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Sammanfattning 

Begreppet tillit är något sjuksköterskan och patienten kommer i kontakt med varje 

dag omedvetet. Begreppet tillit definieras som människans spontana livsyttringar. Det 

finns brist på vetenskaplig kunskap om begreppet tillit inom vårdvetenskapen, nursing 

och caring, kunskap om begreppet kan bidra till möjligheten att stärka hälsan i det 

goda vårdandet. Syftet var att belysa hur begreppet tillit uttrycks inom 

vårdvetenskapen, nursing samt caring. Studien är byggd på en litteratursökning med 

en datainsamlingsmetod av vetenskapliga artiklar. Resultatet visar på hur tillit upplevs 

inom nursing och caring. Patienten upplevde högre tillit till sjuksköterskan när tydlig 

och relevant information gavs, när patienten kände sig värderad och bekräftad av 

sjuksköterskan, när sjuksköterskan visar god attityd. Brist på tillit gav en känsla av 

osäkerhet och var svår att återuppbygga. Begreppet tillit är relativt outforskat men har 

stor betydelse hos både patient och sjuksköterska, det stärker relationen vilket gör att 

sjuksköterskan känner förtroende för patienten och patienten känner högre trygghet 

för sjuksköterskan. Resultatet visar ett samband mellan sjuksköterskans attityd och 

den upplevda tilliten hos patienten. Begreppet tillit finns ej utvecklad som oberoende 

omvårdnadsåtgärd i litteratur och därför kan utökad forskning vara relevant för att 

utveckla nursing och caring.
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Abstract 

The concept of trust is something nurse and patient come into contact with on a daily 

basis, without thinking about it. The concept of trust is defined as human’s 

spontaneous manifestations of life. There is a lack of scientific knowledge within care 

science, nursing and caring. Increasing the knowledge about the concept of trust can 

contribute to the possibility of enhancing health in a caring environment. The aim of 

the study was to illuminate how the concept of trust is expressed within care science, 

nursing and caring. The study is built on a literature research were data collection was 

based on scientific articles. The result shows how trust is experienced within nursing 

and caring. The patient felt valued and confirmed by the nurse and strengthened by 

the nurse’s good and respectful attitude. A lack of trust gave a feeling of insecurity. 

The concept of trust is relatively unexplored but is of huge importance to the nurse 

and patient. Trust strengthens the nurse-patient relation which creates safety and 

confidence. The result shows the connection between the nurse’s attitudes and the 

trust experienced by the patient. Trust is not developed as a nursing-care intervention 

in literature and further research is relevant.  
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Inledning 

Eriksson, (2012) beskriver vad begrepp har för betydelse för omvårdnad, för att förstå 

omvärlden så finns det begrepp som har avsikt att skapa mening och ge tydligare bild 

av verkligheten inom omvårdnad. Inom vårdvetenskap är begrepp betydelsefulla 

eftersom det ger nya perspektiv och omvårdnaden kan ses på ett nytt sätt. Genom att 

ordna begrepp så skapas ett vetenskapligt förhållningssätt som kan ge nya tankar och 

därmed kan appliceras i vårdvetenskapen (Eriksson, 2012). Ett praxisbegrepp 

förklarar det som kan utövas i det vårdande och har patienten i centrum. Begreppet 

innebär mer än bara teknik och tillvägagångssätt i behandlingar utan ser till relationen 

mellan sjuksköterska och patient. Begreppet praxis har en innebörd som tolkas som 

att vara verksam och utövning av exempel medicinska tekniker, men dess innebörd 

visar och relaterar även till vårdandet som benämns som caring där man ser till 

omtanken, relationen och tillgängligheten i omvårdnadsarbetet till patienten 

(Eriksson, 2012).  

Tillit är en värderad egenskap som blir allt ovanligare i dagens samhälle eftersom tillit 

som egenskap är skör och lätt kan manipuleras och missbrukas. Begreppet tillit i 

hälso- och sjukvården har stor betydelse för patienter som är beroende av 

sjuksköterskans kompetens och intentioner (McCabe & Sambrook, 2014). Arman 

(2015) tolkar Løgstrup (1994) och beskriver att tillit i omvårdnadssamanhang kan 

vara komplext och påverkar patienter såväl som sjuksköterskan. I en relation mellan 

patient och sjuksköterska är tilliten en grundpelare för all kommunikation och 

samspel. Vid varje möte mellan patient och sjuksköterska påverkas tilliten, den byggs 

på och förstärks eller minskar och bildar brist på tillit. Relationen möjliggör två 

alternativ av tillit, omsorg eller avvisande. Att beröra och bli berörd är viktigt och 

påverkar tilliten. När människor vänder sig till vården förväntar de sig att få sina 

behov och förväntningar uppfyllda genom hjälp och stöd. Sjuksköterskan behöver 

ibland lämna besked att det inte finns några vidare åtgärder att vidta. Det är då viktigt 

att visa förståelse och att patienten känner sig berörd och skyddad så att inte tilliten 

brister och förväntan blir en känsla av svek (Arman, 2015 tolkar Løgstrup, 1994). 

Tillit är svårt att definiera eftersom begreppet har flera dimensioner (McCabe & 

Sambrook, 2014). I sjuksköterske- och patientrelationen så fyller tillit en viktig roll, 

tillit främjas genom sjuksköterskans kunskap och erfarenhet. Trots det så har lite 

fokus lagts på begreppet tillit i sjuksköterske- och patient relationen inom den 

vetenskapliga litteraturen inom nursing och caring. Att utveckla tillit som en moral i 

den vårdande relationen mellan sjuksköterskan och patienten kan bidra till att bilda ett 

gott vårdande inom nursing traditionen (Pauly Morgan & Peter, 2001). Johns (1996) 

betonar också att tillit är ytterst viktigt i relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten. Tillit kan då beskrivas som en process men också som ett mål i 

sjuksköterskans omvårdnadshandlingar och kan bidra till att patienten vidhåller en 

optimal hälsa. Hela den mänskliga sociala verkligheten vilar på tillit. Tillit är då en 

grundläggande del i att förbättra vården och genom att få en klarare förståelse av 
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konceptet tillit kan det kan bidra till att förbättra vården. Att förklara och förstå 

begreppet tillit är viktigt för att utveckla sjuksköterskans kunskap och roll (Johns, 

1996). 

Bakgrund 

Vårdvetenskap 

Sjuksköterskans kliniska arbete är en patientnära uppgift och det kräver ett gott 

samspel i vårdandet, ett bra bemötande. Relationen med patienten är en befogenhet 

hos sjuksköterskan som alltid kan utvecklas och underhållas. Den teoretiska grund 

som används inom omvårdnad och vårdande är vårdvetenskapen med innehållande 

begrepp; nursing och caring. Kunskapen om vårdvetenskap syftar på människan som 

en helhet och dess existentiella tillvaro. Vårdvetenskapen kan kompletteras med den 

medicinska vetenskapen inom sjukvården för att få en så bra helhets bild av patienten 

som möjligt och därmed ge en bättre förståelse av dennes hälsa. Sjuksköterskan 

behöver ta nytta av kunskaperna från båda dessa vetenskaper för att tillgodose 

patientens behov av vård på ett bra sätt, även för att kunna utöva både nursing och 

caring på en hög nivå (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Nursing 

Nursing kan översättas som ett begrepp som speglar de evidensbaserade handlingar 

som sjuksköterskan har ansvar för i sin profession samt kunskap, nursing kan också 

översättas som omvårdnad (Ekebergh, 2015). 

 

Caring 

Caring är ett begrepp där patientmötet speglas och hur sjuksköterskan förhåller sig 

som person till patienten och har förståelse för patientens unika situation. Caring kan 

översättas som förhållningssättet sjuksköterskan har i samband med vårdandet för att 

lindra eller styrka hälsan hos patienten (Ekebergh, 2015). Vårdande handlingar är 

centrala i vårdvetenskapen, sjuksköterskan kan genom kommunikation och vårdande 

handlingar stärka patienters känsla av autonomi (Richardson, 2001). Berterö, Kärner 

och Ranheim (2012) beskriver caring i relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten. I den relationen så främjas caring-processen när sjuksköterskan är öppen 

och känslig i kommunikationen inför patientens upplevelser. 

Begreppsdefinition - Tillit  

Begreppet tillit är en situationsanpassad etik och är inte påverkningsbar, det är i den 

unika situationen som tillit i relationen mellan personer skapas. Skapandet av tillit 

framkommer från människors spontana livsyttringar, det vill säga de egenskaper 

människan inte styr över utan som framkommer spontant i olika situationer. 

Egenskaperna skapar och påverkar hur samspelet och relationen blir mellan 

människor (Løgstrup, 1994). Det är när människan upplever förtvivlan eller hamnar i 
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en ny osäker situation som tillit är viktigt för individen. Förutom den egna 

uppfattningen så förbättras den personliga utvecklingen och även utvecklingen av 

hälsa (Rosengren, 2012).  

Løgstrups etiska teori om tillit som livsyttringar  

I Arman (2015), så beskrivs Martinsens (2012) tolkning av Løgstrup (1994) om tillit 

inom omvårdnad. Martinsen (2012) beskriver begreppet tillit mellan sjuksköterskan 

och patienten. När en människa hamnar på sjukhus så måste patienten överlämna sig 

själv i sjuksköterskans ansvar. Tilliten till sjuksköterskan är tvingad eftersom de 

lindrande resurser sjuksköterskan utför för patienten är nödvändiga för en förbättring 

av hälsan. Är tilliten tvingad så känner patienten sig i underläge till sjuksköterskan 

istället för trygghet. Løgstrup (1994) beskriver att visa tillit är att utelämna sig själv. 

Om tilliten då utnyttjas så blir människans reaktion kraftig inte för just utnyttjandet i 

sig men i att medmänniskan inte haft för avsikt att ta emot tillit utan att utnyttja den. 

Løgstrup (1994) hävdar att tillit inte beror på den enskilda människan, den är given. 

Människans liv kan inte levas utan att tillit ges eller tas emot av andra människor. 

Tillit är att ansvara för varandras mänskliga liv. Endast genom människors inställning 

till varandra och förutsättning att livet vårdas så kan den enskilda människans värld 

formas (Løgstrup, 1994). 

Kunskap om begreppet tillit över tid 

Johns (1994) tolkar Gore, Wallstone och Wallstone (1973) som betonar hur begreppet 

tillit uttrycks i sjuksköterskans profession och visas som två perspektiv; 

patientrelaterad tillit och professionsrelaterad tillit. Patientrelaterad tillit identifieras 

som tillit i sjuksköterske- och patientrelationen. Begreppet tillit är då essentiellt för 

patienten då det främjar patientens självbestämmande inom omvårdnad. 

Professionsrelaterad tillit identifieras som tillit i sjuksköterske- och vårdpersonal 

relationen. Begreppet tillit är väldigt viktigt inom ledarskap och främjar koordination 

och effektivitet. Johns (1994) tolkar Semmes (1991) och beskriver tillit som ett socialt 

utbyte mellan människor, där människans villighet att samspela med varandra 

påverkas. Tillit i det sociala utbytet har visats ha stor betydelse för en patients 

följsamhet (compliance). Hupcey, Mitcham, Morse och Penrod, (2001) nämner 

tillitens betydelse inom nursing och caring och hävdar att trots begreppets betydelse 

så finns de lite konsensus om vad konceptet tillit innebär. Genom att förstå och dela 

begrepp som tillit, kan vården fortsätta utvecklas. Tillit har olika betydelser i olika 

vetenskapliga områden som medicin, fysiologi, psykologi och sociologi. Inom 

vårdvetenskapen så bör fokus ligga baserat på tillit i sjuksköterske- och 

patientrelationen (Hupcey et al., 2001). 

Cabral och Radwin (2010) beskriver att patientens tillit till sjuksköterskan kan 

definieras som att patienten förutsätter att omvårdnaden som ges är pålitlig och 

lämplig. Enligt Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2013) så beskrivs tillit som 

en emotionell omvårdnadsstatus under rubriken psykosocialt men utvecklas ej vidare i 
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vårdprocessen (Eriksson, 2014) som omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål eller 

omvårdnadsåtgärd. Hole, Kvangarnes, Horheim och Öhlund (2013) betonar tillit i 

relation till makt mellan patient och sjuksköterskan. Tillit kan missbrukas, vilket ger 

makt i alla vårdförhållanden, tilliten är då ytterst sårbar eftersom sjuksköterskan har 

mer makt. Denna makt gestaltas i sjuksköterskans teoretiska och praktiska kunskap, 

patienten är då i underläge. Lane och Serafica, (2014) beskriver att tillit har ett stort 

värde för sjuksköterske- och patient relationen. Patientens tillit till sjuksköterskan kan 

ses i patientens övertygelse om att sjuksköterskans omvårdnadshandlingar är goda. 

Begreppet tillit behöver utvecklas och definieras ytterligare för att kunna utveckla 

vårdvetenskapen, nursing samt caring (Hupcey et al., 2001; Johns, 1994). 

Problemformulering 

Inom vetenskapsområdet vårdvetenskap, nursing och caring finns en brist på 

vetenskaplig kunskap om begreppet tillit. Ordet tillit är begränsat beskrivet i ord, text 

och handlingar, därmed är begreppet begränsat i dess möjlighet att stärka hälsan i det 

goda vårdandet. Att söka, visa och gestalta vetenskaplig kunskap kan bidra till att 

belysa kunskap om begreppet tillit och stärka sjuksköterskans vetenskapsområde.  

Syfte och frågeställningar 

Att belysa hur begreppet tillit uttrycks inom vårdvetenskapen, nursing samt caring. 

- Vad (Forsberg & Wengström, 2013) är begreppet tillit inom vårdvetenskap, 

nursing och caring ? 

- Hur (Forsberg & Wengström, 2013) gestaltas tillit i vårdvetenskap, nursing 

och caring ? 

- Var (Henricson, 2012) visas tillit inom vårdvetenskap, nursing och caring  

- När (Forsberg & Wengström, 2013) visas begreppet tillit inom vårdvetenskap, 

nursing och caring ? 

- Vem (Henricson, 2012) gynnar tillit inom vårdvetenskap, nursing och caring ? 

- Vilka (Henricson, 2012) oberoende omvårdnadsåtgärder kan styrka tillit inom 

vårdvetenskap, nursing och caring ? 

Metod 

Studien är baserad på en litteratursökning enligt Forsberg och Wengström (2013) och 

bygger på en datainsamlingsmetod av vetenskapliga artiklar. För att bekräfta den 

kvalitativa ansatsen valdes frågor med inspiration från hermeneutiken (Forsberg & 

Wengström 2013). De utvalda artiklarnas vetenskapliga kvalitét bedömdes enligt 

Carlsson och Eiman (2003).  
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Datainsamling 

Studien inleddes med en osystematisk litteratursökning med fritextsökning för att få 

en bild över forskningsläget med hänsyn till problemställning, syfte och 

frågeställningar. Vidare gjordes en systematisk litteratursökning i olika databaser för 

att få fram mer specifika vetenskapliga originalartiklar (Rosén, 2012) samt för att öka 

tillförlitligheten (Forsberg & Wengström, 2013) och trovärdigheten på studien 

(Carlson, 2012). Den systematiska sökningen gjordes i databaserna, Cinahl, PsycInfo 

och Pubmed. Databaserna är inriktade mot omvårdnadsforskning för att öka 

trovärdigheten och pålitligheten (Forsberg & Wengström, 2013). I samband med 

datainsamlingen så gjordes avgränsningar med inklusion- samt exklusionskriterier 

(Rosén, 2012). Följande inklusionskriterier (Rosén, 2012) ingick; Patienten, 

Allmänsjuksköterskan, Omvårdnad, Nursing och Caring, kvaltitativ ansats. 

Exklusionskriterier (Rosén, 2012) var; Medicinsk ansats och kvantitativ ansats. 

Sökorden som användes var: Trust, Nursing, Caring, Nurse, Patient, Building trust, 

Experience, Perspective, Nurse-patients relations, developing trust, distrust. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) så ska sökorden representeras i syftet och i studiens 

frågeställningar. Därav var Trust det eftertraktade begreppet i de vetenskapliga 

artiklarnas titlar och abstrakt. Enligt Forsberg och Wengström (2013) så skall sökning 

med flera sökord användas med Booleska operatorer i form av AND samt även 

avgränsningar (limitations) för att göra sökningen så specifik så möjligt. Enbart 

sökningar som visar resultat redovisas. 

 

Artikelsökning i Cinahl 

Databassökningen i Cinahl genomfördes systematiskt enligt Forsberg och Wengström 

(2013) och totalt gjordes fyra sökningar. Limitations (Forsberg & Wengström, 2013) 

användes för att höja pålitligheten på träffarna (Henricson, 2012). Följande limitations 

användes; Peerreviewed, Full text available, Abstract available, references available, 

English language och publicerade inom de senaste 20 åren. Den första 

fritextsökningen gjordes med sökorden Patients AND Caring AND ”Trust” där 

sökorden kombinerades med booleska operatorer. Sökningen gav 85 träffar varav alla 

titlar lästes igenom och 19 abstract studerades, av dessa valdes sju vetenskapliga 

artiklar ut för vidare granskning. Resterande abstrakt (66) överensstämde ej med 

studiens syfte och exkluderades. Totalt gav sökningen fyra vetenskapliga 

resultatartiklar. Andra sökningen i Cinahl gjordes med sökorden Nursing AND 

Caring AND ”Trust” och kombinerades med Boolesk operatören AND. Sökningen 

gav 70 träffar och alla titlar lästes, vidare studerades 14 abstrakt. Av de lästa 

abstrakten valdes fem ut till granskning och resultatet blev noll vetenskapliga artiklar. 

Vidare gjordes en till sökning med sökorden Nurses AND developing trust. 

Sökningen gav sex träffar varav alla titlar lästes och fem abstrakt lästes. Tre 

vetenskapliga artiklar valdes ut för granskning vilket resulterade i en resultatartikel. 

Ytterligare en sökning gjordes i Cinahl med sökorden: Nurse-patient relations AND 

trusting relationship. Sökningen gav 28 träffar där samtliga titlar lästes, utav dessa så 

lästes fem abstrakt och tre vetenskapliga artiklar granskades, sökningen gav en 
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resultatartikel. Av alla träffar (189) så valdes 146 titlar bort och dess abstrakt lästes 

inte, eftersom deras titlar hade en övergripande medicinsk ansats. Tjugofem 

vetenskapliga artiklar granskades ej eftersom dess inriktning inte representerade 

studiens syfte. De 18 vetenskapliga artiklar granskades men 12 valdes ej ut till 

resultatartiklar eftersom deras vetenskapliga kvalitet var under grad II.  

Artikelsökning i PsycInfo 

I PsycInfo gjordes sammanlagt en systematisk sökning med fritext kombinerat med 

booleska operatorer (Forsberg & Wengström 2013). Följande limitations (Forsberg & 

Wengström 2013) användes; Peerreviewed, Adult, qualitative study, English. 

Sökningen gjordes med sökorden Patients AND distrust. Sökningen gav 48 träffar 

och alla titlar lästes, av dessa lästes nio abstract och varav en artikel granskades, 

vilket resulterade i en resultatartikel. Av alla träffar så exkluderades 39 titlar, eftersom 

deras titlar ej inkluderade valt sökord. Åtta vetenskapliga artiklar vars abstrakt lästes 

granskades ej, Då de vetenskapliga artiklarnas mening inte representerade studiens 

inriktning (Henricson, 2012). 

Artikelsökning i PubMed 

I PubMed gjordes tre systematiska sökningar (Forsberg & Wengström 2013), i första 

sökningen användes en fritextsökning med boolesk operatören AND (Forsberg & 

Wengström 2013). I studien så användes följande limitations (Forsberg & Wengström 

2013); Abstract available, full text, nursing journals, english, all adult. I sökningen 

användes sökorden Nurses experience AND building trust vilket resulterade i 18 

träffar. Av dessa lästes alla titlar och fyra abstrakt, av dessa valdes en artikel ut för 

granskning för att kontrollera att de svarade på syftet och det valda ämnet. Sökningen 

gav en resultatartikel. I nästa sökning användes sökorden Nurse-patiens relations 

AND building trust, som gav 14 träffar och samtliga titlar lästes, fem abstract lästes 

varav tre vetenskapliga artiklar granskades. Sökningen gav en resultatartikel. Vid 

tredje sökningen användes orden Nurse-patient relations AND developing trust. Det 

gav 56 träffar varav alla titlar lästes, av dem lästes 11 abstract och två vetenskapliga 

artiklar ansågs svara på syftet och valdes ut för vidare granskning. Av dessa blev en 

vetenskaplig artikel utvald till resultatartikel. Av sökningens träffar så exkluderades 

47 titlar eftersom de hade en övergripande medicinsk ansats. Nio av de artiklar vars 

abstrakt lästes valdes ej ut för granskning eftersom artiklarna hade en inriktning som 

ej svarade på studiens syfte, vilket sänkte de vetenskapliga artiklarnas trovärdighet. 

En vetenskaplig artikel som granskades valdes ej ut till resultatartikel. Då artikelns 

trovärdighet var bristande. 

Sammanfattning datainsamling 

Sammanfattningsvis så lästes 72 abstract igenom och av dessa valdes 25 artiklar ut för 

att granskas enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. Urvalet av de 

vetenskapliga artiklarna och utvärderingen av sökresultatet gjordes med hjälp av 
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Karlsson (2012). Granskningen av de vetenskapliga artiklarna gjordes genom 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Mallen utgick ifrån poängsättning på 

artikel där slutresultatet av de sammanställda poängen gav en procentsats, 60% gav 

grad III vilket motsvarar en låg kvalité, 70% motsvarar grad II och ger en medelhög 

kvalité och 80% ger grad I vilket motsvarar en hög kvalité på artikeln (Carlsson & 

Eiman 2003). Granskningen resulterade en artikel med medelhög vetenskaplig kvalité 

och nio artiklar bedömdes ha hög kvalité. Resultatet blev tio vetenskapliga 

originalartiklar som svarade på syftet till denna studie.  

Databearbetning 

De vetenskapliga resultatartiklarna tolkades med induktiv hermeneutisk metod. 

Hermeneutik syftar till att tolka de betydelser som undersöks. Betydelser är vad något 

har för innebörd, dess betydelse (Friberg & Öhlén, 2012). Studien har tagit inspiration 

från de frågeställningar som ställs inom hermeneutisk metod (Forsberg & Wengström, 

2013). Författarnas egen förförståelse och perspektiv användes för att tolka text 

(Forsberg & Wengström, 2013). Författarnas förförståelse kan ses i klinisk erfarenhet 

inom hälso-och sjukvård. I enlighet med Henricson, (2012) så inleddes analysen med 

att de vetenskapliga artiklarna läses individuellt och gemensamt för att öka 

trovärdigheten på studien. Enligt Friberg och Öhlén, (2012) så jämfördes de olika 

tolkningarna av texten för att identifiera mönster och teman, som redovisas och 

struktureras i resultatet.  

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden och lagar som styrt studien är: etikprövning av 

forskning som avser människor, (SFS 2003:460) och personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) Dessa lagar reglerar studier som utförs på människor. Etiska principer 

(Kjellström, 2012) har också funnits närvarande under studiens gång. 

Människovärdesprincipen beskriver människors lika värde och samma rättigheter 

oberoende av personliga egenskaper och funktion i samhället. Göra gott principen 

beskrivs som en etisk princip och skyldighet. Göra gottprincipen består av två 

punkter, att inte skada och optimera fördelar och minimera skada (Kjellström, 2012). 

För att en studie skall kunna kallas etisk så är det av betydelse att studien är relevant 

och syftar till att belysa något betydelsefullt. Genom att öka kunskapen om något 

betydelsefullt kan förståelsen förbättras och vara till nytta. Att en studie är 

betydelsefull gestaltas av flera olika områden, studien kan vara betydelsefull för 

individen, professionen och samhället (Kjellström, 2012). Studien har utgått ifrån 

hederlighet och ärlighet och tagit hänsyn till oredlighet, oredlighet är när det 

vetenskapliga arbetet förvrängs, manipuleras eller plagieras (Kjellström, 2012). 

Studien har en minimal etisk risk (Kjellström, 2012) och den etiska risk som har 

identifierats är författarnas förförståelse som kan ha påverkat etiska tolkningen av 

data. Nyttan med studien upplevs överväga den etiska risken. Sju av de vetenskapliga 

resultatartiklarna har blivit godkända av en etisk kommitté. Tre artiklar hade endast 
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gjort egna etiska överväganden, De valdes ut ändå eftersom dess etiska överväganden 

ansågs vara adekvata.  

Enligt Kjellström (2012) så är inte studentarbeten i grundutbildning forskning och 

behöver då inte granskas av en regional nämnd.  

Resultat 

Upplevelse av tillit inom nursing och caring 

Nursing - Tillit - Attityd  

Aaltonen och Piippo, (2008) skriver att tillit är när man blir behandlad som egen 

individ på ett respektfullt sätt. I resultatet av artikeln uppger patienterna att attityden 

och beteendet på sjuksköterskan spelade stor roll för hur tillit skapades. Patienterna 

uppgav att när sjuksköterskan hade ett professionellt förhållningssätt med en öppen 

dialog ökade tilliten i relationen. (Aaltonen & Piippo, 2008) Attityden beskrevs som 

hjälpande, förstående och respekterande med bra omvårdnadskompetens och god 

kommunikation (Aaltonen & Piippo, 2008; Hupcey & Miller, 2005; Belcher & Jones, 

2009). En viktig del i att skapa tillit är också respekten för patienten (Eriksson & 

Nilsson, 2008; Trojan & Yonge, 1993). Att respektera olika värderingar bland annat 

kultur, religion, känslor eller tillhörigheter gör att tilliten ökar för sjuksköterskan. Att 

se varje patienten som egen individ och förstå att alla har olika bakgrund med olika 

erfarenheter (Trojan & Yonge, 1993). 

Belcher och Jones, (2009) menar att för att utveckla en social relation mellan patient 

och sjuksköterska så spelar tryggheten en stor roll hos båda parterna. Genom att vara 

ärliga och självsäkra i sina roller utvecklas en relation där tilliten ökar men också 

tryggheten. (Belcher & Jones, 2009) Berg och Danielsson (2007) skriver att patienter 

upplever att kompentensen visas hos en sjuksköterska när personen engagerar sig i 

patientens berättelse, det skapar en öppenhet i relationen och gör att patienten kan 

känna sig mer självsäker. Genom att visa sitt engagemang som sjuksköterska och sitta 

ner med varje patient är dock något som tar tid. Patienterna berättade att mötet ofta 

blev avbrutet eftersom sjuksköterskan har ansvar för flera patienter och därmed blir 

det en begränsning att lära känna och skapa en relation med varje patient (Berg & 

Danielsson, 2007). Att visa kompetens är också att visa kunskap, Boogaard et al. 

(2015) samt Eriksson och Nilsson (2008) skriver att patenten upplever tillit när 

sjuksköterskan visar kunnighet och självsäkerhet i omvårdnad och i sin profession, 

det kan gestaltas som sjuksköterskans kunskap om patientens anamnes och 

behandlingsplan.  

Caring - Tillit – Bekräftelse  

Enligt Brooksby et al.(1998) byggs tillit upp genom att patienten känner sig värderad 

som individ av sjuksköterskan, patienten känner sig värderad när sjuksköterskan 

identifierar patientens specifika behov vilket medföljer att patienten känner sig 
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värderad av sjuksköterskan. Upprepade gånger framkommer det att patienten kände 

en ökad tillit när sjuksköterskan tog sig tid med patienten i omvårdnaden och skapade 

då en social relation (Hall & Nayar, 2014), (Hupcey & Miller, 2005). Att skapa en 

social relation handlar om att lära känna varandra som patient och sjuksköterska men 

även mellan närstående och sjuksköterska. Sjuksköterskan skall vara fokuserad på sitt 

praktiska omvårdnadsarbete med patienten, men att småprata och lyssna på vad 

patienten eller närstående har att berätta ger en förbättrad relation och tilliten ökar 

(Hall & Nayar, 2014).  

När patienten upplevde sjuksköterskan som stressad och upptagen försämrades den 

sociala relationen eftersom känslan av distans mellan patient och sjuksköterska 

uppkom, som skapade en otrygghet hos patienterna (Brooksby et al., 1998)(Hupcey & 

Miller, 2005). Otryggheten leder till en brist på tillit som patienterna uppger att dem 

sedan kan ha svårt att återfå tilliten och oroskänslan finns kvar (Hupcey & Miller, 

2005). 

Nursing - Tillit - Trygghet genom information  

I flera av resultatartiklarna syns ett tydligt samband av vikten av information från 

sjuksköterskan och därmed utvecklingen av tillit i patientrelationen (Boogaard, Hooft, 

Pickkers, Schoonhoven, & Wassenaar 2015; Hall & Nayar, 2014; Brooksby, 

Mclnerny, Walker, & Taylor, 1998; Eriksson & Nilsson, 2008). I Brooksby et al., 

(1998) uppges det att patienterna känner tillit genom att bli korrekt informerade med 

tydlig och relevant information exempelvis individuella förklaringar till patienten ses 

främja tydligheten och relevansen. Det är vanligt att sjuksköterskan får förtydliga 

information som patienten redan fått från läkarna för att patienten inte förstått 

innebörden av den givna informationen. Sjuksköterskan gör det mer personligt vilket 

gör att patienten känner en högre trygghet till kommande moment. Den ökade 

tryggheten leder sedan till en ökad tillit till sjuksköterskan (Brooksby et al., 1998). 

Hall och Nayar, (2014) beskriver att tillit till sjuksköterskan ökar när både närstående 

och patient har blivit informerade, undervisade och förklarade för vad som händer 

kring patienten när sjuksköterskan utför omvårdnad. Tilliten bygger på 

sjuksköterskans förmåga att skapa en social relation med patient och närstående 

genom en öppen kommunikation (Hall & Nayar, 2014). En öppen kommunaktion 

innebär att sjuksköterskan diskuterar med patienten om vad som utförs och vad som 

kommer hända men även varför sjuksköterskan väljer det tillvägagångssättet. Om 

patienten inte förstått innebörden kan det vara nödvändigt för sjuksköterskan att ge 

information flera gånger. En öppen kommunikation kan därför också vara en 

svårighet, när man som sjuksköterska har en tidspress kan det innebära att man inte 

hinner informera patienten eller att försäkra så att patienten förstått hela innebörden 

(Boogaard et al., 2015). Boogaard et al.(2015) tar exemplet om en patient skall sövas 

ner och intuberas efter trauma, ofta jobbar sjuksköterskan mot klockan och patienten 

är i ett tillstånd där den har svårt att ta emot information i vårdprocessen. Ofta blir 
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situationen att sjuksköterskan får ge information om patientens tillstånd, när patienten 

är i ett bättre tillstånd och kan ta emot information (Boogaard et al., 2015). 

 

Caring - Icke-tillit – osäkerhet  

Hupcey och Miller (2005) skriver att tillit uppkommer när känslan av förtroende till 

en annan individ uppkommer samt att den andra individen är ärlig och sanningsenlig. 

I relation mellan sjuksköterska och patient beskrivs tillit olika från olika individer, av 

de intervjuade patienterna beskriver några att tilliten är lika stor till sjuksköterskan 

som till sin vän. Andra patienter beskriver att tilliten bör var högre till sjuksköterskan 

eftersom patients hälsa och välmående är sjuksköterskans ansvarar (Hupcey & Miller 

2005). När en sjuksköterska ej talar sanning eller inte gör som vad som sagts så 

uppkommer känslan av att tilliten går förlorad. Det kan också vara att sjuksköterskan 

gör misstag i omvårdnaden, att ej berätta för patienten om vad som sker eller ska ske 

eller är för upptagen och stressad under sitt arbete. (Hupcey & Miller, 2005; Eriksson 

& Svedlund, 2007). Patienterna beskriver att när tilliten brister så tar det lång tid att 

utveckla den igen. Det kräver att sjuksköterskan ber om förlåtelse och visar ånger 

beskriver Hupcey och Miller (2005), men ibland räcker inte det och tilliten är förlorad 

för den sjuksköterskan. Att inte ha tillit till sjuksköterskan som patient uppkommer 

känslan av osäkerhet och misstänksamhet (Eriksson & Svedlund, 2007). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökord , Datainsamling och Databearbetning  

Studiens resultat upplevs delvis besvara syftet och frågeställningar som ställts, 

Studiens trovärdighet och bekräftelsebarhet ligger i att valda sökord haft relation till 

syftet (Henricson, 2012). Studiens pålitlighet sänks eftersom sökningen kunde blivit 

mer inklusiv, pålitlig och ringat in större område om sökordet ”Tillitsfull 

(trustworthy)” hade inkluderats.  

 I datainsamlingen så användes limitations för att begränsa antalet träffar och för att 

höja kvalitén på träffarna (Forsberg & Wengström, 2013). Ytterligare ett steg som 

kunde ha tagits för att få bättre träffar var att använda sig av dubbletter vilket inte 

gjordes och utgör därmed en svaghet i studien. Under datainsamlingen så 

inkluderades studier inom nursing, caring och vårdvetenskapen gjorda under de 

senaste 20 åren, eftersom valt ämne är relativt outforskat, så för att täcka in ett större 

område och utvinna så mycket kunskap som möjligt valdes 20 år som gräns. Samtliga 

resultatartiklar har använt en kvalitativ design, Kvalitativa artiklar ansågs vara mest 

lämpade för studiens syfte eftersom studien syftar till att utforska ett begrepp. Enbart 

sökningar som visar resultat redovisas. Studiens trovärdighet (Henricson & 

Wallengren, 2012) styrks med att alla artiklar granskats enligt Carlsson och Eiman 
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bedömningsmall (2003). All datainsamling utfördes i rekommenderade databaser för 

systematisk litteraturstudie av Forsberg och Wengström (2013). De databaser som 

ingår i datainsamlingen har ett innehåll med vetenskapliga artiklar inom 

ämnesområdet vårdvetenskap, nursing samt caring, vilket styrker studiens 

trovärdighet samt att artiklarna analyserades individuellt och tillsammans.  

Databearbetningen inleddes med artikelöversikt som delades upp vilket utgör en risk 

för innehållsvaliditeten och sänker studiens pålitlighet (Henricson, 2012). Det 

framkom att nio av resultatartiklarna hade en hög vetenskaplig kvalité och en artikel 

hade medelhög kvalitét som bedömts av Carlsson och Eimans bedömningsmall 

(2003). Önskvärt hade varit att alla artiklar uppnått Grad 1 och därmed höjt studiens 

vetenskapliga kvalité och trovärdighet. Beskrivning av databearbetningen är kort och 

koncis men upplevs kunna följas. Flera olika ansatser för analys och bearbetning 

diskuterades men hermeneutisk metod ansågs utvinna mest resultat för att nå 

meningen med begreppet tillit ur de vetenskapliga resultatartiklarna, eftersom 

studiens syfte och frågeställningar funnit inspiration från hermeneutisk metod. Om 

artiklarna hade tolkats med annorlunda ansats hade resultatet påverkats. Andra 

metoder upplevdes inte tolka data på ett utförligt tillfredställande vis. Frågeställningar 

som ställdes enligt hermeneutisk metod (Forsberg & Wengström, 2013) om 

vårdvetenskap var inte adekvata då de vetenskapliga artiklarnas ej beskrev en 

vårdvetenskaplig teori. Bekräftelsebarheten sjunker då i relation till valda 

frågeställningar. Bekräftelsebarheten var hög till nursing och caring vetenskapliga 

artiklar. Resultatet redovisades i meningsenheter som framkom efter den 

gemensamma analysen. Meningsenheterna diskuterades med handledare. (Henricson, 

2012). 

Hermeneutisk metod utgår ifrån att använda författarnas förförståelse för att tolka och 

förstå text (Forsberg & Wengström, 2013). Förförståelsen yttrade sig som erfarenhet 

av begreppet tillit i vården och påverkade datainsamling, data analys och resultat. 

Pålitligheten sänktes eftersom artikelgranskningen delades upp, eftersom tidsbrist var 

ett faktum som fick tas hänsyn till. Resultatet diskuterades i manusseminarium och då 

styrks innehållsvaliditeten (Henricson, 2012). Evidensbaserad kunskap försöks förstå 

med erfarenhetsbaserad kunskap.  

Vetenskapliga Resultatartiklar 

Valda resultatartiklar svarar delvis på studiens syfte varav nio av artiklarna hade tillit i 

deras titel, sex artiklar har tillit i sitt syfte och åtta artiklar har tillit i deras slutsats. 

Två vetenskapliga artiklar hade tillit som bifynd i resultatet. Alla vetenskapliga 

resultatartiklar har nursing och caring som vetenskap och samtliga är publicerade i 

Nursing Journaler, vilket styrker resultatets trovärdighet och dess relevans för syftet. 

Nio av de vetenskapliga resultatartiklarna har publicerats inom de senaste 20 åren 

som var ett av de inklusionskriterier som användes, dock så var en artikel publicerad 

utanför den valda tidsaspekten eftersom artikelns innehåll ansågs överväga, som utgör 
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en svaghet i studien. Samtliga vetenskapliga resultatartiklar diskuterar etiska 

överväganden men endast sju av dessa har blivit godkända av en regional etisk 

kommitté. Studien hade haft högre vetenskaplig kvalitét om samtliga artiklar blivit 

godkända av en etisk kommitté. De tre resterande artiklarna valdes ut som 

resultatartiklar ändå eftersom deras innehåll var bekräftelsebart mot studiens syfte. 

Resultatartiklarnas mening kan tolkas till normer och kultur i Sverige (Henricson & 

Wallengren, 2012) eftersom av de tio resultatartiklarna som valts ut är fyra ifrån 

norden varav tre är ifrån Sverige. Sex artiklar kom ifrån andra länder, men ansågs 

kunna överföras till svenska förhållanden och kunde jämföras med övriga artiklar.  

Resultatdiskussion 

Det framkom i studien att även ifall begreppet tillit är relativt outforskat så är det ett 

viktigt begrepp inom nursing och caring. De flesta patienter har någon form av 

erfarenhet av tillit till sjuksköterskan och kan relatera till begreppet (Aaltonen & 

Piippo, 2008; Hupcey & Miller, 2005; Belcher & Jones, 2009; Trojan & Yonge, 1993; 

Berg & Danielsson, 2007; Boogaard, et al., 2015; Hall & Nayar, 2014; Brooksby et 

al., 1998; Eriksson & Svedlund, 2007). I resultatet framkom det att patienten 

gynnades av tillit om en öppen kommunikation skedde med sjuksköterskan och att 

information från sjuksköterskan framkom för att patienten skulle känna tillit 

(Boogaard et al., 2015; Hall & Nayar, 2014; Brooksby et al., 1998). Andra huvudfynd 

som hittades var patienter som upplevde tillit när sjuksköterskan värderade patienten 

som egen individ och patienten kände sig sedd och hörd. (Brooksby et al., 1998; Hall 

& Nayar, 2014; Hupcey & Miller, 2005). Att visa respekt mot patienten och visa 

kompetens som sjuksköterska i omvårdnadssammanhang visade också öka tilliten 

(Aaltonen & Piippo, 2008; Hupcey & Miller, 2005; Belcher & Jones, 2009; Trojan & 

Yonge, 1993; Berg & Danielsson, 2007; Boogaard et al., 2015) samt att brist på tillit 

visades i känslor som oro och osäkerhet hos patienten (Hupcey & Miller, 2005; 

Eriksson & Svedlund, 2007). 

I resultatet framkommer det att en öppen dialog mellan patienten och sjuksköterskan 

är nödvändig för uppbyggnaden av tillit (Hall & Nayar, 2014). En dialog eller en 

öppen kommunikation med sjuksköterskan anses vara nödvändig för att skapa en 

social relation. Relationen gör att patient eller närstående/anhörig känner en ökad tillit 

till sjuksköterskan och osäkerheten minskar. För att stärka relationen framkom det att 

småprat vid omvårdnad var givande, även att patienten får berätta sin egen historia 

och få känslan av att sjuksköterskan har tid att lyssna gjorde att tilliten stärktes (Hall 

& Nayar, 2014). Under omvårdnadsarbetet framkom det att tydlig och relevant 

information var viktigt, även när sjuksköterskan fick förtydliga information som 

exempelvis läkare hade angett så stärktes känslan av tillit från patienten till 

sjuksköterskan (Brooksby et al., 1998). Det kan styrkas med Johns (1996) beskrivning 

av tillit som ett mål i sjuksköterskans omvårdnadshandlingar och en likhet kan dras 

för hur begreppet tillit stärks i relationen mellan sjuksköterska och patient, Vilket 

även kan styrkas med Armans (2015) tolkning av Løgstrups (1994) etiska teori där 
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man beskriver begreppet tillit som en grundpelare för all kommunikation och 

interaktion.  

I resultatet så syns ett tydligt samband mellan när sjuksköterskan visar kompetens och 

när sjuksköterskan visar förståelse till patienten (Aaltonen & Piippo, 2008), (Hupcey 

& Miller, 2005), (Belcher & Jones, 2009), (Trojan & Yonge, 1993), (Berg & 

Danielsson, 2007), (Boogaard, et al., 2015). En patient vill se en sjuksköterska som 

visar kunskap i sina omvårdnadshandlingar, men samtidigt en sjuksköterska som ser 

till patienten och visar förståelse (Aaltonen & Piippo, 2008). En likhet kan dras med 

Johns (1996) förklaring att utveckla och förstå begreppet tillit, för att förbättra 

sjuksköterskans kunskap och förstärka sin roll som sjuksköterska. 

I flertalet studier framkommer det att patienten vill känna sig sedd och 

uppmärksammad av sjuksköterskan (Brooksby et al., 1998), (Hall & Nayar, 2014), 

(Hupcey & Miller, 2005). När en sjuksköterska upplevdes stressad och inte kunde 

lägga ner den tid på patienten som var önskad upplevde patienterna brist på tillit då de 

inte blev bekräftade. Brist på tillit beskriver Arman (2015) som tolkar Løgstrup 

(1994) att det blir en känsla av svek. Hupcey och Miller (2005) beskriver istället att 

brist på tillit ger en känsla av oro och otrygghet. Denna olikhet kan ändå ge en likhet 

genom negativa effekter av patienterfarenhet av sjuksköterskan.  

 Begreppet tillit kan kopplas till flera synonymer såsom övertygelse eller tro, 

begreppet har en stark betydelse för människan i olika sammanhang och ger 

inriktning i tankegångarna (Rosengren, 2012). I resultatet framkommer det att 

patienterna i resultatartiklarna beskriver tilliten till sjuksköterskan på olika sätt 

exempelvis förtroende eller tro (Hupcey & Miller, 2005; Boogaard et al., 2015; 

Brooksby et al., 1998; Eriksson & Svedlund, 2007). Flera av resultaten tyder också på 

att påverkan på tilliten till sjuksköterskan beror på sjuksköterskans attityd. Attityden 

mot patienten, omgivningen eller i handlingar var huvudfyndet i vad som ansågs 

påverka tilliten positivt eller negativt. Om sjuksköterskan hade en attityd som ansågs 

exempelvis stressad, ej intresserad och ej lyssnade påverkades tilliten negativt och 

brist på tillit skapades. Hade sjuksköterskan däremot en positiv attityd exempelvis 

förstående, lyssnade på patienten och hade en öppen dialog påverkas tilliten positivt 

och patienten kände en ökad tillit till sjuksköterskan (Brooksby et al., 1998), (Hupcey 

& Miller, 2005).  

Resultatet svarar delvis på syftet eftersom de vetenskapliga artiklarna svarar på 

författarnas frågeställningar angående nursing och caring. I resultatet framkommer det 

ej svar på syftet och frågeställningarna angående vårdvetenskapen. I resultatet på de 

vetenskapliga artiklarna finns ej resultat på hur begreppet tillit utrycks inom 

vårdvetenskap då de vetenskapliga artiklarna ej resulterar i en teoretisk grund. 
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Studiens innebördsrikedom och heroiska värde (Forsberg & Wengström, 2013) visar 

på djupare och utvecklad mening och betydelse om begreppet tillit i form av utökad 

förståelse för begreppet tillit inom nursing och caring. Studien upplevs kunna ge nya 

tankar kring tillit. Enligt Forsberg och Wengström, (2013) så kan studiens kvalitativa 

kvalitet mätas i studiens rimlighet. Studien kan valideras i författarnas 

erfarenhetsbaserade kunskap och upplevs stämma överens med den verklighet som 

eftersträvades. Studiens perspektivmedvetenhet kan ses i författarnas förförståelse i 

samband med tolkning av resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Studien har 

utgått ifrån följande perspektiv; vårdvetenskap, nursing och caring. 

I enlighet med studiens frågeställningar och problemformulering så finns de behov av 

oberoende omvårdnadsåtgärder som främjar tillit. Genom tolkning av resultat och 

diskussion så har författarna bildat egna oberoende omvårdnadsåtgärder som 

illustreras i figur 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1    Fig. 1.2 

 

Figur 1.1 

Tillit kan formas och utvecklas genom sjuksköterskans attityd men kan brytas ner 

genom brist på tillit och skapar då osäkerhet.  

Figur 1.2  

Genom att använda en figur kan text illustreras och visa mönster och helheter i ett 

kvalitativt helhetsperspektiv (Backman, 2008). Figuren illustrerar de olika 

Attityd +

Osäkerhet -

Trygghet

Bekräftelse

Attityd

Tillit 
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meningarna i de olika temana som framkommit i ett mönster (Friberg & Öhlén, 2012) 

som uppkommit i resultatet och om hur de alla tillsammans skapar tillit genom sina 

egna egenskaper. De olika delarna har pilar som skall illustrera en rörelse. 

Tillsammans så representerar de tillit inom nursing och caring.  

Fig. 1.3 

Figur 1.3 

Figuren illustrerar författarnas tolkning av resultat och diskussion och de oberoende 

omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsmål som kan ordineras av sjuksköterskan till de 

olika meningar som framkommit i resultatet och diskussionen. 

Konklusion och implikation 

I litteraturstudiens resultat syns ett tydligt samband mellan attityden hos 

sjuksköterskan och den upplevda tilliten hos patienten. När sjuksköterskan visade en 

god attityd genom att visa respekt, förståelse och hade en öppen dialog med patienten 

påverkades tilliten positivt och den förstärktes. När sjuksköterskan däremot visade en 

dålig attityd genom att agera respektlöst, ej lyssnade på patienten eller ej 

kommunicerade med patienten påverkades tilliten negativt till sjuksköterskan. Vid en 

ökad tillit till sjuksköterskan kände patienten en ökad trygghet och oroskänslan 

minskade. Begreppet tillit är relativt outforskat och finns ej som en oberoende 

omvårdnadsåtgärd, därför kan utökad forskning om begreppet tillit vara relevant för 

att kunna utveckla vårdvetenskapen, nursing och caring. 

•Åtgärd: God och öppen kommunikation mellan patient och 
sjuksköterska. Samtala med patient dagligen för att bygga 
upp relation där tillit kan frodas 
•Mål: Patient upplever ökad säkerhet och tillit till 

sjuksköterskan innan hemgång. 

Osäkerhet i 
relation till brist på 

tillit

•Åtgärd: Tydlig och relevant information skall ges vid 
efterfrågan av patient för att öka patientens känsla av 
trygghet. Dagligen och vid behov.
•Mål: Patienten är och känner sig informerad av 

sjuksköterskan innan hemgång. 

Utveckla tillit 
genom trygghet

•Åtgärd: Dagliga samtal där sjuksköterskan lyssnar till 
patienten och ser patienten som en individ
•Mål: Patienten känner sig bekräftad och utvecklad tillit till 

sjuksköterskan. 

Öka patientens 
känsla av 

bekräftelse från 
sjuksköterskan: 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord Cinahl Psycinfo Pubmed 

Tillit ”trust” (fritext)  ”trust” (fritext) 

Nursing ”Nursing” (fritext)   

Upplevelse   Experience (fritext) 

Caring Caring (fritext)   

Sjuksköterskan och 

patient relationen 

Nurse-patient relations 

(fritext) 
 

Nurse-patient relations 

(MeSH) 

Patienter Patients (fritext) Patients (fritext)  

Sjuksköterska   Nurses (fritext) 

Icke-tillit  Distrust (fritext)  

Bygga tillit   Building trust (fritext) 

Utveckla tillit  ”Developing trust” (fritext)  Developing trust 

 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

160311 Cinahl 

Patients AND Caring 

AND ”trust” 85 19 7 4 

160311 Cinahl 

Nursing AND Caring 

AND ”trust” 70 14 5 0 

160311 Cinahl 

Nurses AND developing 

trust 6 5 3 1 

160311 Psycinfo Patients AND distrust 48 9 1 1 

160311 Pubmed 

Nurses experience AND 

building trust 18 4 1 1 

160314 Pubmed 

Nurse-patient relations 

AND building trust 14 5 3 1 

160314 Pubmed 

Nurse-Patient relations 

AND developing trust 56 11 2 1 

160314 Cinahl 

Nurse-patient relations 

AND trusting relationship 28 5 3 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Aaltonen, J.& Piippo, J. (2008). Mental health care: trust and mistrust in different caring contexts. 

Journal of Clinical Nursing, 17(21), 2867-2874. doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02270.x 

Land  

Databas 

Finland 

Cinahl 

Syfte Att undersöka hur tillit och icke-tillit skapas. Både i traditionell kontext och i Intergrated Network 

and Family Oriented Model (INFM) kontext Förklara! 

Metod:  

Design 

Grounded Theory 

Kvalitativ studie 

Urval Alla deltagare hade deltagit i ett tidigare INFM projekt 

Datainsamling Intervju på 60-90 minuter. 

Dataanalys Grounded theory kombinerat med analys med  

ATLAS 4.2. Data transkriberades av författaren och meningsenheter skapades. Dessa 

meningsenheter granskades sedan av en utomstående forskare som inte vart involverad tidigare för 

att höja trovärdigheten på studien 

Bortfall Bortfall finns ej beskrivet. 

Slutsats Sjuksköterskepersonalen bör ha en öppen diskussion för att på olika sätt förstå 

patientens problem och livs situation. Detta skapar även förståelse att tillit är 

viktigt i relationen och kan skapas i både traditionell kontext men också i INFM 

kontext. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

 

Referens Belcher, M. & Jones, LK. (2009). Graduate nurses’ experiences of developing trust in the nurse–

patient relationship. Contemporary Nurse: A journal for the Australian Nursing profession, 

31(2), 142-152. doi: 10.5172/conu.673.31.2.142 

Land  

Databas 

Australia 

Cinahl 

Syfte Undersöka och beskriva nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av skapa tillit i sjuksköterskan 

och patientrelationen.  

Metod:  

Design 

Semistrukturerade intervjuer 

Kvalitativ studie 

Urval Snowball teknik 

Datainsamling Öppnade frågor, Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Qualitative content analysis användes för att analysera och transkribera intervjuerna, Data 

analyserades för att identifiera teman 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Mer fokus bör läggas på att lära ut kommunikationsegenskaper för att öka kunskaper hos 

nyutbildade sjuksköterskor. Redan i utbildningen bör diskussion om vikten med kommunikationen 

förekomma samt olika strategier för kommunikation samt vikten av att bygga tillit i patient och 

sjuksköterska relationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 
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Artikel 3 

 

 

 

Referens Berg, L. & Danielson, E. (2007). Patients' and nurses' experiences of the caring 

relationship in hospital: an aware striving for trust. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences. 21(4) 500-506. doi: saknas 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Belysa patienter med kroniska sjukdomar och sjuksköterskors upplevelse av det vårdande 

förhållandet 

Metod:  

Design 

Interpreterande fenomenologisk metod  

Kvalitativ studie 

Urval Registrerade sjuksköterskor som jobbade på avdelningar med patienter som var kroniskt sjuka. 

Patienter som var diagnostiserade med kronisk sjukdom och hade lidit av denna 6 månader – 30 

år.  

Datainsamling Intervjuer som en öppen dialog 

Dataanalys Interpreterande fenomenologisk metod användes för att analysera text. Data lästes igenom ett 

flertal gånger och sammanfattades. Textens betydelse och mening analyserades och tema 

skapades.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats I studiens så framgick det att patienter och sjuksköterskor var medvetna om att de strävade efter 

tillit, patienterna uppgav att dem kände sig sårbara och tillit kunde då bildas genom att forma 

meningsfulla , vårdande relationer mellan sjuksköterska och patient. Känslan av tillit gjorde att 

patienten kände sig mindre sårbar och mer självsäker.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I  
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Artikel 4 

 

 

 

Referens Boogaard, M., Hooft, T., Pickkers, P., Schoonhoven, L. & Wassenaar, A. (2015). Providing 

good and comfortable care by building a bond of trust’: Nurses views regarding their role 

in patients' perception of safety in the intensive care unit. Journal of Clinical Nursing. 

24(21-22), 3233-3244. doi: 10.1111/jocn.12995 

Land  

Databas 

Nederländerna 

Psycinfo 

Syfte Beskriva och förstå intensivvårds (IVA) sjuksköterskors synpunkt angående deras roll i patientens 

upplevelse av trygghet 

Metod:  

Design 

Grounded theory 

Kvalitative studie 

Urval Registrerade sjuksköterskor som arbetat på IVA inkluderades.  

Datainsamling Djupgående intervju med öppna frågor.  

Dataanalys Iterativ process användes för att identifiera tema och att jämföra dessa teman med varandra. 

Teman sorterades in som kategorier och underkategorier. Dataanalysen skedde med hjälp av 

NVivo v. 10.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Sjuksköterskan strävar efter att kunna ge patienter en god och säker vård. Sjuksköterskorna 

strävade efter att ge god vård och få patienterna att känna sig bekväma. Genom att bygga ett en 

relation till patienten gjort av tillit kan patienten känna sig trygg på intensivvårdsavdelningen. 

Tilliten skapades genom att sjuksköterskorna gav tydliga förklaringar och information och 

kommunicerade och skapade en relation med närstående/familj till patienten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5 

 

 

 

Referens Brooksby, A., Mclnerny, J., Taylor, A. & Walker, J. (1998). Patient perceptions of hospital care: 

building confidence, faith and trust. Journal of Nursing Management, 6(4), 193-200. doi: 

10.1046/j.1365-2834.1998.00079.x 

Land  

Databas 

United Kingdom 

Cinahl 

Syfte Förstå hur patienter utvärderar och förstår sin upplevelse av sjukhusvård 

Metod:  

Design 

Narrativa intervjuer 

Kvalitativ 

Urval Urvalet inkluderade en mix av ålder, kön och anledning till sjukhusvistelse 

Datainsamling Narrativa Intervjuer 

Dataanalys Grounded Theory användes för att analysera data. Dataanalysen inleddes med att alla intervjuer 

blev transkriberade. Forskarna efter kategorier som kodades.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats För att utveckla tillit, förtroende och tro så behövs mer uppmärksamhet riktas åt att förstå hur 

patienten upplever sin vård. Genom att involvera sig i patientens upplevelse av vården kan man 

träna och ge kunskap till vårdpersonalen om hur man kan få patienten att känna tillit till 

vårdpersonalen och förbättra vårdvistelsen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 6 

 

 

 

Referens Eriksson, I. & Nilsson, K. (2008). Preconditions for establishing a trusting relationship during 

health counselling—an interview study. Journal of Clinical Nursing, 17(8), 2352-2359. 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02265.x  

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Studien syftade till att undersöka under vilka villkor som behövs för att bilda en tillits främjande 

förhållande mellan sjuksköterskan och patienten under ett hälsosamtal med patient med hypertoni 

Metod:  

Design 

Semistrukturerade intervjuer 

Kvalitativ studie 

Urval Distrikt sjuksköterskor från 3 olika distrikt i Västsverige.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Qualitative content analysis användes för att analysera data. Data transkriberades och den 

underliggande meningen undersöktes. Meningsenheter identifierades som sedan bildade två 

teman.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Sjuksköterskor är instrumentella i bildningen av en tillitsfull relation till patienten, tillit är en 

viktig del i mötet mellan patient och sjuksköterska. För att skapa en så bra relation så möjligt bör 

sjuksköterskan reflektera över mötet och vad som kan förbättras för att öka tilliten i relationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 7 

 

 

 

Referens Eriksson, U. & Svedlund, M. (2007). Struggling for confirmation – patients’ experiences of 

dissatisfaction with hospital care. Journal of Clinical Nursing, 16(3), 438-446. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2005.01544.x  

Land  

Databas 

Sweden 

Cinahl 

Syfte Belysa patienters upplevelse av missnöje efter sjukvård 

Metod:  

Design 

Narrative intervju 

Kvalitativ studie 

Urval Inklusionskriterier: Deltagarna i studien hade fått vård på en sjukhusavdelning. Patienter som fått 

vård på en psykiatrisk avdelning exkluderades 

Datainsamling Narrativ intervju med öppna frågor 

Dataanalys Qualitative content analysis användes för att analysera data. Analysen inleddes med genomläsning 

av data. Sedan så delades data upp i olika matningsenheter, dessa meningsenheter undersöktes 

efter underliggande mening. Ifrån detta så bildades teman.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Missnöje med vården kan leda till att patienten tappar tillit till sjuksköterskan. Genom att 

sjuksköterskan visar kompetens i kommunikation samt bekräftelse till patienten ger en känsla av 

att bli sedd och förstådd. Erfarenheter från patienter av att inte bli värderad som individ utan mer 

känslan som objekt. Genom att notera, lyssna och bekräfta patienten ökar tilliten till 

sjuksköterskan och upplevelsen av god vård.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

 

Referens Hall, J. & Nayar, S. (2014). Building trust to work with children after a severe traumatic accident. 

Contemporary Nurse: A journal for the Australian Nursing profession, 46(2) 161-169. doi: 

10.5172/conu.2014.46.2.161  

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka hur sjuksköterskor på barnavdelning arbetar med barn och familj för att bilda tillit 

Metod:  

Design 

Grounded Theory 

Kvalitativ design 

Urval Registrerade sjuksköterskor som arbetade i på akutavdelning 

Datainsamling Intervju med öppna frågor 

Dataanalys Grounded Theory användes för att analysera data. Dataanalys inleddes med muntlig transkribering 

av data. Koder kategorier och teman bildades.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Att utveckla tillit är viktigt för en framgångsrik rehabilitation av patienten. Familjens kunskap och 

egenskaper och deras lärande baseras på den tillit de har till akutvårdspersonalen och den 

ansvarande sjuksköterskan för patienten. Genom att skapa en social relation med patienten och 

dess familj så ökade tilliten till sjuksköterskan. Tillit är något som kan övas i många situationer 

och framförallt i omvårdnadsarbetet kring patienten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

 

Referens Hupcey, J, E. & Miller, J. (2005). Community dwelling adults' perception of interpersonal trust vs. 

trust in health care providers. Journal of clinical nursing 15(9), 1132-1139. doi: 

/10.1111/j.1365-2702.2006.01386.x 

Land  

Databas 

United States of America 

Cinahl 

Syfte Att undersöka vad vuxna människors definition av interpersonal tillit samt tillit till vårdpersonal, 

beskriva de attribut som tillit har och hur tillit kan minska 

Metod:  

Design 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor 

Beskrivande kvalitativ forsknings design  

Urval Community dwelling adults, valts från olika organisationer. Haft kontakt med vårdpersonal 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor 

Dataanalys Tematiserad analys användes för att tolka data, Författarna granskade texten individuellt och 

gemensamt. Kategorier bildades.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Tillit är objektivt hos alla individer och uppfattas olika. Patientens känsla av tillit skiljer sig från 

tillit till vårdpersonal och är väldigt individuellt. Tilliten till vårdpersonal är skör och 

sjuksköterskan måste kontinuerligt arbeta för att utveckla patientens tillit. När tilliten brister kan 

det leda till att patienten ej vill samarbeta eller ej vill genomgå behandling, när tilliten har gått 

förlorad kan det vara svårt att återuppbygga den och många gånger blir tilliten aldrig lika hög. 

  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Trojan, L. & Yonge, O. (1993). Developing trusting, caring relationships: home care nurses and 

elderly clients. Journal of Advanced Nursing, 8(12), 1903-1910. doi: 10.1046/j.1365-

2648.1993.18121903.x 

Land  

Databas 

Canada 

Pubmed 

Syfte Undersöka vilka processer som utvecklar tilliten i förhållandet mellan sjuksköterskan och äldre 

patienter 

Metod:  

Design 

Grounded theory 

Kvalitativ studie 

Urval Bekvämlighetsurval, Sjuksköterskor som hade minimum 5 års erfarenhet och var 30 eller äldre. 

Klienterna skulle vara minst 60 år. Gemensamt var att de var krav på att informanterna kunde tala 

engelska, ej kognitivt nedsatta.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer.  

Dataanalys Analysen skedde genom gruppering av olika teman och på så sätt komma till kärnan av resultatet.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studien identifierade hur tillit bildas och vilken vård som behövs från sjuksköterskan för att 

förbättra tilliten hos patienten. Olika faser i tillit som Negotiate, helping, trusting, caring 

relationship, connecting var förebyggande för att skapa en högre känsla av tillit hos patienten. Ofta 

är patienten tvingad att lita på sjuksköterskans kompetens och personlighet. Genom att förbättra 

relationen mellan sjuksköterska och patient ökar därmed känslan av tillit. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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