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Att arbeta som mentalskötare 
- Upplevelser och erfarenheter inom mentalskötaryrket 

Sara Baban och Cecilia Lantz 

Psykiska hälsoproblem är vanliga bland mentalskötare. Många 
upplever stress i arbetet och risken för utbrändhet är intensifierad för 
mentalskötare. Detta beror exempelvis på de psykiska påfrestningar 
som mentalskötare upplever inom arbetet. Studiens syfte var att få 
information om mentalskötarens erfarenheter av arbetet med individer 
med psykisk ohälsa, samt att få kunskap om hur mentalskötare 
hanterar eventuella psykiska påfrestningar inom arbetet. Detta är 
viktigt att undersöka då den psykiska ohälsan bland mentalskötare är 
stor. Tio arbetande mentalskötare intervjuades och de 
semistrukturerade intervjuerna transkriberades och analyserades med 
en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet påvisar att mentalskötaryrket 
innefattar krävande arbetsrutiner som kan vara psykiskt påfrestande. 
Påfrestningarna hanteras olika. Exempelvis erfarenhet och socialt stöd 
främjar stresshantering. Mentalskötaryrket anses annars vara mycket 
lärorikt, personlighetsutvecklande och meningsfullt. Det positiva i 
deras arbetssituation väger ofta upp det negativa, då de upplever att 
deras arbete utgör en positiv skillnad för patienterna. Resultatet kan 
vara grundläggande för förebyggande hälsoarbete inom yrkesgruppen. 

Keywords: mental health workers, stress, experiences 

Att arbeta med personer med psykisk ohälsa kan upplevas som psykiskt påfrestande på många 
olika sätt. Detta beror på att personalen inom mentalhälsovården hela tiden utsätts för sina 
klienters berättelser om nöd och trauma. Personalens samverkan med patienterna kan också 
skapa negativa psykologiska utfall hos mentalskötaren i vissa situationer (Somoray, 
Shakespeare-Finch & Armstrong, 2017). Katelaar, Nieuwenhuijsen, Gärtner, Bioler, Smeets 
och Sluiter (2013) skriver om att psykiska påfrestningar som kan leda till psykiska 
hälsoproblem är mycket vanliga hos mentalskötare jämfört med annan vårdpersonal. Psykisk 
ohälsa är ett väldigt brett begrepp som innefattar både mindre mentala problem och mer 
svårartade symtom som utgör kriterier för en psykisk sjukdom. En annan tidigare studie har 
även pekat på att vårdpersonal inom psykiatrin, som till exempel mentalskötare, har en högre 
frekvens av självmord, samt löper en högre risk för att fastna i missbruk och drabbas av 
psykiska sjukdomar, än personal som arbetar inom någon annan sjukvårdsenhet (Fleury, 
Grenier & Bamvita, 2017). 
   De psykiska påfrestningar som mentalskötaryrket innebär är exempelvis brist på 
administrativt stöd och resurser, samt att det är svårt att hantera de oroliga patienter som 
arbetet innebär (Fleury, et al. 2017). I samband med avsaknad av resurser på arbetsplatsen 
försvåras också mentalskötarnas arbetsuppgifter. Det finns ofta brist på behandling på grund 
av dålig ekonomi, vilket gör det svårt att anpassa behandlingen till varje patients enskilda 
behov (Iseselo & Seme Ambikile, 2017). En annan faktor som är psykiskt påfrestande för 
mentalskötarna är att miljön som de arbetar i är känslomässigt krävande i och med all kontakt 
med patient, familj och anhöriga, samt alla andra vårdenheter som brukar vara inblandade i 
patientfallen. Mentalskötaryrket innebär ofta även en omfattande arbetsbelastning, täta 
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arbetspass och långa nattskift (Rössler, 2012). 
   En annan viktig beståndsdel i mentalskötarnas psykiska påfrestningar på arbetsplatsen är 
stress. En studie visar att personal inom psykiatrin, däribland mentalskötare, är särskilt 
drabbade av stressiga situationer jämfört med vårdpersonal som arbetar inom andra områden 
(Fleury, et al, 2017). Stress kan definieras som obehag, smärta och en obekväm känsla som 
uppstår från emotionella, sociala eller fysiska källor och framkallar ett behov av att slappna 
av, behandlas eller få vistas i en lugnare omgivning eller situation (Ward, 2011). Att hantera 
patienter som utgör fysiska hot mot sig själva och personalen och är självmordsbenägna är 
den mest stressande aspekten av att arbeta som mentalskötare (Ward, 2011). Rössler (2012) 
har forskat fram att många mentalskötare som till exempel har hittat en patient som har tagit 
livet av sig rapporterar om traumatiska stressproblem efteråt. Sådana problem tenderar att 
främst drabba mentalskötare i början av deras karriär, då de inte har lika mycket erfarenhet av 
yrket. Hans studieresultat visade även att fler anledningar till stress hos personalen kan till 
exempel vara brist på positiv feedback, låg lön och en dålig arbetsmiljö. 
   Fysiska eller verbala övergrepp hos patienter gentemot personal inkluderar ilska, stress, 
rädsla, jobbmissnöje och minskade känslor av säkerhet hos mentalskötarna. Som ett resultat 
av dessa övergrepp kan mentalskötare uppleva symtom på posttraumatisk stress och 
undertryckt immunförsvar (Irvine, Billow, Eberhage, Seeley, McMahon & Bourgeois, 2014). 
Om man är stressad under en lång period är risken stor att man blir utbränd. Tittar man på en 
studie om utbrändhet, ser man att risken för utbrändhet är förhöjd hos personal som arbetar 
inom den psykiatriska sektorn där mentalskötarna ingår (Rössler, 2012).  
   Nedsatt psykisk hälsa kan få allvarliga negativa effekter, inte bara för mentalskötarna själva 
utan även för deras patienter. Depression hos mentalskötare är förknippat med 
medicineringsfel och lägre självrapporterad vårdkvalitet hos patienterna (Katelaar, et al. 
2013). Förutom att psykiska problem hos mentalskötarna påverkar dem själva och patienterna 
negativt har de även en ogynnsam effekt på samhället. Om mentalskötarnas psykiska ohälsa 
blir så pass påtagande att de måste sjukskrivas blir det inte bara finansiella kostnader för 
individerna, utan även sociala och ekonomiska kostnader för samhället (Lamb & Nicola, 
2015). 
   Det finns olika sätt för mentalskötarna att hantera de psykiska påfrestningarna som uppstår i 
samband med deras yrke. Vissa har förmågan att använda sig av humor, andra nyttjar bra 
kommunikation, stödjande relationer och den personliga användningen av terapeutiska 
färdigheter. Allt detta har en stor betydelse för en framgångsrik motståndskraft (Lamb & 
Nicola, 2015).  
   Trots att det är påfrestande att arbeta med människor som mår dåligt har en studie visat på 
att bra socialt stöd leder till att personen orkar arbeta vidare med dessa individer (Collins & 
Lond, 2003). Socialt stöd ses som en av de viktigaste saker som en person behöver för att 
kunna hantera svåra situationer. Detta stöd kan komma från kollegor men det är även viktigt 
att mentalskötaren har stabila personliga relationer utanför arbetsplatsen (Lamb & Nicola, 
2015). För att orka med att jobba med drabbade individer är det väsentligt för mentalskötarna 
att njuta av livet i övrigt, eftersom risken för utbrändhet och trötthet i arbetet ökar om 
personalen själv har varit med om traumatiska händelser (Collins & Lond, 2003). 
Mentalskötare som har arbetat under en längre period upplever att deras psykiska 
hälsotillstånd påverkas mindre och mindre av arbetssituationen, ju längre tiden går. Detta tros 
bero på att personer mognar genom erfarenheter och därmed lär sig strategier för att hantera 
de skadliga effekterna som kan leda till exempelvis utbrändhet (Somoray, et al. 2017). Det är 
även viktigt för mentalskötarnas välmående att de har tillgång till rådgivningstjänster på 
arbetsplatsen, i form av till exempel handledning, för att kunna ta itu med de tuffa uppdrag 
som arbetet innebär (Collins & Lond, 2003).  
   Porter (2013) har ett studieresultat som visar att det är viktigt att förebygga olika situationer 
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som kan påverka mentalskötarens arbetssituation negativt. Det kan exempelvis handla om 
patienter som vill skada sig, eller i värsta fall begå självmord. Vidare påvisar han studie att 
sådana situationer kan förhindras genom att studera patienten i ett tidigt stadie och utesluta 
sådana risker, samt förhindra eventuella försök till självskada eller självmord. Hans resultat 
visar att det är mycket väsentligt att utbildning och behandling finns tillhands för personalen 
för att de ska kunna hjälpa patienten på bästa sätt och hantera situationer som kan uppkomma 
i arbetet. Dessa utbildningar kan leda till minskad traumatisering hos mentalskötarna i 
samband med incidenter som kan uppstå med patienterna. Studien visar att traumatisering är 
något som är vanligt förekommande hos mentalskötare på grund av att de arbetar med 
patienter som mår psykiskt dåligt. Det är viktigt att mentalskötare som har traumatiserats 
upptäcks och behandlas i ett tidigt skede eftersom att mentalskötaren då kan återgå till sitt 
arbete tidigare och inte blir så påverkad att personen inte längre kan arbeta kvar.  
   För att minimera riskerna för att hemskheter som gör att mentalskötarna skulle må så dåligt 
att de inte längre kan arbeta kvar ska ske på arbetspasset är det viktigt att behandla patienterna 
som människor med egna tankar och känslor (Sercu & Bracke, 2016). En viktig riktlinje inom 
vården för psykisk hälsa är att värna om det mänskliga värdet och skydda patienternas frihet 
att välja, något som också kan ge möjlighet för mentalskötarna att växa och utvecklas (Ådnøy 
Eriksen, Arman, Davidson, Sundfør & Karlsson, 2013). För att mentalskötare ska kunna 
utvecklas och trivas med yrket är det viktigt att de känner sig behövda på arbetsplatsen. 
Människor med en hög grad av samhörighet på arbetsplatsen känner sig värdefulla, stöttade 
och viktiga för deras organisation (Somoray, et al, 2017). 
   I samband med psykisk ohälsa måste mentalskötare överväga sociala, yrkesmässiga, 
biologiska och fysiska problem hos patienterna för att tillhandahålla holistisk vård. 
Mentalskötares kontakt med patienter kan även spela stor roll för att förbättra patienternas 
fysiska hälsa (Ganiah, Hussami & Alhadidi, 2017). Detta beror på att den fysiska hälsan och 
den psykiska hälsan samverkar och har stor påverkan på varandra. Då det inte är alla gånger 
som patienterna vill eller förmår att ta kontakt med en personal är det extra viktigt att som 
vårdpersonal visa sin närvaro och göra det tydligt att man finns där ifall de skulle behöva 
hjälp eller stöd. Ett bra sätt att hantera arbetet för mentalskötare är att ha förståelse för 
patienterna och deras funktionshinder (Fagerjord Lorem & Hem, 2012). För att kunna sköta 
sitt jobb på bästa sätt är det viktigt att mentalskötarna är motiverade och känner ett 
engagemang i arbetet. En viktig motivationsfaktor för en mentalskötare är känslan och 
erfarenheten av att göra något som i slutändan är meningsfullt trots de ofta svåra situationerna 
på arbetsplatsen (Ådnøy Eriksen, et al. 2013). 
   För att utvecklas som mentalskötare är det viktigt med analysering av arbetet, som att 
exempelvis vara öppen för nya idéer och vara villig att reflektera och ompröva åsikter från 
omgivningen (Ådnøy Eriksen, Dahl, Karlsson & Arman, 2014). Det är även viktigt för 
mentalskötaren att värna om den egna mentala hälsan, vilket görs bäst genom en positiv 
hälsostil samt sökandet efter positiva relationer med människor både inom och utanför jobbet 
(Jarman, Hancock & Newton Scalan, 2016). Det hjälper att titta på det positiva i motsats till 
det negativa och finna glädje i små prestationer och små framgångar i patienternas 
återhämtning (Ward, 2011). Fysisk aktivitet är ett sätt att se till att man mår bra. Genom olika 
träningsprogram kan mentalskötarna lära sig självhantering, stöd och samordning i arbetet 
(Baker, Harris & Battersby, 2014). Ett annat sätt att hantera situationen på jobbet och se till att 
må bra på är genom självreflektion och att prata med kollegor, söka efter nya perspektiv och 
hela tiden utvärdera den egna känslomässiga belastningen inom arbetet, där det är viktigt att 
vara medveten om sin egen hälsa (Ådnøy Eriksen, et al. 2013). 
   Mentalskötare upplever ofta en unik hängivenhet till sina roller som hälsopersonal och får 
en enorm tillfredsställelse inom arbetet genom att interagera med patienterna (Ward, 2011). 
Trivsel på arbetet är viktigt för att kunna klara av yrkesrollen mentalskötare. Arbetsnöjdhet 
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definieras som en övergripande bedömning av positiva känslor som en arbetare har till sitt 
jobb. Med tanke på att de arbetade timmarna utgör en väsentlig del av det dagliga livet för de 
flesta, är arbetsnöjdhet en viktig faktor för livskvaliteten hos arbetaren (Fleury, et al, 2017). 
Mentalskötarens patienthantering kan ses som direkt relaterad till det terapeutiska förhållandet 
och möjligheten att finnas där för andra. Trots att många mentalskötare har upplevt att deras 
arbetsmiljö ofta består av kaos och oordning, anser de ändå att deras roll som mentalskötare 
bidrar till att patienternas mående förbättras (Ward, 2011).  
   Det finns många studier om psykiatrisk vård där man studerar hur man på bästa sätt ska 
erbjuda hjälp till mentalskötare och till patienter. Trots det stora antalet studier behövs det 
fortfarande mer kunskap inom området. Mycket lite forskning har gjorts om hälso- och 
sjukvårdspersonalens psykiska upplevelser i akuta mentalhälsofaciliteter, vilket inkluderar 
mentalskötares upplevelser om deras arbetssituation (Ward, 2011). Det är viktigt att vidare 
studera mentalskötarens upplevelser och mående i samband med deras arbetssituation, 
eftersom att stressen och utbrändheten bland denna yrkesgrupp är stor jämfört med andra 
vårdyrken. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på mentalskötares erfarenheter av att arbeta med 
individer med psykisk ohälsa och att få kunskap om hur mentalskötare hanterar eventuella 
psykiska påfrestningar i samband med yrket. Detta kommer öppna upp för möjligheten för 
mentalskötare och olika arbetsplatser där personalen har hand om individer med psykisk 
ohälsa att kunna förebygga dessa problem, eller i alla fall få en större förståelse för dem. 
Förhoppningen är att informationen som tas fram kan gynna strukturer inom organisationer 
som till exempel vårdanläggningar. Resultatet kommer att tas fram med hjälp av en kvalitativ 
metod, då en djupare förståelse för ämnet eftersträvas. Följande frågeställningar kommer att 
belysas: Vad har mentalskötarna på den allmänpsykiatriska avdelningen på ett sjukhus i 
Mellansverige för upplevelser och erfarenheter av sin yrkesroll? Vilka eventuella psykiska 
påfrestningar innebär yrket och hur hanteras dessa? 

Metod 

Deltagare 

Tio respondenter deltog i undersökningen och dessa valdes ut genom ett målinriktat urval som 
baserades på yrkesgruppen mentalskötare. Ett målinriktat urval innebär att forskaren 
strategiskt väljer ut deltagare så att urvalet blir relevant till forskningsfrågorna (Bryman, 
2011). Urvalet bestod av både män och kvinnor som arbetade under dagtid, kvällstid eller 
nattetid. Urvalet begränsades genom att endast en arbetsplats med mentalskötare undersöktes. 
Studien hade ett bortfall på två personer, varav en var sjukskriven och inte kunde delta och en 
annan inte hade tid. Personliga kontakter ledde till att respondenter som arbetade på den 
allmänpsykiatriska avdelningen på ett svenskt sjukhus kunde kontaktas. Respondenterna 
arbetade i olika skift, vilket innebar att några jobbade natt, vissa kvällstid och andra dagtid. 
Två av deltagarna var män och åtta var kvinnor i åldrarna mellan 28 och 54 år (M = 41.5, SD 
= 7.3). Respondenterna hade arbetat som mentalskötare mellan sex och 35 år och hade alla en 
mentalskötarutbildning i grunden.  

Material 
 
Semistrukturerade intervjuer användes i undersökningen. Intervjuguiden i tabell 1 nedan 
följdes under datainsamlingen. Innan intervjuerna påbörjades ställdes även tre 
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bakgrundsfrågor där information om respondenternas ålder, utbildning och anställningstid 
som mentalskötare efterfrågades. Följdfrågorna ställdes endast under de intervjuer där 
respondenterna själva inte hade besvarat följdfrågan i samband med svaret på huvudfrågan. 
Under intervjuerna användes en mobiltelefon för inspelning, ett anteckningsblock och en 
penna. Respondenterna fick en varsin chokladask efter respektive intervju, som tack för att de 
valde att delta i studien. Studiens tidigare forskning bestod av vetenskapliga artiklar och 
PsycInfo och PubMed var de två databaser som användes för att få fram informationen. Några 
av sökorden som användes var Mental Health Workers, Mental Health Nursing, Mental 
Health Carrier och People Who Work With Mental Illness. 
 
Tabell 1. 
Intervjuguide: Huvudfrågor och följdfrågor. 
 
Huvudfråga Följdfrågor 
Kan du berätta om dina erfarenheter från att 
arbeta som mentalskötare? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 
 
Kan du berätta om något som är jobbigt? 
 
Kan du berätta om något som är kul? 

Vilka är de psykiska påfrestningarna med att 
arbeta som mentalskötare? 

Hur hanterar du dessa påfrestningar? 
 
Är det något du skulle vilja förändra för att 
minska påfrestningarna, i så fall vad? 
 
Finns det någonting som ni gör under 
arbetstid för att motverka dessa 
påfrestningar? 

Hur tycker du att du har utvecklats som 
person genom att arbeta som mentalskötare? 

 

Finns det någonting mer som du vill berätta 
om? 

 

 
 
Procedur 
 
Chefen på den allmänpsykiatriska avdelningen på ett sjukhus i Mellansverige kontaktades 
genom ett telefonsamtal. Hon hjälpte till med att fråga personerna på avdelningen om de 
kunde tänka sig att ställa upp i en undersökning och förklarade lite vad studien skulle handla 
om, innan ett missivbrev skickades ut. Många av de anställda på avdelningen uttryckte att de 
var villiga att ställa upp i undersökningen och missivbrevet skickades ut till samtliga 
mentalskötare på avdelningen via epost.  
   I missivbrevet lades stor vikt på de etiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna fick 
information om undersökningens syfte, att deras medverkan var frivillig och att de när som 
helst under studiens gång hade rätt att avbryta sin medverkan. Informationen om deltagarna i 
undersökningen behandlades med största möjliga konfidentialitet, genom att deras 
personuppgifter förvarades så att inga obehöriga kunde ta del av dem. Deltagarnas fick också 
veta att deras personuppgifter och den informationen som de gav ut inte skulle användas till 
någonting annat än själva undersökningen. Respondenterna lovades även att de skulle få ta del 
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av undersökningens resultat om de så önskade. 
   Innan undersökningens första intervju hölls testades intervjuguiden på en individ utanför studien för 
att forskarna skulle kunna upptäcka eventuella störningar innan datainsamlingen började (Trost, 2010). 
Inga problem uppenbarade sig under testintervjun och därför kom den ursprungliga intervjuguiden att 
bli mallen för datainsamlingen och därmed grunden för analysen. (flyttad från diskussion) När 
responsen kom från de deltagare som var villiga att delta i studien bestämdes tid och plats för 
intervjuerna. Intervjupersonerna fick själva bestämma vart de kände sig bekväma med att 
genomföra intervjun. Åtta av respondenterna intervjuades på avdelningen på sjukhuset, en 
valde att intervjuas i sitt eget hem och en annan ville bli intervjuad på personens andra 
arbetsplats. Miljön blev alltså anpassad för att respondenterna skulle känna sig så trygga som 
möjligt under intervjuerna.  
   Intervjuerna tog mellan 35 och 45 minuter. Alla utom tre intervjuer tog över 40 minuter. 
Samma person intervjuade samtliga respondenter och alla utom en person gick med på att 
spelas in. Under denna respondents intervju antecknades de svaren som var relevanta utifrån 
frågorna i intervjuguiden ner på ett anteckningsblock. Efter intervjun skrevs anteckningarna 
direkt in i datorn i en mer utförlig och sammanhängande text, medan intervjuaren fortfarande 
kunde minnas allt som hade sagts. Under de intervjuerna där respondenterna var villiga att 
spelas in fördes inga ytterligare anteckningar. När intervjuerna var färdiga transkriberades allt 
material som hade samlats in genom ljudinspelning. 
 
Databearbetning 
 
Syftet med transkriberingen var att uppnå en bättre struktur när samtalen formas om till text, 
så att de lämpar sig bättre för en analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjumaterialet 
transkriberades i sin helhet där pauser, suckar eller diverse andra detaljer som inte kunde 
uppfattas som tal utlämnades. Transkriberingen var inte fullt ut verbatim utan vissa meningar 
formulerades om till ett mer korrekt språk och till bättre meningsuppbyggnad. 
Transkriberingarna gjordes utav den forskaren som inte själv genomförde intervjuerna och 
blev från fyra till sex A4 sidor. Anledningen till att den transkriberade texten blev så kort 
beror på att information som respondenterna uppgav men som inte var relevant till 
undersökningen sorterades bort. Ett exempel på en sådan situation var när en av 
respondenterna började prata mycket om sin familjesituation. Intervjuarens frågor uteslöts 
också i och med transkriberingen.  Den transkriberade texten samt utskriften på intervjun som 
antecknades ner på papper kom sedan att ligga till grund för vidare bearbetning, samt analys. 
Den analysmetod som användes i denna studie var kvalitativ innehållsanalys baserat på 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Analysmetoden anpassades för att passa studiens 
omfattning och innehåll. Analysproceduren presenteras i tabell 2.  
  
Tabell 2. 
Analysprocedur 
 
Steg Handling 
Bli bekant med materialet Båda forskarna läste igenom texterna från 

varje utskriven intervju två gånger var. 
Forskarna skrev upp specifika delar som de 
ansåg vara viktiga och jämförde sedan och 
diskuterade med varandra. 

Meningsbärande enheter Texten delades upp i meningsbärande 
enheter vars innehåll hade betydelse för 
undersökningens syfte och frågeställning. 
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Kondensering De meningsbärande enheterna 
komprimerades för att förkorta texten men 
samtidigt hålla kvar det centrala i innehållet.  

Kategorisering Efter kondenseringen tydliggjordes olika 
kategorier i materialet. Dessa kategorier blev 
resultatets underteman. 

Tematisering Innehållet i undertemana tolkades och flera 
utav dem hörde ihop med varandra på olika 
sätt. Därför blev de indelade i fem olika 
huvudteman. 

 
 
I ursprungsmetoden innehållsanalys sker även en kodning av materialet. Detta steg blev inte 
nödvändigt och det steget i analysprocessen hoppades över på grund av att de relevanta 
temana återfanns tidigt i analysen. Analysen av materialet har utförts med största noggrannhet 
och resultatet har kontinuerligt jämförts med ursprungsdata under processens gång. Detta 
gjordes för att hela tiden hålla resultatet relevant för syftet och för att främja undersökningens 
reliabilitet. En sammanfattning av resultatet skickades ut till två av respondenterna för att 
kunna testa validiteten med hjälp av deltagarnas instämmande (Langemar, 2008). De två 
respondenterna ansåg att deras åsikter och berättelser var korrekt tolkade, vilket var positivt 
för studiens validitet. De tyckte även att de teman som framkom under analysen var relevanta 
i samband med deras upplevelser och erfarenheter.  

Resultat 
 

Analysen från intervjuerna gav fem teman och 11 underteman. Följande fem huvudteman togs 
fram: Rutiner som mentalskötare, psykiska påfrestningar på arbetsplatsen, hantering av 
psykiska påfrestningar på arbetsplatsen, positiva upplevelser och personlig utveckling.  
 
Rutiner som mentalskötare 
 
Arbetet som mentalskötare innefattade olika rutiner under ett arbetspass. Arbetsdagarna kunde 
se väldigt olika ut beroende på patienternas behov vid det särskilda arbetstillfället. Rutinerna 
kunde också påverka mentalskötarens upplevelser på arbetsplatsen, då till exempel 
underbemanning eller brist på resurser ledde till en ökad arbetsbörda för dem. 
 

Generella rutiner. Inom arbetet som mentalskötare fanns det en del arbetsuppgifter som 
gällde oavsett vilken tid på dygnet som man jobbar. Ett exempel på en återkommande 
händelse under varje arbetstillfälle var rapport av händelser och patienter, vilket skedde i 
början av varje arbetspass. Under rapporten fick personalen information om varje patient som 
låg inne på avdelningen. Informationen innehöll bakgrunden till patientens inläggning, 
eventuell diagnos och hur deras hälsotillstånd var vid just det tillfället. Rapporten sågs som en 
viktig rutin då mentalskötarnas arbete underlättades av informationen som gavs. Efter 
rapporten gick personalen runt till alla rum och hälsade på varje person som befann sig på 
avdelningen. På det sättet kunde mentalskötarna stämma av läget och de uppfattade snabbt om 
det var någon som skulle komma att behöva extra hjälp under just det arbetstillfället. 
Mentalskötarna var alltid dem som tog emot nya patienter som kom in på avdelningen. Vid 
inläggning på avdelningen visiterades alltid patienterna, personalen visade dem runt och gav 
dem en sovplats. 
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Rutiner för dagpersonal. Rutinerna skiljde sig åt beroende på om personalen arbetade på 
dagtid, kvällstid eller under natten. Under dagtidspassen var det handledning för personalen 
där de diskuterade olika patienter och tog upp relevanta saker för både personalen och 
patienterna. Handledningen hjälpte personalen med hanteringen av negativa upplevelser på 
arbetsplatsen. De viktigaste rutinerna under dagpassen var att se till att patienterna kom upp 
ordentligt, åt sina måltider och att de aktiverades. Mentalskötarna hade även bestämda samtal 
med personerna som var inlagda på avdelningen där de pratade om hur patienternas mående 
kunde förbättras. Under dagtidspassen ingick även fysisk aktivitet, vilket var exempelvis en 
promenad eller att träna i gymmet. Patienternas behandlingar var ytterligare ett moment som 
skedde under dagtid. Personalen följde med patienterna till behandlingarna och ansvarade 
även för att behandlingarna genomfördes. Dagtidspersonalen ansvarade också för att servera 
frukost och lunch till patienterna. De städade även undan efter måltiderna och såg till att köket 
var rent. 
 

Rutiner för kvälls- och nattpersonal. Kvällsrutinerna såg lite annorlunda ut än 
dagsrutinerna, med tanke på att patienterna inte behövde aktiveras lika mycket som under 
dagtid. Samtalen med patienterna blev mer spontana under kvällstid, då samtalen inte var 
strukturerade eller bestämda i förhand. Under kvällen serverade personalen middag och 
städade upp efter middagen. Rutinerna under natten innefattade också spontana samtal och att 
få patienterna att gå och lägga sig. Under nattpassen var det inte lika många mentalskötare 
som arbetade samtidigt och vissa nätter kunde bli väldigt stressande för de som arbetade 
eftersom att det kunde vara svårt att hinna med allt som behövdes göras. Det var bara två 
mentalskötare som arbetade och de hade tillsammans ansvar för ungefär 18 patienter. 
Nattpersonalen hade även hand om fikat på morgonen och serverade bland annat kaffe till 
patienterna. De förberedde även frukosten så att dagpersonalen inte behövde göra det när dem 
kom på morgonen. 
 
 
Tabell 3. 
Tema, underteman och citat som grundar sig i intervjupersonernas erfarenheter och 
upplevelser av att arbeta som mentalskötare. 
 
Tema Underteman Citat 
Rutiner som mentalskötare Generella rutiner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutiner för dagpersonal 
 
 
 
 
 

Respondent 10: ”Rapporten är 
en viktig rutin och att vi vid 
varje pass får information om 
de patienter som är inlagda på 
avdelningen. Det hjälper oss 
att förstå vilka patienter vi har 
att göra med under den dagen 
och det gör så att vi kan 
hjälpa dem på bästa sätt.” 
 
 
Respondent 2: ”Varje dag har 
jag ett antal patienter som jag 
ska samtala med under mitt 
pass. Om någon av de 
personerna behöver hjälp med 
att till exempel fylla i någon 
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Rutiner för kvälls- och 
nattpersonal 

blankett eller bara sköta de 
dagliga rutinerna, finns jag 
som hjälp för patienterna.” 
 
 
Respondent 
4: ”Nattpersonalens viktigaste 
uppgift är att ser till att skapa 
en lugn miljö för patienterna 
inför natten, så att de kan 
sova, då en stor del av deras 
tillfrisknad grundar sig i deras 
sömn.” 

 
Psykiska påfrestningar på arbetsplatsen 
 
Att arbeta som mentalskötare innebar psykiska påfrestningar och en tuff arbetsmiljö. 
Respondenterna upplevde de psykiska påfrestningarna som mycket påtagande. 
 

Svåra samtal. Mentalskötarna uppgav att arbetet krävde att svåra samtal togs emot som 
bland annat innefattade tunga berättelser om patienternas liv. I samtalen angav patienterna allt 
ifrån att de ville skada sig själva till att de inte ville leva längre. Dessa samtal upplevdes 
ibland svåra för personalen att hantera. Tidsbrist var en annan faktor som gjorde det svårt att 
ta in alla samtal med patienterna. Om det var många patienter som mådde dåligt och flera 
behövde ha någon att prata med på samma gång så blev det svårt för personalen att hinna 
med. Det blev ont om tid och respondenterna upplevde att det var jobbigt att känna sig 
stressade på grund av att de var underbemannade.  
 

Sårbarhet och stress hos mentalskötarna. Intervjupersonerna upplevde att de kunde bli 
extra sårbara om det gick att koppla patientens situation till deras eget liv. Ett exempel var om 
personalen hade barn i samma ålder som patienten. Det kunde då bli så att personalen såg sitt 
eget barn i patienten och därmed blev väldigt känslosam och berörd. Patienternas 
sinnesstämningar kunde också påverka stämningen på avdelningen avsevärt. Till exempel 
patienter med en emotionellt instabil personlighetsstörning kunde gadda ihop sig flera 
personer mot en mentalskötare, vilket kunde upplevas som väldigt stressande för 
mentalskötaren. 
   Respondenterna tog även upp att aggressivitet hos patienter mot personal var ytterligare en 
jobbig omständighet inom yrket som ledde till stress. Dessa patienter var svårare att hjälpa än 
andra och personalen kände ofta en maktlöshet kring just dessa individer. I och med att 
mentalskötarna vid något tillfälle kunde hitta en patient som hade begått självmord, kunde det 
upplevas som väldigt traumatiskt och blev även det en stor stressor för personalen när detta 
skedde. Flera av intervjupersonerna beskrev att det uppkom bilder i huvudet efter att en har 
bevittnat en sådan traumatisk händelse. 
   Det fanns exempel på patienter som kommit in till avdelningen med psykisk ohälsa på 
grund av att individen var obotligt fysiskt sjuk. Detta upplevdes också som väldigt 
påfrestande för personalen. Det upplevdes som extra jobbigt med de som hade små barn där 
föräldrarna var sjuka och mentalskötaren visste att barnet skulle bli av med en förälder. Det 
var en stressande situation och mentalskötarna kände ofta oro över hur det skulle gå för 
barnen. Fysisk ohälsa brukade ofta vara enklare att relatera till sig själv, vilket gjorde det extra 
jobbigt för personalen att hantera sådana patienter. 
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Tabell 4. 
Tema, underteman och citat som grundar sig i intervjupersonernas erfarenheter och 
upplevelser av att arbeta som mentalskötare. 
 
Tema Underteman Citat 
Psykiska påfrestningar på 
arbetsplatsen 

Svåra samtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sårbarhet och stress hos 
mentalskötarna 

Respondent 3: ”Det svåra 
med jobbet är att man kan bli 
väldigt berörd eller tycka att 
det är tufft att prata ibland 
när man får svåra samtal. Det 
är svårt att hantera de 
personerna som säger att de 
vill ta livet av sig.” 
 
 
Respondent 1: ”Det 
jobbigaste är när patienterna 
utför våldsamma handlingar 
mot personalen för att 
patienterna blir arga på att vi 
som personal har auktoritet 
över dem. Det gör att man 
känner att man behöver se sig 
över axeln varje gång man 
går runt på avdelningen och 
att man aldrig riktigt kan 
slappna av. Det blir en extra 
stress.” 
 
Respondent 10: ”Det 
jobbigaste är när man känner 
sig maktlös gentemot en 
patient. Att man åker hem 
efter ett pass och känner att 
man verkligen har gjort allt 
vad man kan för att hjälpa 
den patienten, men när man 
kommer tillbaka till jobbet 
nästa dag får man veta att 
patienten har självskadat sig 
eller försökt ta livet av sig. 
Det är tufft när man känner 
att man har gjort sitt bästa för 
att hjälpa till, men att det 
ändå inte har varit 
tillräckligt.” 
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Hantering av psykiska påfrestningar på arbetsplatsen 
 
Det fanns olika sätt för mentalskötarna att hantera de psykiska påfrestningar som uppkom i 
samband med arbetet. De ansåg att det var viktigt att ha möjlighet till hantering av problemen 
för att på bästa sätt kunna utföra sitt jobb. 
 

Erfarenheter inom yrket. Personalen ansåg att erfarenhet underlättade de psykiska 
påfrestningarna som arbetet medförde. I början av deras tid på avdelningen brukade de ta med 
mycket av det jobbiga hem. De har lärt sig att inte göra det längre och blev i samband med det 
mer avslappnade och kunniga inom området. Erfarenhet hos mentalskötarna var också något 
som ledde till mindre höga krav på dem själva. 
 

Kommunikation. Det fanns handledning för personalen där de samtalade med en terapeut 
och tog upp olika ämnen. Detta skedde endast under dagtid. Personalen som jobbade under 
natten och kvällen fick också komma och vara med om de ville det, men de gjorde sällan det 
eftersom att de ville vara lediga när de fick möjligheten att vara det. De ansåg att det räckte att 
prata kollegor emellan och lösa de problem som hade uppkommit tillsammans. Om det inte 
skulle ha räckt med att prata med kollegorna när incidenter har inträffat, fanns det möjlighet 
för personalen att få stöd av professionella personer. Respondenterna uppgav att det var 
viktigt med socialt stöd, både inom och utanför arbetsplatsen, för att kunna hantera 
påfrestningarna inom arbetet. Socialt stöd innebar stöttning och omsorg från personer i 
omgivningen i samband med mentalskötarnas kris eller stress. Ytterligare en hantering av 
psykiska påfrestningar för personalen kunde vara att de försökte att ha så roligt som möjligt 
under arbetspassen.  
   
Tabell 5. 
Tema, underteman och citat som grundar sig i intervjupersonernas erfarenheter och 
upplevelser av att arbeta som mentalskötare. 
 
Tema Underteman Citat 
Hantering av psykiska 
påfrestningar på arbetsplatsen 

Erfarenheter inom yrket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation 

Respondent 4: ”Man kan bli 
väldigt berörd av vissa 
patienters öden. När man var 
ny tog man med sig det hem 
på ett annat sätt. Så är det 
inte längre. I början sätter 
man för höga krav på sig 
själv och vill göra alla 
patienter friska. Det är viktigt 
att komma ihåg att det aldrig 
sker fullt ut under tiden som 
de är på avdelningen, så det 
är ett ouppnåeligt krav. Det 
största jobbet för patienternas 
tillfrisknad sker efter att de 
har blivit utskrivna från 
sjukhuset.” 
 
 
Respondent 8: ”Bästa hjälpen 
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är att prata med de andra i 
personalen, när det uppstår 
ett problem, då alla har varit 
med om liknande saker och 
kan hjälpa varandra med 
deras olika erfarenheter.” 

 
Positiva upplevelser 
 
Personalen beskrev mycket positiva upplevelser med att arbeta som mentalskötare. De tyckte 
väldigt mycket om att jobba med människor, vilket i många av fallen var grunden för deras 
val av yrke. 
 
   Patienternas uppskattning. En av de positiva upplevelserna som mentalskötarna upplevde 
med arbetet var när patienterna visade tacksamhet gentemot personalen och uppskattade deras 
närvaro under deras tillfrisknad. Respondenterna uppskattade bekräftelse från patienterna, att 
patienterna visade uppskattning gentemot personalen och var tacksamma för den hjälp de 
hade fått.(flyttat från stycket nedanför) Respondenterna beskrev även att de tycker om att 
arbeta med människor och att mentalskötaryrket då passar väldigt bra. De får den mänskliga 
kontakten som de vill ha i arbetet och känner även att de kan bidra med någonting och hjälpa 
personer som behöver det.  
 
   Patienternas tillfrisknad. Respondenterna ansåg att det bästa med jobbet var när de såg att 
patienterna mådde avsevärt bättre än vad de gjorde när de blev inlagda på avdelningen. Det 
kändes bra för personalen när en patient hade kommit in och mått väldigt dåligt och sedan 
skrivits ut efter en tidsperiod som en helt annan människa.  
   Något annat positivt med att ha arbetat som mentalskötare var att de kände att de arbetade 
nära patienterna. Det kändes inte bara terapeutiskt, utan mentalskötarna ansåg att de kom 
närmre patienterna än till exempel kuratorer eller läkare som sitter i intervju sammanhang. 
Mentalskötarna kände att de fick en mer avslappnad dialog med patienterna. De fick som 
personal vara med och uppleva när patienter kom in till avdelningen näst intill okontaktbara 
och se hur individerna sakta men säkert tillfrisknade. När det sedan var dags för patienterna 
att lämna avdelningen kunde personalen se glädjen i deras ögon igen. Mentalskötarna beskrev 
den resan med patienterna som det mest positiva och roliga med deras jobb. 
 
Tabell 6. 
Tema, underteman och citat som grundar sig i intervjupersonernas erfarenheter och 
upplevelser av att arbeta som mentalskötare. 
 
Tema Underteman Citat 
Positiva upplevelser Patienternas uppskattning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respondent 3: ”Det är extra 
roligt när patienterna mår bra 
och säger tack för att ni finns. 
De visar sin uppskattning och 
här om dagen fick jag höra av 
en patient att personen inte 
skulle ha klarat sig utan oss. 
En annan gång sa en patient 
att tack vare er så har jag 
kommit vidare med mitt liv. 
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Patienternas tillfrisknad 

Det blir som en drivkraft som 
får en att vilja kämpa på 
mer.” 
 
 
Respondent 6: ”När det 
kommer in en patient som 
mår så extremt dåligt att den 
näst intill är okontaktbar, men 
sedan efter några veckors 
behandling och samtal med 
oss, ser man sakta men säkert 
hur patienten vänder och 
börjar må bra igen, och till 
slut kan åka hem till sin 
familj och leva som vanligt 
igen. Den glädjen är 
obeskrivlig och det är det 
som får en att vilja jobba kvar 
och som gör att man känner 
sig glad på jobbet”. 
 

 
Personlig utveckling 

Mentalskötarna beskrev att de har utvecklats som personer genom att arbeta med individer 
som mår psykiskt dåligt. Det har varit en utmaning för dem och detta har lett till förändringar 
i deras tankesätt. De har inte endast utvecklats i deras yrkesroll utan även som enskilda 
individer utanför arbetet. 

   Förståelse. Mentalskötarna upplevde att de i samband med yrket hade blivit mindre 
dömande och utvecklat ett mer öppet sinne och tänkesätt. De hade lärt sig att förstå olika 
individers komplexa problem och att vara mer ödmjuka till att det oftast finns en rimlig 
anledning till varför en individ mår väldigt dåligt. Respondenterna beskrev att de själva har 
blivit bättre individer och fått en annan människosyn genom att ha fått ta del av patienternas 
liv. 

   Kunskap. Mentalskötarnas val av yrke grundade sig i att de ville göra någonting 
meningsfullt och jobba på ett ställe där de kände att de kunde göra skillnad i andra 
människors liv. Det visade sig att jobbet hade varit lärorikt eftersom att de som personal har 
gett mycket, men även fått väldigt mycket tillbaka. De hade lärt sig mer om hur andra 
fungerar och även om hur de själva fungerade som människor. Personalen beskrev att de hade 
lättare att uppskatta det egna livet efter att de började arbeta som mentalskötare. Med hjälp av 
den erfarenhet som de har fått inom jobbet lärde de sig hur de skulle kunna hjälpa andra 
människor och förstå andras problem på ett annat sätt än tidigare. Personalen beskrev även att 
de lättare kunde hantera och lösa olika problem som uppstod på jobbet och i deras vardag. Att 
lösa olika problem var ännu en erfarenhet som de hade fått genom att arbeta som 
mentalskötare eftersom att alla problem inte hade kunnat lösas på samma sätt. De hade i 
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stället fått lära sig att hantera olika saker på olika sätt.  
   Personalen beskrev deras personliga utveckling som att de tidigare kunde se saker i lite mer 
svartvitt, men att de numera hade mindre egna sanningar om vad som är rätt och fel. Med det 
menade de att det inte finns något rätt och fel i till exempel olika människors upplevelser av 
deras mående. Att se till individen och att inte generalisera problemen var ännu en erfarenhet 
som respondenterna har fått från arbetet. Ett problem kunde se olika ut beroende på vem det 
var som hade problemet, vilket även gjorde att hanteringen av det sköttes på olika sätt. 
Mentalskötarna upplevde att de med hjälp av arbetserfarenheten hade fått fler svar på hur 
människor fungerar och märkt hur alla människor är väldigt lika men ändå olika varandra. 
Förståelsen för vad som var viktigt i livet och vad som behövde prioriteras var ytterligare en 
del av personalens personliga utveckling från arbetet. 

Tabell 7. 
Tema, underteman och citat som grundar sig i intervjupersonernas erfarenheter och 
upplevelser av att arbeta som mentalskötare. 
 
Tema Underteman Citat 
Personlig utveckling Förståelse 

 
 
 
 
 
 
Kunskap 

Respondent 5: ”Jag har ett 
mer öppet sinne när jag möter 
andra och känner att jag har 
utvecklats väldigt mycket på 
ett personligt plan.” 
 
 
Respondent 8: ”Jag har lärt 
mig att hantera och lösa 
problem på ett smidigare sätt 
i och med att man varje dag 
hamnar i situationer som 
kräver att man löser en 
situation eller ett problem på 
ett eller annat sätt.” 
 
Respondent 9: ”Jag har mer 
förståelse för att vi människor 
är olika och fungerar på olika 
sätt, det har gjort att jag är en 
mer förstående person än jag 
var tidigare”.   
 

 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det på många sätt kan vara psykiskt påfrestande att arbeta som 
mentalskötare. Tidigare forskning visar att mentalskötare drabbas av många stressiga 
situationer på jobbet (Fleury, et al. 2017). Den mest stressande faktorn är att hantera patienter 
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som utgör fysiska hot mot personalen och patienter som är självmordsbenägna (Ward, 2011). 
Deltagarna i denna undersökning tycks dela den uppfattningen, då hantering av sådana 
patienter leder till traumatiska och stressande upplevelser för mentalskötarna. Det finns 
mycket gemensamt i vad mentalskötarna berättar och vad tidigare studier säger om stressorer 
och psykiska påfrestningar i samband med deras arbete. 
   Tidigare forskning tyder på att brist på resurser och en bristande tillsyn leder till ytterligare 
stress för mentalskötarna (Fleury, et al. 2017). Studier om skiftarbete påvisar även att stress 
och mental utmattning har visat sig vara högre vid nattskift på grund av underbemanning 
under natten (Haldar & Sahu, 2015). Denna studies resultat visar under rutiner som 
mentalskötare att respondenterna ofta inte har tillräckligt mycket resurser under arbetspassen. 
Framförallt mentalskötarna som jobbar natt upplever en resursbrist, då de endast är två 
mentalskötare som arbetar under de arbetspassen. Om flera av patienterna behöver hjälp 
samtidigt blir situationen väldigt stressande för de mentalskötarna som arbetar under natten, 
då de upplever att de är underbemannade. Trots att det är färre rutiner under nattskiften och 
oftast inte lika mycket att göra som under dagtid skulle det behövas mer personal för att göra 
situationen mindre stressande. En viktig rutin som skiljer sig mellan dagtidspassen och 
nattskiften är att mentalskötarna som arbetar under natten inte har någon handledning som 
ingår i deras arbetstid. Handledningen är ett stort stöd för personalen eftersom att de får prata 
av sig om jobbiga händelser på arbetsplatsen och detta avstressande moment är något som 
nattpersonalen går miste om. Tidigare forskning har visat att det är viktigt för mentalskötarnas 
välmående att ha tillgång till handledning eller liknande rådgivningstjänster för att de ska orka 
ta hand om de svåra situationerna på arbetsplatsen (Collins & Lond, 2003).  
   Undersökningsresultatet i samband med hantering av psykiska påfrestningar på 
arbetsplatsen i denna studie visar att mentalskötarna tycker att det är viktigt med socialt stöd 
och att de orkar med sina arbetsuppgifter på grund av att de får stöd från kollegor och från 
deras sociala nätverk utanför arbetsplatsen. Tidigare forskning visar att människor som 
upplever en hög grad av samhörighet på jobbet känner sig betydelsefulla för arbetsplatsen, 
värdefulla, stöttade och behövda (Somoray, et al. 2017). Ward (2011) har i sin forskning 
kommit fram till att socialt stöd mellan kollegor leder till arbetsnöjdhet hos mentalskötarna 
och förbättrar deras stresshantering. Lamb och Nicola (2015) visar att socialt stöd är en av de 
viktigaste stödformerna som en person behöver för att kunna hantera jobbiga situationer. 
Krav-kontroll- och stödmodellen förklarar vad som kan ha en effekt på känslan av stress. I 
denna modell framgår det bland annat att socialt stöd från personer på arbetsplatsen är en 
viktig faktor för att motarbeta stressymptom hos personalen. Modellen visar bland annat att 
man lättare kan hantera höga krav på sig själv om man får vara med att påverka 
arbetssituationen och känner att man får stöd från omgivningen (Karasek, 1998). 
   Mentalskötarna nämner flera olika saker som hjälper dem att hantera stress på arbetsplatsen. 
De beskriver att erfarenhet inom yrket har lett till bättre hantering av jobbiga situationer under 
arbetspassen. Ett annat exempel på stresshantering har varit att de försöker ha så roligt som 
möjlig under arbetet och använder sig av humor tillsammans med patienter och kollegor. 
Detta resultat får även stöd från annan forskning som säger att det finns flera olika sätt för 
mentalskötare att hantera den stressen som uppkommer på arbetsplatsen. Några exempel på 
stresshantering är med hjälp av humor, kommunikation och användningen av terapeutiska 
färdigheter (Lamb & Nicola, 2015). 
   Studieresultatet visar på att mentalskötarna tycker att uppskattning är viktigt. 
Mentalskötarna får bekräftelse på att de gör ett bra jobb när patienterna tillfrisknar och det blir 
en typ av positiv feedback. Att få bekräftelse på att arbetet som utförs gör skillnad för 
patienterna och att känna sig behövd ingår i respondenternas positiva upplevelser på 
arbetsplatsen. Känslan av att göra någonting som är värdefullt och som hjälper patienten är en 
viktig motivationsfaktor för en mentalskötare (Ådnøy Eriksen, et al. 2013). Denna 
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motivationsfaktor går att sammankoppla med resultatet av mentalskötarnas positiva 
upplevelser i denna studie, eftersom respondenterna ansåg att det bästa med deras arbete är att 
följa patienternas tillfrisknande. De får vara med och hjälpa till och se utvecklingen från att 
patienterna är sjuka till att de blir utskrivna och mår mycket bättre.  
   Forskning indikerar att mentalskötare får en enorm tillfredsställelse i sitt jobb genom att 
interagera med patienterna. Mentalskötare finner glädje i små framgångar i patienternas 
hälsotillstånd (Ward, 2011). Interaktion med patienterna är även någonting som leder till 
personlig utveckling hos mentalskötarna. Den personliga utvecklingen hos en individ kan 
påverkas av en arbetsmiljö som stimulerar lärande och kompetensutveckling. En sådan 
arbetsmiljö kan även ha en stor betydelse för medarbetarnas hälsa och välbefinnande på 
arbetsplatsen (Ellström & Kock, 2008). Denna studie visar under personlig utveckling att 
mentalskötarna har utvecklats som individer genom deras yrkesroll, på grund av att arbetet 
som mentalskötare har bidragit med en stor lärdom om hur människor fungerar. Denna 
utveckling har också bidragit till en större trivsel på arbetsplatsen. 

Metoddiskussion 

Samtliga respondenter var mentalskötare och eftersom syftet var att studera mentalskötare 
stödjer det giltigheten i studien. En avgränsning gjordes genom att endast fördjupa sig i 
mentalskötare på en specifik avdelning på ett specifikt sjukhus. Avgränsningen gjordes på 
grund av att studiens tidsram var begränsad. Detta gjorde att studieresultatet inte kan 
generaliseras till fler mentalskötare, utan endast kunde sägas gälla för de mentalskötare på den 
avdelning som undersöktes. Undersökningen eftersträvar inte att kunna överföras till andra 
populationer och kontexter utan beskriver mentalskötarnas erfarenheter och upplevelser i 
denna unika situation. Det skulle eventuellt gå att överföra vissa delar av resultaten, 
exempelvis hur man hanterar psykiska påfrestningar på arbetsplatsen till andra sammanhang 
förutsatt att de delar lika karakteristik. Studiens resultat skulle exempelvis kunna användas till 
att ge information och bidra med kunskap till sjukhusavdelningar som har en liknande kontext 
som den undersökta. Avgränsningen var nödvändig med tanke på studiens tidsram och det 
framgick tydligt i missivbrevet att det endast var den allmänpsykiatriska avdelningen på ett 
sjukhus i Mellansverige som skulle undersökas. 
   I missivbrevet fanns det även information om att datainsamlingen skulle ske med hjälp av 
intervjuer och om hur lång tid en intervju skulle ta. Att deltagarna själva fick välja plats för 
sina intervjuer var en fördel då en avslappnad miljö för respondenterna leder till att 
statusskillnaden mellan respondent och intervjuare utjämnas och att relationen mellan dem 
blir mer jämlik (Langemar, 2008). Beslutet att spela in intervjuerna sågs som en stor fördel 
eftersom att allt fokus då kunde läggas på samtalet med respondenten. Nackdelen med 
inspelningen var att transkriberingen tog mycket lång tid och att det blev en stor mängd 
material att sammanfatta under analysen. Materialet från respondenten som inte spelades in 
kom också till god användning då anteckningarna från denne persons intervju även den 
analyserades och användes i resultatet. Att data från alla respondenterna användes kan 
förbättra studiens trovärdighet. 
   Valet av semistrukturerade intervjuer gav ett genomgripande material eftersom svaren på 
frågorna blev djupgående och grundliga, vilket gjorde att underlaget för analysen blev 
innehållsrikt. Samtliga intervjuer genomfördes utan avbrott och utskriften av intervjuerna 
skedde inom ett dygn efter varje intervju. Det kan ses som en positiv aspekt att en av 
forskarna genomförde alla intervjuer, då intervjuerna högst sannolikt blir mer likvärdiga 
varandra med samma intervjuare. Det faktum att forskaren som inte genomförde intervjuerna 
transkriberade materialet kan ses som en fördel eftersom att materialet var nytt för den 
forskaren, vilket kan ha gjort att transkriberingen blev mer utförlig. En nackdel skulle kunna 
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vara att forskaren kanske inte uppfattade sammanhanget på samma sätt som forskaren som 
höll i intervjuerna. Valet att använda en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod grundade 
sig i att en sådan analys söker att tolka innehållet i materialet. Att båda forskarna har varit 
med och analyserat materialet kan ha bidragit till en djupare förståelse för innehållet genom 
triangulering. Nackdelen med en innehållsanalys där materialet transkriberas är att ingen vikt 
läggs vid det som inte sägs under intervjuerna, till exempel det underförstådda. Eftersom 
resultatet endast skulle grunda sig i saker som faktiskt ordagrant hade sagts påverkade detta 
inte studien. Analysen av materialet har gjort så att samband mellan de olika respondenternas 
svar har varit enkla att hitta. De olika temana blev tydliga redan efter kondenseringen och 
därför blev det mer fördelaktigt att låta bli kodningen under analysprocessen. Genom att inte 
koda materialet under analysen minskar risken att kontexten försvinner när stycken plockas ut 
ur sitt sammanhang i originaltexten (Bryman, 2011). En noggrann beskrivning av metod och 
analysmetod gjordes för att läsaren skulle få möjligheten att själv bedöma tolkningarna av 
materialets giltighet.  

Praktiska implikationer 

Att utforska mentalskötares upplevelser och erfarenheter av deras arbetssituation är viktigt för 
att öka förståelsen för de olika situationer som kan uppstå och påverka deras hälsa och 
välmående på arbetsplatsen. Resultaten från studien kan bidra med kunskapsbasen för fortsatt 
forskning om förebyggande arbete om mentalskötares hälsa på arbetsplatsen. Studier om vad 
som kan förbättra deras arbetssituation inom organisationen och minska de psykiska 
påfrestningar som de utsätts för i samband med deras yrke skulle också kunna utföras. 
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