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Sammanfattning 

 
Denna studie syftade till att undersöka hur personal inom psykiatrin som ger stöd till patienter 

i hemmet upplever sin arbetsmiljö och vad som kan bidra till en god arbetsmiljö. Vid 

genomförandet av studien användes metoden Interpretative Phenomenological Analysis 

(IPA). Insamlingen av data utfördes med semistrukturerade intervjuer. Nio individer som 

arbetade inom psykiatrisk vård intervjuades. Samtliga informanter arbetade på samma 

arbetsplats, i en mellanstor kommun i Sverige. Arbetet gick ut på att ge stöd och hjälp till 

individer med psykisk sjukdom i sina hem. Resultatet av studien påvisade att den 

arbetsrelaterade hälsan upplevdes överlag vara positiv. Majoriteten uttryckte att de trivdes bra 

och hade roligt på jobbet. Erfarenheten av situationer av hot och våld var förekommande men 

inte något de upplevde som ett problem. Meningsfullhet i arbetet och att känna stöd från 

kollegor och chef var centrala delar i vad personalen ansåg bidra till en god arbetsmiljö. De 

teoretiska perspektiven som resultatet kopplades till var KASAM (Känsla av sammanhang) 

och Socialt stöd. 

Nyckelord: psykiatrisk vård, vård i hemmet, KASAM, socialt stöd, interpretative 

phenomenological analysis 

INLEDNING 

En definition av god arbetsmiljö har av Arbetsgivarverket (u.å) beskrivits enligt 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition. Definitionen lyder enligt följande: 

"Arbetsmiljö är en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, 

psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens 

omgivning påverkar individen." 

Psykisk ohälsa beskrivs enligt Folkhälsomyndigheten (2017) innefatta både psykiska besvär 

och psykiska sjukdomar. Psykiska besvär kan arta sig i oro, ångest och depressioner. Psykisk 

sjukdom innebär att individen har flera symtom som motsvarar kriterier för en diagnos. 

Enligt Socialstyrelsen (2017) har den psykiska ohälsan hos barn som befinner sig i åldrarna 

10-17 år ökat med över 100 procent under en period på tio år. Gruppen unga vuxna, som 



 

 
 

innefattar personer mellan 18 och 24 år har under samma tidsperiod ökat med cirka 70 

procent. Det är totalt 190 000 barn och unga som lider av psykisk ohälsa, där den största 

gruppen med 63 000 individer, utgörs av unga kvinnor i åldrar mellan 18 och 24 år. 

Enligt Socialstyrelsen (2010) bodde de flesta individer med psykisk sjukdom/psykisk 

funktionsnedsättning på mentalsjukhus, sjukhem eller psykiatrisk klinik tidigare om åren. Det 

var inte förrän på slutet av 90-talet detta förändrades drastiskt, från att de flesta bodde på en 

institution till att bo i hemmaliknande boenden. Boendeformen har gått från storskaliga 

institutioner till mer småskaliga boenden i form av egna bostäder med särskild service och 

stöd utifrån individens behov. Denna ändring av boendeform ställer högre krav på kommuner 

och privata vårdgivare. I boenden där vårdgivare ger stöd och hjälp till individen i hemmet 

kan det bli problematiskt i och med att individens egna hem också blir en arbetsplats. Att 

arbeta i någons hem ställer krav på vårdgivarna då individens privata sfär bör behandlas med 

respekt. Detta skiljer sig mellan institution och eget boende, då det ligger större vikt på 

personalens förhållningssätt och hänsynstagande till individens integritet (Socialstyrelsen, 

2010). 

Den psykiska ohälsan ökar (Socialstyrelsen, 2017) dessutom krävs det mer personal inom 

området än tidigare på grund av den förändrande boendeformen, från institution till egna 

boenden (Socialstyrelsen, 2010). Detta gör att det är av vikt att det finns tillräckligt med 

personal inom psykiatrin och att personalen mår bra och trivs på arbetsplatsen. För att 

personalen ska vilja stanna kvar på arbetsplatsen och inte söka sig bort eller bli 

långtidssjukskrivna på grund av utbrändhet eller liknande behöver arbetsmiljön upplevas 

tillfredsställande. Utifrån detta och ett personligt intresse för arbete med psykisk ohälsa blev 

arbetsmiljön hos personal inom psykiatrisk vård ett intressant forskningsområde. Ämnet 

upplevdes intressant och viktigt att undersöka närmare.  

Intresset för detta ämnesval uppkom då det är väl känt att den psykiska ohälsan ökat och ökar 

fortfarande. Det i sig gör frågan hur personalens arbetsbelastning ser ut inom psykiatrin, 

relevant och intressant att undersöka då det är av vikt både för de själva och deras hälsa men 

samtidigt för vårdtagarna och deras hälsa.  

Problem som hög arbetsbelastning, förekomst av hot och våld samt stress bidrar till att 

personalens arbetsrelaterade hälsa påverkas negativt. Utifrån detta var just personalens 

arbetsmiljö på ett psykiatriboende intressant att undersöka.   



 

 
 

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA 

Individer som arbetar inom hälso- och sjukvården är dagligen exponerade för hälso- och 

säkerhetsrisker som inkluderar psykosociala risker. Dessa risker kan utgöras av bland annat 

arbetsrelaterad stress. I en studie (Christodoulou-Fella, Middleton, Papathanassoglou, & 

Karanikola, 2017) framkom att genom att skydda vårdpersonalens psykiska och fysiska 

välbefinnande bidrog det också till ökad kvalitet och säkerhet för patienternas vård samt för 

hållbarheten inom vården. Vårdpersonalens känslomässiga utmattning, låg arbetsnöjdhet och 

sekundär traumatisk stress kan ses vara associerad med en opersonlig attityd till patienterna, 

likgiltighet och uttryckande av ilska. Detta kan i sin tur påverka kvalitén av interaktionen med 

patienter och arbetskamrater på ett negativt sätt. Empati beskrevs som en grundläggande 

färdighet av vikt bland vårdpersonal. Situationer som gör att personal upplever moralisk 

ångest verkar huvudsakligen relateras till arbetsmiljön. Som exempel på detta så visar studier 

att sköterskor som framför att de upplever psykiska symptom behöver få stöttning i situationer 

som de upplever framkallar ångest för att förhindra att personen försämras. Det kan vara 

nödvändigt för personen att få rådgivning genom samtal, i kombination med stödjande och 

lärande tillsyn i arbetet (Christodoulou-Fella, et al., 2017).  

Zhang, Punnett, Mawn och Gore (2016) studerade den mentala hälsan hos sköterskor som 

arbetade på ett boende. Det framkom att deras mentala hälsa hade en koppling med deras 

arbetsvillkor. Arbetsvillkoren i studien inkluderas av både fysiska och psykosociala faktorer. 

Den självskattade hälsan bland sköterskorna i studien var lägre än genomsnittet. Studien visar 

på att framtida interventioner på arbetsplatsen för att förbättra hälsan ska riktas till sköterskor 

på olika nivåer och anpassa interventionerna utifrån arbetsförhållandena på den specifika 

arbetsplatsen.  

Amarneh (2017) definierar socialt stöd som sociala relationer som hjälper individer att 

hantera stressfulla situationer. Socialt stöd sänker stressnivån i dessa stressiga situationer, 

lindrar oönskade effekter av höga arbetskrav och minskar känslan av utmattning. Resultaten 

av studien kommer att användas till att skapa och utforma ledarskapsinterventioner för att 

minska stressorer i arbetet. Dessa insatser inkluderar att bidra med socialt stöd till personalen, 

då det är en faktor som underlättar hantering av stress. 

Medarbetarnas mentala hälsa avgörs av en rad faktorer i ett bredare perspektiv än hos den 

enskilda individen, vilket innefattar arbetsplatsen, organisationen och samhället. Enligt 

forskarna kommer förståelsen för personalens mentala hälsa och interventioner riktade till 



 

 
 

detta inte att tillämpas om interaktioner mellan dessa olika nivåer inte tas med i beräkningen. 

Personalens upplevelser av deras arbete och arbetsplats kan ses ha direkta och indirekta 

konsekvenser för deras psykiska hälsa. Detta kan bidra till exempelvis ångest, depression och 

utbrändhet. Syftet med denna forskning var att bidra med förståelse för arbetsrelaterade 

determinanter för personalens mentala hälsa och för relationen mellan den psykosociala 

arbetsmiljön, personalens mentala hälsa och organisatoriska interventioner (Martin, Karanika-

Murray, Biron, & Sanderson, 2016).  

Kristiansen, Hellzén och Asplund (2010) undersökte sjuksköterskor och personal inom 

psykiatrins upplevelser och erfarenheter av arbetet som vårdgivare inom kommunal 

psykiatrisk gruppbostad, med vårdtagare som lider av psykiska sjukdomar. Resultatet visade 

att personalen upplevde en hög arbetsbelastning samt att personalen i studien upplevde att 

deras roll kunde likas med en förälders roll. Personalen upplevde att de befann sig i en 

ansträngd arbetssituation med många gånger ett oklart ledarskap och mycket ekonomiskt 

ansträngd organisation. I studien beskrev personalen arbetssituationen generellt som 

överväldigande, frustrerande och med en känsla av att vara ensam och sakna stöd. Roelen et 

al. (2018) undersökte faktorer relaterade till att sköterskor inom psykiatrin blev 

långtidssjukskrivna. Arbetets krav samt resurser studerades, däribland hur det såg ut med 

socialt stöd på arbetsplatsen. Trakasserier från vårdtagare på arbetsplatsen visade sig ha en 

ökad risk för psykisk ohälsa hos personal och långtidssjukskrivning som följd. Socialt stöd 

från kollegor och chef visades medföra minskad risk att drabbas för hälsoproblem och 

långtidssjukskrivning bland personalen. Det sociala stödet antas även minska risken för 

negativa effekter av höga psykologiska krav på sig själv i sin arbetsroll kombinerat med låg 

kontroll över sin arbetsbelastning. Studien visade att en tredjedel av sköterskor i hela världen 

utsätts för fysiskt våld och två tredjedelar exponeras för psykiskt våld. Studien visade vidare 

att trakasserier på arbetsplatsen ökar risken för framtida långtidssjukrivning på grund av 

psykisk ohälsa bland sköterskor. Socialt stöd däremot minskar risken för sjukskrivning och 

ohälsa bland personalen.  

 

HOT OCH VÅLD VANLIGT I PSYKIATRISK VÅRD 

Hot och våld mot vårdpersonal är ett globalt arbetsmiljöproblem, särskilt inom psykiatrisk 

vård och mot sköterskor framförallt (Andersen, 2013; Gifford & Anderson, 2010; Lantta, 



 

 
 

Anttila, Kontio, Adams, & Välimäki, 2016). Situationer av våld kan bidra till kostnader för 

arbetsgivaren och sjukfrånvaro bland annat. För patienten kan det innebära en längre vårdtid, 

ökat medicinbruk. Våldsamma situationer kan inte minst påverka den utsattes hälsa, som till 

exempel rädsla, otrygghet, arbetsrelaterad stress och ångest. Studiedeltagarna hade flera 

förslag på hur våldsprevention kunde vara mer effektivt. Däribland förbättra säkerheten för att 

lättare kunna observera patienter. De upplevde också att de själva som sköterskor kunde göra 

mer och att ett gott samspel kan förhindra våldsamma situationer. Att vara närvarande för 

patienterna var också något som upplevdes kunna påverka (Lantta, et al.,2016). 

Våld mot vårdpersonal är ett komplext problem att arbeta med att motverka eller förhindra. 

Det är komplext på det vis att våld mot personal kan vara men behöver inte vara med avsikt. 

Miljöfaktorer påverkar situationer av våld, samt relationerna mellan patienter och personal 

men även patientens sjukdomsdiagnos, historia av våldsamma händelser samt personalens 

erfarenhet i sin yrkesroll (Gifford & Anderson, 2010). 

Hot och våld är ett växande problem inom arbetslivet, framförallt inom vård och omsorg 

(Hallberg, 2011). Detta leder till fysiska, psykiska och ekonomiska konsekvenser för 

personalen men även för arbetsplatsen och samhället. Majoriteten av händelser av hot och 

våld sker i samband med personlig omvårdnad av individer med psykisk ohälsa. Orsaken till 

att händelser av hot och våld sker kan förklaras som en komplex interaktion mellan flertal 

faktorer, däribland personalens tidsbrist för vårdtagarna, vilket är en central orsak. Tidsbristen 

kan utgöra en känsla av att vårdtagarens integritet blir inkräktad på, eller att de upplever sig 

vara orättvist behandlade. De vårdtagare som agerar med hot och våld står ofta för många 

incidenter av denna art. För att minska och förebygga händelser av hot och våld inom vård 

och omsorg krävs att det görs en genomgripande omorganisation, personalen behöver ha mer 

tid för sina vårdtagare för att vården ska hålla god kvalitet enligt Hallberg.  

Hallberg (2011) visar att personal inom psykiatrin är en av de mest utsatta grupperna, samt att 

unga, outbildade eller oerfarna kvinnor löper större risk att drabbas. Arbetsplatser som ofta 

utsätts för hot och våld kan få svårigheter med att behålla personal samt rekrytering av ny 

personal. De flesta händelserna av hot och våld beskrevs ske i samband med personlig 

omvårdnad av personer med psykisk ohälsa samt i samband med att personen är påverkad av 

droger. Enligt en undersökning av Arbetsmiljöverket och SCB (2001) beskrev mer än var 

tredje kvinna som arbetade en upplevelse av att ha varit utsatt för hot och våld på sin 



 

 
 

arbetsplats under det senaste året. Hot och våld kan förekomma i olika former, som till 

exempel mellan medarbetare, patienter, anhöriga eller mobbning mellan anställda.  

Hot och våld är ett ökande arbetsmiljöproblem mot personal inom psykiatrisk vård. Detta kan 

medföra allvarliga effekter för personalens hälsa, bland annat nämns minskad produktivitet, 

psykisk stress och psykosomatiska symptom. Personalens empatiska förmåga och trivsel på 

arbetsplatsen kan spela in i hur en våldsam situation utspelar sig. Patienten och personalen är 

en del av den psykosociala arbetsmiljön på en vårdavdelning. Hur arbetet är organiserat kan 

också ha betydelse för i vilken utsträckning våldsituationer uppstår. Det innefattar arbetskrav, 

möjligheter till att påverka sin arbetssituation, ledarskapet och sociala faktorer. Obalans 

mellan arbetets psykosociala faktorer och personalens resurser kan bidra till stress, mental 

utmattning, irritation och negativ inställning till arbetet och till patienterna. Det kan göra att 

personal tar avstånd mer från patienter. De psykosociala faktorerna kan däremot inte förklara 

alla situationer av hot och våld. Det är av vikt att arbeta med de faktorer som belastar 

personalen i deras dagliga arbete. Detta för att minska stress och ohälsa. Arbetsbelastningen 

kan vara anledningen till att våld uppstår eller konsekvensen av att våld har uppstått. Mentalt 

välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen är därför av vikt (Andersen, 2013). 

Enligt Arbetsmiljöverket (2017) riskerar individer som är yrkesverksamma inom arbete med 

människor att utsättas för våld och hot på sitt arbete, vilket påverkar deras arbetsmiljö. 

Aggressiva handlingar kan förekomma från patienter och även från deras anhöriga. 

Människor med psykisk sjukdom kan ha svårt att kontrollera sina handlingar vilket också kan 

göra ett samarbete med dem problematiskt. Särskilt problematiskt vad gäller människor med 

psykisk sjukdom, som har svårigheter med att kontrollera sina handlingar. Andra faktorer som 

kan öka risken för våld och hot i arbetet är kvälls- och nattarbete, stress, tidsbrist och för hög 

arbetsbelastning. 

Hallberg (2011) framför även att Arbetsmiljöverket genom undersökningar har kommit fram 

till att den psykosociala arbetsmiljön försämrats inom vård och omsorg och hot och våld har 

kommit till att bli ett stort arbetsmiljöproblem inom yrket. Det har sedan länge varit känt att 

det förekommer hot och våld mot medarbetare inom psykiatrin och missbruksvård men 

troligtvis har det blivit mer angeläget att anmäla denna typ av händelser.  

Arbetsplatsvåld mot personal inom psykiatrin är ett allvarligt problem som involverar både 

personal och patienter. Konsekvenserna av detta problem kan också innebära ökade service 

kostnader och lägre kvalitet av vården (d’Ettorre et al., 2017). En aktuell systematisk 



 

 
 

metaanalys (d’Ettorre et al., 2017) visade att omkring en av fem patienter inom akuta 

psykiatriska enheter kan agera med våld. Våld mot personal kan orsaka somatiska skador men 

även medföra psykologiska konsekvenser, som hög stress, ilska, rädsla eller ångest. Detta kan 

även bidra till minskad arbetstillfredsställelse och kan resultera i att personalen vill lämna sin 

arbetsplats. En minskad livskvalitet är också en konsekvens som våld på arbetet kan medföra 

för den utsatta personalen. På organisatorisk nivå kan våldet leda till hög personalomsättning, 

svårigheter med att behålla personal, sämre arbetsmiljö, sjukfrånvaro, ökat problem med 

medicinmissar, arbetsplatsskador i större utsträckning, ekonomiska kostnader samt sämre 

kvalitet på vården för patienterna. Den ekonomiska effekten av de fysiska och psykiska 

konsekvenserna av arbetsplatsvåldet står för omkring 30 procent av de totala kostnaderna för 

ohälsa och olyckor. Dessutom bidrar det ökade behovet av att ta in vikarier till ökade 

servicekostnader och har även samband med lägre standard av vården. Det upplevda hotet om 

våld kan medföra att tvångsåtgärder som isolering eller tvångsmedicinering tillämpas. Dessa 

typer av åtgärder är sådant som patienter beskriver som traumatiskt och detta i sig kan utlösa 

aggressivitet från patienter. 

I studien av Hung, Huang, Cheng, Wei och Lin (2014) framkom det att sköterskor i Taiwan 

inom psykiatrisk vård som var nybörjare i yrket upplevde hög arbetsbelastning, otillräcklig 

upplärning och stöd. Studien undersökte sköterskornas upplevelser av det första året i arbetet 

inom psykiatrin. Resultatet visade på att personalen till stor del var otillräckligt förberedda för 

arbete inom psykiatrin. De saknade förståelse för psykisk sjukdom och kunde inte 

kommunicera med patienter på ett lämpligt sätt. När sköterskorna började arbeta som 

nybörjare upplevde de många utmaningar och svårigheter på grund av sin oerfarenhet. Under 

lärandeprocessen blir nybörjarna mer självsäkra i sin arbetsroll när de börjar överkomma 

svårigheter. Baserat på nybörjarnas grundläggande kunskap och oerfarenhet av arbetet saknar 

de vanligtvis förtroende från patienterna att de kan ge dem det stöd de behöver. Enligt studien 

framkom det att nybörjare bör få en grundlig introduktion av olika typer av psykiska 

sjukdomar och symptom samt vad som kan framkalla våld och hur de kan förebygga att det 

uppstår. De bör också läras hur de ska hantera våldsamma patienter eller situationer på 

lämpligt sätt.  

Berring, Pedersen och Buus (2016) menar att det ingår i vårdpersonalens arbete att hantera 

och ha förståelse för våldsamt och hotfullt beteende. Det är en utmanande och väsentlig del av 

deras arbetsuppgifter. Om det inte hanteras på rätt sätt kan sådana situationer medföra skador 

för personalen och patienterna. Den kan också leda till att patienterna uppfattas som 



 

 
 

avvikande, oförutsägbara och farliga. De menar att för att undvika skada orsakad av 

aggression, hot och våld finns det rekommendationer enligt NICE (National Collaboration 

Centre for Mental Health & National Institute for Health and Care Excellence, 2015) att följa. 

Dessa innebär att genom psykosociala insatser omdirigera patienter till ett lugnare personligt 

tillstånd. Det finns dock få studier enligt författarna som har utforskat detta fenomen i det 

verkliga livet, om hur patienter och personal upplever denna strategi.  

I en studie (Berring et al., 2016) undersöktes hotfulla och våldsamma situationer som löstes 

utan att använda tvångsmedel, och istället använda dessa psykosociala insatser. Resultatet 

visade att både patienter och personal eftersträvar fredliga lösningar i situationer av hot och 

våld. Thomas (2016) i sin tur menar att det finns åtgärder att vidta för att minska aggressioner 

och våld som personal inom psykiatrin kan ställas inför i arbetet. Sköterskor inom psykiatrin 

bör ha kunskap kring hur de ska hantera en ilsken eller våldsam patient. I vissa fall kan det 

räcka med att be om ursäkt för det som skapat aggressionen hos patienten och hen blir lugn 

igen. Aromaterapi, vilorum med lugnande musik är åtgärder som kan lugna en patients 

aggressivitet. Sköterskor inom psykiatrin som är verksamma inom alla områden, inte enbart 

på sjukhus kan arbeta med patienter som har ett aggressivt beteende för att hjälpa dem 

kontrollera sina utbrott genom att tänka på det som ovan beskrivet. Den bästa tidpunkten att 

arbeta med en patients teknik att hantera ilska är när patienten inte befinner sig i den 

utlösande situationen. 

De ovan nämnda studier visar sammantaget att hot och våld inom psykiatrin är ett problem 

som ökar och det finns många studier som visar på arbetsmiljöproblem som hot och våld, 

stress och hög arbetsbelastning inom psykiatrisk sjukvård. Där av är det valda 

undersökningsområdet intressant. Detta då den syftar till att undersöka personal som arbetar 

inom psykiatrin med patienter som vårdas i sitt eget boende, vilket skiljer sig från de tidigare 

studierna i detta avsnitt på det vis att arbetsplatser som sjukhus, gruppboenden eller 

psykiatriska avdelningar då har studerats.  



 

 
 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

De teoretiska utgångspunkterna för studien är Social support samt KASAM - Känsla av 

sammanhang. Dessa teorier kommer att beskrivas under nedanstående avsnitt. 

Socialt stöd 

Socialt stöd handlar om hur nätverk hjälper individer att hantera stressiga situationer. Socialt 

stöd kan även förbättra individers psykiska välbefinnande och hälsa. Social integration, 

sociala nätverk och socialt stöd är flera komponenter som har betydelse för hälsa. Socialt stöd 

kan genom gruppaktiviteter bidra till stöd mellan individer och skapa sociala relationer vilka 

individer kan känna stöd ifrån men även ge stöd till andra (House, 1981). 

Det finns flera olika definitioner av socialt stöd. Det som är gemensamt dem emellan är 

teorins koppling till hälsa och välbefinnande samt att socialt stöd underlättar för individer att 

hantera och ta sig igenom svårigheter av olika slag. Socialt stöd definieras inte enbart som 

reparativ utan även som förebyggande. Det sociala stödet kan även ses som ett skydd mot att 

drabbas för svårigheter, stressiga situationer som annars skulle kunnat utlösa en personlig kris 

(Vangelisti, 2009).  

Socialt stöd kan bidra med flera hälsovinster. Det kan bland annat handla om förbättrad hälsa 

både psykiskt och fysiskt vilket i sig har en positiv påverkan på individens välbefinnande. En 

annan positiv aspekt är att lättare kunna hantera svåra situationer och händelser, minskad 

dödlighet och återhämtning från sjukdom lättare är andra hälsoeffekter som Social Support 

har visats kunna bidra till (Mattson & Gibb Hall, 2011).  

Enligt House (1981) kan socialt stöd delas upp i fyra kategorier vilka är emotionellt stöd, 

värderande stöd, informativt stöd och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd och instrumentellt 

stöd är de vanligaste indelningarna. Emotionellt stöd handlar om lyhördhet och omtanke från 

omgivningen. Värderande stöd innebär att ge varandra bekräftelse och feedback, vilket är av 

vikt mellan kollegor och chef. Det handlar även om att ge uppskattning till varandra 

arbetsgivare och personal sinsemellan. Informativt stöd innefattar att bidra med information 

som behövs för att ge individen förmåga att hantera svåra situationer eller problem. Stödet 

kan ges i form av råd och vägledning. Instrumentellt stöd handlar om att ge individer stöd rent 

praktiskt, kan vara i form av olika hjälpmedel eller resurser beroende på behov. Alla dessa 

fyra typer av socialt stöd kan komma från till exempel vänner, familj, kollegor, chef och 



 

 
 

vårdpersonal. Socialt stöd på arbetsplatser kan öka individers välbefinnande samt förebygga 

att negativa effekter av stress uppstår. 

I denna studie är det emotionellt stöd, värderande stöd och informativt stöd författaren tänker 

ha en betydelse för personalens arbetsrelaterade hälsa och arbetsmiljö. Framförallt är det 

värderande stödet av vikt, i form av positiv feedback och stöttning i utmanande situationer.  

 

KASAM 

Antonovsky (1996) menade att ett salutogent perspektiv fokuserar på det som fungerar och på 

det som är positivt. Ett salutogent synsätt är ett hälsofrämjande perspektiv på individen. Aron 

Antonovsky myntade teorin Känsla av sammanhang (KASAM). KASAM består av tre 

komponenter, vilka är begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Begriplighet som 

handlar om att begripa känslor och situationer, hanterbarhet som syftar till att kunna hantera 

känslor och situationer samt meningsfullhet vilket innefattar att se mening med livet och sin 

tillvaro. Teorin kan definieras som i vilken grad en individ upplever sin tillvaro vara 

meningsfullt, begripligt och hanterbart. Om en individ har hög grad av KASAM har individen 

lättare att hantera sjukdomar och svårigheter i livet jämfört med en individ som har låg grad 

av KASAM. KASAM går att mäta, genom frågeformulär, vilket är vanligt förkommande i 

forskning. 

KASAM handlar om i vilken grad en individ är kapabel att hantera stressiga och svåra 

situationer. Detta menar Antonovsky vara avgörande för individens hälsa och välbefinnande. 

Antonovsky kom genom forskning kring social klass, fattigdom och hälsa fram till att det 

finns faktorer som har betydelse för hälsa. Dessa faktorer betraktades som en resurs för 

individen för att kunna hantera stress, svårigheter, ohälsa och sjukdomar. Det kunde röra sig 

om personliga egenskaper men också kunskap, självkänsla, socialt nätverk, engagemang och 

hälsokunskap. Antonovsky ansåg att det var otillräckligt att endast ha kunskap om vilka 

faktorer som var positiva för hälsan. Där av uppkom intresset att skapa en teori utifrån dessa 

faktorer. Det Antonovsky kom fram till var att samtliga faktorer medförde positiva 

livserfarenheter. Detta blev grunden för Antonovskys teori Känsla av sammanhang (Hanson, 

2004).  

KASAM upplevdes av författaren som en passande teori till denna studie då graden av 

KASAM skulle kunna påverka hur en individ upplever sin arbetsmiljö och sin 



 

 
 

arbetsrelaterade hälsa. Hur individen hanterar stressiga och jobbiga situationer som kan 

uppstå på arbetsplatsen kan ha en nära koppling till individens känsla av hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. Med detta menas att om en individ har hög känsla av 

meningsfullhet i arbetet kan hen möjligtvis hantera svårigheter lättare än någon som inte 

känner meningsfullhet i arbetet. 

Något som inte framkommit mycket av tidigare forskning kring ämnet är positiva upplevelser 

av arbetsmiljön inom psykiatrisk vård. Det finns flertal studier gällande uppfattningar och 

upplevelser av hög arbetsbelastning, stress och förekomst av hot och våld bland annat men 

väldigt begränsat kring friskfaktorer och vilka faktorer på arbetsplatsen som bidrar till en god 

arbetsmiljö. Detta i sig gör min studie intressant och utstickande, i och med att resultatet visar 

på flera positiva upplevelser och beskriven hälsa relaterad till arbetsplatsen. Resultatet i 

studien visar på både positiva och negativa aspekter av personalens upplevda arbetsmiljö och 

hälsa. Studien bidrar till ett tänk och idéskapande kring utvecklingsområden och 

förbättringsmöjligheter för personal.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur personal inom psykiatrin som ger stöd till patienter i 

hemmet upplever sin arbetsmiljö och vad som kan bidra till en god arbetsmiljö. 

Ambitionen är att studien ska bidra med en ökad kunskap om målgruppens upplevda 

arbetsmiljö och tankar kring vad som kan bidra till en god arbetsmiljö. Detta för att belysa 

förbättringsförslag till arbetsmiljöarbetet. 

I och med att individers upplevelser var av intresse att studera valdes kvalitativa intervjuer 

som insamlingsmetod. Metoden ger deltagarna möjlighet att själva beskriva hur de upplever 

sin arbetsplats och arbetsmiljö i relation till sin hälsa. 

1. Hur upplever personalen i psykiatrisk vård sin arbetsrelaterade hälsa? 

2. Hur upplever personalen i psykiatrisk vård sin arbetsmiljö? 

3. Vad beskriver personalen i psykiatrisk vård bidra till en god arbetsmiljö? 



 

 
 

METOD 

I detta avsnitt kommer metoden för studien att presenteras. 

Deltagare 

Informanterna i studien bestod av nio personer som befann sig i åldrar mellan 18 och 55 år, 

varav åtta personer bestod av kvinnor. Fem av informanterna befann sig i ålderskategorin 20-

40 år. Resterande fyra var 40 år och äldre. Det enda kriteriet som fanns för urvalet var att de 

skulle arbeta inom psykiatrin och vårda psykiskt sjuka patienter i sina hem. Informanterna 

skulle även vara minst 18 år gamla. Informanterna som deltog i studien var undersköterskor 

och hade arbetat på arbetsplatsen olika lång tid, från 6 månader och upp till 12 år. De deltog i 

intervjuer på arbetstid och fick ingen ersättning för att delta. För att bevara informanternas 

anonymitet så är namnen fiktiva. Informanternas namn förblir fiktiva och kommer istället att 

ersättas av påhittade namn för att bevara deras anonymitet. Inga bortfall förekom i studien då 

samtliga medarbetare på arbetsplatsen deltog i intervju. 

Material 

För att samla in empiri för studien genomfördes enskilda semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer är ett vanligt förekommande insamlingsmetod inom IPA, enligt 

Smith, Flowers och Larkin (2009). En semistrukturerad intervju utgår från bestämda frågor 

som skrivits ner innan intervjutillfället, en så kallad intervjuguide, denna används för samtliga 

informanter i undersökningen. Frågorna behöver inte nödvändigtvis ställas i den exakta 

ordningen de är utformade i. Informanterna svarar fritt på frågorna som ställs och följdfrågor 

kan ställas om intervjuaren upplever att det är nödvändigt (Bryman, 2011). 

Intervjufrågor skapades utifrån studiens syfte och författarens egna intresseområden efter 

läsning om ämnet arbetsmiljö och om att arbeta inom psykiatri. Den semistrukturerade 

intervjuguiden, innehöll 19 frågor rörande personalens arbetssituation (bilaga B). Denna 

pilottestades på en vän men inga förändringar gjordes efter att den testats. Intervjufrågorna i 

den aktuella studien var öppna på det vis att de inte var ledande, däremot var frågorna riktade 

till det som författaren önskade undersöka vilket inte gav full frihet att berätta obegränsat om 

vad de själva ville utan det utgjorde snarare en möjlighet att tala fritt kring det aktuella 



 

 
 

ämnesområdet. Det uppstod en del följdfrågor i intervjuerna för att få så fullständiga svar som 

möjligt. Exempel på följdfrågor som ställdes var ”Har jag uppfattat dig rätt om…”, ”På vilket 

sätt…” ”hur menar du då?” Följdfrågor kan vara användbart för att utveckla informantens 

svar i en fråga och bidra till ökad förståelse för resonemanget. Centrala intervjufrågor (bilaga 

B) som ställdes rörde sig om informanternas hälsa på arbetsplatsen, hur personalen upplever 

sin arbetsmiljö och vad som bidrar till en god arbetsmiljö samt hur de upplevde att 

förekomsten av stress och hot och våld i arbetet såg ut. Ett exempel på en fråga i 

intervjuguiden är ”Vad anser du är viktigt för att må bra på arbetsplatsen?” Intervjuerna 

spelades in med mobiltelefon för att sedan transkriberas ordagrant.  

Procedur 

Författaren sökte kontakt via mail och telefon med flera tänkbara deltagare, på andra 

arbetsplatser men alla som tillfrågats hade inte möjlighet att delta. Efter några nekande besked 

till deltagande hittades ett psykiatrivårdsboende som vårdar personer i deras hem, som var 

positivt inställda till att delta i intervjustudien. Arbetsplatsen var ett boende där patienterna 

hade egna lägenheter och personalen hade sitt kontor i samma hus. Det fanns även ett 

uppehållsrum för de boende att umgås med varandra. Patienterna hade olika mycket hjälp av 

personalen, beroende på de enskildas behov. Denna arbetsplats fann författaren genom att 

söka efter psykiatriboenden på internet och på stadens hemsida. Ett missivbrev utformades 

och skickades till samordnaren på arbetsplatsen som skrev ut brevet och lät samtliga på 

arbetsplatsen läsa och begrunda informationen. Missivbrevet bestod av information om de 

etiska principerna, att intervjun var anonym och frivillig och det var fritt för dem som 

deltagare att avbryta när som helst under intervjutillfället om de skulle önska. I missivbrevet 

kunde de även läsa om syftet med studien. Brevet avslutades med kontaktuppgifter om det 

skulle uppstå funderingar eller liknande. Författaren förde kontakt med personalen på boendet 

via mail angående tidpunkter för intervjuerna.  

Efter överenskommelse genomfördes intervjuerna på arbetsplatsen, i deras vilorum med 

stängd dörr, vilket möjligtvis utgjorde en lugn och trygg miljö i och med att det var en miljö 

som de var vana att koppla av i och där det gick att prata ostört. Den kan anses vara trygg för 

informanterna i och med att det är en miljö de är vana att vistas samt att de kan prata ostört. 

Intervjuer genomfördes med sammanlagt nio medarbetare på denna arbetsplats. De nio 

intervjuerna genomfördes under två eftermiddagar. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon 



 

 
 

och transkriberades sedan mening för mening ordagrant i separata Word dokument. 

Intervjuerna varade mellan 20-35 minuter. Intervjupersonernas identitet skyddades genom att 

ha fiktiva namn.  

Intervjustudien genomfördes med beaktande av de fyra etiska principerna utifrån 

Vetenskapsrådet, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet beaktades genom att 

informanterna fick information om den aktuella studien och dess syfte. Samtyckeskravet 

tillämpades genom att informanterna i studien fick bestämma själva kring deras medverkan, 

och de fick information om att det var helt frivilligt att delta i intervju. Konfidentialitetskravet 

togs hänsyn till då informanterna själva fick avgöra om deras medverkan och att de utifrån 

egen vilja fick avsluta sin medverkan om så önskades samt att deras personliga information 

var och förblir anonyma. Nyttjandekravet som innebär att om en informant väljer att avbryta 

sin medverkan eller att inte delta i studien ska inga påtryckningar om detta ske. Dessa 

överväganden informerades om i ett missivbrev som samtliga deltagare fått läsa innan 

intervjutillfället samt genom att intervjuaren muntligt informerat om innebörden av de etiska 

principerna vid intervjutillfället innan intervjun utfördes.  

 

Databearbetning  

Forskningsmetoden IPA som är en förkortning av Interpretative Phenomenologial Analysis, 

användes vid analysen i denna studie. Då metoden syftar till att förstå individers upplevda 

erfarenhet ansågs den vara passande att använda för denna studie. I metoden innefattas 

fenomenologi, hermeneutik och ideografi. Inom fenomenologin söker man förståelse för 

individers erfarenheter av livet och hur de upplever det att vara människa (Smith et al., 2009). 

Fenomenologin lämpade sig bra för denna studie, som syftade till att undersöka hur personal 

inom psykiatrin som ger stöd till patienter i hemmet upplever sin arbetsmiljö och vad som kan 

bidra till en god arbetsmiljö. Det är då deras levda erfarenhet i arbetslivet som de beskriver 

och ger mening. Hermeneutiken framkommer till störst del i analysen, då den används till 

analys, tolkning och att skapa förståelse för informanterna genom att gå igenom den 

insamlade informationen om och om igen. Ideografin har större fokus på detaljer med en djup 

analys som ser till hur specifika individer har upplevt en viss situation eller process. 



 

 
 

Ideografin var framträdande i denna studie i och med att det fanns ett särskilt fokus på 

individen och individens upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljön och situationen på 

arbetsplatsen. 

Databearbetningen för studien genomfördes utifrån beskrivning av Smith et al. (2009) IPA 

modell. IPA lägger tyngd på individers ingående berättelser och beskrivningar, utifrån vikten 

av den enskildes berättelse analyserades varje intervju separat. De transkriberade texterna 

bestod av sammanlagt 37 sidor. Analysen inleddes med att läsa intervjuerna flertal gånger för 

att skapa en förståelse för innehållet. Nästa steg var att identifiera centrala delar som 

informanterna uttryckt under intervjun. Meningsbärande enheter, vilket innefattas av 

textmassor som ansågs vara av vikt utifrån studiens syfte, markerades ut i intervjutexterna. 

Detta gjordes genom att klippa ut de meningsbärande enheterna ur intervjuerna in i separata 

dokument ur varje intervjupersons transkriberade text. När meningsbärande enheter var klara 

fick varje mening en kommentar som beskrev innehållet i textstycket. Ett exempel är följande: 

” Det är nog det jag har sagt tidigare, för att må bra på jobbet är det viktigt att det känns som 

att man är ett team, att man hjälps åt, för strul blir det ju alltid på vilken arbetsplats som helst. 

Att det är god stämning och så. För då känns det som man kan klara av det mesta. Och chefen 

såklart”. Denna meningsbärande enheten fick kommentaren ”Det sociala stödet är viktigt för 

arbetshälsan”. Detta gjordes med samtliga intervjuer separat. Tredje steget i analysen var 

skapandet av teman utifrån de framtagna beskrivande kommentarerna. Detta utgör en 

sekundärtolkning av intervjuerna i och med att författaren tolkar innehållet på egen hand. För 

att skapa teman blev varje beskrivande kommentar nedbrutet till ett ord som beskrev 

innebörden av innehållet. Fjärde steget var att organisera temana för att skapa en struktur. 

Detta innebar för denna studie att de framtagna temana jämfördes med varandra för att se hur 

de skiljdes åt samt vad de olika temana hade gemensamt. I denna studie fanns det många 

gemensamma teman då flera personer delade liknande uppfattningar. Femte steget innebar att 

börja om från början med nästa intervju, för att gå igenom stegen på nytt med en ny text. 

Denna process gjordes på samma sätt med samtliga intervjuer. Efter att det hade gjorts 

undersöktes mönster. Mina huvudkategorier var ”Den upplevda arbetshälsan”, ”Upplevelser 

av hot och våld” samt ”Vad kan påverka arbetsmiljön”. Dessa inspirerades utifrån studiens 

frågeställningar. När temana granskades framkom subkategorier till huvudkategorierna. För 

huvudkategorin ”Den upplevda arbetshälsan” uppkom subkategorier ”Positiva upplevelser” 

och ”Negativa upplevelser”. För huvudkategorin ”Upplevelser av hot och våld” valdes det att 



 

 
 

inte ha några subkategorier. För huvudkategorin ”Vad kan påverka arbetsmiljön” framkom 

subkategorier ”Meningsfullhet” och ”Socialt stöd”.  

RESULTAT 

Resultatet kommer nedan att presenteras utifrån studiens frågeställningar, vilka utgör tre 

teman. Varje tema kommer att presenteras under enskilda avsnitt i resultatet. Temana består 

av Den upplevda arbetshälsan, Upplevelser av hot och våld samt tankar kring vad som kan 

påverka arbetsmiljön och trivseln på arbetsplatsen.  

Den upplevda arbetshälsan 

Under intervjun beskrev alla att de upplevde att de mådde bra. Några kände sig stressade i 

arbetet lite då och då, men det var sådan stress som de kunde hantera. Att arbeta med 

människor som inte mår bra bidrar ju till en viss stress i vissa situationer och som till exempel 

när någon av personalen är sjuk upplevdes det stressande att hinna med allt om de inte fick in 

någon vikarie. Utöver stressen beskrevs den arbetsrelaterade hälsan som positiv generellt. 

Positiva upplevelser. Den upplevda arbetshälsan är övergripande positivt beskriven av 

informanterna. Åtta av nio av informanter beskrev sin arbetsrelaterade hälsa som positiv. De 

sade att det kunde vara stressigt i perioder eller vid vissa tillfällen men inte något som de bar 

med sig eller mådde dåligt av. Arbetsgruppen var enligt många en bidragande del till att 

personalen upplevde att de mådde bra och trivdes bra på arbetet. Arbetsgruppen och klimatet 

på arbetsplatsen beskrevs även av många som det viktigaste för att må bra på arbetet. 

Majoriteten beskrev att de hade roligt på arbetet tillsammans med kollegorna vilket många 

även nämnde som det viktigaste för att må bra på arbetsplatsen. Många upplevde att det 

sociala stödet från kollegorna gav otroligt mycket och utgjorde ett gott klimat på 

arbetsplatsen: 

Att man är ett team, för strul blir det ju alltid på vilken arbetsplats som helst. Att man 

hjälps åt, inte står själv i det, god stämning, då känns det som man kan klara av det 

mest. Och chefen såklart! (Lisa) 



 

 
 

  

Det sociala stödet i sig medförde att de lättare kunde hantera stressiga situationer eller 

konflikter med patienter. Många beskrev även att om de haft en jobbig dag eller att det 

uppstått jobbiga situationer var de duktiga på att stötta och hjälpa varandra:  

Min hälsa på arbetet är bra, det kan vara stressigt stundtals med saker som händer men 

jag tycker att personalen är bra på att ställa upp för varann.. Så jag tycker att det är bra 

(Lisa)  

Känslan av att kunna påverka och att få lägga upp sin arbetsdag lite fritt i arbetsgruppen var 

något som uppskattades och som bidrog till ett gott arbetsklimat. Alla människor kan ha en 

dålig dag och om en i personalen inte kände för en viss typ av arbetsuppgift en dag så fanns 

det alltid någon som ställde upp. Kollegorna upplevde själva att de var duktiga på att ge och ta 

och hjälpa varandra: 

Jag trivs jättebra! Jag uppskattar vårt arbetslag […] vi har väldigt mycket frihet under 

uppsikt liksom så att vi får vara med och bestämma väldigt mycket själva (Eva)  

Nästan alla informanter menade att det sociala stödet från kollegor hade en stor del i att 

arbetshälsan upplevdes så positiv. Detta i sig kan också bidra till en högre grad av KASAM, 

att personen känner att hen inte är ensam i situationen vilket kan frambringa en känsla av 

hanterbarhet. En känsla av meningsfullhet i och med själva arbetsuppgifterna, att de faktiskt 

gör skillnad för människor menar flera informanter ge en känsla av meningsfullhet. Har 

personen högre grad av KASAM kan hen även hantera stressiga situationer lättare samt ökat 

hälsotillstånd. 

Negativa upplevelser. Den arbetsrelaterade hälsan beskrevs av någon enstaka inte lika 

positivt, i form av att det berodde på känslan av att inte bli lyssnad på. Att personliga åsikter 

kring problem vad gäller arbetsmiljöfrågor och arbetssättet får och ska uttryckas men sedan 

var känslan att ingenting gjorts åt problemen i fråga:  

Jag har haft tveksamheter i arbetsgruppen när vi inte gör det vi ska sen har jag gått till 

chef och då upplever jag att de tycker att jag fått prata av mig, fast jag vill att vi ska 

adressera sakerna (Lena) 

Stress var också något som beskrevs som problematiskt, däremot var det en stress som gick 

att hantera och som personerna inte tog med sig hem. Stressen beskrevs dock mer som ett 



 

 
 

problem som hade varit större tidigare men att åtminstone en av informanterna tyckte sig ha 

lärt sig hantera stressen bättre och ändrat sin inställning till sitt arbetssätt: 

Jag tycker inte att stressen minskar, men jag känner att jag kanske blir bättre på att 

sänka kraven. Nu har jag tänkt att det är bättre att arbetsmiljön kommer fram än att man 

stressar sönder sig. (Lena) 

Överlag beskrevs hälsan på arbetsplatsen vara god och alla som intervjuades uttryckte att de 

trivdes på arbetet. Detta ger ett positivt och lite oväntat resultat utifrån tidigare forskning. Hot 

och våld är ett vanligt förekommande ämne i tidigare forskning där av är detta ett tema som 

också har undersökts i studien och utgör nästa tema.  

Upplevelser av hot och våld 

Vid frågor om förekomsten av hot och våld uppgav de flesta av informanterna att de på något 

vis upplevt hot och våld på arbetet. Däremot var det inte många som upplevde händelserna 

som allvarliga och inte heller ofta förekommande. Om händelser av hot och våld påverkat 

personen på något vis svarade informanterna lite olika. De flesta beskrev att de inte tyckte att 

det påverkat dem till någon stor del, mer än att det var obehagligt i den stund det inträffade: 

Jo jag har upplevt både hot och våld, det kommer liksom med jobbet. Men jag tycker 

inte att jag blivit skrämd eller att det har påverkat mig nu i efterhand, det var mer att det 

var obehagligt i stunden, men sådär är det ju. (Lena)  

Fåtal av informanterna har upplevt allvarligt våld men en av informanterna beskrev att hen 

blivit utsatt av rent våld som hen ansåg vara allvarligt och ledde till polisanmälning: 

Jaaa. Första två åren, ja gud ja både hot och våld och allt det mesta! Jag är härdad. Jag 

har polisanmält att jag vart nersparkad, jag har fått saker i huvudet, blivit jagad, slagen, 

alltså… det mesta. (Maria)  

Informanten beskrev att det påverkat henne även efteråt och att det har begränsat hen till viss 

del i sitt arbete vad gäller arbetstider:  

Det har påverkat mig, jag har jättesvårt att jobba nätter efter det, jag kan inte slappna av 

så jag är vaken hela natten istället, så jag jobbar sällan natt. Det var på nätterna det 

hände och man var alltid ensam. (Maria) 



 

 
 

Utöver hotfulla situationer eller rent våld, berätta en person om att hen fått möbler kastade 

efter sig. Men hade även upplevt våld i annan form samt hot: 

Ja ja ja absolut! Flera gånger. […] Ja det har ju hänt att man har fått stolar slängt efter 

sig” (Anna) 

Utifrån informanternas upplevelser verkar hotfulla situationer vara mer vanligt än konkret 

våld och våldsamma patienter. Flera av informanterna upplevdes ha inställningen att det är 

sådana situationer som man får räkna med i deras yrke. Det gäller att kunna hantera obekväma 

situationer och att inte ta något personligt. Detta kan vara något som de som arbetat en längre 

tid lärt sig hantera med tiden i och med att de har mer erfarenhet kring problematiken, medan 

nyanställda möjligtvis har svårare att hantera hotfulla eller våldsamma situationer. Det skulle 

också kunna ha att göra med vilken grad av KASAM personalen har. En person med högre 

KASAM kan ha lättare att hantera jobbiga situationer som hot och våld jämfört med en person 

med låg KASAM:  

En och annan har varit förbannad och arg men de har svårt med sina känslor, det har jag 

inga problem med. Det får man ta, då får man stå där och ta det för det är inte mot mig 

personligen (Kim) 

Upplevelser av hot beskrevs av en informant som obehagligt men ändå hanterbart. Hen kände 

sig inte rädd för det fanns ändå en känsla av kontroll och hanterbarhet: 

Jag har ju upplevt situationer då jag känt och sagt att nej det är bättre jag går härifrån 

nu, det här blir inget bra. Och då har det varit jätte hotfull stämning men det har alltid 

gått att lämna, jag har inte blivit rädd. (Lena) 

Överlag kan förekomsten av hot och våld på arbetsplatsen beskrivas som att det förekommer 

situationer som upplevs som obekväma och hotfulla men inte många som var våldsamma i 

allvarlig mening. Det var inte något som personalen mått dåligt över och det upplevdes inte 

heller vara ett arbetsmiljöproblem. Upplevelserna beskrevs mestadels som att det är 

obehagligt men sådant de kände att de kunde och även förväntades kunna hantera i deras 

arbetsroll. Informanternas tankar kring vad som påverkar arbetsmiljön och deras trivsel på 

arbetsplatsen är nästa tema som kommer att beskrivas nedan.   

Vad som påverkar arbetsmiljön/trivseln  



 

 
 

Meningsfullhet. Det som beskrevs som den huvudsakliga faktorn till att trivas och må 

bra på jobbet uttryckte samtliga informanter var att ha roligt, bra arbetskollegor, bra stämning 

och att känna att det de gör är meningsfullt. Tydlighet i arbetet var också något de tyckte var 

viktigt för att må bra på jobbet: 

Att det är tydligt vad man ska göra och att det är en bra stämning, att man hjälps åt, ja 

att det känns meningsfullt, det man gör också. Det är viktigt. (Lena) 

Ärlighet från chef och kollegor om hur situationer verkligen ser ut och vad de tillsammans 

kan göra för att förbättra något lyfts fram som en viktig del till att det ska kännas meningsfullt 

och bra: 

Jag är inte nöjd med att det ska se bra ut utåt utan jag tycker man kan kolla på hur det är, 

vad kan förbättras och mer ärlighet där, ibland känns det som att det ska se bra ut utåt. 

(Lena) 

Socialt stöd . Samtliga beskrev att de upplevde att de fick stöd av kollegor och kände sig 

nöjda med arbetsklimatet i arbetsgruppen: 

Jag trivs jättebra! Jag tycker om all personal och boendena, att de är snälla och de 

lyssnar och har väldigt bra respekt för varandra, även både personal och boende. Alla 

ställer upp för varandra. (Sanna) 

Vad gäller om de upplevde att de fick stöd av chefen rådde det delade meningar kring. De 

flesta upplevde att de fick stöd medan vissa inte kände sig helt lyssnade på eller förstådda:  

Ja jag tycker jag får stöd av kollegor absolut, men inte av vår gamla chef, nu har vi ju en 

annan chef så det är en annan sak men inte just då, men vår nuvarande chef är mycket 

mer förstående. (Anna) 

Det framkom dock att deras chef just nu endast är tillförordnad men i stunden upplevde de att 

hen var närvarande och att de får det stöd de behöver från chefen. Informanterna beskrev att 

det har funnits problem med tidigare chefer, att de som personal inte har upplevt att de fått det 

stöd de behöver, vilket då påverkade deras arbetstrivsel. Flera av informanterna menade att en 

bra chef som lyssnar och är närvarande var av vikt för att trivas och att ha en god arbetsmiljö: 

Att det är god stämning bland kollegor är viktigt. Och chefen såklart, det är jätteviktigt 

att den finns närvarande. (Lisa) 



 

 
 

En av informanterna upplevde att det inte spelade någon roll om de överhuvudtaget hade en 

chef då hen menade att de alla är kunniga och bra på sitt jobb och att det därför inte gör någon 

skillnad att ha en chef eller inte: 

Grejen är att många har ju jobbat här länge med bra erfarenheter inom psykiatri så 

egentligen är det ingen skillnad om vi har chef eller inte har chef. Det är en så bra 

grupp, man vet vad det handlar om. (Kim)  

Flera av informanterna beskrev betydelsen av meningsfullhet i arbetet och dess betydande roll 

för trivseln: 

Att man känner att det man gör är meningsfullt är viktigt tänker jag för att må bra på 

jobbet… om man inte känner att det man gör har någon mening kan det inte vara så kul 

att gå till jobbet. (Sanna) 

Detta i form av att känna att det de gör är av vikt för vårdgivarna och deras mående och 

livskvalitet. Att det råder ett gott samarbete mellan kollegor med ett jämställt klimat är också 

något som framkommer vid intervjun. Informanten menade då att det är av vikt att alla är på 

samma nivå och ingen ska känna sig orättvist behandlad: 

Jag tycker det är viktigt att ha kollegor man känner sig bekväm med, när jag säger 

bekväm menar jag att det fungerar mellan kollegorna och ingen ska känna sig liten eller 

någon annan större, att det är jämnt mellan kollegorna. (Sanna) 

Faktorer som nämndes av samtliga informanter kunna påverka arbetsmiljön och trivseln 

positivt var en bra sammanhållning bland kollegor, stöd från kollegor, att ha roligt på jobbet 

och att känna att arbetet är meningsfullt. Detta var även sådana faktorer som beskrevs som 

rådde på deras arbetsplats. Att detta bidrar till personalens arbetshälsa och trivsel framkom 

även under första temat: 

Jag får stöd av kollegorna, det är det som gör att man kan slappna av vid stress. Jag 

tycker att de är så förstående av situationen och det blir bara bra när det fungerar mellan 

kollegorna och chefen. (Maria) 

Sammanfattningsvis utifrån samtliga teman ser informanternas arbetsmiljö, arbetshälsa och 

trivsel positiv ut. Inga större arbetsmiljöproblem nämns. Däremot framkommer missnöje 

kring att det inte tas itu med saker som behöver förbättras och en känsla av inte bli lyssnad på 

beskrivs av en informant. Att det ska se bra ut utåt är något som informanten nämner, kan 



 

 
 

detta vara en del i att arbetsmiljön på denna arbetsplats beskrivs på det vis den gör är en 

fundering som dyker upp. 

DISKUSSION 

Diskussionen kommer nedan att delas upp i två delar, resultatdiskussion och metoddiskussion. 

Resultatdiskussionen kommer att presenteras utifrån studiens tre 

huvudkategorier/frågeställningar. 

Resultatdiskussion 

Hur personalen upplever sin arbetsrelaterade hälsa  

Samtliga informanter beskrev överlag sin arbetshälsa som god. Detta till stor del på grund av 

kollegorna och att de var ett bra arbetsteam med bra stämning. Majoriteten menade att de var 

väldigt duktiga på att stötta varandra. Informanterna beskrev att socialt stöd underlättar för 

personalen att hantera stressiga situationer, vilket överensstämmer med tidigare studiers 

resultat (Amarneh, 2017). Personalen menade att om det uppstår jobbiga situationer i arbetet 

stöttar de alltid varandra i det som är svårt och de kände aldrig att de var ensamma i 

situationen. Detta kan vara en del i att de lättare kunde hantera situationen, på grund av det 

sociala stödet från kollegor. Situationer som annars skulle vara stressiga eller jobbiga kan 

möjligtvis göras mindre svåra att hantera på grund av den stöttning de har från varandra. 

Informanterna upplevde sin arbetshälsa som god och att det sociala stödet av kollegor hade 

stor betydelse i detta avseende. Tidigare studier (Roelen et al., 2018) har också visats att det 

sociala stödet kan minska effekten av höga psykologiska krav och låg kontroll. 

Den positivt beskrivna hälsan kan även kopplas till KASAM. Detta i och med att de känner att 

deras arbete är meningsfullt då de gör skillnad för individer varje dag. De känner begriplighet 

i arbetet då de kan sitt arbete, har jobbat länge på arbetsplatsen, känner sina brukare och är 

medvetna om att ingen dag är den andra lik. De upplever sig själva vara trygga i sina 

arbetsroller vilket även kan bidra till en begriplighet. Personalen kan känna hanterbarhet i och 

med att de vet hur de ska hantera hotfulla situationer. De stöttar varandra i lägen då det 

behövs vilket de och också för att de är medvetna om att i jobbet med psykiskt sjuka kan man 



 

 
 

räkna med att situationer av hot och våld uppstår. Denna medvetenhet kan i sig bidra till 

känslan av hanterbarhet. Att KASAM kan uppnås utifrån deras beskrivna arbetsmiljö kan 

även förklara den positivt upplevda arbetshälsan. Många beskrev att om de haft en jobbig dag 

eller att det uppstått jobbiga situationer var de duktiga på att stötta och hjälpa varandra. Detta 

kan utifrån KASAM (Antonovsky, 1996) ses som att personalen upplevde en högre grad av 

KASAM i och med att de kände meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i arbetet och 

var kapabla till att hantera jobbiga situationer. Detta med hjälp av stöd från sina kollegor 

vilket även teorin Socialt stöd styrker. Det sociala stödet kollegor sinsemellan ska enligt 

Socialt stöd öka personalens hälsa och välmående på arbetsplatsen vilket överrensstämmer 

med det personalen uttryckt.  

 

Personalens erfarenheter av hot och våld i arbetet 

Flera av informanterna hade inställningen att hotfulla och våldsamma situationer är sådant 

som man får räkna med i deras yrke. Det gäller att kunna hantera obekväma situationer och att 

inte ta något personligt. Detta kan vara något som de som arbetat längre lärt sig med tiden 

medans nyanställda möjligtvis har svårare att hantera hotfulla eller våldsamma situationer. 

Hung et al. (2014) menade att nybörjare inom psykiatrin upplevde fler svårigheter i yrket än 

de som arbetat en längre tid samt att de som inte arbetat så länge eventuellt inte har tillräcklig 

kunskap kring att hantera våldsamma situationer. Deltagarna i den aktuella studien anser att 

det ingår i vårdpersonalens arbete att hantera och ha förståelse för patienters våldsamma och 

hotfulla beteenden. Detta är en viktig del i deras yrkesroll, som också behöver ske på ett 

professionellt sätt för både patienternas och personalens skull (Berring et al. ,2016). 

Många av informanterna i studien hade tidigare upplevt någon typ av hot och våld i arbetet. 

Detta resultat överensstämmer ganska bra med det resultat som undersökningen av AV och 

SCB (2001) kommit fram till, vilket var att mer än var tredje arbetande kvinna inom vård och 

omsorg varit utsatt för hot och våld på sin arbetsplats under senaste året. Majoriteten av 

upplevelserna av hot och våld i denna studie handlade däremot mest om hot och hotfulla 

situationer. Men utifrån vad som framkom i intervjuerna verkar det finnas ett gemensamt 

förhållningssätt kring denna typ av händelser. Ett förhållningssätt att personal inom psykiatrin 

bör vara beredda på att situationer av hot och våld kan uppstå och att kunna hantera dessa när 

det uppstår. Det går att diskutera om det kan vara så att på grund av att personalen upplever 

att det är sådana situationer de förväntas kunna hantera så anmäls det inte i den utsträckning 



 

 
 

som det borde. Detta kan bidra till det mörkertal som Hallberg (2011) menar finns inom vård 

och omsorg vad gäller hot och våld.  

Miljön som patienten befinner sig i och relationerna vårdgivare och patient emellan, 

sjukdomshistoria samt personalens erfarenhet i sin yrkesroll kan påverka i vilken utsträckning 

våldsamma situationer uppstår (Gifford & Anderson, 2010). Deltagarna i denna studie 

arbetade i patienternas egna hem vilket innebär att patienterna mådde tillräckligt bra för att 

kunna vårdas i hemmet, vilket kan förklara att de våldsamma eller hotfulla mestadels inte 

upplevts så allvarliga. Majoriteten av personalen hade arbetat på samma ställe i flera år vilket 

också kan påverka genom att de har en bra relation till patienterna. Även om de flesta hade 

upplevt hot och våld i arbetet så var det inte många som kände sig rädda eller blivit påverkade 

av situationerna i efterhand. 

Upplevelserna beskrevs mestadels som att det var obehagligt men som att de kunde hantera 

det och kände att de förväntades kunna det. Detta är enligt tidigare forskning (Hallberg, 2011) 

annars ett område som skulle kunna påverka arbetstrivseln och utgöra arbetsmiljöproblem. 

Detta beskrevs inte vara fallet i denna studie.  

Hot och våld också kan påverkas av personalens bemötande mot sina patienter. En trygg 

arbetsgrupp som känner varandra väl, har ett genomtänkt förhållningssätt och värdegrund kan 

också utifrån detta perspektiv minska triggande situationer och de kan lära sig att minimera 

problematiken om aggressivitet uppstår (Thomas, 2016). Även Andersen (2013) visade på att 

det kan finnas en koppling till hur personalens relation med patienterna ser ut, hur de bemöter 

varandra och sina patienter. Med detta i åtanke skulle personalens förhållningssätt kunna ha 

en betydande del både för de boende men också för personalen. Detta i och med att 

personalen möjligtvis upplever sin arbetsmiljö som mer positiv när patienterna mår bra i och 

med att detta medför en minskad risk för hot och våld. 

 

Personalens uppfattning om vad som bidrar till en god arbetsmiljö 

Det som beskrevs som den huvudsakliga faktorn till att trivas och må bra på jobbet uttryckte 

samtliga informanter var att ha roligt, bra arbetskollegor, bra stämning och känslan av att det 

de gör är meningsfullt. Att personalen känner meningsfullhet kan kopplas till teorin KASAM. 

Enligt Antonovsky (1996) är en högre grad av KASAM positivt för individen utifrån 

hälsoaspekt. Mår individen bra på arbetet påverkar det i sig arbetstrivseln positivt. Det finns 



 

 
 

även belägg för att personalens hälsa och välbefinnande ökar i och med att de känner att de 

befinner sig i samma situation, förstår och stöttar varandra i olika utmanande situationer 

(House, 1981).  

Informanterna menade att en stor bidragande del till arbetsmiljön och trivseln är det sociala. 

Detta överensstämmer med tidigare studiers resultat (Amarneh, 2017) som visade sociala 

relationer kan hjälpa individer att hantera stressfulla situationer, sänker allvaret i stressiga 

situationer, lindrar oönskade effekter av höga arbetskrav och minskar känslan av utmattning.  

Meningsfullhet är också något personalen nämner som bidragande till en god arbetsmiljö. Att 

de känner att det de gör är meningsfullt. Som ovan också nämnt så gör arbetet med människor 

och känslan av att de gör skillnad för vårdtagarna och deras hälsa ses i sig som mycket 

meningsfullt för personalen. Detta kan kopplas till KASAM (Hanson, 2004) som en del till att 

lättare hantera jobbiga och stressiga situationer i och med att uppleva meningsfullhet, vilket är 

en av de tre komponenterna i teorin KASAM.  

Något som framkom i resultatet av studien var att personalen upplevde att socialt stöd från 

kollegor bidrog till stor del att de trivdes och mådde bra på arbetet. Detta resultat stämmer 

överens med tidigare studier (Roelen et al., 2018) som visade att socialt stöd från kollegor och 

chef medförde minskade risk att drabbas för hälsoproblem och långtidssjukskrivning bland 

personalen. Detta kan förklara en del i att personalen i min studie upplevde sin 

arbetsrelaterade hälsa och trivsel positiv, i och med att de alla kände socialt stöd kollegor 

emellan och att hot och våld inte var vanligt förekommande.  

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod. En kvalitativ ansats valdes utifrån studiens 

syfte och författarens intresse. En kvantitativ metod hade inte varit passande för att undersöka 

personalens upplevelser. Fördelar med att genomföra denna studie med en kvalitativ metod är 

att just personalens upplevelser av arbetsmiljön blir hörda och det ger en bild av hur det 

faktiskt ser ut i verksamheten utifrån personalens perspektiv. I och med att ämnet berör hälsa 

och trivsel ansågs en kvalitativ metod mest lämpad då detta är komponenter som är lättare att 

beskriva än att mäta, som en kvantitativ metod skulle ämnats till.  

Den kvalitativa metoden syftade till att öka förståelse för individers upplevelser och 

erfarenheter. Kvalitativa studier undersöker, beskriver och tolkar individers uppfattningar om 

sociala fenomen. Kvalitativ forskning studerar individers beteenden, erfarenheter och känslor 



 

 
 

(Holloway & Wheeler, 2010). I och med att det var personalens upplevelser och erfarenheter 

som författaren ville undersöka i denna studie var en kvalitativ metod mest passande att 

använda. Intervjuer som insamlingsmetod upplevdes av författaren som en bra 

insamlingsmetod utifrån studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer är även en vanligt 

förekommande insamlingsmetod inom IPA.  

Min förförståelse för ämnet var utifrån tidigare studier att personal inom psykiatrisk vård ofta 

upplevde hög arbetsbelastning, stress och utsatthet vad gäller hot och våld. Resultatet i denna 

studie motsäger min förförståelse, då det mesta beskrevs som positivt vilket inte var ett 

förväntat resultat.  Min förförståelse för ämnet kan utifrån mina intervjufrågor ha påverkat 

resultatet i och med att det finns en risk att deltagarna uppfattat intervjufrågorna som ledande. 

Människor har en tendens att svara på frågor som de tänker att de ska förväntas svara. Detta 

kan tänkas vara möjligt då de skulle kunna känna sig bedömda av mig som intervjuare. Även 

om min intention var att ställa frågorna helt öppet och icke ledande så blir det trots det till viss 

del ledande i och med att frågor ställs om ett specifikt ämne. Exempelvis ställdes frågor om 

hot och våld, där av kan det ses som att författaren antagit att det förekom hot och våld på 

arbetsplatsen i fråga. Dessa frågor ställdes utifrån min förförståelse för ämnet. Att 

intervjuerna tog plats i personalens kontorslokal och omklädningsrum kan också ha påverkat 

resultat. Detta tänker jag kan ha haft betydelse på flera sätt. Bland annat på ett positivt sätt, att 

de kände sig bekväma och hemmastadda och kunde ge uppriktiga svar. Samtidigt kan det ha 

varit en nackdel på det vis att någon möjligtvis var rädd att någon annan i personalgruppen 

skulle höra vad hen sa, i och med att det fanns en möjlighet att någon i personalgruppen 

vistades utanför rummet som intervjun tog plats i.  

En svaghet med studiepopulationen är att samtliga informanter var verksamma på samma 

arbetsplats, vilket gör att resultatet inte blir så brett. Det ger en god bild av hur det ser ut på 

just denna arbetsplats och hur personalen upplever sin arbetsmiljö. Det hade vart en styrka att 

få ett bredare urval, med informanter från flera olika arbetsplatser. Detta valdes dock i och 

med att det fanns svårigheter i att hitta arbetsställen som hade tid att medverka och tiden för 

denna studie räckte inte till för att prioritera att hitta fler arbetsplatser som hade möjlighet att 

delta. 

En annan svaghet med studiepopulationen är att majoriteten består av kvinnor, det hade 

kunnat vara fördelaktigt att ha en mer jämn fördelning mellan könen, å andra sidan behöver 



 

 
 

det inte vara en svaghet i och med att det är flest kvinnor som arbetar inom vården, där av blir 

bilden avspeglad utifrån hur fördelningen kan se ut i stort.  

En styrka med genomförandet av intervjuerna kan vara att följdfrågor användes, i och med att 

det gav en ökad förståelse för vad personen menade med sitt svar. Däremot kan en svaghet 

med följdfrågor vara att informanten omedvetet justerar sitt svar. Med mer information så blir 

det också mer att tolka.  

I presentationen av studiens databearbetningsmetoder innefattas tillförlitlighet, det vill säga 

reliabilitet, resultatets validitet och procedur/tillvägagångssätt. I denna studie kan validiteten 

utgöras av insamlingsmetoden, att använda ljudinspelning med mobiltelefonen på samtliga 

intervjuer, som sedan transkriberades ordagrant. Med hjälp av denna metod missas ingen 

information som framkommit under intervjuerna, vilket kan styrka validiteten i det framtagna 

resultatet. Intervjufrågorna utformades på ett sådant sätt så att informanterna inte skulle 

påverkas av frågan på något sätt. Trots det påverkades informanterna till viss grad utifrån hur 

de upplever att frågan ställs. Däremot var författarens önskan att vara så neutralt som möjligt 

för att inte styra deras svar. Det fanns fokus på att hålla frågorna neutrala, utan vinklingar 

eller vara alltför ledande. Detta i sig skulle också kunna medföra validitet då frågorna 

möjliggör för informanterna att besvara frågan självständigt utan någon påverkan från 

intervjuaren. Att intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats där de kände sig bekväma och 

hemmastadda kan också styrka validiteten då en känsla av trygghet kan göra att de har lättare 

att öppna upp sig och vara ärliga i sina svar. För att tillföra reliabilitet till studien ska metoden 

vara så noggrant förklarad som möjligt för att undersökningen på så vis ska kunna 

återupprepas och uppnå liknande resultat men även för att bidra med förståelse kring 

tillvägagångssättet. Validitet innebär att studien mäter det som syftades till att mäta (Bryman, 

2011). En svaghet med insamlingen från informanterna var att intervjuguiden bestod av tre 

frågor som kunde besvaras på ett sätt att svaret blev ja eller nej. Det kan ha påverkat resultatet 

då det gav mindre utrymme för informanterna att berätta fritt och kan ha uppfattats som 

ledande frågor. Det minskar även validiteten i studien. 

Något som går att diskutera är hur arbetsgruppen påverkat varandra i deras svar under 

intervjun i och med att samtliga arbetade på samma ställe och det var tidsbestämt när 

författaren skulle genomföra intervjuerna. Detta skulle kunna ge dem tid och möjlighet att 

innan intervjuerna prata om arbetsmiljön och påverkas av varandras åsikter. En annan tanke är 

att personalen har arbetat ihop under lång tid, har god sammanhållning och pratar dagligen 



 

 
 

med varandra om sina arbetssätt vilket kan innebära att de till viss del formar varandra och att 

gruppdynamiken i sig påverkar de enskildas åsikter. Om informanterna inte kände varandra 

eller till och med aldrig träffat varandra skulle resultatet möjligtvis sett annorlunda ut och det 

är möjligt att det inte skulle vara lika enhetligt. En annan aspekt skulle kunna vara att man 

som personal vill visa ett gott ansikte utåt.  

 

 

SLUTSATSER 

Överlag beskrevs den arbetsrelaterade hälsan som positiv. Det var ingen av informanterna 

som uttryckte att de mådde dåligt på jobbet. Däremot fanns det ett visst missnöje vad gäller 

stress och känslan av att inte bli hörd av chefen. Men det var inte något som påverkade deras 

arbete, hälsa eller arbetstrivsel. Stressen som informanterna kände var på den nivån att de 

kände att de kunde hantera den och inte ta med sig jobbet hem. Erfarenheterna av hot och våld 

beskrevs som förekommande men inte i stor utsträckning och inte något som enligt 

majoriteten påverkat dem efter att händelsen ägt rum. Det handlade mestadels om hotfulla och 

obehagliga situationer som personalen hade erfarenhet av.  

Framförallt beskrevs meningsfullhet i arbetet och socialt stöd från kollegor och chef som 

bidragande till en god arbetsmiljö. Att ha roligt på jobbet och stötta varandra i jobbiga 

situationer ansågs vara av vikt för en god arbetsmiljö. Detta var även faktorer som alla 

nämnde att de upplevde på sin arbetsplats, vilket var en betydande faktor till deras goda 

arbetstrivsel. 

Förslag på framtida forskning är att göra en bredare studie av samma målgrupp men på flera 

olika arbetsplatser. Detta i syfte för att skapa en djupare förståelse för arbetsmiljön bland 

personal inom psykiatrisk vård, hur det är att arbeta inom området och bidra med ett resultat 

som är överförbara. Det skulle även vara intressant att se hur och om det skiljer sig mycket 

beroende på var man arbetar och vilka man arbetar med, sett utifrån ålder, kön och 

utbildningsnivå. Ett annat förslag till framtida studier är att studera och jämföra skillnader i 

hur personalen uppfattar sin arbetsmiljö beroende på om vårdtagarna är vuxna eller barn. 



 

 
 

REFERENSER 

 

Amarneh, B.H. (2017). Social support behaviors and work stressors among nurses: A 

comparative study between teaching and non-teaching hospitals. Behavioral Sciences, 

7(1), doi: 10.3390/bs7010005 

Andersen, L.P. (2013). Vold på psyiatriske afdelninger: Det psykosociale arbejdsmiljo som 

determinant for arbejdsrelaterat vold? Nordisk Psykologi, 55(4), 293-308. doi: 

10.1080/00291463.2003.10637426 

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health  

Promotion International, 11, 11-18. 

Arbetsgivarverket. (u.å). Arbetsmiljö. Hämtad 2019-03-21, från 

https://www.arbetsgivarverket.se/ledare-i-staten/arbetsgivarguiden/arbetsmiljo/  

Berring, L.L., Pedersen, L., & Buus, N. (2016). Coping with violence in mental health care 

settings: Patient and staff member perspectives on de-escalation practices. Archieves 

of Psychiatric Nursing, 30(5), 499-507. doi: 10.1016/j.apnu.2016.05.005 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Christodoulou-Fella, M., Middleton, N., Papathanassoglou, E.D.E., & Karanikola, M.N.K. 

(2017). Exploration of the association between nurses moral distress and secondary 

traumatic stress syndrome: Implications for patient safety in mental health services. 

BioMed Research International, 1-19. doi: 10.1155/2017/1908712 

D’Ettorre, G., & Pellicani, V. (2017). Workplace violence toward mental healthcare workers 

employed in psychiatric wards. Safety and Health at Work, 8(4), 337-342. doi: 

10.1016/j.shaw.2017.01.004  

Folkhälsomyndigheten. (2017). Begrepp. Hämtad från https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-

psykisk-halsa/ 

Gifford, M.L., & Anderson, J.E. (2010). Barriers and motivating factors in reporting incidents 

of assault in mental health care. Journal of the American Psychiatric Nurses 

Association, 16 (5), 288-298. doi: 10.1177/1078390310384862 

Hallberg, U. (2011). Kunskapsöversikt: Hot och våld inom vård och omsorg. Rapport 

2011:16. Arbetsmiljöverket: Stockholm.  

Hanson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur AB. 

https://www.folkhalsomyndigheten/


 

 
 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. 

Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. 

House, J. (1981). Work stress and social support. United States: Addison-Wesley. 

Hung, B.J., Huan, XY., Cheng, J.F.,Wei, S.J., & Lin, M.J. (2014). The working experiences 

of novice psychiatric nurses in Taiwanese culture: A phenomenological study. Journal 

of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(6), 536–543. doi: 10.1111/jpm.12121 

Kristiansen, L., Hellzén, O., & Asplund, K. (2010). Left alone: Swedish nurses’ and mental 

health workers’ experiences of being care providers in a social psychiatric dwelling 

context in the post-health-care-restructuring era: A focus-group interview study. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(3), 427-435. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2009.00732 

Lantta, T., Anttila, M., Kontio, R., Adams, C.E., & Välimäki, M. (2016). Violent events, ward 

climate and ideas for violence prevention among nurses in psychiatric wards: a focus 

group study. International Journal of Mental Health Systems, 10(27). doi: 

10.1186/s13033-016-0059-5  

Martin, A., Karanika-Murray, M., Biron, C., & Sanderson, K. (2016). The psychosocial work 

environment, employee mental health and organizational interventions: Improving 

research and practice by taking a multilevel approach. Stress and Health, 32(3), 201-

215. doi: 10.1002/smi.2593 

Mattson, M., & Gibb Hall, J. (2011). Health as communication nexus: A service learning 

approach. Dubuque: Kendall Hunt Publishing Company. 

Roelen, C.A.M., Hoffen, M.F.A., Waage, S., Schaufeli, W.B., Twisk, J.W.R., Bjorvatn, B., 

Moen, B.E., & Pallesen, S. (2018). Psychosocial work environment and mental health-

related long-term sickness absence among nurses. International Archieves of 

Occupational and Environmental Health, 91(2), 195-203. doi: 10.1007/s00420-017-

1268-1 

Smith, J.A, Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: 

Theory, method and research. London: SAGE publications. 

Socialstyrelsen. (2017). Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Hämtad  

från 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochu

ngavuxna  

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/


 

 
 

Socialstyrelsen. (2010). Det är mitt hem: Vägledning om boende och boendestöd för personer 

med psykisk funktionsnedsättning. Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/Lists/ 

Artikelkatalog/Attachments/18214/2010-12-26.pdf  

Thomas, S.P. (2016). Aggression and violence: Perennial concerns for psychiatric-mental 

health nursing. Issues in mental Health Nursing, 37(7), 443-445, doi: 

10.1080/01612840.2016.1187507 

University of Twente. (u.å). Social Support. Hämtad 2018-07-23, från 

https://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Health%20Commu

nication/Social_Support/   

Vangelisti, A. L. (2009). Challenges in conceptualizing social support. Journal of Social and 

Personal Relationships. 26, (1), 39-51.  

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed (1:2017). Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 

från https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

Zhang, Y., Punnett, L., Mawn, B., & Gore, R. (2016). Working conditions and mental health 

of nursing staff in nursing homes. Issues in Mental Health Nursing, 37(7), 485-491. 

doi: 10.3109/01612840.2016.1162884 

 

https://www.socialstyrelsen.se/


 

 
 

 

 

1 (1) 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd  

2018-02-05 

  

 

 

 

 

Missivbrev 
 

Hej! 

Jag heter Sara Lantz och studerar Magisterprogrammet i ledarskap och 

arbetsliv på Mälardalens Högskola. Jag läser nu sista terminen och det är 

dags för mig att skriva mitt examensarbete. 

Studien jag ska genomföra är en kvalitativ studie som syftar till att 

undersöka arbetstagare inom psykiatrins upplevelser av sin arbetsmiljö. 

Studien kommer att genomföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

med ett urval på nio personer som arbetar inom psykiatrin. Intervjuerna 

kommer att spelas in. Varje intervju beräknas ta cirka 20-40 minuter. 

Inspelningarna och utskrifterna raderas efter att examensarbetet blivit 

godkänt, vilket beräknas ske i slutet på maj. 

I denna studie efterföljs forskningsetiska principer som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Din 

medverkan är frivillig och dina utsagor kommer kodas och behandlas 

anonymt, inga uppgifter kommer att användas till något annat syfte än till 

studien och uppgifterna kommer att förvaras på ett säkert sätt. Ingen annan 

än jag och min handledare kommer att ha tillgång till materialet. Du kan när 

som helst välja att avbryta din medverkan. 

Jag kommer att kontakta dig inom kort angående tid och plats för intervjun. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta mig på mailadress 

eller telefon: 

Sjz14001@student.mdh.se, 070 423 84 02,  

Alternativt min handledare, kicki.oljemark@mdh.se 

Med vänliga hälsningar  

Sara Lantz. 

 

 

 



 

 
 

Intervjuguide 

Syftet med min studie är att undersöka hur medarbetare inom psykiatrin upplever sin 

arbetsmiljö. Din medverkan är helt frivillig och anonym.  

 

Intervjuguide 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Hur kom det sig att du började arbeta här? 

4. Hur trivs du på din arbetsplats? 

5. Hur skulle du beskriva din hälsa på arbetsplatsen? 

6. Vad uppskattar du i arbetet? 

7. Hur ser en bra dag ut? 

8. Hur kan en mindre bra dag se ut? 

9. Har du någon gång upplevt hot och våld på din arbetsplats? 

    8a) Vill du berätta om händelsen/händelserna? 

    8b) Har det påverkat dig på något vis? 

10. Har du någon gång upplevt stress på din arbetsplats? 

    9a) Vill du berätta om den/de situationerna? 

     9b)Var det en stress du kunde hantera? Hur? 

11. Upplever du att du får stöd av kollegor och/eller chef? 

     10a) Hur kan det se ut? 

12. Vad anser du är viktigt för att må bra på arbetsplatsen? 

13. Hur ser du på din dagliga arbetssituation? 

14. Hur skulle du önska att din dagliga arbetssituation såg ut? 

 

 

Tack för att du tog dig tid att delta i intervjun! 

 

 

 

 

 

 


