats med tiden och att det nu är enklare
att ta hjälp från andra kontext. Slutligen beskriver sjuksköterskorna en upplevelse av att
läkarkåren besitter mer prestige vilket leder till en stolthet som inte alltid är gynnsam för
vårdkulturen. Stoltheten beskrivs skapa en stelhet i vårdkulturen samt stå i vägen för att
våga ta hjälp av andra då situationen så kräver, vilket kan leda till ett förlängt lidande
alternativt orsakande av lidande hos patienten.
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5.7. Tolkad helhet
Den tolkade helheten utgörs av en helhetstolkning av innebörden av fenomenet vårdkultur
inom sluten barn- och ungdomspsykiatri utifrån den naiva tolkningen och de teman som
framkom i den strukturerade analysen. Dessa ställs mot den litteratur som presenteras i
bakgrunden där främst den teoretiska utgångspunkten samt tidigare forskning utgör stöd för
att nå fram till en ny förståelse av fenomenet.

5.7.1. Vårdkulturens dimensioner
Den tolkade helheten av vårdkulturens innebörd formade en ny förståelse av fenomenet där
tre dimensioner växte fram, se figur 2. Fenomenet besitter en övergripande innebörd som
kan ses som ett skal, vilket utgör en yttre dimension som vidare rymmer en dimension med
den kontextuella innebörden. Längst in återfinns en inre dimension vilken rymmer
innebörden av relationer och att förmedla ett budskap.
Den yttre dimensionen skapar förståelse för fenomenet, utifrån vilken de nästkommande
dimensionerna kan tolkas och förstås. Den yttre dimensionen förstås som mer generell och
just övergripande. Nästa dimension utgörs vidare av vårdkulturens kontextuella innebörd
vilken förstås innehålla de aspekter i vårdkulturen som är unika för den aktuella kontexten.
Den sista dimensionen utgörs av kärnan i vårdkulturen vilken består av grunden inom
omvårdnaden, som tolkas vara att förmedla ett budskap till patienten samt av innebörden
vid relationer.

Dimensionerna förstås vidare utifrån att ju längre in i mot kärnan, desto mer formbar är
vårdkulturens innebörd, då individens betydelse och möjlighet till påverkan blir större. Den
övergripande dimensionens innebörd kan beskrivas mer generell och därmed svår att
påverka för individen. Förändringar i denna dimension kräver större förändringar vilka
skulle lyckas påverka upplevelsen av fenomenet som helhet. Den kontextuella nivån är mer
formbar, men kräver fortfarande förändringar inom kontexten för att vårdkulturen ska
förändras. Som ovan nämnt utgör innebörden av vårdkulturen i den innersta kärnan en
formbarhet, då mötet mellan individer främst sker här, vilket öppnar upp för individuella
sätt att tänka och handla. I figuren återfinns en streckad ring runt den innersta kärnan. Den
syftar till att markera den del av vårdkulturens kontextuella innebörd som är mer formbar
än de yttre delarna. Inom den markerade ringen återfinns öppenheten för individuella
skillnader, såsom i kärnan, men den utgör fortfarande en del av den kontextuella
dimensionen då de kontextuella aspekterna fortfarande är stora. Innanför den markerade
ringen förstås innebörden av eftertänksamhet i tanke och handling samt sjuksköterskan som
sitt eget verktyg ligga.

Olika former av avsteg från vårdkulturens sätt att tänka och handla upplevdes av
sjuksköterskorna väcka känslor såsom rädsla, otrygghet och frustration. Dessa avsteg kan
förstås utifrån vårdkulturens dimensioner. Detta då dimensionerna ramar in innebörden av
vårdkultur och avsteg kan förstås som behovet att behöva ta sig utanför ramarna. Bildligt
visar detta en handling som både är krävande samt som blir märkbar då någon form av
barriär måste forceras.
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Figur 2. Vårdkulturens dimensioner av innebörder.

5.7.2. Vårdkulturens paradoxer
Innebörden i vårdkultur inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin visade sig besitta
både en bredd och ett djup. Bredden visade sig i att vårdkulturen besitter en innebörd
beträffande många olika aspekter. Djupet visade sig i att fenomenet beskrevs ur ett flertal
perspektiv där vårdkulturens olika delar utgör en påverkan på såväl sjuksköterskan,
omvårdnaden och patienten. Redan i den naiva tolkningen framkom rörelsen mellan
enighet och splittring beträffande både vårdkulturens helhet, men även gällande delar av
vårdkulturen. Rörelsen kan förstås utifrån Leiningers (1994) beskrivning av att kultur är ett
fenomen uppbyggt av paradoxer. Enighet såväl som splittrig ryms samtidigt inom
fenomenet och utgör en dynamik, vilken berör samtliga delar av vårdkulturen. Å ena sidan
upplevdes detta som någonting svårt då önskan om enighet är grundläggande. Å andra
sidan framkom en medvetenhet om att splittringen är ofrånkomlig samt behövs för att
vårdkulturen ska vara formbar och flexibel. Samtliga av de ovan nämnda dimensionerna
rymmer denna rörelse mellan enighet och splittring.
I enlighet med Leininger (1994) utgörs kulturens grundläggande paradoxer av att kulturen
är statisk samt föränderlig, att den guidar individen samtidigt som den är omedveten många
gånger samt vidare att varje kultur är unik, men erfars av alla. Samtliga av dessa paradoxer
blev synliggjorda i vårdkulturens innebörd. Vårdkulturens övergripande innebörd inom den
slutna barn- och ungdomspsykiatrin upplevdes som konstant, men föränderlig relaterat till
att vårdkulturens innebörd visade sig vara en enhet med de individer som deltar i
vårdkulturen. Individerna samt gruppen förändras konstant vilket direkt påverkar och
förändrar vårdkulturen. Vårdkulturens innebörd utifrån tolkningen av olika dimensioner
innehåller alla de paradoxer vilka Leininger (1994) återger och som ovan nämnt ter det sig
som att vårdkulturens benägenhet till att förändras står i proportion till dess dimensioner.

Innebörd av
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av budskap
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Det vill säga ju större dimension desto större förändringar krävs för att innebörden ska
förändras.

Vidare upplevdes vårdkulturen som osynlig, men kunde synliggöras främst av
utomstående. Detta förstås som att fenomenet är främst omedvetet, men att det kan bli
medvetandegjort genom reflektion och dialog. Trots att vårdkulturen är osynlig upplevdes
den ändå vara en tydlig vägvisare för sjuksköterskorna vilket överensstämmer med
Leiningers (1994) teori. Vårdkulturens innebörd förstås att till stor del utgöras av en
vägvisande aspekt, både på ett medvetet såväl som ett omedvetet plan.

Leininger (1994) beskriver kultur som unikt, men samtidigt universellt då fenomenet
existerar i alla sammanhang. Den tolkade helheten utgörs bland annat av att vårdkulturens
innebörd inom sluten barn- och ungdomspsykiatri besitter aspekter som både kan ses som
mer generella för vårdkulturen som fenomen, men utgörs främst av aspekter som är unika
inom den psykiatriska omvårdnaden, unika för den aktuella kontexten samt vidare unika för
varje avdelning inom den aktuella kontexten. I temat vårdkulturens kontextuella innebörd
framkom det sistnämnda bland annat där vårdkulturens normer kring att handla och bemöta
påverkar hur hantering av hot och våld ter sig. Dessa beskrevs utifrån en avdelningsspecifik
innebörd av vårdkultur. Utifrån tolkningen av vårdkulturens dimensioner kan paradoxen
om det unika och universella förstås då ju längre in mot kärnan desto mer specifik och unik
blir innebörden i vårdkulturen. Samtidigt återfinns nya paradoxer i detta då unika aspekter
kan finnas i den yttre dimensionen och generella aspekter även återfinnas i kärnan.

5.7.3. Ny förståelse av vårdkulturens kontextuella innebörd
I resultatet framkom temat vårdkulturens kontextuella innebörd vilket belyste aspekter av
regler och rutiner, normer för att handla och bemöta, eftertänksamhet i tanke och handling
samt sjuksköterskan som sitt eget verktyg.
Vikten av regler och rutiner tedde sig stor för vårdkulturens innebörd. Önskan var att ha få,
tydliga regler med klara syften. För många regler samt ett fasthållande vid dessa beskrevs
som en form av stelbenthet vilken tidigare format vårdkulturen, vilket kan tolkas som att
vårdkulturen utgjorts av en förstenad vårdkultur såsom den definieras enligt Kasen m.fl.
(2008). Sjuksköterskorna upplevde nu att vårdkulturen ej längre var fast i regler och
rutiner. Dock återfanns upplevelsen av att vårdkulturen fortfarande innehåller både synliga
och osynliga regler som påverkar sjuksköterskan, omvårdnaden och patienten. Aspekten av
enighet och splittring var tydlig då önskan om enighet fanns, samtidigt som vetskapen
fanns att splittring är ofrånkomligt samt måste finnas relaterat till kontexten. Splittringen
måste finnas i form av att avsteg från regler och rutiner för att flexibilitet ska uppnås.
Önskan är att regler och rutiner ska formas utifrån patienters skiftande behov och önskemål
vilket i tidigare studier (Lindholm & Eriksson, 1992; Rudolfsson m.fl., 2007; Tutton m.fl.,
2007) beskrivs som gynnsamt för vårdkulturen. Detta förstås även som att sjuksköterskorna
önskar att vårdkulturen ska utgöras av en vårdande kultur såsom den beskrivs enligt Kasén
m.fl. (2008), då närliggande begrepp presenteras i bakgrunden.

Ovan beskrevs att såväl teoretisk utgångspunkt som resultat visar vårdkulturens innebörd
utifrån en vägvisande aspekt både medvetet och omedvetet. Den medvetna guidningen
förstås som då sjuksköterskor själva söker trygghet i att kunna luta sig mot vårdkulturens
normer för att handla och bemöta samt i regler och rutiner. Den mer omedvetna guidningen
utgörs istället av den påverkan som vårdkulturen har genom sitt ramverk av normer och
regler på sjuksköterskan utan att detta är synliggjort för denna. Det ter sig som att den
omedvetna guidningen kan synliggöras på två sätt.
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Det första sättet som vårdkulturens påverkan kan synliggöras på är då avsteg från
vårdkulturens regler och rutiner alternativt normer krävs eller sker. Resultatet visar att
känslor då kan uppstå hos sjuksköterskan i form av en inre kamp, vilken kan leda till
reflektion där vårdkulturens påverkan blir medvetandegjord. Dock kan känslorna som
uppstår också få sjuksköterskan att backa och inte göra avsteget, även om detta drabbar
patienten negativt. Vårdkulturens guidande aspekt tolkas besitta en kraft vilken kan vara
svår att gå emot vilket bildligt förklarades ovan med hjälp av vårdkulturens dimensioner.
Den kraft som vårdkulturens guidande ramverk innehåller tolkas utgöra en risk att
vårdkulturen formar sjuksköterskan mer än vad sjuksköterskan formar vårdkulturen. Å
andra sidan kan det ligga vinster och möjligheter i att sjuksköterskan formas av
vårdkulturen, men detta förutsätter att vårdkulturen är en vårdande kultur.
Det andra sättet att synliggöra vårdkulturens guidning av sjuksköterskan är genom att
någon utomstående påvisar detta för sjuksköterskan. Resultatet visar att den utomstående
kan utgöras av vem som helst som kommer i kontakt med vårdkulturen, då den är mer
synlig för denne. Om vårdkulturen ifrågasätts öppnas möjlighet för reflektion för
sjuksköterskan kring fenomenet och dess påverkan.

I resultatet visade sig fler aspekter kring normer där de baserades på evidens och/eller
erfarenhet. Sjuksköterskornas upplevelse var att nyare sjuksköterskor främst önskade
basera sitt handlande på evidens, medan sjuksköterskor med längre erfarenhet vågade luta
sig mot denna. Vidare ansåg sjuksköterskorna att de mer erfarna sjuksköterskorna tyckte att
det krävs erfarenhet för att kunna applicera evidens i handlande. Denna innebörd stämmer
överens med den teoretiska utgångspunkten där Leininger (1994) beskriver en traditionell
vårdkultur samt en ny vårdkultur. Synen på vad som är professionellt inom den
traditionella vårdkulturen respektive den nya vårdkulturen skiljer sig åt där evidens har ett
större utrymme inom den nya, medan sunt förnuft, vilket delvis kan tolkas som erfarenhet,
väger tungt i den traditionella.

Här går vårdkulturens innebörd in i ytterligare en aspekt, vilken utgörs av eftertänksamhet i
tanke och handling. Inom den traditionella vårdkulturen anses görandet som professionellt,
medan en mer intellektuell hållning återfinns i den nya (Leininger, 1994). Resultatet visar
att innebörden av vårdkulturen inom barn- och ungdomspsykiatri lägger stor vikt vid det
intellektuella och kritiska tänkandet då sjuksköterskorna upplever att de komplexa
situationer som uppstår inom kulturen kräver en eftertänksamhet för att förhindra lidande
alternativ att inte skapa ytterligare lidande för patienten. Görandet är därmed inte likställt
med professionell hållning vilket tolkas som att vårdkulturen inom barn- och
ungdomspsykiatri kan jämställas med den nya vårdkulturen. Här uppstår då reflektion kring
de alternativt negativa följder som kan uppstå då eftertanke premieras före görandet. Det
kan tänkas att sjuksköterskan påverkas av detta till den grad att denne distanserar sig från
patienten i tron av att görandet inte är önskvärt. Eftertanken och ifrågasättandet gällande
vad görandet ska leda till tar istället upp tid och kraft. Konsekvensen för patienten blir
därmed att denne inte får möjlighet att uppleva tillhörighet och gemenskap vilket enligt
Lindfors-Ylimannila, (1999) är avgörande för att den unge patienten ska uppleva kulturen
som vårdande.

Det visade sig vidare att sjuksköterskorna använder sig själva som verktyg och upplevde att
den största utmaningen med detta var att kunna hantera sina egna känslor och behov. Detta
är överensstämmande med vad Tutton m.fl., (2007) belyser i sin studie där
sjuksköterskorna utvecklar strategier för att kunna hantera det lidande de möter. Dessa
strategier beskrivs som nödvändiga för att sjuksköterskan ska kunna utföra sitt arbete. En
av dessa strategier beskrivs vara att inta en hård attityd. Detta framkom i resultatet där
sjuksköterskorna bemästrar sina känslor att tycka synd om, och intar en hållning i syfte att
inte överföra dessa känslor till patienten. Denna hållning skulle kunna tolkas som en hård
attityd, men upplevs troligen som mer återhållsam än hård av sjuksköterskan. En ytterligare
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strategi för att kunna hantera sina känslor och behov som visar sig i resultatet var att dela
med sig av sina känslor och upplevelser till personalgruppen.

5.7.4. Ny förståelse av budskapets innebörd i vårdkulturen
Ovan nämndes att förmedlande av ett enat budskap tolkas vara målet med omvårdnaden
utifrån vårdkulturens innebörd. I resultatet framkom att det är sjuksköterskans uppgift att
direkt och indirekt förmedla ett budskap till patienten. Budskapets innehåll förstås besitta
både en grund utifrån värderingar i vårdkulturen, men samtidigt vara individuellt anpassat
för patienten. Syftet med budskapet tolkas vara att nå fram till patienten och skapa
hälsofrämjande processer hos denne alternativt förhindra lidande.

Budskapets innebörd i vårdkulturen tolkas innehålla ett djup då aspekter som kan kopplas
till budskapet även framkom i subteman som eftertänksamhet i tanke och handling samt
vidare även sjuksköterskan som sitt eget verktyg. Sjuksköterskorna använder sig själva som
verktyg för att förmedla ett budskap till patienten, vilket kräver eftertänksamhet i tanke och
handling. Sjuksköterskan behöver reflektera över vilket budskap denne sänder till patienten
genom sina handlingar. Även här kommer aspekter fram ur följande subteman; regler och
rutiner samt normer för att handla och bemöta, då dessa kan utgöra verktyg till att förmedla
ett budskap. Vidare kan aspekten av svårigheter att bemöta vid ett bristande uppdrag tolkas
höra samman med budskapet, då sjuksköterskan blir osäker gällande vilket budskap som
ska förmedlas till patienten om uppdraget är otydligt. Vidare framkom att sjuksköterskan
ibland upplever att patienten har andra behov än akut barn- och ungdomspsykiatriska, men
ändå är inskriven, vilket skapar svårigheter vid bemötandet. Detta kan rimligen tolkas som
att sjuksköterskan önskar ge ett sanningsenligt budskap till patienten, vilket inte kan göras
utan att det blir ett dubbelt budskap. Det kan tolkas som att patienten redan fått budskapet
att denne är i behov av psykiatrisk omvårdnad och därmed uppstår svårigheter för
sjuksköterskan beträffande vad denne ska förmedla för budskap då denne är av en annan
ståndpunkt.
Resultatet visar att budskapet som förmedlas ska vara enat, vilket tolkas som att budskapet
blir tydligare och når sitt syfte mer effektivt om personalgruppen förmedlar samma
budskap till patienten. Ett splittrat budskap beskrivs skapa förvirring hos patienten. Starka
känslor beskrivs kring denna önskan om ett enat budskap och rädslan för att sända ett
splittrat budskap. Detta tolkas som att den förvirring som förväntas uppstå hos patienten
upplevs av sjuksköterskorna vara av sådan vikt att det ska vara negativt för omvårdnaden
samt att ett lidande kan uppstå hos patienten. Spannet på det splittrade budskapet kan
självfallet vara brett och mindre skillnader i budskapen orsakar troligtvis inte några större
känslor hos sjuksköterskorna. Dock kvarstår faktum att resultatet visar på en tyngd
beträffande behovet av att förmedla ett enat budskap. Här uppstår frågan kring patientsynen
inom vårdkulturen. I tidigare forskning framkom att synen på patienten, oavsett vilken, är
vägledande för vårdkulturen (Kasén m.fl., 2008). En form av patientsyn kan tolkas fram i
behovet av att sända ett enat budskap samt i rädslan för att skapa förvirring hos patienten.
Då detta tyder på en syn på patienten som att denne inte ska besitta resurser att kunna göra
tolkningar av de budskap som ges samt inte kunna hantera dubbla budskap. Faktum
kvarstår dock att vårdkulturens olikheter och splittring är ofrånkomligt, vilket därmed
också tolkas vara ofrånkomligt beträffande budskapet. Patienten utsätts därmed för
splittrade budskap i vårdkulturen och hanterar dessa på ett eller annat sätt. Reflektion
uppstår därmed kring om vårdkulturens syn på patienten stämmer överens med patienten
som återfinns i kontexten. Det kan tänkas att synen på patienten är fast i en generalisering
vilket i enlighet med Kasén m.fl., (2008) inte gynnar vårdkulturen.
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5.7.5. Ny förståelse av innebörd vid relationer inom vårdkulturen
Vårdkulturens innebörd vid relationer framkom i resultatet där rörelsen mellan enighet och
splittring även där var påtalande och påverkade både sjuksköterskan och hela
personalgruppen. Enigheten bestod i likheter samt gemenskap medan splittringen visade sig
i form av olikheter, konflikter och brist på respekt för varandra. Denna bild stämmer
överens med den bild som tidigare studier återger där Lindwall & von Post, (2008) samt
Tutton m.fl., (2007) belyser de gynnsamma samt de mindre gynnsamma effekterna av hur
relationer ter sig inom vårdkulturen.
Resultatet belyser relationen till andra kollegor såsom läkare. Gynnsamma liksom mindre
gynnsamma aspekter belyses där svårigheter kan uppstå då åsikter går isär. Det visar sig att
det medicinska paradigmet har störst utrymme i vårdkulturen vilket leder till att läkaren
besitter mer makt. Detta överensstämmer med vad Leininger (1994) belyser då hon
beskriver en kulturkrock mellan de två professionerna, då läkaren ofta förväntar sig att
sjuksköterskan ska inta en mer assisterande roll. Resultatet belyste detta då erfarenhet av att
konflikt uppstår då sjuksköterskan ifrågasätter samt att denne är beredd att gå i konflikt
med läkaren i syfte att vården ska bli så bra som möjligt för patienten. Detta tolkas som att
sjuksköterskorna i enlighet med vad Leininger (1994) beskriver strävar efter en förändring
beträffande yrkets position i vårdkulturen. Detta kräver ett mod hos sjuksköterskan vilket
tolkas föreligga hos sjuksköterskan då denne kämpar för patienten. Samtidigt tolkas det
som att en osäkerhet även kan finnas hos sjuksköterskan där denne har behov av att kunna
luta sig på vårdkulturens guidande aspekter.

Vidare framkom även relationer till skötare där en balansgång beskrevs gällande formellt
ansvar. Det beskrivs att skötarna ibland kan upplevas som åsidosatta då sysslor som båda
professioner utfört blivit ålagda att enbart ligga på sjuksköterskan. Då erfarenheten kan
vara mindre hos sjuksköterskan trots det formella ansvaret kan denne ibland uppleva sig
ifrågasatt av skötaren. Detta överensstämmer med Lindwall & von Post, (2008) där
personal inte bekräftar varandra upplevs som missgynnande för vårdkulturen. Detta
bekräftar även att sjuksköterskan ibland upplever en osäkerhet.
Relationen till vårdnadshavare samt svårigheter som kan uppstå då vårdnadshavares
värderingar krockar med vårdkulturens värderingar lyftes i resultatet. Denna aspekt
återfanns ej i tidigare forskning och tolkas vara specifik för kontexten relaterat till att
vårdnadshavare ofta deltar i vården samt vidare att omvårdnaden är av sådan art att
värderingar synliggörs. Att omvårdnaden utformas på sådant sätt att vårdnadshavare ej
upplever sig kränkta är en stor utmaning för sjuksköterskan. Här uppstår reflektioner kring
vad en medvetenhet om vårdkulturen hos sjuksköterskan får för betydelse i relation till det
ovan beskrivna. Det kan tänkas att en medvetenhet om vårdkulturen och dess påverkan
skulle leda till en större känslighet hos sjuksköterskan samt möjlighet att se situationer där
vårdnadshavare kan tänkas bli kränkta samt vidare en förhoppning om att kunna förhindra
detta.

Avslutningsvis återfanns en önskan i resultatet av att låta splittring och olikheter i
personalgruppen utgöra positiva aspekter i form av att låta dessa komplettera varandra och
skapa en bred helhet. Att kunna föra en dialog med varandra för att förstå varandra lyftes
som avgörande för detta. Om personalgruppen skulle utgå ifrån vårdkulturens aspekter i
dialogen och i önskan att förstå varandra kan detta tänkas underlätta för att uppnå ovan
nämnda önskan. Att använda vårdkulturen som en tolkningsram förstås vidare att utgöra
den enda möjligheten till att medvetet kunna forma vårdkulturen i önskvärd riktning.
Denna tolkning knyter åter till tidigare forskning där samtliga studier (Kasén m.fl., 2008;
Lindwall och von Post, 2008; Tutton m.fl., 2007; Yamaguchi, 2004) var samstämmiga
gällande behovet av att medvetandegöra vårdkulturens påverkan via reflektion och dialog
för att kunna forma denna. En medvetenhet om vårdkulturen och dess påverkan ligger
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därmed till grund för ett medvetet formande av vårdkulturen vilket tolkas gynna
sjuksköterskan, omvårdnaden och patienten.

6. DISKUSSION
Nedan följer diskussion av vald metod, resultatdiskussion samt diskussion av studiens etiska
aspekter. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser samt förslag till vidare forskning.

6.1. Metoddiskussion
Denna studies syfte var att belysa innebörden av vårdkultur inom den slutna barn- och
ungdomspsykiatrin och det kom att visa sig att vald metod var passande för detta ändamål.
Enligt Norberg och Lindseth (2004) skapar en fenomenologisk-hermeneutisk metod
möjligheten att söka efter innebörden i fenomenet genom den fenomenologiska delen.
Hermeneutiken möjliggör vidare tolkning av denna innebörd. Metoden möjliggjorde
därmed att vårdkulturens innebörd inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin inte bara
kunde beskrivas såsom det visade sig utan även tolkas med syfte att uppnå en ny förståelse
av fenomenet.
Urvalskriterierna för studien bestod av att informanterna skulle vara legitimerade
sjuksköterskor verksamma inom sluten barn- och ungdomspsykiatri. Kriterierna hölls
medvetet så vida och snävades inte åt av krav på någon speciell verksam tid inom den
valda kontexten. Anledningen till detta var att möjliggöra införskaffandet av intervjuer
utifrån såväl nya som gamla erfarenheter. Önskan var att deras upplevelser både skulle
innehålla reflekterade och oreflekterade aspekter då min förförståelse var att fenomenet
endast delvis skulle vara medvetandegjort för informanterna. Enligt förförståelsen så skulle
även informanter med kortare erfarenhet möjligtvis kunna inneha en större medvetenhet om
vårdkulturen då de nyligen fått möjligheten att se vårdkulturen utifrån vilket troligen skulle
avspegla sig i berättelserna. Samtidigt var önskan att få med berättelser utifrån längre
erfarenhet då den teoretiska utgångspunkten beskriver två typer av rörelser inom
vårdkultur; den nya och den traditionella vårdkulturen (Leininger, 1994). Syftet med
urvalskriterierna var således att få en så bred bild av vårdkulturens innebörd som möjligt
och urvalet uppfyllde denna önskan.
Vidare bestod förförståelsen av aspekten att jag kände en av fokusgrupperna då dessa är
mina kollegor. Detta innebar att jag är en del av den vårdkultur de beskrev. Önskan var att
undvika denna situation, men då en av de två kontaktade avdelningar avböjde gjordes ett
val att tillfråga aktuell avdelning. Medvetenheten fanns att detta skulle innebära att
förförståelsen skulle kunna leda till svårigheter i utförandet av studien. För att kunna
hantera detta tyglades min förförståelse enligt Lindseth och Norberg (2004). Vid
intervjusituationer visade sig detta genom att intervjun följde intervjuguiden och inga
följdfrågor ställdes utöver de som finns presenterade. Under analysen tyglades
förförståelsen genom att ta stöd av handledare både gällande de innebörder som framkom,
men även beträffande de delar av texten där tveksamheter uppstod beträffande om texten
innehöll en innebörd av vårdkultur eller inte. Diskussion om den tolkade helheten har även
förts relaterat till den tolkade helheten för att säkerställa att förförståelsen tyglas och
använts på rätt sätt.

Datainsamlingen bestod av två fokusgruppsintervjuer vilka möjliggjorde att en öppen
dialog kunde föras om valt intresseområde. Syftet var att informanternas berättande skulle
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kunna motiveras av varandras berättelser av sina erfarenheter. Samtalet i grupp skulle
underlätta att för informanternas minne av sina upplevelser. Enligt Lindseth och Norberg
(2004) är syftet med intervjuer att få sanningsenliga upplevelser och erfarenheter vilket kan
uppnås då informanterna upplever sig trygga. Därav låg fokus på att skapa trygghet genom
information kring de etiska aspekterna i deras deltagande, en öppen hållning hos moderator
samt genom att ställa öppna följdfrågor.

Under inledningen av intervjuerna blev det tydligt att vissa hade mer att berätta än andra.
Vad detta kan ha berott på står oklart. Upplevelsen var dock att det ej berodde på bristande
intresse eller ovilja att samtala i grupp utan snarare att de hade svårt att minnas erfarenheter
som de kunde koppla till vårdkultur. Några fick tänka länge samt påtalade en viss osäkerhet
beträffande om deras erfarenhet berörde vårdkultur. Informanterna hade fått både skriftlig
och muntlig bakgrundsinformation om vårdkultur, men denna information kan ha behövt
vara mer utförlig. Samtidigt gjordes den övervägningen vid skrivandet av informantbrevet
och önskan var att inte ge för mycket information som i sin tur skulle hindra informanterna
från att tala fritt utifrån sina erfarenheter. Vad som blev tydligt var att en bit in i bägge
intervjuer kom dialogen igång ordentligt. Informanterna pratade ofta i mun på varandra
vilket tolkades som en iver att få berätta om sina upplevelser. Denna iver höll i sig enda till
slutet av intervjuerna som avslutades vid utsatt tid och inte för att de hade slut på
berättelser. Därmed kan syftet med metodval för materialinsamling anses uppfyllt då
informanternas berättelser uppmuntrade till mer berättande. Som alternativ till detta
metodval står narrativa intervjuer som beskrivs av Lindseth och Norberg (2004). Dessa
skulle då skett individuellt, men med samma syfte att uppmuntra till fritt och öppet
berättande. Denna metod skulle troligen ha passat en del av informanterna, men troligtvis
inte de som själva hade svårt att minnas upplevelser och erfarenheter som de kunde relatera
till vårdkultur.
Då materialet var så pass omfattande gjordes inga uppföljande intervjuer. Dock kvarstår
funderingar beträffande om materialet och vidare därmed resultatet skulle ha sett
annorlunda ut om uppföljande intervjuer gjorts. Enligt Dahlberg och Nyström (2001) är det
av vikt för studiens validitet att intervjuer får ta tid då fokus ligger på ett fenomen. Å andra
sidan skulle uppföljande intervjuer troligen ha givit mer reflektioner än upplevelser då det
fått tid på sig att fundera kring ämnet, därmed skulle metodens syfte kunna gå förlorad.
Detta då Lindseth & Norbergs (2004) metod kräver berättelser utifrån upplevelser och
erfarenheter.
Under analysarbetet var det av stor vikt att hålla analysen textnära för att följa den valda
metoden. Från transkriberingen, vid kondensering samt vidare i skapandet av subteman och
teman låg fokus på att hålla texten nära det sagda. Enligt Lindseth och Norberg (2004) ses
texten som autonom vilket innebär att texten skils från dess upphovsmakare, det vill säga
informanten. Detta visar sig på så sett i analysen genom att texten ses som en helhet och
analysens tolkning är fri ifrån tolkningar utifrån informanternas individuella egenskaper
och erfarenheter. Genom att hela tiden hålla en textnära fokus förhindrades dock analysen
från att hamna för långt ifrån det sagda ordet. Relaterat till att texten sågs som en helhet är
citaten i presentationen av resultatet inte heller märkta. Resultatet visar på den mest troliga
tolkningen, vilket är metodens syfte enligt Lindseth och Norberg (2004). Det är dock av
vikt att påpeka att tolkningen inte är den enda möjliga, då det inte finns en sanning utan
många varvid många olika tolkningar kan göras utifrån sjuksköterskornas upplevelser och
erfarenheter.

Vid resultatets presentation är vald metod till viss mån frångången till förmån för studiens
riktlinjer. I enlighet med vald metod integreras diskussionsavsnittet i den tolkade helheten,
men i denna studie har en uppdelning gjorts mellan tolkad helhet och diskussionsavsnittet
för att inte avvika från riktlinjerna. Syftet med detta val var att underlätta för läsaren genom
att följa gängse formalia. Uppdelningen som därmed gjordes var att tolkningen med
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reflektioner av det resultat som faktiskt visade sig återfinns i den tolkade helheten, medan
resultatet diskuteras utifrån förtydligande samt utifrån aspekter som inte visade sig i
resultatdiskussionen. I båda avsnitt görs återknytningar till litteratur från den teoretiska
utgångspunkten samt tidigare forskning.

För att bedöma studiens validitet och objektivitet hämtas stöd ur Dahlberg, Drew och
Nyström (2001) vilka ger betydelse till dessa begrepp i samband med kvalitativ forskning.
Objektivitet förstås som att vara öppen, mottaglig och känslig för fenomenet och vara
uppmärksam på den naturliga attityden. I metoden beskrivs den naturliga attityden samt
vidare skiftet från denna till en fenomenologisk attityd som sker vid de upprepade
läsningarna och skapandet av den naiva förståelsen. Den öppna attityden följde sedan
genom hela analysprocessen. Vidare har studien strävat efter att synliggöra hur arbetet
fortlöpt, resultatet utvecklats och tolkningar skapats, detta då den röda tråden enligt
Dahlberg m.fl. (2001) är avgörande för validiteten.
Huruvida studien är applicerbar i andra kontext än den aktuella kontexten kan diskuteras
utifrån Dahlbergs m.fl. (2001) mening att kvalitativa studier inte syftar till att skapa en
universell förståelse. Syftet med fenomenologisk-hermeneutisk forskning är istället att
skapa en ny förståelse vilken skulle kunna utmana vår tidigare förståelse av fenomenet.
Resultatet syftar därmed att ge nya insikter om vår värld och oss själva och i detta fall
vårdkultur inom sluten barn- och ungdomspsykiatri. Detta då hur vi förstår ett fenomen är
avgörande för våra attityder och beteenden relaterat till detsamma (Lindseth och Norberg,
2004). Studiens resultat visar på en ny förståelse av vårdkultur inom sluten barn- och
ungdomspsykiatri. Önskan är att resultatet presenterats på ett sådant vis att läsarens
förståelse av fenomenet påverkats och integrerats med denne. Om så sker kan resultatet
påverka läsarens sätt att relatera till vårdkultur. Resultatet visar innebörden av vårdkultur
inom sluten barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård både besitter kontextuella
innebörder, men även övergripande innebörder. Därav kan resultatet ses som applicerbart
även i andra kontext.

6.2. Resultatdiskussion
Som ovan beskrivet i metodavsnittet återfinns tolkningen av vårdkulturens innebörd i den
tolkade helheten. Nedan diskuteras istället resultatet utifrån aspekter vilka behöver
förtydligas samt utifrån ett par aspekter som inte visade sig i resultatet vilka var av intresse
att lyfta. Diskussionens båda delar relateras till den teoretiska utgångspunkten samt tidigare
forskning.

6.2.1. Förtydliganden av vårdkulturens innebörd
Innebörden i vårdkulturen inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin utifrån
sjuksköterskans perspektiv visade sig omfångsrik och inkluderade ett flertal aspekter.
Resultatet visar att vårdkulturens innebörder går in i varandra vilket tills viss del skapade
svårigheter att beskriva dem utifrån sina olika delar. Redan i bakgrunden påvisades att en
tydlig definition av fenomenet är svår att finna, samt enligt Nordman (2006) är vårdkultur
utifrån valt perspektiv sparsamt utforskat. Därmed kan det gå att diskutera om studien
istället borde ha fokuserat på någon av de enskilda delarna. Samtidigt visade den teoretiska
utgångspunkten samt tidigare forskning att vårdkultur som fenomen dock är ett faktum som
påverkar sjuksköterskan i hennes arbete (Kasén, m.fl., 2008; Leininger, 1994). Därmed var
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det av intresse att utforska fenomenet i sin helhet. Nedan följer några förtydliganden där
resultatet gått in i varandra.

I temat vårdkulturens kontextuella innebörd framkom två subteman vilka kan förstås
innehålla många likheter i sin innebörd; regler och rutiner samt normer för att handla och
bemöta. Likheterna ligger i att båda subteman förstås innehålla en form av ramverk som
påverkar sjuksköterskans sätt att handla. Båda subteman innehåller den aspekten av att
avsteg skapar känslor, men samtidigt ses som nödvändiga ibland för att göra omvårdnaden
formbar. Dock återfanns en skillnad mellan de två. Subtemat regler och rutiner belyser just
dessa samt kan ses som synliga ramverk i vårdkulturen. Subtemat normer för att handla
och bemöta grundar sig däremot på ett mer osynligt ramverk vilket tolkas som de
värderingar som finns inom vårdkulturen. Därmed valdes att dela upp dessa då olikheterna
önskades särskiljas.

6.2.2. Vad som inte visade sig
Tidigare forskning samt den teoretiska utgångspunkten tar upp aspekter av fenomenet
vårdkultur som inte synliggörs i studiens resultat. Nedan följer en diskussion kring några av
dessa aspekter då dess frånvaro kan bidra till en del av förståelsen av vårdkultur inom
aktuellt kontext.

Resultatet synliggör ingenting om ledarskap eller ledare inom vårdkulturen och dess
betydelse för innebörden samt vidare av ansvaret att utforma en vårdande kultur, vilket
enligt Bondas, (2003) och Gilster, (2002) åligger ledaren. Anledningen till detta står oklar.
Inte heller påvisade resultatet någonting av organisationens betydelse för vårdkultur.
Sjuksköterskans eget ansvar gällande att medvetet forma vårdkulturen, vilket påvisades
enligt Arman & Reinfeldt, (2006) syntes inte heller i resultatet. Visserligen visades
sjuksköterskans ansvarstagande i delar av vårdkulturen, men utifrån ett helhetsperspektiv
blev det mindre synligt. I tidigare forskning påvisades ett liknande resultat av Tutton m.fl.
(2007), där tystnaden tolkas som en känsla av underkastelse att inte kunna påverka. Detta
tolkades utgöra en kamp mellan att önska samt att känna ansvar för en förändring och
känslan av att inte klara av att göra denna förändring på grund av brist på tid och medel.
Denna kamp förblev dock osynlig i resultatet. I den här studien utgörs den mest troliga
tolkningen till varför det ovannämnda inte synliggjordes av att sjuksköterskorna var så pass
fokuserade på det egna perspektivet av vårdkultur. Denna fokus kan ha lett till att de delar
av vårdkulturen vilka berör dem direkt i tanke och handling tog upp mer tid i intervjuerna
vilket förhindrade dessa aspekter att framkomma. Kan hända att dessa aspekter även blev
osynliga relaterat till tidigare bristande medvetenhet och reflektion om vårdkulturens
innebörd som helhet och att endast medvetna utformningar gjorts av delar av vårdkulturen.
Omedvetenhet om vårdkulturens innebörd som helhet kan ha förhindrat sjuksköterskorna
från att se ledarens ansvar för dess utformande.

Relationen till patienten och patientens plats i vårdkulturen var ytterligare en aspekt som
sparsamt belystes. Delvis framkom i enlighet med Lindfors-Ylimannilas (1999) studie att
sjuksköterskan inom den aktuella kontexten ägnar sig åt skydd, bekräftande, guidning och
någon form av aktivt närvarande för att trygga patienten. Dessa delar framkommer mer
indirekt i upplevelser kring andra aspekter i vårdkulturen. Guidning kan ses som den
handling som framkommer tydligast då detta tolkas vara att sända ett budskap till patienten.
Dock framkommer inte den aktiva närvaron i någon tydlig mening. Inte heller framkom
något direkt beträffande strategier för att stärka barns rättigheter enligt Socialdepartementet
(2010) och strategiernas innebörd och påverkan på vårdkulturen. Då Leininger (1994)
menar att sjuksköterskan inom den nya vårdkulturen önskar lägga sin tid på patienten är det
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anmärkningsvärt att detta ej framkommer tydligare då andra aspekter tyder på att
vårdkulturen besitter många egenskaper vilka kan kopplas till den nya vårdkulturen.
Troligen beror detta som ovan nämnt på att perspektivet, vilket höll fokus på
sjuksköterskan, förhindrade att patienten och dennes plats framkom. Att
Socialdepartementets (2010) strategier inte framkom tolkas som att dessa inte är
implementerade i vården inom barn- och ungdomspsykiatrin.

6.3. Etikdiskussion
Under arbetet med denna studie blev ett par etiska aspekter synliga vilka inte hade
inkluderats i de etiska överväganden som föranledde denna studie. Inga av dessa aspekter
var av den grad att några åtgärder krävdes mer än att de redogörs för här. Intervjutillfällena
skedde, som ovan beskrivet, i grupp vilket kan ha lett till visst obehag för informanterna då
de kom att dela med sig om personliga erfarenheter som ägt rum i personalgruppen. Det
kan tänkas att oenigheter och konflikter som beskrevs kan ha inkluderat flera av de samlade
informanterna vilka kan ha blivit illa berörda av det sagda. I samtalet med varandra kan
känslor ha uppkommit som ej kom moderaten tillkänna. Risken finns även att
informanterna kan ha upplevt sig hämmade av att sitta i grupp och samtala om sina
erfarenheter. Att jag kände en av grupperna kan också ha lett till att dessa känt sig
begränsade i sina berättelser beroende på deras upplevelse av min medverkan i
vårdkulturen. Vidare kan informanterna så här i efterhand känna sig feltolkade av studiens
resultat då endast den mest troliga tolkningen redovisats. Texten är dock formulerad så att
endast de närvarande vid intervjun bör kunna identifiera dem. Förhoppningen är att nyttan
med studiens resultat ska överväga de eventuella negativa känslor som uppstått hos
informanterna.

6.4. Slutsatser
De slutsatser som kan dras av denna studie är att vårdkultur inom sluten barn- och
ungdomspsykiatri utgör en påverkan på både sjuksköterskan, omvårdnaden och patienten.
Vårdkulturen präglas av enighet och splittring och rörelsen mellan dessa två påverkar
vårdkulturens alla aspekter. Sjuksköterskan upplever att vårdkulturen innehåller en
guidande innebörd vilken påverkar dennes sätt att tänka och handla i omvårdnaden samt
målet med denna och vidare även de relationer som finns inom vården. Denna guidning kan
ske medvetet, men sker främst omedvetet då fenomenet som helhet till största del är
osynligt för sjuksköterskan. Vårdkulturen väcker känslor och ibland en kamp hos
sjuksköterskan då denne önskar göra eller måste göra avsteg från den. Dessa känslor kan
leda till att sjuksköterskan backar, även om detta orsakar eller förlänger lidande för
patienten. I ljuset av dessa känslor kan dock vårdkulturens påverkan synliggöras för
sjuksköterskan. Då vårdkulturen är mer synlig för den utomstående kan denne även
synliggöra fenomenet genom att ifrågasätta det. Endast då vårdkulturen synliggörs uppstår
möjligheten att forma denna på ett önskvärt sätt. Sjuksköterskans önskan att är patientens
önskemål och behov ska utgöra grunden för vårdkulturens utformning, vilket förstås som
att sjuksköterskorna önskar att vårdkulturen ska utgöras av en vårdande kultur.
Sjuksköterskorna upplever att detta kan uppnås via reflektion och dialog. Anmärkningsvärt
lyfter de dock inte ledarskapets ansvar att medvetandegöra och leda en sådan utformning
vilket i tidigare forskning visat sig vara avgörande.
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6.5. Förslag till vidare forskning
Såsom det framkommer i bakgrunden är vårdkultur ett sparsamt utforskat fenomen. Vidare
påvisas även att barn- och ungdomars psykiska hälsa är i behov av fortsatt forskning.
Därmed vore det av intresse att undersöka barn- och ungdomars hälsa, men också lidande i
relation till den vårdkultur de möter inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin. Hur
påverkar vårdkulturen den unge? Vad får den unges hälsa och lidande för betydelse i
vårdkulturen? Vidare vore det av intresse att studera den vårdande relationen i samband
med vårdkultur då denna studies resultat inte visar hur relationen mellan sjuksköterskan
och patienten ter sig i vårdkulturen. Det vore även intressant att studera den vårdande
relationen utifrån synen på patienten där barn- och ungdomars rättigheter utifrån
Socialdepartementets (2010) strategier skulle kunna utgöra en teoretisk utgångspunkt.

Avslutningsvis, för att studien ska kunna komma till användning i den kliniska
verkligheten, ges förslag på att studien kan användas som diskussionsunderlag i
personalgrupper. Önskan är att fenomenet vårdkultur och dess påverkan på sjuksköterskan,
omvårdnaden och även patienten inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin ska bli
medvetandegjort vilket skulle möjliggöra en mer medveten utveckling av vårdkulturen.
Studiens tolkning av vårdkulturen syftar till att utgöra en grundläggande förståelse av
fenomenet på vilken en dialog kan byggas.
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BILAGA 1- Informantbrev

Information och förfrågan om medverkan i studie
Jag heter Maria Eriksson och är sjuksköterska verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin.
För närvarande går jag specialistutbildningen för sjuksköterskor med inriktning psykiatri
vid Mälardalens högskola och arbetar på min magisteruppsats. Jag undrar om Du är
intresserad av att medverka i min studie om vårdkultur inom sluten barn- och
ungdomspsykiatri?

Syftet med studien är att belysa vårdkultur på en sluten barn- och ungdomsavdelning
utifrån sjuksköterskans perspektiv. Studien syftar till att fånga fenomenet vårdkultur;
atmosfär, attityder, traditioner, vanor samt ideal på avdelningen utifrån sjuksköterskans
perspektiv. Ytterst syftar studien att förbättra vården av den unge, då vårdkulturen påverkar
sjuksköterskan, vården och i slutänden patienten.
Studien kommer att bygga på två gruppintervjuer gjorda på två skilda slutna barn- och
ungdomspsykiatriska avdelningar. Du kommer att bli ombedd att berätta om dina
erfarenheter och upplevelser av vårdkultur i ditt arbete inom sluten barn- och
ungdomspsykiatrisk vård. Intervjun kommer att ske i grupp med ett minimum av fyra
sjuksköterskor och beräknas ta ca 1, 5h. Intervjun kommer att spelas in på band och sedan
skrivas ut till text. Materialet kommer sedan att bearbetas och presenteras så att
identifiering av Ditt medverkande ej kommer att vara möjlig. Du kommer hela tiden att
behandlas med konfidentialitet så att endast författaren vet vem du är.
Medverkan i denna studie är frivillig och om Du önskar delta kan Du när som helst, innan
uppsatsen examineras, avbryta Ditt deltagande. Om Du accepterar att deltaga i studien
meddelar Du detta genom maila ansvarig för studien. Vi kan då bestämma tid och plats för
intervju.

Med vänliga hälsningar

Maria Eriksson



BILAGA 2- Intervjuguide

Frågeguide och struktur- fokusgruppsintervju om vårdkultur

• Välkomnande med presentation.

• Information om studien samt om intervjun. Kort beskrivning av studiens definition
av vårdkultur. Studiens syfte, metod samt motivering av valt ämne.

• Muntlig information om de etiska aspekterna. Kontrollera om de läst
informantbrevet. Inhämta informerat samtycke.

• Öppna upp för frågor.

• Intervjun startar.

ü Kan ni berätta om en situation i ert arbete där vårdkultur blev synligt enligt
er mening?

ü Kan ni berätta om en situation i ert arbete där attityder på er avdelning blev
synliga?

ü Kan ni berätta om en situation i ert arbete där normer och värderingar blev
synliga?

ü Kan ni berätta om en situation i ert arbete där ni blev varse om atmosfären
på avdelningen?

ü Kan ni berätta om en situation i ert arbete där vanor, rutiner och regler blev
synliga?

Följdfrågor:

- Vad menar du?
- Vad gjorde du då?

- Vad tänkte du då?
- Vad kände du då?

- Vad hände sen?

• Avrunda intervjun. Öppna upp för frågor.
Tacka för medverkan. Påminna om de etiska aspekterna samt att de är välkomna att
kontakta mig om frågor eller dylikt uppstår.


