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Abstrakt                                                                                                                    
Background; In today's social debate, much is written and spoken of how poor psychiatric 
care works, care places are closed and there are difficulties in recruiting nurses / psychiatric 
nurses. Psychiatric care has problems with its image, and this is based on the media's angle 
that the people who work there themselves have some kind of psychiatric diagnosis and are 
ineffective, neurotic and controlling and have no limits to their patients. Media and large parts 
of society in general have a driving role that contributes to the psychiatric care and psychiatric 
care patients being stigmatized and the nurse working in psychiatric care is stigmatized 
through association. This has a negative effect and causes nursing students and registered 
nurses not to choose psychiatric care. Aim; of the study was to describe how 
nurses/psychiatric nurses’ experiences of working at a psychiatric ward. Method; was a 
qualitative, descriptive study, based on eight interviews with nurses/psychiatric nurses 
working in a psychiatric ward. The interviews were analyzed using qualitative content 
analysis. Results Made up in three categories as "Stigma by association", "Experienced 
deficiencies" and "Work joy. The nine subcategories were ”Stamped”, ”Stagnation”, 
”Competence and recruitment problems”, ”Leadership”, ”Poor working environmen”, 
”Mentor's role”, ”A rewarding and fun work”, ”Developing”, ”Good patient relationship”. 
Conclusion; The informant think they have a educational and fun job but they are sad 
and frustrated that they are experiencing shortcomings and do not have the correct conditions 
for doing the best work. Stigma by association is obtained through the work.                                                                                                                                  

Keywords; Educational and fun work, Experiences, Experienced deficiencies, Stigma by 
association, Qualitative method,  

 

 



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Den psykiatriska vården har problem med sin image och detta späs på av medias vinkling av 
att de som arbetar inom psykiatri har någon form av psykiatrisk diagnos och är ineffektiva, 
neurotiska och övervakande samt inte har några gränser till patienterna. Media och stora delar 
av samhället i övrigt har en drivande roll som bidrar till att psykiatrisk vård och patienter 
inom psykiatrisk vård är stigmatiserade och att sjuksköterskan som arbetar inom psykiatrisk 
vård blir stigmatiserade på grund av sitt arbete. Detta kan påverka till att 
sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor väljer bort psykiatrisk vård. 

När det är svårt att rekrytera nya sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor så kan det leda till att 
de som finns får mer och mer arbete vilket i förlängningen kan det leda till nerdragning av 
vårdplatser, dålig arbetsmiljö och sämre vårdkvalitet eller att patienterna blir skrämda och inte 
väljer att söka sig till vården när de har behov för detta.  
 
Det är viktigt att veta varför sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor väljer att arbeta och 
stanna kvar inom psykiatrisk vård och därmed lära sig om detta för att locka till sig fler 
kollegor till detta roliga, spännande, intressanta och fascinerande arbete. 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka sjuksköterskors/psykiatrisjuksköterskors upplevelser 
av att arbeta på en psykiatrisk avdelning samt varför de valt att arbeta inom psykiatrisk vård. 
 
För att kunna ta reda på detta så intervjuades åtta sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor i 
enrum där de fick berätta om sina upplevelser av att arbeta inom psykiatrisk vård. 
Intervjuerna spelades in och skrevs ner och analyserades med hjälp av innehållsanalys 
 
Resultatet visade att arbeta inom psykiatrisk vård var roligt, spännande, intressant och 
fascinerande men respondenterna var även ledsna och frustrerade över att de upplevde att det 
fanns brister samt att de blev utsatta för stigma genom association. 
 
 
  

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

BAKGRUND     1 
    
   Sjuksköterskans ansvarsområde   1 
   Psykiatrisjuksköterskans ansvar   2 
   Arbetsmiljö och vårdmiljö   3 
   Stigma och associerad stigma   3 
   Psykiatrisk vård i media   5 
     
 
PROBLEMFORMULERING   6 

SYFTE     6 

METOD      6 
    
   Val av metod    6 
   Urval     7 
   Deltagare     7 
      Figur 1. Sammanställning  
      utbildning och erfarenheter inom psykiatrisk vård  8 
   Datainsamling    8 
   Dataanalys    9 
      Tabell 1. Exempel på analysprocessen; meningsenhet,   
      kondenserad meningsenhet, kod, underkategori, kategori  9 
   Etik     10 

RESULTAT    10 
    
   Sjuksköterskans/Psykiatrisjuksköterskans upplevelser  
   av att arbeta som sjuksköterska inom psykiatrisk vård 10 
      Tabell 2 kategorier och underkategorier  11 
    Stigma genom association   11 
      Stämplad     11 
   Upplevda brister    11 
      Stagnation    11 
      Kompetens och Rekryteringsproblem  11  
      Ledarskap    12 
      Dålig arbetsmiljö    12 
   Arbetsglädje    13 
      Mentorsroll    13 
      Ett givande och roligt arbete   13 
      Utvecklande    14 
      God patientrelation    14 

 



 
DISKUSSION     15 
    
   Metoddiskussion    15 
   Resultatdiskussion    17 
      Anledning till varför sjuksköterskorna/psykiatrisjuksköterskan   
      valde att arbeta inom psykiatrisk vård  17 
      Stigma genom association   18 
      Upplevda brister    18 
      Arbetsglädje     19 
      Författarens egna reflektioner   19 
   Slutsats     21 
   Kliniska implikationer   21 
   Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom  
   Specialistsjuksköterskans kompetensområde       21 

 

REFERENSER    22 

   Bilaga I     26 
   Bilaga II     27 
   Bilaga III     28 
   Bilaga IV    29 
   Bilaga V     30 
   Bilaga VI    31 
        
      

 

 



BAKGRUND  

Sjuksköterskans ansvarsområde 

I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skall hela befolkningen ges vård på 
lika villkor. Målet med lagen är att alla skall kunna uppnå en god hälsa (HSL 3:1) och det är 
därför som sjuksköterskan ansvarar för att värna om alla människors lika värde och att 
omvårdnaden sker med respekt till alla patienter. 

Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde oavsett var hen 
arbetar eller vilken utbildningsnivå som sjuksköterskan har. I svensk sjuksköterskeförenings  
kompetensbeskrivning av sjuksköterskans ansvarsområde beskrivs tre grundpelare som utgör 
sjuksköterskans ansvarsområde och dessa är: 

• omvårdnad i teori och praktik. 
• Forskning, utveckling och utbildning. 
• Ledarskap 

Alla synsätt skall genomsyras av helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt (Swenurse, 2017).  
 
World Health Organisation, (WHO) publicerade riktlinjer för hur utbildningen för 
sjuksköterskor och barnmorskor skulle se ut i samtliga medlemsländer 2001. Grundtanken var 
att utbildningen skulle vara kompetensbaserad. WHO definition på kompetens är att den är 
färdighet som är nödvändig för att utföra en specifik arbetsuppgift, kunskap och attityder 
(WHO, 2001).  
 
De ovan beskrivna grundpelarna kan brytas ner till delkompetenser såsom tex 
omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap, beteendevetenskap, information, bemötande 
samt undervisning, behandlingar och undersökningar, förebyggande och främjande av hälsa, 
kvalitet och säkerhet samt vårdmiljö. Ett par exempel på detta är att sjuksköterskan ska kunna 
tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som 
sociala, kulturella och andliga sjuksköterskan skall även kunna observera, värdera, prioritera, 
dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska och 
psykiska tillstånd samt att hen skall kunna uppmärksamma och möta patientens 
sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 
åtgärder (Swenurse ,2017). 

Enligt Skärsäter (2014) skall en sjuksköterska utifrån ett holistiskt perspektiv identifiera, 
bedöma och ta ställning till vilka behov som skall tillgodoses utifrån det aktuella tillståndet.  
Wiklund, (2003) skriver att omvårdnad är sjuksköterskans karaktärsområde och den skall 
bidra med att stärka patientens hälsa och livskvalitet. All omvårdnad skall vara baserad på 
vetenskap och beprövad metod vilket innebär att sjuksköterskan skall arbeta på ett 
kunskapsbaserat sätt och hen skall ansvara för att uppdatera sina kunskaper. Vården skall 
även ges till alla patienter på lika villkor.   

Alla människor skall ges god vård i syfte att stärka människan så att hen kan växa och 
utvecklas och utveckla strategier så att hen kan hantera sin sjukdom och människan får
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kontroll över sitt liv. Vidare skall psykiatrisjuksköterskan stödja patienten och hens anhöriga 
genom undervisning, rådgivning och information (Swenurse, 2014).  

Vad Wiklund beskriver ovan bekräftas även av Swenurse (2017) som även säger 
sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning vilket innebär ett personligt 
ansvar att fortlöpande analysera styrkor och svagheter i sin egen professionella kompetens. 

Psykiatrisjuksköterskans ansvar  

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (Swenurse, 2014) är 
psykiatrisjuksköterskans karaktäristiska arbetsområde tydligt beskrivet. Personer med psykisk 
ohälsa skall ges god vård på lika villkor. Psykiatrisjuksköterska bör ha ett personcentrerat 
förhållningssätt och stödja och ta tillvara patientens erfarenheter, behov och mål. Patienten 
skall följas upp och utvärderas kontinuerligt för att identifiera komplexa vårdbehov. 
Psykiatrisjuksköterskan skall även ha goda kunskaper inom det normala och avvikande inom 
psykiatrisk vård. Hen skall kunna bedöma när det behövs nya medicinska bedömningar och 
när akuta insatser behövs. Vidare skall information om psykofarmaka ges till patient och hens 
närstående gällande verkningsmekanismer, biverkningar och interaktioner samt att 
psykiatrisjuksköterskan tillsammans med läkare arbetar aktivt med att uppnå lägsta möjliga 
dosering av läkemedel. Psykiatrisjuksköterskan skall även erbjuda stöd för patienten och hens 
anhöriga i syfte att stärka patientens förmåga till återhämtning och egenvård samt att 
patienten har en känsla av kontroll över sitt liv, möjligheten att hantera sin sjukdom och 
följder av sjukdomen.  Detta innebär att patienten behöver utveckla strategier och förmågor 
för att kunna uppnå individuella mål med livet. Omvårdnaden kring patienten skall även ha 
som utgångspunkt att patienten har möjlighet att utvecklas och växa för att patientens 
oberoende och självständighet. Patienten och hens närstående uppnår hälsa genom 
vårdprocesser. 

Enligt svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (Swenurse, 2014) är 
sjuksköterskan självständig, följer etiska regler och är högt värderade av samhället. Vidare 
skriver Swenurse (2014) att ordet omvårdnad kommer från humanvetenskapen och att 
människan skall förstås utifrån sina sammanhang. 

Psykiatrisjuksköterskan skall även arbeta förebyggande med hälsa ur ett helhetsperspektiv. 
Vidare skall psykiatrisjuksköterskan uppmärksamma mänskliga rättigheter och ta hänsyn till 
etiska aspekter (Swenurse, 2014). 

Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) så skall en specialistsjuksköterska med 
inriktning mot psykiatrisk vård kunna observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa 
vårdbehov, 
psykiatrisjuksköterskan har även förmåga att möta människor i kris, och de kunskaper och 
färdigheter som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom 
psykiatrisk vård och omsorg. 
 
Hummervolls (2014) beskrivning av psykiatrisköterskan är att hen skall arbeta för att öka 
patientens egen livsvärld och självkänsla samt att befrämja egenvård. Omvårdnaden skall ges 
ur ett helhetsperspektiv där hälsoprocesser skall främjas samt att psykiatrisjuksköterskan skall 
arbeta hälsofrämjande för att minska hälsoproblem hos patienten. Enligt en studie av 
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Sveinbjarnardottir, Svavarsdottir och Wright (2013) finns det en fördel att 
specialistsjuksköterskan har korta terapeutiska konversationsinterventionen med patienter och 
anhöriga då detta upplevs  som högre kognitivt och känslomässigt stöd från sjuksköterskor än 
patienter och familjemedlemmar som inte fick detta. 

Arbetsmiljö och vårdmiljö 

I Sverige byggdes de första sjukhusen med inriktning mot psykisk sjukdom i mitten av 1800 
talet. När dessa byggdes så tänkte man redan från starten att det skulle finnas hälsosamma 
omgivningar och att patienterna skulle kunna ha en tillfredställande sysselsättning utanför 
sjukhuset. Detta ledde till att psykiatrisjukhusen blev till små egna samhällen (Johansson 
Berglund, 2014). I mitten av 1900 talet så vände vågen och det övriga samhället kritiserade 
psykiatrisjukhusen för att patienterna utsattes för kränkningar, övergrepp och isolering från 
det övriga samhället (Johansson Berglund, 2014). Psykiatrireformen som genomfördes 1995 
hade som syfte att förbättra för psykiskt funktionshindrade personers situation i samhället 
genom att bland annat stimulera utbyggnaden av bostäder och utveckla dagliga verksamheter 
så att patienter med psykisk sjukdom skulle flytta ut från institutionerna till olika slags 
boenden så att de kunde bli en del av det vanliga samhället, reformen syftade också till att 
minska förtidspensioneringarna i denna grupp (Socialstyrelsen, 1999). 

Enligt Nationalencyklopedin så skall arbetsmiljön ”anpassas till människans förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende och vara tillfredsställande med hänsyn till den sociala och 
tekniska utvecklingen. Miljön skall vara sund och säker, tillfredsställande och betryggande. 
Man skall sträva efter att ordna arbetet så att arbetstagaren själv kan påverka sin 
arbetssituation. Tanken är att arbetet skall anpassas till människan, inte tvärtom”. 
(Nationalencyklopedin, u.å.). 

I arbetsmiljölagen (SFS1977:1160) finns regler som syftar till att uppnå en god arbetsmiljö 
samt att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsförhållandena ska anpassas efter 
både de fysiska och psykiska förutsättningar som den anställde har. Vidare så beskrivs det att 
arbetet ska erbjuda möjligheter till sociala kontakter, ett varierande arbete, möjligheten till att 
kunna utvecklas både yrkesmässigt och personligt samt innehålla självbestämmande och 
ansvar. Enligt lagen ska det också vara möjligt för den anställde att kunna delta i planering 
kring sin arbetssituation och även i det förändringsarbete och utvecklingsarbete som rör hens 
arbete. 

Stigma och associerad stigma 

Enligt Dudley (2000) så definieras stigma som stereotypa eller negativa attityder emot en 
grupp eller enskild individ vars utmärkande beteende eller egenskaper uppfattas som 
annorlunda och avviker från samhällets sociala normer. Begreppet stigma uppkommer ofta 
genom felaktiga uppfattningar och att personen eller gruppen ges negativt överdrivna attribut 
som ger personen eller gruppen ett lägre värde. En annan viktig aspekt är att stigma påverkar 
individens möjlighet att utveckla sin potential (Natan, Dori & Hochman, 2015). Halter (2002) 
beskriver stigma som ett uttryck för rädsla, misstro, ilska, skam, fördomar och att denna 
person eller grupp undviks av det övriga samhället. Enligt Gouthro, (2009); och Natan et al, 
(2015) finns väl beskrivet att personer med psykisk ohälsa är stigmatiserade och att det är 
vanligt förkommande. Det är dock inte lika uttalat att det skulle finnas stigmatisering mot 
personalen inom psykiatrisk vård. Begreppet associerat stigma beskriver processen att bli 
stigmatiserad genom nära relation med någon med psykisk ohälsa (Gouthro, 2009; Halter, 
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2008; Natan et al, 2015).  Halter (2008) menar att sjuksköterskor som arbetar med personer 
med psykisk ohälsa kan uppleva stigmatisering genom sitt arbete med en stigmatiserad grupp. 

Enligt Halter (2008) ligger psykiatrisk vård i en lägre klass och klassas väldigt lågt bland 
sjuksköterskor detta gäller både sjuksköterskans sociala anseende i samhället samt vad som 
gäller sjuksköterskans personliga förkärlek. Det rankas högre att arbeta inom den akuta 
sjukvården så som IVA, pediatrik och medicin både av allmänheten och sjuksköterskan själv. 
Orsaken till detta kan kanske vara att det saknas medicintekniska redskap och avsaknaden av 
dessa i en högteknologisk tid kan ge lägre status (Gouthro, 2009) Enligt Hoekstra, Meijel, och 
Van der Hooft-Leemans (2010) föredrar sjuksköterskestudenter att arbeta på vårdavdelningar 
där de får rädda liv och bota sjukdomar med hjälp av medicinskteknisk utrustning och i 
jämförelse med detta så ses inte psykiatrisk vård som äkta sjukvård. 

Sjuksköterskestudenter ser inte psykiatrisk omvårdnad som omvårdnad och den omvårdnad 
som bedrivs är meningslöst då det ändå inte går att bota denna patientkategori. (Halter, 2002). 

Enligt Halter (2008) beskriver sjuksköterskestudenter psykiatrisk omvårdnad som otacksam, 
ointressant och icke utmanande samt svår, deprimerande och tråkig och som inte har en 
vetenskaplig förankring och det ger inte något resultat, detta ger ett klart exempel på stigma 
genom association. I grundutbildningen till sjuksköterska så lyfts inte psykiatrisk vård fram 
eller uppskattas i utbildningen och detta ökar den negativa syn som finns på psykiatrisk vård 
och psykiatrisjuksköterskor. Sjukvårdpersonal som inte arbetar inom psykiatrisk vård att 
deras syn på psykiatrisk vård överensstämmer med övriga samhället samt att de även hjälper 
till att hålla stigmatiseringen vid liv. Man borde kunna förvänta sig en större förståelse för 
psykiatrisk vård från sjukvårds personal och framför allt de som utbildar personer som skall 
arbeta inom vården. 
 
Den allmänna uppfattningen som finns i samhället är en dåligt uppdaterad syn på psykisk 
ohälsa, den är hanterbart genom viljestyrka och att den psykiska sjukdomen gör människor 
farliga och inkompetenta (Halter, 2008). Den beskrivning som finns på sjuksköterskan som 
arbetar inom psykiatrisk vård är ofta en person som är okunnig och ologisk samt att de är 
starkt förknippade med psykisk ohälsa (Gouthro 2009; Halter 2008; Natan et al. 2015). Enligt 
Sercua, Ayalaa och Bracke (2015) är psykiatrisjuksköterskor en person som saknar en 
professionell självuppfattning och är neurotisk och lat. Enligt Halter (2008) är det ett relativt 
outforskat område hur sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård känner inför sitt 
yrkesval och arbetsområde, dock är det klart att de har problem med sin framtoning.  
Bilden av negativa attityder inom psykiatrisk vård bekräftas av de flesta sjuksköterskor inom 
området, dock är det något som sällan diskuteras eller görs uttalanden om (Gouthro, 2009; 
Halter, 2002). En reflektion som Halter (2008) gör är att den ogynnsamma inställning som 
finns till psykiatrisk vård gör att de som väljer att arbeta inom psykiatrisk vård är individer 
som andra arbetsgivare väljer bort. 
 
Enligt Gouthro (2009) kan en bidragande orsak till varför sjuksköterskestudenter har en så 
ofördelaktig syn på psykiatrisk vård vara att de behöver tillskansa sig en bred grund inom 
medicin eller kirurgi innan de börjar arbeta inom psykiatrisk omvårdnad och detta kan 
skrämma bort sjuksköterskor då de kan känna att det är svårt att få detta inom psykiatrisk 
vård. Studenterna har allt som oftast samma syn på psykiatrisk vård som det övriga samhället 
(Gouthro, 2009; Halter, 2002; Halter, 2008). Detta ger negativa konsekvenser så som att 
rekryteringen är svår och det kan i sin tur påverka kvalitén inom vården och detta håller 
stigmatiseringen levande (Gouthro, 2008).   
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Flera orsaker till varför sjuksköterskestudenter inte väljer psykiatrisk vård kan vara att de tror 
att om de en gång väljer psykiatrisk vård så kan de aldrig jobba någon annanstans och att de 
därmed får en stämpel och en lägre status på sin sjuksköterskelegitimation (Hoekstra et al., 
2010),   
 
De sjuksköterskor som slutligen väljer att arbeta inom psykiatrisk vård gör det inte på grund 
av att det är brist på sjuksköterskor inom detta fält utan att det är på grund av att de ofta 
känner en genuin kärlek denna patientgrupp och denna typ av arbete eller att sjuksköterskan 
anmodas att skaffa sig en inblick och kunskap om psykiatrisk omvårdnad innan de byter för 
ett jobb inom den somatiska vården. Sjuksköterskorna förkovrar sin kunskap genom att förstå 
patienternas svåra livssituation, lyssna aktivt, ge adekvat vägledning samt utveckla en 
holistisk syn på människan (Halter, 2002; Harrison, Hauck & Hoffman, 2014). 
 
Psykiatrisk vård i media 
 
Media är en viktig informationskälla. Den bild som psykiatrisk vård och psykisk ohälsa ges i 
media har en stor påverkan på hur allmänheten ser på området. Genom psykiatrireformen så 
har psykiatrisk vård fått dubbelt så stor plats i media sedan innan. Psykiatrisk vård har även 
kommit upp både i medias och politikernas dagordning. Det som framställs i media är 
relaterat till olika våldsbrott, lagstiftning och brister i vården. Nyheter om psykiatrisk vård 
framställs i stort sett alltid i negativ dager och dessa nyheter har som tidigare nämnts ökat i 
antal de senaste åren. I dessa nyheter är det sällan omvårdnadspersonal som yttrar sig utan det 
är oftast en psykiatriker eller andra experter inom området (Magnusson, 2006). Allt som 
oftast är det som rapporteras i media om psykisk ohälsa negativt och inte alltid helt 
överensstämmande med verkligheten. Oftast sammanlänkas psykisk ohälsa med kriminalitet 
och våldsbrott (Diefenbach & West 2007; Sieff 2003). Det räcker inte med att psykisk ohälsa 
framställs i dålig dager i nyhetsrapporteringen utan även i fiktion så som underhållnings- 
program, filmer, tecknade filmer och reklam. Det finns även mycket forskning som utgår från 
medias påverkan på det psykiatriska området i stort. Dock är det viktigt att ta med i 
beaktningen att även om media påverkar så sker detta i interaktion tillsammans med andra 
faktorer i samhället som tillsammans bildar allmänhetens bild av psykiatrisk vård 
(Magnusson, 2006). Enligt Geuthro (2009) så framställs psykiatrisk vård i media som ett 
lågstatusområde där patienterna får behandlingar som kan vara skadliga och inte till nytta för 
individen. Enligt Natan et al. (2015). Så framställs personalen som ineffektiva, inkapabla att 
vidmakthålla professionella gränser, neurotiska, övervakande och de har gärna någon form av 
psykisk sjukdom  Enligt Geuthro (2009) så har media definitivt en drivande roll som bidrar 
till att psykiatrisk vård är stigmatiserad då de ofta utmålar den med negativa åsikter och 
klichéer.  
 
Psykiatrisjuksköterskans framställning är inte direkt fördelaktig alla gånger i media och detta  
cementerar hur läskig och otäck psykiatrisk vård är (Gouthro , 2009; Halter, 2002). Exempel 
på detta är nidbilden av den sadistiska och kontrollerande sjuksköterskan i boken One flew 
over the Cuckoo’s nest som först utkom 1962 som döptes om till Gökboet när filmen kom ut 
1975 Citat från boken: ”Sköterskan i systrarnas bås är hon med födelsemärket. Hon står vid 
dörren till glasburen och delar ut tabletter för natten åt killarna som  
passerar förbi henne i en lång kö – och i kväll har hon problem med att hålla ordning på vem 
som ska förgiftas med vad.” (Kesey, 1991s.106). 
 
”Stora syster bidade sin tid i väntan på nån ny idé som kunde ge henne övertaget igen. Hon 
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visste att hon förlorat en stor, viktig rond och att hon höll på att förlora en till, men hon hade 
ingen brådska. Bara en sådan sak att hon inte tänkte tillstyrka nån utskrivning: kampen kunde 
ju fortsätta så länge hon ville, tills han gjorde ett misstag eller tills han bara gav upp, eller 
också tills hon kunde bygga upp en nån ny taktik som i allas ögon kunde återge henne 
ledningen.”  (Kesey, K. 1991s.253). 
 
 
PROBLEMFORMULERING  

I dagens samhällsdebatt skrivs och pratas det mycket om hur dåligt psykiatrisk vård fungerar, 
vårdplatser som stängs och att det är svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor/ 
psykiatrisjuksköterskor. Psykiatrisk vård har problem med sitt ryckte och har svårt att 
rekrytera och behålla sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor. Detta blir inte bättre av medias 
vinkling av att de som arbetar där ofta själva har någon form av psykiatrisk diagnos och är 
ineffektiva, neurotiska och övervakande samt inte har några gränser till sina patienter. När det 
är svårt att rekrytera nya sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor kan det leda till att 
sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor som arbetar får ökad arbetsbelastning och i 
förlängningen kan det leda till nerdragning av vårdplatser, dålig arbetsmiljö och sämre 
vårdkvalitet. Patienterna blir skrämda och väljer att inte eller anser att det inte är någon idé att 
söka sig till vården när de har behov för detta. 

Media, utbildningar och stora delar av samhället i övrigt har en drivande roll som bidrar till 
att psykiatrisk vård är stigmatiserad då de ofta utmålar den med negativa åsikter och klichéer 
och att sjuksköterskan som arbetar inom psykiatrisk vård blir stigmatiserad genom 
association. Detta kan vara en del av orsaken till att sjuksköterskestudenter och legitimerade 
sjuksköterskor väljer bort psykiatrisk vård. 
 
Det finns stora kunskapsluckor om varför sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor väljer att 
arbeta inom psykiatrisk vård och vilka faktorer som gör att de stannar kvar.  
 
 
SYFTE 

Syftet med uppsatsen var att undersöka sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskors upplevelser 
av att arbeta inom psykiatrisk omvårdnad.                                                                                    

                                                                                                                                         
METOD  

Val av metod 

För att beskriva och förstå den komplexa människans subjektiva upplevelser och erfarenheter 
har kvalitativ metod använts enligt Polit och Beck (2017). Det är lämpligt att använda 
kvalitativ intervju som metod när situationen eller fenomenet skall förstås, detta skall göras i 
mindre grupper eller enskilt med deltagare och intervjuaren (Danielson, 2012). Vidare skriver 
Danielson (2012) att intervju skapar tillfällen att förstå informantens egna erfarenheter med 
hens egna ord. 
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Urval 

Först togs kontakt med verksamhetschefen på vald klinik för att få genomför intervjustudie på 
sagda klinik samt om skriftligt samtycke (Bilaga I). När det skriftliga samtycket var 
underskrivet så mailades alla klinikens avdelningschefer (Bilaga II). med information om 
intervjustudien och en vädjan om att de skulle sprida detta vidare till sina 
sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor (Bilaga III). Författaren fick kontakt med åtta stycken 
informanter på kliniken och intervjuer hölls under vecka 1 och 2 2017. Intervjuerna skedde på 
informanternas arbetsplats förutom en som skedde i informantens hem. 

Kriteriet för att kunna ingå i intervjustudien var att informanterna skulle vara legitimerade 
sjuksköterskor eller psykiatrisjuksköterskor, arbeta på vald psykiatriklinik samt att de skulle 
uppfylla kravet om att delta frivilligt i intervjustudien. Inklusionskriterier är de kriterier som 
specificerar urvalet avseende det som man har som avsikt att undersöka (Polit & Beck, 2017). 

Exklusionskriterier är de kriterier som utesluter informanter från undersökningen, forskaren 
väljer själv vilka uteslutande kriterier som de har (Polit & Beck, 2017). 
Författaren valde att utesluta omvårdnadspersonal, vikarierande sjuksköterskor och inhyrda 
sjuksköterskor. Sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor som är pensionerade men som ändå är 
inne och arbetar av olika anledningar uteslöts också. Även sjuksköterskor/ 
psykiatrisjuksköterskor som arbetar som chefer uteslöts. Avgränsning: Legitimerade 
sjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor som arbetar på en klinik med fyra 
slutenvårdsavdelningar och en psykiatri akut (mottagning) i Västsverige. 
 
Deltagare 
 
I intervjustudien deltog åtta informanter, sex av dem var kvinnor, en av dem var man och en 
ville inte uppge/ansåg inte det var relevant att uppge sitt kön. Åldern på informanterna 
varierade från 27 till 65 år med en medelålder på 45 år. Fyra av dem var sjuksköterskor, alla 
läste första terminen av fyra till psykiatrisjuksköterska och fyra av dem var 
psykiatrisjuksköterskor. Informanterna hade en varierande erfarenhet av att arbeta inom 
psykiatri, alltifrån fem till 30 år (Tabell 1). Annan relevant utbildning enligt deltagarna var 
undersköterska, barnskötarutbildning, dialektisk beteendeterapiutbildning, utbildning i 
motiverande intervju, utbildning i terapeutisk hållning samt handledarutbildning. Några av 
informanter ansåg sig inte att hade någon relevant annan utbildning. 
 
Alla informanter har arbetat med något annat innan de läste till sjuksköterska och det flesta 
har arbetat med flera olika saker, det vanligaste var att jobba som vårdbiträde/undersköterska 
inom äldreomsorgen, personlig assistent eller inom hemtjänsten, dock har flera en helt annan 
bakgrund så som grafiker, arbetat på kontor, stödlärare, barnskötare, dagmamma, byggt bilar 
eller byggt värmeväxlar. När informanterna blev färdiga sjuksköterskor så började fyra av åtta 
av dem direkt inom psykiatrisk vård. Tre av åtta informanter har sex månader eller mindre 
erfarenhet av andra avdelningar som inte var psykiatri. En informant har två och ett halvt års 
erfarenhet av annan inriktning som inte innefattar psykiatri. Alla informanterna har arbetat 
med somatisk vård och det vanligaste var inom medicin men några informanter har även 
arbetat på kirurgisk akutvårdsavdelning, strokeavdelning, mellanvårdsavdelning.  
 
Det fanns flera olika anledningar varför informanterna gjorde valet att börja arbeta inom 
psykiatrisk vård. Svaren som informanterna gav var att det var anställningsstopp och därmed 
tillfälligheter som gjort att de hamnat inom psykiatrisk vård. En informant berättade att 
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psykiatrin var det sista hen hade tänkt sig att arbeta inom, även om hen var intresserad av 
området men när det inte fanns något annat arbete att söka som sjuksköterska så blev det 
psykiatrin och det var inget som hen hade ångrat idag. En annan informant berättade att hen 
arbetade som sjuksköterskevikarie på en medicinavdelning men önskade en fast anställning 
och då sökte hen till psykiatriskvård då det fanns en fast tjänst där. Några andra informanter 
uppgav att de fick en bra upplevelse när de gjorde sin grundutbildning då deras handledare 
var en fin förebild och de upplevde psykiatrisk omvårdnad som otroligt intressant. En 
informant fick en arbetsskada och hade svårt att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård och 
då blev det ett naturligt val att läsa vidare till psykiatrisjuksköterska. En informant hade en 
familjemedlem som arbetade inom psykiatrisk vård och då blev det ett naturligt val att själv 
arbeta inom psykiatrisk omvårdnad. En informant önskade mer ansvar än vad en skötare hade 
och valde därför att läsa till sjuksköterska. En informant önskade sig ett arbete med en trygg 
framtid då hens tidigare arbete blev omodernt och försvann från arbetsmarknaden och då 
kändes sjuksköterska inom psykiatrisk vård som ett bra val.   
 

 
 
Figur 1 Sammanställning av utbildning och erfarenhet inom psykiatrisk vård 
Figuren ovan beskriver vilket år informanterna började att arbetat inom psykiatrisk vård, när 
började arbeta som sjuksköterska, när de började arbeta som sjuksköterska inom psykiatrisk 
vår och när informanterna blev färdiga psykiatrisjuksköterskor. 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer enligt Lundman och Graneheim (2012) med legitimerade 
sjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor genomfördes. Först ställdes några 
bakgrundsfrågor, efter dessa frågor kom huvudfrågan och denna fråga fick informanten prata 
fritt om så länge så att hen kända att de hade uttömt ämnet grundligt. Få frågor förutom 
bakgrundsfrågorna och huvudfrågan ställdes under intervjun men de som ställdes var i syfte 
att förtydliga eller fördjupa ett visst ämne. Intervjuerna har spelats in och skrivits ut ordagrant, 
sedan har dessa analyserats med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim 
(2012). 

Alla intervjuerna förutom en genomfördes på den valda kliniken på den tid som passade 
informanterna bäst. En intervju genomfördes i informantens hem. Intervjuerna spelades in och 
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materialet transkriberades till textfiler. När magisteruppsatsen är godkänd kommer ljudfilerna  
att raderas. Studien omfattar åtta intervjuer med sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor med 
varierande längd på intervjuerna från minst åtta minuter till 21 minuter. 

Intervjun började med att informanterna fick svara på ett antal bakgrundsfrågor om kön, ålder, 
utbildning, arbetslivserfarenheter och varför de valde att arbeta inom psykiatrisk omvårdnad.  
Därefter ombads de att berätta om sina erfarenheter och tankar kring att arbeta som 
sjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad (Bilaga IV).    

Författaren ställde inte någon fråga rakt ut om informanterna upplevde att de kände sig 
stigmatiserade genom association eftersom författaren ansåg att detta kunde styra intervjun 
för mycket, dock fanns det informanter som ändå nämnde detta när de fick prata fritt om sina 
upplevelser. 
 
Dataanalys  
 
För att analysera det insamlade materialet så användes kvalitativ innehållsanalys. Denna 
analys valdes för att belysa både det manifesta och latenta innehållet. En kvalitativ innehålls 
analys innehåller följande delar: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 
abstraktion, kod, kategori och tema (Graneheim & Lundman, 2012).  
 
I analysens första steg så transkriberades alla intervjuer ordagrant. Dokumenten kodades och 
benämndes Intervju 1-8. När samtliga intervjuer hade skrivits ner så utgjordes de tillsammans 
en analysenhet enligt Graneheim och Lundman (2004). Från denna analysenhet så lyfte 
författaren ut domäner, dessa domäner utgjordes av specifika delar av intervjun som svarade 
tydligt på de frågor som ställts och som var möjligt att se med en låg grad av tolkning (Tabell 
1). Sedan delades texten in i meningsenheter. En meningsenhet är ett stycke text som hör 
samman med sitt sammanhang och innehåll enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Meningsenheterna kondenserades sedan ner till en kortare och mer lätthanterlig text utan att 
förändra det centrala budskapet i texten enligt Lundman och Graneheim (2012).  
 
Författaren valde en induktiv ansats där texten analyserades förutsättningslöst och 
informanternas upplevelser uppmärksammades enligt Lundman och Graneheim (2012). 
 
I denna studie valde författaren en manifest innehållsanalys där budskapet uttrycks på en 
högre abstraktionsnivå i form av kategorier. Latent innehållsanalys innebär att forskaren ser 
en texts underliggande budskap d.v.s. det som sägs mellan raderna i motsats till manifest 
innehålls analys där forskaren är textnära och ser det uppenbara och tolkar inte texten 
(Lundman & Graneheim, 2012). 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen; meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 
underkategori, kategori  

Meningsenheter  

 

Kondenserade 
meningsenheter  

 

Kod  

 

Underkategori  

 

Kategori 
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fördomsfullt där 
man får mycket 
fördomar mot 
sig det får man, 
ifrågasättande 
emot sig också 

fördomsfullt 
fördomar 
ifrågasättande  
emot sig  
 

 

Utsatta 
 
 
 

 

Stämplad Stigma genom 
association 

 

varenda dag 
hade vi ju 3 
patienter i 
korridoren precis 
hela hösten och 
skärmar hit och 
skärmar dit 

varenda dag 3 
patienter i 
korridoren  

Överbeläggning Dålig 
arbetsmiljö 

Upplevda 
brister 

Vi jobbar väldigt 
bra tillsammans 
och jag tycker 
det är roligt att 
gå till jobbet.   

jobbar bra 
tillsammans 
…roligt att gå 
till jobbet.   

Samarbete, 
roligt 

Ett givande och 
roligt arbete 

Arbetsglädje  

 

Etik 
 
Författaren har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som råder inom 
forskningsvärlden vilka är informationskrav, samtycke, konfidentialitet och informantens 
säkerhet (Codex, u.å.). 
För att kunna genomföra intervjustudien på en psykiatrisk slutenvårdsklinik i Västsverige så 
ansökte författaren och fick ett skriftligt godkännande av verksamhetschefen på ovan nämnda 
klinik (Bilaga I). Informanterna informerades muntligt och skriftligt om att deltagandet var 
frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst och att inga skäl behövdes anges om 
man inte ville fortsätta. De lämnade även informerat samtycke (Bilaga IV och V). Om 
informanterna upplevde intervjun som obehaglig då den kunde väcka obehagliga minnen 
fanns det en handlingsplan för detta genom att ta en paus alternativt att avbryta intervjun för 
att bearbeta det som kommit upp. Om behov kunde informanten avbryta sitt deltagande i 
studien. Informanterna fick också författarens telefonnummer ifall det skulle finnas behov för 
stöd efter genomförd intervju. 
 
Det inspelade materialet transkriberades till textfiler och när magisteruppsatsen är godkänd 
kommer ljudfilerna att raderas. 

För att kunna garantera att inga obehöriga skulle kunna ta del intervjuerna så har 
inspelningarna och det utskriva materialet förvarats inlåsta. Inspelningarna skrevs ner på 
privat dator som skyddas av lösenord. Intervjuerna har även avidentifierats och kodats. 
 
RESULTAT 
 
Sjuksköterskans/Psykiatrisjuksköterskans upplevelser av att arbeta som sjuksköterska 
inom psykiatrisk vård 
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Analysen innebar att tre kategorier och nio underkategorier framträdde som en beskrivning av 
sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta inom psykiatrisk vård. I resultatet används 
benämningen informant och sjuksköterska/psykiatrisjuksköterska samt hen om de som 
deltagit i studien. Begreppet kliniken används som ett samlat begrepp på informanternas 
arbetsplats. Vidare används begreppet patient i texten och åsyftar på̊ de personer som lider av 
psykisk ohälsa och vårdas inom psykiatrisk vård.  

Tabell 2 Kategorier och underkategorier 
 

Kategori: Underkategori: 
Stigma genom association Stämplad 
Upplevda brister Stagnation 
 Kompetens och rekryteringsproblem  
 Ledarskap  
 Dålig arbetsmiljö  
Arbetsglädje Mentorsroll  
 Ett givande och roligt arbete 
 Utvecklande  
 God patientrelation  

 
Stigma genom association 
 
Stämplad 
Informanterna upplevde att de blev stämplade av sin familj, vänner och bekanta genom att de 
valt en karriär inom psykiatrisk vård. Informanterna upplevde även att de under 
grundutbildningen till sjuksköterska blev ifrågasatta varför de ville göra den valbara praktiken 
inom psykiatrisk vård, ”det var ju så jobbigt för detta var ju psykiatri” (Informant 2) och 
detta leder till att sjuksköterskan får en stämpel på sig och denna stämpel utmynnar i stigma 
genom association. 
De upplevde även att de blev utsatta genom medias negativa skriverier av psykiatrisk vård 
som ofta kvällspressen sprider med exempelvis återkommande granskande serier där 
psykiatrisk vård framställs i dålig dager. 
 
”och så bara läser man det negativa i media åh så där och det är jättetråkigt för att jag vill 
inget hellre än att jobba med psykiatri” (Informant 1). 
 
Upplevda brister 
 
Stagnation 
Flera informanter uttrycker en besvikelse över att de inte fått någon användning av sin 
specialistutbildning då de har gått tillbaka till sin avdelning och gjort samma arbetsuppgifter 
som sina grundutbildade kollegor och de menade att det var därför som om många 
specialistutbildade sökte sig till andra arbetsplatser för att få användning av sin utbildning och 
kunna fortsätta att utvecklas. 
 
”jag ju inte ångrat mig direkt att jag läste jag kan ju inte säga att jag har någon nytta av 
specialistutbildningen det har jag inte, nej … för jag gör samma saker ja ..ja precis nä så det 
e ju lite synd så att på det sättet så hade kanske öppenvården varit bättre men ja är allt hellre 
kvar här” (Informant 6). 
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Kompetens och rekryteringsproblem  
De informanter som arbetade på kliniken upplevde att vissa läkare inte alltid hade den 
kompetens som arbetet krävde och vissa läkare som gjorde sin AT tjänst på kliniken var 
osäkra och inte alltid gjorde en korrekt bedömning. Det förekom också att informanter fick 
instruera överläkaren hur hen skulle sätta in specifika mediciner. De upplevde också att läkare 
inte alltid arbetade evidensbaserat och att de inte uppdaterade sina kunskaper beroende på att 
de egentligen inte ville arbeta på just den avdelningen men hade blivit placerade där då ingen 
annan läkare heller ville vara där. Det förekom även språkproblem som gjorde att de måste 
tolka mellan läkare och patient.  
 
”på läkarsidan som det har blivit sämre, det e så många kompetenta som har försvunnit, 
läkare som har börjat på andra saker som har flyttat eller så och sen även att det e besvärligt 
när läkarna inte kan svenska, så, jag hade en tant som sa så här –ja sa ja till allting för ja 
fattade inte vad läkaren sa så jag svarade ja på varenda fråga så det stämmer  nog inte 
allting ( lång suck) ja också det med att man skall få sitta och tolka liksom att doktorn menar 
såhär, ja ha, så kanske de hör dålig också, knappt att vi förstår vad läkaren säger så 
kommunikationen kan ju bli väldigt knepig också emellan” (Informant 6).   
 
Det fanns en känsla bland informanterna att läkare slutade på grund av problem på kliniken 
och det var svårt att rekrytera engagerade läkare som ville stannade kvar på kliniken. 
Informanterna upplevde att läkare slutade hela tiden och att sjuksköterskorna måste anpassa 
sig till den nya läkaren varje gång.  
 
Det var även svårt att rekrytera sjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor och få dom att 
stanna. Det upplevdes bero på lön, arbetsmiljö, status och stigma genom association. 
Informanterna upplevde att de som anställdes inte alltid hade rätt förutsättningarna för att 
klara av att arbeta inom den komplexa psykiatriska vården.  
 
Ledarskap 
Det fanns en känsla hos informanter att cheferna inte lyssnat på sin  personal.  Problem blev 
inte hörsammade och det saknades vilja att förändra det som personalen ansåg vara fel på 
avdelningen. Detta led till en känsla av hopplöshet som resulterar i att det pratades mycket om 
att byta arbete och att söka sig från avdelningen. Informanterna upplevde brist på ork och vilja 
att vara kvar att ta tag i problemen då de upplevde att det aldrig skede någon förändring. 
 
Informanterna ansåg att en bra chef drev och brann för sin personal, avdelning, sitt område 
och sina patienter men att det inte alltid var så. En bra chef var någon som man kunde kunna 
lita på och gå till i förtroende. Det förekom också att informanter ansåg att de hade en bra 
chef.  
 
”när det har varit tungt och man har påtalat att det varit tungt att vi saknar tydliga direktiv vi 
saknar tydliga pm vi saknar en tydlig liksom linje när vi larmade och sa att vi mår inte bra 
det här funkar inte, så har man inte fått gehör vilket gör att folk säger upp sig (Informant 1).” 
 
Dålig arbetsmiljö 
Omorganisationer har medfört överbeläggningar då det fanns fler patienter än det fanns 
platser på kliniken. En följd av detta var att patienter med olika diagnoser blandas på 
avdelningarna samt att avdelningarna inte var optimalt utformade för att möta patienter och 
personalens behov. Omlokalisationen gav upphov till frustration hos sjuksköterskorna då de 
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ansåg att detta blev bestämt utan deras påverkan och medverkan. Informationen upplevdes 
som bristfällig och det florerade rykten på kliniken innan flytten blev definitivt bestämd. 
Informanterna upplevde otrygghet i sitt arbete och vad som skulle komma att hända.  
 
”Kommer fler avdelningar att stängas, jag bävar ju för sommaren vad dom kommer att 
hittaIn på, att det skall bli sommar stängning var man hamnar man vet ju inte någonting. Var 
kommer jag att hamna?” (Informant 6). 
 
Informanter upplevde dåliga arbetstiderna där de arbetade varannan helg och många kvällar. 
Övertid förekom också, då det fattas sjuksköterskor och man ville vara lojal till sin avdelning 
och sina patienter.  Informanterna upplevde att arbetssituationen kunde gå ut över familjelivet 
och det var svårt att hitta en bra balans mellan familjen och arbetet. Vidare upplevde 
informanterna stress som berodde exempelvis på nerdragningar och patienter i korridoren. 
Informanterna upplevde också att psykiatrisk omvårdnad under tvång och situationer med hot 
och våld gjorde att denna vård var unik. Detta var svårt att vänja sig vid. Något som också 
nämndes var lönen, att de önskar att den varit mycket högre. 
 
Informanter pratade om att förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete hade blivit 
sämre, detta berodde på att det hade blivit allt färre personal på avdelningarna, vilket gäller 
både skötare och sjuksköterskor. En följd av detta blev att de hade mindre tid till att samtala 
med patienten och att ge patienten verktyg till att klara exempelvis sin ångest. I stället för 
samtal blev patienterna ordinerade läkemedel. Informanterna upplevde att samtalet var en av 
grundpelarna i psykiatrisk vård och när tiden för detta försvinner för sjuksköterskorna gav det 
en känsla av misslyckande. Det ansågs att det har blivit mer och mer administrativt arbete för 
sjuksköterskorna. 
 
Informanterna upplevde att det inte fanns tydliga direktiv, tydliga PM och de var rädda för att 
det skall gå ut över patienterna så att de for illa. De upplevde att det saknades utbildning och 
utvecklig på kliniken. 
 
”att hinna jobba med ångesten med patienterna istället för att bara ge dem piller hela tiden 
det finns ju så mycket mer man kan göra än att bara medicinera och det är nackdelen med 
alla indragningar och så att man kan tyvärr inte ge den kvalitét på vården som man vill 
längre” (Informant 8).  
 
Arbetsglädje 
 
Mentorsroll 
Informanter menade att de hade användning av sin specialistutbildning på kliniken då de med 
sin djupare kunskap hade tagit på sig en informell mentorsroll för att kunna hjälpa och dela med 
sig av sin djupare kunskap. 
 
”ja för det som är störst är att jag känner, jag tror att jag känner ett större ansvar på 
avdelningen dels för att jag har jobbat där så länge och för att jag har min specialistutbildning 
jämfört med nyare sköterskor som är allmän sjuksköterskor ähm… just när folk, att man kan 
vara lite som en stöttepelare, ja ett stöd för de sköterskor som är nyare att man ja, jag känner 
faktiskt att jag har mer kunskap men det är ju mycket för att man jobbat i så många år också” 
(Informant 8). 
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Ett givande och roligt arbete  
Informanterna var stolta över att arbeta inom psykiatrisk vård och kunde inte tänka sig något 
annat. De var tillfreds med det faktum att de genom sin specifika kunskap likt en kirurg kunde 
rädda liv. De känner att de gjort nytta och att de var på rätt plats. 
 
Informanterna beskrev att de trivdes på sin avdelning och att den avdelningen var den bästa, 
de kände sig hemma på sin avdelning. Arbetet var spännande, roligt, trivsamt och de var 
väldigt ”tajta” på avdelningen. De upplevde ett gott samarbete med duktiga och bra 
arbetskamrater. De upplevde att de hade hittat rätt i livet, det var ett arbete som de inte ville 
vara utan. 
 
Informanterna upplevde varma och hjälpsamma kollegor och att det alltid fanns tid över till 
ett vänligt ord, uppmuntran och stöd även i en tuff arbetssituation. De upplevde att det var lika 
viktigt att ta hand om och bry sig om sina arbetskollegor så att de mådde bra så som att ta 
hand om patienterna. Detta kändes inte någon självklarhet då de jämförde med den tid de 
arbetat inom somatisk vård och att de där blivit ifrågasatta om det var något som de behövde 
hjälp med eller inte kunde.    
 
”Det som är bra det är att e först och främst så är det arbetskamraterna och det lilla som jag 
har jobbat inom somatikern  
så skiljer det sig väldigt mycket mellan människor som jobbar inom psykiatrin och 
somatikern… så folk e mer varma här det är inte så –kan du inte det? (sägs sarkastiskt) utan 
här vi hjälps åt mer tycker jag inom psykiatrin och man får mer uppmuntran stöd ifrån dom 
som man jobbar ihop med, man får lov att vara människa inom psykiatrin” (Informant 6).  
 
Utvecklande 
Flera informanter berättade att det var väldigt lärorikt att arbeta inom psykiatrisk vård att de 
hade haft användning av sin sjuksköterskeutbildning då de såg helheten både från psykiatrisk 
och somatisk vård. Arbetet upplevdes svårt men roligt, spännande och lärorikt samt givande 
och väldigt intressant. Arbetet var varierande och händelserikt.  
 
”det är spännande och väldigt givande och utvecklande alltså efter 11 år så känner jag 
fortfarande att jag lär mig något nytt varje dag på jobbet och jag lär mig saker av patienterna 
också varje fall en gång i veckan så lär dom mig någonting” (Informant 8).   
 
God patientrelation 
Patienter inom psykiatrisk vård hade varit inskrivna och inlagda på avdelningen under en lite 
längre tid, detta gav personalen möjlighet att möta, följa och skapa en relation till patienten. 
Det blev en kontinuitet i vården. De lärde känna dem och patienten fick också möjlighet att 
lära känna sjuksköterskan/psykiatrisjuksköterskan. En tillit byggdes upp och när/om patienten 
återkom till avdelningen så gick det allt som oftast att ta upp den tidigare uppbyggda 
relationen. 
 
Informanter upplevde betydelsen av att få uppskattning från patienten eller anhörig. En 
informant berättade om några tillfällen där hen hade varit tvungen att ge tvångsinjektion och 
att patienten hade tackat efteråt. Ett sådant samtal upplevdes som betydelsefullt. 
 
”det underlättar också på något sätt att man känner patienterna, man lär känna patienterna 
för de är ju inte bara där i bara några dagar, visst det finns några som är det men många är 
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ju där lite längre tid och tyvärr så kommer ju dom tillbaka men ändå det underlättar ju 
arbetet för man känner ju dom sen tidigare ja man har en relation och det finns en tillit som 
man får bygga upp från början och den finns ju ofta kvar när man träffar dom igen” 
(Informant 7).    
    
DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Studien omfattar åtta intervjuer med sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor. Enligt 
Sandelowski (1995) kan även få intervjuer ge ett trovärdigt resultat om mängden data är stor 
nog. Hur många som bör intervjuas beror på studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Enligt Malterud (2009) så skall urvalet inte vara för stort eller för litet utan det skall vara 
lagom stort för att kunna se omfattningen på och ändå ge nya data. Vidare skriver Malterud 
(2009) att antalet informanter beror också på hur komplex frågan är, hur adekvat urvalet är 
och hur väl författaren behärskar området. 

Författaren valde enskild intervju som metod för att informanterna inte skulle påverka 
varandra i sina svar utan svaren blir personliga och unika. I intervjuerna beskriver 
informanterna enbart sina upplevelser av att arbeta inom psykiatrisk vård och vad det var som 
gjorde att de valt att arbeta inom psykiatrisk vård. Författaren har använt sitt insamlade 
material till resultatdelen och inget material har valts bort. Resultatet utgår helt och hållit från 
svaren i intervjuerna (Polit & Beck, 2017). 

Intervjuerna hade varierande längd från åtta minuter till 21 minuter med ett genomsnitt på ca 
15 minuter. Informanterna fick själva styra intervjuns längd då de fick tala fritt om ämnet tills 
det var uttömt och de inte hade något mer att tillägga.  

Det hade varit idealistiskt att bara intervjua psykiatrisjuksköterskor i denna studie men tyvärr 
så arbetade enbart en handfull specialistsjuksköterskor på hela kliniken, därför gjordes valet 
att även inkludera grundutbildade sjuksköterskor. Sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor som 
arbetar som chefer valdes bort för att få en patientnära upplevelse, då en chef kan ha ett annat 
perspektiv på frågeställningen. 

Studiens giltighet bekräftas av att sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor med sina egna ord 
beskriver hur det är att arbeta som inom psykiatrisk vård och vad som gjorde att de valde just 
psykiatrisk vård. Inbjudan skickades ut till alla klinikens fyra avdelningar/mottagning och de 
åtta informanterna som anmälde sitt intresse var jämt fördelad med tre informanter från en 
avdelning, två informanter från två av avdelningarna och en informant från en avdelning. 
Informanterna hade arbetat som sjuksköterska mellan fem och 31 år inom psykiatrisk vård. 
Det var frivilligt att deltaga i studien och informanten kunde avbryta när som helst. 

Analysen gjordes med innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman, (2012). 
Innebörden i trovärdighet och pålitlighet är att studier är gjorda på ett sådant sätt att 
tolkningen och det insamlade materialet blir trovärdigt (Polit & Beck, 2017). I detta 
sammanhang så handlar trovärdigheten om hur väl analysprocessen svarar upp mot syftet med 
undersökningen, för att uppnå detta så har metoden redovisats (Graneheim & Lundman, 2012) 
En studies trovärdighet bedöms inte enbart efter dess sanningshalt utan även hur författarens 
förförståelse har påverkat analysen och resultatet av det undersökta fenomenet/företeelsen 
(Graneheim & Lundman, 2012). Författaren arbetar själv på en psykiatrisk vårdavdelning.  
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En tydlig systematisk dokumenterad dataanalysprocess kan avgöra om kvaliteten på 
forskningen är god (Fejes & Thornberg, 2009). Tabell 1 som finns i metoddelen visade 
exempel på hur analysprocessen utvecklades 

Överförbarhet betyder att forskningsmaterialet kan överföras och appliceras i andra 
verksamheter (Polit & Beck, 2017).  I vilken utsträckning som resultatet kan överföras till 
andra grupper är att resultatets alla fynd noggrant presenterats med en riklig mängd av 
lämpliga citat för att öka igenkännbarheten. Resultatet kan bedömas vara överförbart på 
liknande verksamheter som är jämförbara med den aktuella enheten. 

Tillförlitlighet, författaren läste igenom, skrev ner ordagrant och analyserad intervjuerna  
noggrant. All text togs tillvara och de  meningsbärande enheterna kondenserades därefter för 
att lättare ta tillvara det essensfulla i textens innehåll. Graneheim och Lundman (2012) menar 
att det finns en risk med att arbeta för textnära då helheten kan gå förlorad. Det behövs en viss 
tolkning och grad av abstraktionsnivåer för att resultatet ska betraktas som meningsfullt. 
Texten abstraherades och koder kunde formas. Koderna möjliggjorde fortsätt reflektion. 
Genom reflektionen kunde författaren identifiera likheter och olikheter i kodningen, för att 
inte data skulle falla mellan eller passa in under två kategorier. Efter fortsatt tolkning och 
reflektion där sammanhang och mönster framträdde i koderna formades underkategorier och 
därefter kategorier som kunde beskriva innehållet i koderna på en manifest nivå. 

Datainsamlingsmetoden som valts grundar sig på öppna frågor från ett frågeformulär med 
bakgrundsfrågor och huvudfråga. Frågeställningarna möjliggjorde för informanterna att fritt 
berätta om sina erfarenheter. Författaren valde kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 
baserat på att informanterna fritt fick berätta om sina upplevelser med sina egna ord i enlighet 
med Polit och Beck (2017). Författaren valde denna metod eftersom alla informanter fick 
samma förutsättningar där författaren styrde intervjun så lite som möjligt i syfte att få så 
genuina svar som möjligt. 

När det gäller forskningsetiska principer har författaren har tagit hänsyn till de riktlinjer som 
finns inom forskningsvärden nämligen informationskrav, samtycke, konfidentialitet samt 
informanternas säkerhet. Intervjuerna genomfördes efter att författaren fått skriftligt 
godkännande från klinikens verksamhetschef. Informanterna fick information om att 
deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun om de inte 
ville fortsätta de fick även muntlig och skriftlig information samt att de lämnade informerat 
samtycke enlig Codexs (u.å.) riktlinjer. Sju av åtta informanter intervjuades på deras 
arbetsplats och en reflektion som författaren har är hur bekväma de är att prata fritt om 
exempelvis deras dåliga arbetsmiljö eller andra negativa saker som händer på arbetsplatsen 
men i och med att alla informanter nämner något negativt om sin arbetsplats så känns det som 
om de ändå kände sig trygga nog att prata om det i intervjun på sin arbetsplats. Författaren har 
vid något tillfälle valt att ta bort information från de redovisade citaten i resultatet som kunde 
ge information om vem som informanterna var eller vart hen arbetade. I de fallen som texten 
har tagits bort så har den ersatts med tre punkter. 

Författaren valde att intervjua sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor på den klinik som hen 
själv arbetar på. Sex av åtta informanter kände författaren sedan tidigare och detta kan ha lett 
till andra svar på frågorna än vad som skulle ha gets om de inte kände varandra. En svårighet 
med att intervjua kollegor är att bevara deras konfidentialitet då det finns risk att kollegor 
eller chefer kan identifiera vem som har sagt vad i en intervju studie. Tyvärr finns det väldigt 
lite litteratur som beskriver hur författaren döljer identiteter och förhindrar att de avslöjas. 

16  



Författaren har en moralisk skyldighet att säkerställa att det inte går att identifiera vem som 
har sagt vad och då särskilt om svaren kan vara skadliga för informantens karriär eller 
position på arbetsplatsen (McDermid, Peters, Jackson & Daly. 2014). Emellertid har studier 
visat att delad erfarenhet kan fungera som en katalysator som bidrar till att intervjun av en 
kollega blir djupare då författaren har en större förförståelse om det situationer som 
informanten berättar om. Detta gäller så länge som författaren är känslig för vilket sätt som 
kollegor kan positionera sig och är beredd att ifrågasätta självklara sanningar. Trots de många 
fallgroparna kan en intervju av kollegor skapa ny kunskap och inblick inom sitt arbetsområde 
(McEvoy, 2001).  

Intervjuerna spelades in och skrevs ner ordagrant och kommer att raderas när uppsatsen är 
godkänd .Textfilerna förvarades bakom lösenord på privat dator samt att de kodades och 
avidentifierades. 

 
Resultatdiskussion 
 
Syfte med uppsatsen var att undersöka sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskors upplevelser av 
att arbeta inom psykiatrisk omvårdnad. Resultaten visar att 
sjuksköterskan/psykiatrisjuksköterskan upplever stigma genom association, brister på 
arbetsplatsen men samtidigt är det ett givande och roligt arbete.  
 
Anledning till varför sjuksköterskorna/psykiatrisjuksköterska valde att arbeta inom 
psykiatrisk vård 
 
Det finns inte någon röd tråd i varför informanterna valde att arbeta inom psykiatrisk vård, 
dock svarar tre av dem att det var anställningsstopp på det övriga sjukhuset vilket gjorde att 
de sökte sig till psykiatrisk vård för att få en fast tjänst. Mina slutsatser av detta är att då det 
var anställningsstopp på det övriga sjukhuset stannade personalen på psykiatriskvård. Många 
duktiga och hängivna sjuksköterskor sökte anställningstryggheten vilket en fast anställning 
ger. Sedan lärde de sig att älska arbetet inom psykiatrisk vård.  
 
Två informanter hade positiva upplevelser under sin praktik i sin grundutbildning till 
sjuksköterska, detta trots att en av dem till och med blev rekommenderad att inte söka sig till 
just den typen av praktik inom psykiatri. Min slutsats av detta är att det är viktigt att alla 
högskolor och universitet som utbildar sjuksköterskor lägger vikt vid att sjuksköterskans 
samtliga professioner värderas lika högt och då även psykiatrisk vård för att ge 
sjuksköterskestudenter en så positiv bild av psykiatrisk vård. Halter (2008) beskriver att 
sjuksköterskestudenter har en bild av att psykiatrisk vård är ett deprimerande arbete som inte 
har någon vetenskaplig förankring. De studenter som är intresserade av psykiatrisk vård 
riskeras då att skrämmas bort eller att utsättas för stigma genom association.  
 
Övriga tre informanter hade andra anledningar till varför de valde att arbeta inom psykiatrisk 
vård så som en arbetsskada som gjorde att det var fysiskt lättare att arbeta som sjuksköterska i 
stället för skötare och hen valde därför att läsa vidare. En informants närstånde arbetade inom 
psykiatrisk vård och detta gav intresse för arbetet redan tidigt. En informant valde att utbilda 
sig till sjuksköterska då som skötare inom psykiatrisk vård förlorade flera kvalificerade 
arbetsuppgifter valde hen att utbilda till sjuksköterska och fortsätta arbeta inom psykiatrisk 
vård. För dessa tre informanter så var det mer eller mindre ödesbestämt att de ska arbeta inom 
psykiatrisk vård. Det är något som alltid har legat för dem och det är allra troligast att de 
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kommer att stanna inom psykiatrisk vård under hela sin karriär som 
sjuksköterska/psykiatrisjuksköterska. 
 
Trivsel med arbete inom psykiatrisk vård visas i Cleary, Walter och Hunt (2005) studie av 
118 sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård. Av dessa skulle 69% välja att arbeta 
inom psykiatrisk vård igen om de haft en hypotetisk möjlighet att börja om som nyfärdiga 
sjuksköterskor. Enligt samma studie så är 68% stolta över att arbeta inom psykiatrisk vård och  
71% av dem skulle rekommendera andra sjuksköterskor att arbeta inom psykiatrisk vård. 
 
Stigma genom association 
 
Även om frågan inte ställdes rakt ut om informanterna upplever stigma genom association så 
berättar flera av dem att de upplever detta genom media och den negativa bild som ofta 
kvällspressen sprider med exempelvis återkommande granskande serier där psykiatrisk vård 
framställs rå, hjärtlös och enbart baserad på piller och att vården är lika illa överallt. Detta gör 
informanterna ledsna och de upplever att det inte är så på deras arbetsplats. Berättelserna i 
media är ofta utifrån ett patientperspektiv och då ofta i form av vilken dålig vård eller ingen 
vård (Kihlberg, N. 2014; Brunell, N. 2017; P4 Skaraborg. 2013). Eller att personalen slutar 
innom psykiatrisk vård (Öfverman, A. 2014; Zillén, K. 2016; Mellgren, F. 2015). Vid sökning 
på internet om positiva berättelser inom psykiatrisk vård kommer enbart anställningsannonser 
där söker sjuksköterskor.  
 
Något som informanterna också upplever är att attityden om arbetet inom psykiatrisk vård är 
fördomsfullt där det förekommer mycket fördomar och ifrågasättande från människor som 
inte arbetar inom psykiatrisk vård. Det anses ha en lågstatus och frågor ställs hur 
informanterna kan utsätta sig för den fara som de anses innebära att arbeta med psykiskt sjuka 
människor. Detta kan kopplas till Hoekstra et al. (2010) som skriver att om en sjuksköterska 
väljer att arbeta inom psykiatriskvård så kan hen aldrig välja något annat. Resultatet beskriver 
hur informanterna blev utsatta för fördomarna och blev ifrågasatta av sina anhöriga, så att de 
kanske väljer bort psykiatrin vilket kan vara något som sägs i välmening för att de inte skall 
utsättas för stigma genom association av övriga samhället. 
 
Enligt Sercua, Ayalaa och Bracke (2015) är det viktigt att arbetsgivaren vet om och arbetar 
med stigma genom association på arbetsplatsen då detta är knutet till 
sjuksköterskan/psykiatrisjuksköterskan som arbetar inom psykiatrisk vård.   
 
Upplevda brister 
 
Informanterna upplever många former av brister i vården och dessa är allt från arbetsmiljö 
med platsbrist, hot och våld, dåliga arbetstider, mycket övertid och arbete varannan helg. 
Detta sker förmodligen i hela sjukvården och egentligen inget som är isolerat till just 
psykiatrisk vård. 
 
Informanterna känner en otrygghet över vad som kommer att ske inom kliniken i framtiden 
eller om de har någon inflytande över vad som kommer att ske på arbetsplatsen. 
Förtroendevalda från fackförbundet Vårdförbundet finns på kliniken. De förtroendevalda gör 
sitt bästa för att tillvarata sjuksköterskornas intressen och strävar efter en tydlighet från 
arbetsgivarens sida. Trots detta känner informanterna fortsatt otrygghet då det i slutändan är 
arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet.  
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Arbetet förändras från att tidigare varit ett arbete med många sjuksköterskekollegor och där 
det var tid till samtala och planera med patienten. Idag är upplevelsen att det ett mycket mer 
administrativt arbete där sjuksköterskan/psykiatrisjuksköterskan får förlita sig på att 
medicinera sina patienter istället för att exempelvis arbeta med patientens ångest. Kan detta 
bero på att det fattas sjuksköterskor inom psykiatrisk vård istället eller är det ett medvetet 
drag av arbetsgivare då detta, försämrar kvalitén på vården. Vid besparingsåtgärder är 
sjuksköterskor den personalgrupp som arbetsgivaren först försöker att spara in pengar på och 
detta trotts att forskningen visar att ju färre patienter per sjuksköterska och ju fler 
sjuksköterskor desto färre patienter dör inom vården (Aiken et al., 2014).  
 
Kvalitén på den medicinska vården av läkarna var något som informanterna var bekymrade 
över. Informanterna upplevde att läkarnas kunskaper inte alltid var uppdaterade efter den 
senaste forskningen och inte arbetade efter avdelningens PM. De var även rädda att något 
kunde bli fel när patienterna inte förstår det språket som läkarna pratar. Då läkare och 
sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor har ett nära samarbete är det olyckligt att det finns 
frustration och funderingar över den kunskap som läkarna besitter. Detta tar mycket tid och 
kraft att täcka upp för läkarna, tid som egentligen behövs i det övriga omvårdnadsarbetet. 
 
Arbetsglädje   
 
Informanterna upplevde en glädje över att gå till arbetet och att psykiatrisk vård var deras 
plats i livet. De kände att arbetskamraterna stöttade varandra. De kände en trygghet i att 
kunna fråga en kollega om hjälp eller råd. Detta var inte någon självklarhet då de jämförde 
med den tid de arbetat inom somatisk vård och att de där blivit ifrågasatta om det var något 
som de behövde hjälp med eller inte kunde. 
 
Informanterna är fullständigt medvetna om att det är mindre vanligt att få ett tack från en 
patient inom psykiatrisk vård men när det sker så känns det extra bra särskilt om informanten 
har medverkat till tvångsåtgärden på patienten. 
 
Informanterna upplevde att de hade användning av hela sin sjuksköterskeutbildning då de likt 
detektiver fick leta efter varför patienten hade de symtom som hen hade och det kunde lika 
gärna vara en somatisk sjukdom som gav patienten psykiska besvär. Trots att de har arbetat 
många år i psykiatrisk vård så lär de sig fortfarande nya saker hela tiden. Detta motsäger vad 
Gouthro (2009), Halter (2008) och Natan et al. (2015) beskriver, att uppfattningen är 
sjuksköterskan som arbetar inom psykiatrisk vård är ologisk och okunnig. 
 
Författarens egna reflektioner 
 
Jag tycker att grundutbildningen till legitimerad sjuksköterska borde göras om så att det läggs 
mer högskolepoäng på psykiatrisk vård och att den verksamhetsförlagda utbildningen blir 
längre. Detta skulle leda till att fler sjuksköterskor får möjlighet att arbeta inom psykiatrisk 
vård och då upptäcka vilket givande och roligt arbete detta är. Det skulle medföra att en mer 
positiv bild sprids samt att stigma genom association minskar. 

För att bli Legitimerad Sjuksköterska så behövs 180 högskolepoäng. Enligt 
högskoleförordningen är det dock inte reglerat hur många poäng högskolepoäng som varje del 
av sjuksköterskeutbildningen ska innehålla (SFS 1993:100). Som exempel kan nämnas att det 
på Högskolan Väst ägnas 15 poäng åt omvårdnad i psykisk ohälsa (Högskolan väst, 2017) 
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medans det på Borås högskola ägnas 13,5 högskolepoäng (Högskolan i Borås, 2017) samt på 
Karolinska institutet 12 högskolepoäng i denna del (Karolinska institutet, 2017). 

På ovan nämnda högskolor får sjuksköterskestudenter alltså läsa mellan 8 och 10 veckor 
psykiatri med praktik inräknad. Jag anser att det är alldeles för kort tid för att få någon djupare 
kunskap i psykiatri, det räcker knappt till skrapa lite på ytan. Om vi skall få en chans att 
förändra sjuksköterskestudenternas fördomar om psykiatrisk vård så är min önskan att 
högskolorna och universiteten fördubblar den tid som är avsatt till psykiatri. Med nuvarande 
upplägg på utbildningen så är det alltså mer eller mindre ogörbart eftersom sjuksköterskeyrket 
är komplext och det är många delar som är viktiga att lära sig.    
För att kunna locka fler sjuksköterskor till psykiatrisk vård så finns det många saker man kan 
göra. De som jag anser kan ge bäst resultat är högre lön och bättre arbetsmiljö. För att få bäst 
resultat av en lönesatsning till psykiatrisk vård så tycker jag att det behövs en satsning från 
regeringen likt den som gjordes på lärarna genom lärarlyftet. Det gav lärarna cirka 3000 kr i 
lönepåslag för att locka fler till läraryrket och möta lärarbristen som beräknas bli ännu större 
än den är nu år 2025 om inget görs (Regeringskansliet, 2015). Det fattas även sjuksköterskor 
och psykiatrisjuksköterskor. Luning, (2016)  hänvisar till Statistiska centralbyrån att det 
kommer fattas 11000 specialistutbildade sjuksköterskor om 10 år.  Det hade varit önskvärt att 
regeringen gjorde en riktad satsning på sjuksköterskorna inom psykiatrisk vård. Med en 
satsning på lönen så tror jag att många fler sjuksköterskor skulle söka sig till psykiatrisk vård, 
om inte annat så för att lönen är bra och då får de möjlighet att upptäcka vilket givande och 
roligt arbete psykiatrin verkligen är. Arbetsmiljön i psykiatrisk vård kan lösas mycket genom 
att arbetsgivare anställer fler sjuksköterskor. Med fler sjuksköterskor på avdelningen så 
minskar arbetsbörda och övertid samt att sjuksköterskorna/psykiatrisjuksköterskorna slipper 
arbeta varannan helg och inte så många kvällar som dagens schema innebär. Det löser även i 
längden att vårdavdelningar som tvingats stänga, bland annat p.g.a. bristen på sjuksköterskor 
kan öppnas upp igen. Detta skulle göra  att överbeläggningar i korridorerna förhoppningsvis 
försvinner samt att olika patientkategorier slipper blandas och avdelningarna kan bli mer 
specialiserade igen.    
 
För att sprida en mer positiv bild av psykiatrisk vård så hade det varit fantastiskt om det 
kunde skrivas mer om hur givande och roligt det är att arbeta inom psykiatrisk vård i stället 
för att idag fokusera på allt som är negativt. Den psykiska ohälsan i samhället ökar och av alla 
sjukskrivningar i Sverige 2016 så stod psykisk ohälsa för 45% bland personer med arbete och 
58% för arbetslösa (Försäkringskassan, 2016). Jag anser att en ökad medial uppmärksamhet, 
med fokus på när psykiatrin har hjälpt patienter till ett nytt liv samt hur positivt det är att 
arbeta inom psykiatrin kunde vara början till en ny syn på psykiatrisk vård. Det är speciellt 
viktigt att minska stigmatisering när den psykiska ohälsan ökar. 
 
Även om det hade varit fantastiskt om det hade blivit en särskild psykiatrisatsning så är dålig 
arbetsmiljö och brist på sjuksköterskor inte ett problem som enbart finns inom psykiatrisk 
vård. utan det är ett problem som utbrett i hela sjukvården. Sedan 1990 talet har 10 000 
vårdplatser på sjukhusen försvunnit, detta är en minskning med nära 30%, detta trots att 
befolkningen har ökat med nästan 13% under samma tid. Detta  har lett till att många 
sjuksköterskor inte orkar vara kvar i yrket och helt enkelt lämnar vården (Jansson, M. 2017). 
Många sjuksköterskor slutar i landstinget och en mätning som är gjord i 18 av 21 landsting 
visar att mellan 3,1% och 15,2% sjuksköterskor, där hälften av landstingen hamnade mellan 
6,3% och 7,9%, slutade 2016 och då är inte naturliga avgångar som pension medräknat 
(Westin, J. 2017).) och med tanke på detta så behövs denna svenska vårdformen göras om i 
sina grundvalar.  
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Slutsats 

Sjuksköterskan/psykiatrisjuksköterskans upplevelser av att arbetar inom psykiatrisk vård är 
att det är ett givande och roligt arbete med arbetsglädje, att det är utvecklande och att de har 
en god patientrelation. Dock upplever informanterna att de fått en stämpel av att arbeta inom 
psykiatrisk omvårdnad. Stigma genom association är tyvärr något som följer arbetet. 
Psykiatrisjuksköterskorna upplever stagnation då de inte får användning av sin 
specialistutbildning. De upplever att det finns  kompetens och rekryteringsproblem och dålig 
arbetsmiljö samt att de inte har rätt förutsättningar för att göra sitt bästa på arbetet.  

Kliniska implikationer 
 
Det är viktigt sjuksköterskor/ psykiatrisjuksköterskor upplever att deras kompetens tas tillvara 
och att brister åtgärdas. Att  en officiell mentorsroll finns för kollegor med mindre erfarenhet. 
När nya sjuksköterskorna/psykiatrisjuksköterskorna rekryteras är det bra att visa på att 
kollegorna som arbetar tycker om sitt arbete, att det är roligt, utvecklande och mycket 
givande. Det är även bra att veta vid rekrytering att kollegor är varma, omhändertagande och 
får lov att vara människor. Det förekommer också att de får uppskattning ifrån patienterna.  
Det är viktigt för arbetsgivaren att känna till att sjuksköterskorna känner en otrygghet vid 
omorganisation. 
 
Det är viktigt att klinikens chefer är medvetna om att en av konsekvenserna med minskad 
sjuksköterskebemanningen är att det har blivit mindre tid till att samtala med patienterna 
vilket är själva kärnan i psykiatrisk vård.  
 
Något som kliniken bör arbeta med över tid är att förbättra de dåliga arbetstiderna samt att 
lyssna på sina anställda och förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskorna. De bör även vara mer 
öppna och tydliga i framtida processer när avdelningar stängs eller flyttas då detta kan skapa 
otrygghet hos anställda. 
 
De med ledande befattning måste vara medvetna om att sjuksköterskorna/ 
psykiatrisjuksköterskorna upplever stigma genom association och ta detta på allvar. Kliniken 
bör ha en löpande dialog om stigma genom association som exempel ha en återkommande 
punkt på arbetsplatsens APT.  
 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom specialistsjuksköterskans 
kompetensområde 
 
För framtida forskning skulle en möjlig strategi vara att utföra samma studie på en annan 
psykiatriklinik för att sedan jämför svaren. Det hade också varit intressant att göra om exakt 
samma studie på samma klinik efter ett år eller två för att jämföra om det har blivit någon 
förändring.  Det finns inte så mycket forskning på hur sjuksköterskor/psykiatrisjuksköterskor 
upplever att arbeta inom psykiatrisk vård så detta område bör undersökas ytterligare. 
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Bilaga I 

  
Institutionen för hälsovetenskap 

Till Verksamhetschef psykiatriska kliniken NÄL 

Förfrågan om att genomföra en intervjustudie med psykiatrisjuksköterskor/ Leg. 
Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatriska kliniken på NÄL. 

Hej! 

Jag önskar ett samtycke till att genomför en intervjustudie med tio psykiatrisjuksköterskor/Leg. 
Sjuksköterskor på kliniken. 

Syftet med intervjustudien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom den 
psykiatriska vården på en låst avdelning. Målet är att detta projekt ska leda till ökad kunskap kring hur 
det upplevs att arbeta inom psykiatrisk slutenvård. De sjuksköterskor/psykiatri sjuksköterskor som 
intervjuas ombeds att berätta om sina erfarenheter och tankar kring att arbeta inom den psykiatriska 
vården på en låst avdelning. 

Intervjuerna kommer att ske individuellt med intervjupersonen och tidsåtgången kommer att vara 
ungefär 30 minuter per intervju. Intervjuerna kommer att ske på överenskommen plats på den 
psykiatriska kliniken på NÄL. Intervjuerna genomföras under veckorna 50/2016-02/ 2017. 

Alla intervjuer kommer att spelas in på bandspelare och skrivas ut ordagrant och analyseras med hjälp 
av kvalitativ innehållsanalys. All personlig information kommer att avidentifieras med hjälp av koder 
så att det inte går att koppla till en enskild person och allt inspelat och nerskrivet material kommer 
bara att vara tillgängligt för författaren och handledaren från Högskolan i Väst. 

All medverkan i studien är frivillig och den intervjuade kan när som helst välja att avbryta sin 
medverkan, utan att ange orsak.  Sam tyckesbilaga         
som genomför intervjuerna heter Pernilla Stenborg Nielsen och jag är en legitimerad sjuksköterska 
och arbetar till vardags på avdelning 64 på Näl men nu är jag tjänstledig och studerar till 
specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri på högskolan Väst och intervjuerna är en del av min 
magisteruppsats. Vid frågor får ni gärna kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar Pernilla Stenborg Nielsen Legitimerad sjuksköterska och 
Specialistsjuksköterskestudent pernilla.s.nielsen@xxx.se alt pernilla.stenborg-nielsen@student.hv.se 
eller Telefon xxxxx Handledare Sture Åström – Senior Professor i omvårdnad sture.astrom@hv.se 
Telefon: xxxxxxxxx 
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Bilaga II 

  
Institutionen för hälsovetenskap 

Skriftligt samtycke till att en intervjustudie med syftet att beskriva 
Psykiatrisjuksköterskan/ Leg. Sjuksköterskans upplevelser av att arbeta inom 
psykiatrisk slutenvård får lov att genom föras på psykiartriska kliniken NÄL under 
veckorna 50/2016-02/2017 

Jag har tagit del av forskningsplan vars syfte är att beskriva Psykiatrisjuksköterskan/ Leg. 
Sjuksköterskans upplevelser av att arbeta inom psykiatrisk slutenvård. 

Jag samtycker till att ovanstående intervjustudie får genomföras på psykiatriska kliniken NÄL. 

.......................................................................................... Underskrift ............................................. 

............................................ Namnförtydligande Ort och datum 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående: 

Pernilla Stenborg Nielsen Leg. Sjuksköterska och Specialistsjuksköterskestudent 
pernilla.s.nielsen@xxx.se alt pernilla.stenborg-nielsen@student.hv.se eller Telefon xxxxxx 

Handledare: Sture Åström – Senior Professor i omvårdnad sture.astrom@hv.se Telefon: xxxxxxx 
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Bilaga III 

  
Institutionen för hälsovetenskap 

Till avdelningschef psykiatriska kliniken NÄL 

Förfrågan om att genomföra en intervjustudie med psykiatrisjuksköterskor/ Leg. Sjuksköterskor som 
arbetar på inom psykiatriska kliniken på NÄL. 

Hej! 

Jag planerar att genomföra en intervjustudie på den psykiatriska kliniken NÄL  Syftet m ed 
intervjustudien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom den psykiatriska vården 
på en låst avdelning. Målet är att detta projekt ska leda till ökad kunskap kring hur det upplevs att 
arbeta inom psykiatrisk slutenvård. De sjuksköterskor/psykiatri sjuksköterskor som intervjuas ombeds 
att berätta om sina erfarenheter och tankar kring att arbeta inom den psykiatriska vården på en låst 
avdelning. 

Intervjuerna kommer att ske individuellt med intervjupersonen och tidsåtgången kommer att vara 
ungefär 30 minuter per intervju. Intervjuerna kommer att ske på överenskommen plats på den 
psykiatriska kliniken på NÄL. Intervjuerna genomföras under veckorna 50/2016-02/ 2017. 

Alla intervjuer kommer att spelas in på bandspelare och skrivas ut ordagrant och analyseras med hjälp 
av kvalitativ innehållsanalys. All personlig information kommer att avidentifieras med hjälp av koder 
så att det inte går att koppla till en enskild person och allt inspelat och nerskrivet material kommer 
bara att vara tillgängligt för författaren och handledare från Högskolan i Väst. 

All medverkan i studien är frivillig och den intervjuade kan när som helst välja att avbryta sin 
medverkan, utan att ange orsak.  Sam tyckesbilagan kom      

Jag som genomför intervjuerna heter Pernilla Stenborg Nielsen och jag är en legitimerad sjuksköterska 
och arbetar till vardags på avdelning 64 på Näl men nu är jag tjänstledig och studerar till 
specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri på högskolan Väst och intervjuerna är en del av min 
magisteruppsats. Vid frågor får ni gärna kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar Pernilla Stenborg Nielsen Legitimerad sjuksköterska och 
Specialistsjuksköterskestudent pernilla.s.nielsen@xx.se alt pernilla.stenborg-nielsen@student.hv.se 
eller Telefon xxxx Handledare Sture Åström – Senior Professor i omvårdnad sture.astrom@hv.se 
Telefon: xxxx 
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Bilaga IV 

 
Institutionen för hälsovetenskap 
Till deltagande psykiatrisjuksköterskor/Leg. sjuksköterskor. Informationsbrev – 
Förfrågan om medverkan i intervjustudie  
Hej! 

Jag söker psykiatrisjuksköterskor/ leg. sjuksköterskor till en intervjustudie.  Syftet m ed 
intervjustudien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom den psykiatriska vården 
på en låst avdelning. Målet är att detta projekt ska leda till ökad kunskap kring upplevelser av att 
arbeta inom psykiatrisk slutenvård/ se formulering till verksamhetschefen, ska det vara låst avdelning 
eller slutenvård?. De sjuksköterskor/psykiatri sjuksköterskor som intervjuas ombeds att berätta om 
sina erfarenheter och tankar kring att arbeta inom den psykiatriska vården på en låst avdelning. 

Intervjuerna kommer att ske individuellt med intervjupersonen och tidsåtgången kommer att vara 
ungefär 30 minuter per intervju. Intervjuerna kommer att ske på överenskommen plats på den 
psykiatriska kliniken på NÄL. Intervjuerna genomföras under veckorna 50/2016-02/ 2017. 

Alla intervjuer kommer att spelas in på bandspelare och skrivas ut ordagrant och analyseras med hjälp 
av kvalitativ innehållsanalys. All information kommer att avidentifieras för att de inte ska gå att 
koppla till en enskild person. Allt inspelat och nerskrivet material kommer bara att finnas tillgängligt 
för författaren och handledaren från Högskolan i Väst. 

All medverkan i studien är frivillig och den intervjuade kan när som helst välja att avbryta sin 
medverkan, utan att ange orsak.  O m  du vill delta i inte     
verksamhetsansvarig. Vi kommer därefter att komma överens om tid och plats för intervjun. 

Jag som genomför intervjuerna heter Pernilla Stenborg Nielsen och jag är en legitimerad sjuksköterska 
och arbetar till vardags på avdelning 64 på Näl men är nu tjänstledig och studerar till 
specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri på högskolan Väst och intervjuerna är en del av min 
magisteruppsats. Vid frågor får Du gärna kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar Pernilla Stenborg Nielsen Legitimerad sjuksköterska och 
Specialistsjuksköterskestudent pernilla.s.nielsen@xxx.se alt pernilla.stenborg-nielsen@student.hv.se 
eller Telefon xxxxx Handledare Sture Åström – Senior professor i omvårdnad Telefon: xxxxx 
sture.astrom@hv.se 
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Bilaga V 

 
Institutionen för hälsovetenskap 

Skriftligt samtycke till deltagande i en intervjustudie med syftet att beskriva 
Psykiatrisjuksköterskan/ Leg. Sjuksköterskans upplevelser av att arbeta inom 
psykiatrisk slutenvård. 

Jag har tagit del av muntligt och skriftligt information kring den studie vars syfte är att 
beskriva Psykiatrisjuksköterskan/ Leg. Sjuksköterskans upplevelser av att arbeta inom 
psykiatrisk slutenvård. 

Jag har fått information om att deltagandet är helt frivilligt, att jag när som helst har rätt att 
avbryta deltagandet utan krav på att motivera varför jag i så fall väljer att avbryta. Vidare är 
jag införstådd med att materialet kommer att bearbetas på ett sådant sätt att jag inte kommer 
kunna identifieras i det färdiga resultatet. Jag samtycker till att intervjun spelas in och är 
införstådd med att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Endast intervjuaren och 
handledaren kommer ta del av materialet. Jag lämnar även samtycke till att resultatet av den 
analyserade intervjuen kommer att publiceras i ett examensarbete vid Högskolan Väst. 

Genom att underteckna detta formulär avsäger jag mig inte några av de lagliga rättigheter jag 
har som deltagare i en forskningsstudie. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående: 

Pernilla Stenborg Nielsen Leg. Sjuksköterska och Specialistsjuksköterskestudent 
pernilla.s.nielsen@xx.se alt pernilla.stenborg-nielsen@student.hv.se eller Telefon xxxxxx 

HandledareSture Åström – Senior Professor i omvårdnad sture.astrom@hv.se Telefon: xxx 

Jag samtycker till att delta i denna studie. 
.......................................................................................... Underskrift 
............................................. ............................................ Namnförtydligande Ort och datum 
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Frågeformulär: 
 
Kön, kvinna, man, vill ej uppge  
 
Ålder 
 
När tog du sjuksköterskeexamen? 
 
Har du någon specialist utbildning? Om ja när?  
 
Annan relevant utbildning? 
 
Hur länge har du arbetat inom psykiatrin? Och som sjuksköterska? 
 
Har du jobbat med något annat innan du började inom psykiatrin? 
 
Hur kommer det sig att du började att du började att jobba som sjuksköterska inom 
psykiatrin? 
 
Huvudfråga: 
Hur upplever du att jobba som sjuksköterska inom psykiatrin? 
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