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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den fysiska miljö vi befinner oss i påverkar oss alltid. Vårdmiljön kan 

påverka sjuksköterskorna och patienterna antingen positivt eller negativt beroende hur 

den är utformad. Den fysiska miljön kan även ha betydelse för de interaktioner som 

äger rum mellan sjuksköterskorna och patienterna. Syfte: Att belysa sjuksköterskans 

uppfattning av den fysiska vårdmiljön inom psykiatrin. Metod: Kvalitativ ansats. Sex 

intervjuer med sjuksköterskor på tre olika avdelningar alla verksamma inom psykiatrin 

genomfördes för att belysa deras erfarenheter och uppfattningar om den fysiska 

vårdmiljön inom psykiatrin. Resultat: Materialet resulterade i sju teman. Dessa var 

uppfattning, förutsättningar, känslor, negativa faktorer, positiva faktorer, fysisk 

påverkan samt visioner. Resultatet visade att personalen är medveten om att det finns 

brister i den fysiska vårdmiljön, men att det saknas ekonomiska resurser för att kunna 

göra de förändringar som skulle behövas. Slutsats: Samtliga sjuksköterskor hade 

visioner om hur den fysiska vårdmiljön skulle kunna förbättras och förändras men på 

flera avdelningar kom sjuksköterskornas och patienternas säkerhet  på avdelningen i 

första hand framför den fysiska vårdmiljön.  En bättre fysisk vårdmiljö skulle sannolikt 

gynna både sjuksköterskornas och patienternas återhämtning. 

 

Nyckelord: Fysisk vårdmiljö, psykiatri, omvårdnad, interaktion och sjuksköterskor. 
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SUMMARY 

Background:  The physical environment that we are in always affects us. It can also 

affect the nurses and the patients in a positive or negative way depending on how it’s 

designed. The physical environment might also affect the interactions between the 

nurses and the patients.  Purpose: To illuminate the nurses perceptions about the 

physical environment in psychiatric care. Design:  Qualitative method. Six interviews 

with nurses working on different psychiatric wards were performed to illuminate their 

experiences and perceptions about the physical environment in psychiatric care.  

Results:  Seven themes could be seen. These were perception, conditions, feelings, 

negative factors, positive factors, physical impact and visions. The result showed that 

the nurses are aware of the shortcomings of the physical care environment, but the 

economical resources are missing to make the changes that are needed. Conclusion: 

All the nurses had visions about how the physical environment could be changed and 

improved but the security of the nurses and the patients was a priority in several of the 

wards. An improved physical care environment would probably benefit both nurses and 

patients and promote a better health.  

 

Keywords: Physical environment, psychiatry, nursing, interaction and nurses. 
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1 INLEDNING 
Under termin fyra hade vi en verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrin. Vi fick då 

inblick i denna verksamhet, vilket ledde till att vi reflekterade över utformningen av 

den fysiska miljön på dessa avdelningar. Under placeringen fick vi idén om att fördjupa 

oss i detta område och ta reda på hur den fysiska miljön inom slutenpsykiatrin påverkar 

sjuksköterskan.  

Vårdmiljön inom psykiatrin har enligt vår åsikt hamnat i skymundan och vi anser att 

det inte satsas tillräckligt med resurser för att skapa en trivsam miljö. Orsakerna till 

detta kan vara flera, exempelvis att patienter befinner sig i olika sinnesstämningar som 

kan innebära att de inte får utsättas för mycket yttre stimulans, eftersom detta kan 

förvärra deras tillstånd. Utöver detta kan det handla om bristande ekonomiska resurser. 

Vad som bör tilläggas är att den till synes stimulansfattiga vårdmiljön hjälper till att 

skapa ett lugn vilket är nödvändigt på psykiatriska avdelningar. 

 Vår uppfattning är att det inom den somatiska vården satsas en hel del på den fysiska 

vårdmiljön, i form av textiler, konst och design. Detta behövs också göras inom 

psykiatrin även om det då krävs en viss kunskap och förståelse för vad som fungerar 

inom denna verksamhet. 
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2 BAKGRUND 
Enligt Arvidsson och Skärsäter (2006) har den psykiatriska vården en historia där de 

fysiska miljöerna har präglat vården, varit en del av behandlingen men också varit ett 

uttryck för samhällets syn på psykiskt sjuka. Psykiatrin möts idag av misstroende och 

rädsla. Dessa attityder har sitt ursprung i historien, vilket kräver en tillbaka blick för att 

skapa en förståelse (Holmqvist Carlsson & Zettergren, 1993). 

2.1 Svensk psykiatrihistoria 

Under mitten av 1800 talet byggdes speciella institutioner för att avskärma de psykiskt 

sjuka från samhället.  Institutionerna blev samhällen i samhället och dess funktion var 

att både skydda och behandla patienten. Isolering från hemmiljön ansågs förbättra  

tillståndet för de psykiskt sjuka. Under 1900 talets början byggdes fler och större 

mentalsjukhus. Detta ledde till att antalet vårdplatser i Sverige fördubblades mellan 

åren 1900 och 1950.  I början av 1960 talet integrerades psykiatriska vårdavdelningar 

på somatiska sjukhus (Arvidsson & Skärsäter, 2003).  Dagens psykiatriska slutenvård 

bedrivs på de sjukhus som planerades och byggdes på 60 -70 talet. Arkitekterna hade 

då ett tekniskt/naturvetenskapligt förhållningsätt till hur sjukhusmiljön utformades. 

1995 genomfördes psykiatri reformen och de stora mentalsjukhusen avvecklades.  

Psykiatri reformen innebar även en stor förändring av den återstående slutenvården.  

Denna är i första hand till för akutsjukvård med korta vårdtider. Med förändrade 

förutsättningar följer förändrade krav på vårdmiljön, inte minst den fysiska. 

Kommunerna har nu ansvaret för vården av psykiskt funktionshindrade som till stor del 

sker i öppna vårdformer. Tanken är att ingen längre ska bo på sjukhus (Arvidsson & 

Skärsäter, 2003). 

2.2 Betydelsefulla faktorer 

 Tydén (1993) beskriver avdelning 70 på före detta Beckomberga sjukhus i Stockholm. 

Satsningen på inredning och den fysiska miljön ledde i detta fall till ökad trivsel hos 

personal, patienter samt anhöriga. Anledningen till att Stockholms läns landsting 

genomförde detta projekt var att avdelningen var i behov av renovering efter en brand.  

Tyson, Lambert och Beattie (2002) ser positivt på förändringar i den fysiska miljön. 

Det finns även bevis på att personalens moral förbättras efter en renovering av 

avdelningen. Vidare skriver Tyson et al., (2002) att renoveringar som innebär att det 

målas om, att det köps nya möbler och mattor byts ut resulterar i minskad sjuklighet på 

avdelningen.  Färgsättningen utgör en del av den fysiska vårdmiljön och enligt Küller, 
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Ballal, Laike., Mikellides. och Tonello (2006) framkallar ljus och färger en mängd 

olika sinnesstämningar. Ljus och färger får människor att känna sig piggare, mer 

intresserade, vänligare och mer självsäkra. Enligt Tydén (1993) kan både färg och 

byggnadsmaterial ses som näring för våra sinnen och stimulans för själen. Förutom att 

välja vackra färger och få en smakfull stil är det även väldigt viktigt att resultatet ska bli 

funktionellt och bra för de individer som ska vistas i denna miljö. Vidare menar Tydén 

att kulörerna i vår omgivning påverkar och berör alla individer som vistas i den. 

Människan har ett stort behov av estetik i sin omgivning. Vackra ting, harmoni och 

perfektion är viktiga inslag i människans välbefinnande. Färger sätter igång människors 

känslor och tankar, minnen och drömmar kan även väckas till liv.  Enligt författaren 

finns det ett starkt samband mellan färger och känslan och levnadslust. 

Många faktorer bidrar till uppfattningen av ett rum. Exempel på detta är möblernas 

placering, ljussättning samt vilka människor som vistas i rummet (Tyson, Lambert & 

Beattie, 2002).  

 

Med begreppet fysisk miljö avses allt i vår omgivning som inte är människor: hus, 

natur, möbler , vardagliga ting, konst osv. Searles (1960, refererad i Tydén, 1993).  

Utformningen av den fysiska vårdmiljön påverkar relationerna mellan sjuksköterskorna 

och patienten. Hur möblerna på vårdavdelningen är arrangerade har effekt på de sociala 

interaktionerna. Enkelrum för patienterna är att föredra framför dubbelrum, välordnade 

samtalsrum är viktiga då de möjliggör privata samtal. Schwitzer, Gilpin och Frampton 

(2004)  menar att sambandet mellan psykiatrisk behandling och miljön som den bedrivs 

i är fortfarande ett ganska okänt område.  Det är viktigt att personalen trivs på 

arbetsplatsen, satsningar på trädgårdar och sällskapsrum kan gynna positiva möten 

personalen sinns emellan (Schweitzer et al., 2004). Det har genom forskning visat sig 

att ljuset har mer psykisk och fysiologisk inverkan på människan än vad man tidigare 

trott.  Forskning har påvisat ett eventuellt samband mellan bristande belysning och 

symtom som t.ex. huvudvärk, trötthet och generella stressymtom (Schweitzer et al., 

2004). 
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2.3 Interaktioner mellan sjuksköterskor och patienter 

Enligt Schweitzer, Gilpin och Frampton (2004) kan miljön påverka hälsan på ett sätt 

som gör att beteendena, handlingarna och interaktionerna mellan patienterna och 

personalen främjas eller får sämre förutsättningar för att fungera. Tyson, Lambert och 

Beattie (2002) menar att det finns ett samband mellan investeringar, så som inköp av 

nya möbler, i den fysiska vårdmiljön och minskad sjuklighet.  

 

Trots kunskap om stress, depression och orons negativa effekt på hälsa har många 

moderna sjukhus miljöer som inte tar hänsyn till detta. De är bullriga, röriga och 

institutionella där sjukhusens uppgift är att ställa diagnoser, bota och behandla. Detta 

kan eventuellt försvåras eftersom dessa miljöer kan ha skadliga effekter på patienternas 

fysiska eller psykiska välmående (Schweitzer et al., 2004). Författarna ställer sig frågan 

om hur hemtrevlig en psykiatrisk vårdavdelning bör vara. Det har framkommit att vissa 

patienter kan ha glädje av en hemlikmiljö för att lättare kunna knyta an och lita på 

personalen. Andra patienter har en tendens att bli lite institutionaliserade och kan  

behöva hjälp att bli motiverade att återgå till sin vardag. 

2.4 Vårdmiljön 

Dåliga lukter kan generera i oro, rädsla och stress (Schweitzer et al., 2004). Enligt 

Holmqvist- Carlsson och Zetterqvist (1993) har sjuksköterskan ansvaret för 

utformandet av miljön samt att skapa en god atmosfär. Detta är även beskrivet i 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor som socialstyrelsen (2005) tagit 

fram.  Enligt denna kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan ha förmåga att reflektera 

över, motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö, värna om estetiska 

aspekter i vårdmiljön, medverka i arbetsmiljöarbetet, uppmärksamma arbetsrelaterade 

risker och aktivt förebygga dessa. 

En arbetsmiljö ska vara stimulerande och rogivande ur både fysiska och psykiska 

aspekter. I artikeln av Saito och Tada (2007)  undersöks sambandet mellan bilder/ 

tavlor i färg och förändringar av betraktarens humör. De vill dessutom fastslå att bilder/ 

tavlor i färg har en stressreducerande inverkan. Forskarna kom dock fram till att det 

krävs ytterligare studier för att kunna säkerställa detta. En stor del av yrkesverksamma 

personers vardag spenderas på arbetsplatsen och det är därför av stor vikt att miljön 

främjar en positiv hälsa. 

 Vi påverkas mer än vad vi tror av färg och form, och våra arbetsprestationer hänger 

samman med hur vi trivs i den miljö där vi arbetar.  Küller, Ballal, Laike, Mikellides 
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och Tonello (2006) menar att ljus och färger på arbetsplatsen påverkar humöret hos 

personerna som vistas i dessa miljöer. Det är av stor vikt att en psykosavdelning är 

utformad så patienterna inte känner sig mer kränkta än vad de kanske redan gör. 

Avdelningens fysiska utformning får inte vara ful. Långa korridorer bör undvikas 

eftersom känslan av gränslöshet kan förstärkas. Det är däremot nödvändigt att det finns 

utrymmen som gör det möjligt att röra på sig så att rastlösheten inte blir alltför 

påträngande.  

 

Enligt Schweitzer, Gilpin och Frampton (2004) påverkas individerna i ett utrymme av  

den rådande atmosfären.  Designen för sjukvårdsmiljöer har på senare år lagt allt mer 

fokus på estetik.  Detta för att försöka minska stress och oro, öka patienternas 

välbefinnande samt främja hälsa och helande. Författarna menar att möjligheterna för 

att göra en markant skillnad inom området finns, detta kommer förmodligen ha en stor 

inverkan på människors hälsa. Trots begränsad forskning angående personalens 

påverkan av den fysiska miljön på psykiatriska avdelningar visar det material som finns 

att personalen ser förändringar som positiva. Förändringarna kan dessutom påverka och 

öka personalens moral. Mer forskning på området är nödvändigt då sjuksköterskorna 

har en betydande roll i den terapeutiska processen. Dessutom står patientens 

välbefinnande i stark relation till personalen samt deras mående och beteende (Tyson, 

Lambert & Beattie, 2002). 

 

2.5 Teoretisk referensram   

Med utgångspunkt från Florence Nightingales teorier. 

 

Florence Nightingale levde mellan 1820-1910 och betraktas som den moderna 

omvårdnadens grundare.  Sjukdomsorsakerna står enligt Nightingale till stor del att 

finna utanför människans kropp, nämligen i ”de förhållanden människor lever under” 

Nightingale är således mycket intresserad av den miljön som individen lever i, och 

ägnar i synnerhet uppmärksamhet åt de fysiska aspekterna på den. Den främsta orsaken 

till att en förgiftningsprocess inleds hos människan är dålig kvalitet på luften. Hon 

framhåller också betydelsen av orent vatten, ansamling av avfallsprodukter, dålig 

belysning och buller som väsentliga sjukdomsorsaker. Dessa förhållanden är lika 

viktiga för sjuka personer som för friska. Nightingale sammanfattar de viktigaste 
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principerna för säkerställande av god hälsa, det vill säga utövande av en god 

omvårdnad i följande punkter: 

• Ren luft 

• Rent vatten 

• Effektiva avloppsanordningar 

• Renlighet 

• Ljus 

 

Hon tar med andra ord upp väsentliga sanitära förhållanden som har ett grundläggande 

inflytande på vår miljö. Nightingale sammanfattar omvårdnadens innehåll på följande 

sätt: ”Omvårdnad har kommit att inskränkas till att inte omfatta stort mer än att dela ut 

mediciner och lägga grötomslag. Vad det borde innefatta är korrekt utnyttjande av frisk 

luft, ljus, värme, hygien, ro och en väl sammansatt kost-utan att patientens livskraft 

belastas mer än nödvändigt” (Kirkevold, 2000, s 102).   

Florence Nightingale (1869, refererad i Schweitzer, Gilpin & Frampton 2004) 

 Studerade och observerade miljöns negativa effekter genom att jämföra 

överlevnadsstatistik på olika vårdavdelningar.  Hon kom fram till att skillnaderna hörde 

samman med sjukhusets design och konstruktion. Faktorer som trängsel, ljus och 

ventilation var enligt Nightingale avgörande för patientens hälsa.  Frisk luft främjar god 

hälsa. Dålig luft på vårdavdelningar kan resultera i att vårdpersonalen kan drabbas av 

huvudvärk, mående, samt näs och hals irritation. 

 

 

 

 

 

 



 12 

3 PROBLEMFORMULERING 
Miljön på psykiatriska avdelningar är enligt vår åsikt avskalade och saknar de 

komponenter som vanligtvis ingår i en stimulerande och rogivande miljö. 

Vårdpersonalen som arbetar på dessa avdelningar vistas dagligen i denna miljö, vilket 

sannolikt borde påverka deras psykiska och fysiska hälsa.  

 Vår förhoppning är att belysa om och i sådana fall hur den fysiska miljön på 

psykiatriska avdelningar påverkar samt uppfattas av vårdpersonalen.  

  Det är även av intresse att lyfta fram vikten av att psykiatriska avdelningar ses över 

och renoveras utifrån patienternas olika behov. Allt detta för att skapa en så positiv 

miljö som möjligt för så väl personal och patienter.  

Hur uppfattar sjuksköterskorna inom psykiatrin sin fysiska arbetsmiljö? Vilka faktorer 

inom den fysiska vårdmiljön kan påverka sjuksköterskans välbefinnande på 

arbetsplatsen? 

 

 

4 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur den fysiska vårdmiljön inom den psykiatriska 

vården uppfattas av sjuksköterskan 
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5 METOD 

5.1 Metod 

Studien är en empirisk studie med en kvalitativ ansats som metod. En empirisk studie 

bygger på erfarenheter vilka i denna studie utgår från intervjuer (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Studien är deskriptiv vilket innebär att den är beskrivande Granskär 

& Höglund –Nielsen (2008) och i vårt fall beskriver den sjuksköterskans uppfattning av 

den fysiska vårdmiljön inom psykiatrin. Vi har inför intervjun förberett fem öppna 

frågor som handlar om hur personalen ser på den fysiska vårdmiljön som är deras 

arbetsplats.  Enligt Kvale & Brinkmann (2009) vill den kvalitativa forskningsintervjun 

förstå hur deltagarna i studien ser på världen. Få inblick i deras livsvärld samt skapa 

mening av deras erfarenheter, detta för att komma så nära den ”sanna” värden som 

möjligt. 

 

Även om detta arbete är för litet för att göra anspråk på att ha ett metodologiskt 

perspektiv som är hermeneutiskt fenomenologiskt så har vi tagit till oss den 

metodikten. Kvalitativa studier är holistiska där alla mänskliga erfarenheter ses som 

komplexa. Detta innebär att forskaren söker förståelse för människan i ett socialt 

sammanhang. Hermeneutiken innebär tolkning av mänskliga erfarenheter och 

människors situationer för att skapa förståelse för detta. Utmärkande för hermeneutiken 

är att tolka och förstå, och det viktigaste analysredskapet i en empirisk studie är 

tolkning.  Fenomenologi belyser människans upplevelse av ett fenomen utan att 

analysera den (Olsson & Sörensen 2007). Fokus inom fenomenologin är med andra ord 

människors levda erfarenheter. Fenomenologin strävar efter objektivitet och en ”sann” 

kunskap om världen (Granskär & Höglund- Nielsen 2008 ).  

Vidare  betonar Granskär och Höglund-Nielsen  vikten av att varje forskare funderar 

och reflekterar över sin förförståelse (fördom) innan påbörjandet av en studie. 

Förförståelsen påverkan på en studie kan tonas ner genom att forskaren tänker igenom 

valet av forskningsfrågor, samt sättet frågorna formuleras och ställs.  
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5.2 Urval 

Intervjuer gjordes med sex sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin. Kontakten med 

aktuella sjukhuset upprättades via mail. Mailet innefattade en beskrivning av studiens 

syfte samt vilka frågor som skulle ställas i intervjun.  Intervjuerna beräknades ta 20 

minuter. Information om intervjuernas längd meddelades i förväg.  

 Inklusionskriterierna: sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin på en psykiatrisk 

klinik i Sverige. Totalt finns det sex avdelningar. 

 Den person i klinikledningen som blev vår kontaktperson undersökte vilka avdelningar 

som hade möjlighet att medverka i studien. Detta resulterade i tre olika avdelningar 

med två respondenter från vardera avdelning. Respondenterna som deltog var fyra män 

och två kvinnor fyra av sex respondenter hade utländsk bakgrund. 

  

5.3 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en Iphone. Intervjuerna tog mellan 14 och 23 

minuter. Intervjuerna transkriberades sedan och skrevs in i datorn. Det transkriberade 

materialet skrevs sedan ut på papper. För att få en helhetsbild av materialet lästes 

intervjuerna igenom flera gånger av båda författarna. Efter att ha läst igenom materialet 

diskuterades innehållet för att få en så bred förståelse för materialet som möjligt, samt 

för att se om vi tolkade texterna på samma sätt. Efter att ha läst igen och diskuterat 

samtliga texter plockades meningsbärande enheter fram.  

 

5.4 Dataanalys 

Först började vi med att ta reda på hur sjuksköterskan uppfattar den fysiska vårdmiljön. 

Hur känner han/ hon? Hur påverkar det honom/ henne? rent fysiskt? Vilka är de 

negativa respektive positiva faktorerna angående den fysiska vårdmiljön. Vilka 

förutsättningar finns det för att kunna förändra/ förbättra? Slutligen: vilka visioner och 

önskemål har sjuksköterskan angåeden förändringar av den fysiska vårdmiljön om han/ 

hon fick fria händer.  Efter att ha transkriberat våra intervjuer har vi läst igenom 

materialet ett flertal gånger. Detta för att få en bra överblick och uppfattning om 

materialets innehåll. Därefter tog vi fram meningsbärande enheter. Utifrån dessa 

bildade vi sju  stycken kategorier. Slutligen bildade vi teman.  Under rubriken teman 
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samlas de delar av datan som har någonting gemensamt. Tema är även ett förstadium 

till kategorisering och begreppsbildning (Segesten, 2006).  Dessa teman utgår från de 

meningsbärande enheterna samt förklarar valet av våra kategorier.   

 

 Polit & Beck (2004)  beskriver Pollio, Henley och Thompsons (1997) tillvägagångsätt   

vid dataanalys. Vilket har fungerat som inspirationskälla under studiens analysdel.  När 

intervjuerna är utförda och transkriberade börjar den hermeneutiska cirkeln. Detta är en 

tolkande process som kontinuerligt relaterar till en del av texten (den transkriberade 

intervjun) hela texten. En schematisk sammanfattning av Pollio och hans kollegors 

intervjuprocess 

 

 
Figur 1. En schematisk sammanfattning av Pollio, Henley& Thompsons intervjuprocess. 

 

6 ETISKA ASPEKTER 
När respondenter söktes informerades de om att deltagande i intervjun var frivilligt och 

kunde avbrytas när som helst. Respondenten informerades om att han/hon kommer att 

vara anonym. Intervjuerna spelades in och respondenterna delgavs om innebörden av 

informerat samtycke.  Respondenterna informerades att det är endast vi som 

uppsatsskrivare som kommer att ta del av det inspelade materialet, och att materialet 

efter bearbetning kommer att raderas. Tillstånd från en etisk kommitté krävdes inte 



 16 

eftersom det endast var sjuksköterskor som deltog i intervjuerna. Studien godkändes av 

enhetschefen på den berörda kliniken innan genomförandet av intervjuerna. 

7 RESULTAT 
 

7.1 Avdelningsbeskrivningar 

Avdelning 1 (16 vårdplatser) 

Avdelning 1 är en vårdavdelning som riktar sig till patienter med affektiva sjukdomar 

och ångestsyndrom 

Avdelning 2 (14 vårdplatser) 

Avdelning 2 är en psykosavdelning som riktar sig till nyinsjuknade patienter med 

psykossjukdom och patienter med psykossjukdom som är under 40 år. 

Avdelning 3 (14 vårdplatser) 

Avdelning 3 är en vårdavdelning som tar emot psykospatienter med utåtagerande 

beteende. Avdelningen har också i uppdrag att ha en PIVA funktion för patienter med 

utåtagerande beteende, oavsett diagnosgrupp, som man har svårigheter att vårda på 

andra avdelningar. 

 

Medelåldern på respondenterna är 43,5 år . Snittet på antalet år som respondenterna har 

arbetat på sin nuvarande avdelning är 5,8 år. Genomsnittligt har respondenterna arbetat 

10,5 år inom psykiatrin. 

 

7.2 Teman 

De sju teman som resultatet presenteras i är följande: 

• Uppfattning 

• Förutsättningar 

• Känslor 

• Negativa faktorer 

• Positiva faktorer 

• Fysisk påverkan 

• Visioner 
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7.2.1 Uppfattning 

Tema uppfattning beskriver sjuksköterskans uppfattning om den fysiska vårdmiljön 

 

Tabell 1: Exempel ur temat uppfattning 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kategori Tema 

Det är klart att de 

mår bättre i en 

sådan miljö där 

man har tänkt efter 

lite grann, visst är 

det så. 

Mår bättre i en 

miljö där man har 

tänkt efter. 

 

 

 

Välordnad 

vårdmiljö gör att 

patienterna mår 

bättre. 

Uppfattning. 

Kal transportväg in 

till fängelset som 

många tycker att 

det är, in till 

tvånget. 

Kal transportväg in 

till fängelset, till 

tvånget. 

 Avdelningen ses 

som ett fängelse, ett  

tvång. 

Uppfattning. 

 

 

Temat beskriver sjuksköterskornas uppfattningar om avdelningens fysiska miljö. 

 

”Patientrummen, ja de kanske är de tråkigaste på hela sjukhuset. Ingen färg ingen 

inredning, inget alls sängbord förutom sjukhussängen, och ångest skapande verklighet 

det är som celler också, personalen lider inte så mycket av den men patienterna lider”. 

 

 Citatet beskriver hur sjuksköterskan ser på sin arbetsmiljö, samt hur den kan påverka 

patienternas välmående. 

 

”Jag vet och det har jag märkt också det har vi också pratat om som personal, som att 

vi när det är mer slitet så blir vi mer nonchalanta med omgivningen, kläder slängs hit 

och dit och det är precis som att det ser fördjävligt ut ändå. Man märker inte av det. 

Absolut! Det påverkar jättemycket”. 
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  Sjuksköterskan beskriver hur brister i den fysiska vårdmiljön kan påverka personalens 

sätt att prioritera ordningen på avdelningen. 

 

”Ju mer trevligt man har och sen luftigare kommer man att känna att man trivs på 

arbetsplatsen den ger bidrag till att man ger kanske lite bättre, man ger kanske bättre 

vård kvalitet”. 

 

Ovanstående citat beskriver sjuksköterskans syn på hur det kan bli en trivsam 

arbetsmiljö, samt hur trivsel på arbetsplatsen kan påverka vårdkvalitén.  

 

 

7.2.2 Förutsättningar 

Tema förutsättningar tar upp sjuksköterskans uppfattningar som finns för eventuella 

förbättringar och förändringar av den fysiska vårdmiljön. 

 

Tabell 2: Exempel ur temat förutsättningar. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kategori Tema 

Matsalen är kanske 

lite mindre kanske 

trist men ändå man 

försöker hänga lite 

fina gardiner, bli 

lite hemtrevligt på 

något sätt lite ljust. 

Man försöker hänga 

lite fina gardiner, 

bli lite hemtrevligt. 

Försöka göra det 

lite hemtrevligt. 

Förutsättningar. 

 

Temat beskriver sjuksköterskornas uppfattningar som finns för eventuella förbättringar 

och förändringar av den fysiska vårdmiljön. 

 

”Ja då är det de här sakerna som vi kan göra, belysning färger och golv de ser ju för 

skrutt ut alltså det är de sakerna som vi skulle kunna påverka utan att äventyra det 

andra som många talar om. Men jag tycker ändå att vi ska ta risker med att ställa dit 

några blommor om någon kan ha sönder de so what det gör  inget . Vi har stor platt tv, 

vi har soffor och ny inköpta bord och stolar de går sönder men vi måste ha det, vi 
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måste ha det fint. De vi kan göra det är ju belysningen och färg på väggarna och 

golven alltså, göra det snyggt kan vi göra, och det är därför det är viktigt med 

arkitekturen, hur det är utformat om det är snyggt eller behagligt”. 

 

Citatet ovan tar upp några av de förändringar som sjuksköterskan kan ha i åtanke när 

den fysiska vårdmiljön diskuteras. 

 

”Alltså miljön, jag tror att det få inte halta på något område hur vackert det än är, men 

finns det inte bra luft så är det dåligt, finns det inget bra ljus, jag tycker ljus är väldigt 

viktigt för ser man inte på rätt sätt så blir det inte bra”. 

 

Den citerade sjuksköterskan betonar vikten av att den fysiska vårdmiljön inte får halta 

på något område. Samt ljuskvaliténs betydelse. 

 

”Placering också och det gör att det känns attraktivt för patienterna att komma till 

dagavdelningen , det finns plats att sitta”. 

 

Citatet ovan belyser vikten av möblers placering på avdelningen för att möjliggöra 

interaktion mellan patienterna och personalen. 

 

 

7.2.3 Känslor 

Tema känslor tar upp de känslor som sjuksköterskan har angående den fysiska 

vårdmiljön. 

Tabell 3: Exempel ur temat känslor 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kategori Tema 

Vi jobbar i och för 

sig i värsta källaren 

som är helt rutten 

men det är ju 

sekundärt liksom. 

Värsta källaren helt 

rutten, det är 

sekundärt. 

Den fysiska 

vårdmiljön är inte i 

fokus. 

Känslor. 
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Temat beskriver sjuksköterskornas känslor angående den fysiska vårdmiljön. 

 

”Vem ska städa rökrummet, när det är förbjudet att röka inne, vem går in i en 

gaskammare”. 

 

Ovanstående citat tar upp problematiken kring rökrummen på avdelningen. 

 

”Det är viktigt att man har det bra, att vården har bra innehåll både från mig att jag 

upplever att jag har tid med patienten och kan hjälpa patienten det är mycket högre 

prioritet och därför köper jag liksom att det ser skit ut på vissa ställen det är helt 

pinsamt jag skulle inte kunna ta anhöriga hit och säga att det är min arbetsplats, de 

skulle bara what! jobbar du här?”. 

 

Citatet beskriver hur sjuksköterskan prioriterar vården av patienten framför den fysiska 

vårdmiljön.  

 

”Ja jag tycker att den är urusel hos oss. Eh det är vi alla medvetna om. Vi pratar om 

det  eh det är förbättringsområden hela tiden, det har blivit något bättre, vi har ju fått 

lite färg och nya möbler, men det tog länge väldigt länge, och det var nästan så att jag 

kände att jag skämdes när det kom anhöriga”. 

 

Citatet beskriver att sjuksköterskan är medveten om bristerna i den fysiska vårdmiljön 

men också hur trögt det går med förändringarna i den. 

 

”Vi jobbar som i en källare jämfört med andra vi har ju väldigt lite ljusinsläpp, väldigt 

tråkig arbetsmiljö”. 

 

Citatet beskriver sjuksköterskans syn på sin arbetsmiljö, samt tar upp dess brister. 

 

 

 

 

7.2.4 Negativa faktorer  

Tema negativa faktorer tar upp det som är negativt med den befintliga vårdmiljön 
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Tabell 4: Exempel ur temat negativa faktorer  

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kategori Tema 

Vi hade ett 

akvarium förut men 

de har de tagit bort 

för det var en 

säkerhetsrisk. 

Akvarium tyvärr en 

säkerhetsrisk. 

Säkerhetsrisk på 

avdelningen. 

Negativa faktorer. 

Ekonomin som styr. 

Tanken finns hos 

oss alla och tanken 

vet jag finns hos de 

som… men det är 

inte så prioriterat. 

Tanken finns, men 

ekonomin styr. 

Ekonomin 

begränsar. 

Negativa faktorer. 

 

 

Temat beskriver det som är negativt med den befintliga fysiska vårdmiljön. 

 

”Däremot patienterna tycker jag synd om, som ligger på de här nakna kalla rummen. 

För det inkräktar på mitt sätt att vårda dem. Det är inte rätt att i den här 

sjukdomsbilden att ha sådana kalla och tomma. Det är inte rätt”. 

 

Citatet ovan beskriver sjuksköterskans syn på patientrummen. 

 

”Här delar ju patienterna rum, det är inte det optimala det är egentligen förskräckligt 

kommer in och är orolig och dålig sömn och dela rum”. 

 

Citatet beskriver sjuksköterskans åsikt angående att patienterna måste dela rum. 

 

”Den är inte så anpassad efter patientens behov utan efter verksamheten”. 

 

Citatet visar att verksamhetens funktion går före patienternas behov. 

 

”Många patienter vill öppna fönstret och stå och insupa luften”. 
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Sjuksköterskan belyser i detta citat problematiken med de låsta fönsterna på 

avdelningen. 

 

7.2.5 Positiva faktorer 

Tema positiva faktorer tar upp det som är positivt med den befintliga vårdmiljön 

Tabell 5: Exempel ur tema positiva faktorer. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kategori Tema 

Det finns många 

saker när man ska 

utforma en 

arbetsmiljö,  och en 

patientmiljö vi 

väljer att  prioritera 

utifrån säkerhet, 

och både patienters 

och personalens 

säkerhet det är prio 

ett  och det är inte 

alls bra utifrån 

andra perspektiv 

men det kommer 

först och sedan 

kommer andra 

saker. 

 

Patienternas och 

personalens 

säkerhet det är prio 

ett. 

Säkerheten 

prioriteras  

Positiva faktorer. 

Det är bra man ser 

att en del patienter 

går och sitter där 

och tittar på de 

(fiskarna). Men de 

som tycker om det 

(akvariet) är glada 

Patienterna sitter 

där och tittar. De är 

glada över att se det 

(akvariet). 

Akvariets positiva 

inverkan på den 

fysiska vårdmiljön. 

Positiva faktorer. 
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över att se det. 

 

Temat beskriver det som är positivt med den befintliga vårdmiljön. 

 

”På vår avdelning eftersom det är en nybyggd avdelning en renoverad avdelning, 

tycker jag att de har tänkt på de flesta saker som är jätte viktigt för den här psykiatriska 

vård här”. 

 

Sjuksköterskan beskriver i detta citat hur positivt det är när avdelningen renoveras. 

 Ja precis ja det är bra, det är egentligen bättre än tv. De flesta uppskattar akvariet 

alltså patienterna det är mycket bra avslappnings sak”. 

 

Citatet ovan belyser akvariets positiva inverkan på patienternas och personalens 

välbefinnande. 

7.2.6 Fysisk påverkan 

Tema fysisk påverkan beskriver vårdmiljöns påverkan på sjuksköterskans hälsa 

Tabell 6: Exempel ur temat fysisk påverkan. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kategori Tema 

Jag blir jätte trött 

alltså ögonen som 

inte kliar men de är 

helt torra det är 

något fel tror jag, ja 

något annat. 

 

Ögonen är helt 

torra. 

Den dåliga 

luftkvalitén torkar 

ut ögonen. 

Fysisk påverkan. 

Det kan hända 

alltså, vissa får 

problem som jag 

har sagt tidigare det 

är något fel, det kan 

tom bli huvudvärk 

och man är jätte 

trött . 

Det kan bli t o m bli 

huvudvärk och man 

är jätte trött. 

Den dåliga luften 

kan leda till 

huvudvärk och 

trötthet. 

Fysisk påverkan. 
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Temat beskriver vårdmiljöns påverkan på sjuksköterskans hälsa. 

 

”Ja (suck) alltså den där fläkten är inte bra heller alltså ibland luktar det speciellt när 

det är kväll, jag tror att de bromsar de där fläktarna så kommer lukten ut. När man går 

in och pratar med någon patient det känns inte bra, luften är jätte dåligt”.  

 

Citatet belyser problemet med den dåliga ventilationen på avdelningen. 

 

”Dålig luft det har varit jätte varmt på sommaren och det får inte öppnas man får inte 

ta in frisk luft patienterna lider, personalen svettas och lägg på ångest på det och 

hotfulla patienter och svår vårdmiljö. Det blir en kittel där ingen vill vara”. 

 

Citatet ovan beskriver vårdmiljön påverkas av att det inte går att öppna fönster. 

 

”Ja ibland måste man göra det. Jag vill inte komma ut, det är min teknik för att kunna 

slappna av att vara i rökrummet och ta en cigarett, (patienten) då är man tvungen att 

stanna kvar. Man till och med får andningsproblem. Ja! precis det är inte kul”. 

 

Sjuksköterskan beskriver problemet med att patienten vill ha samtal i rökrummet. 

 

7.2.7 Visioner 

Tema visioner beskriver sjuksköterskans visioner och önskemål om vad de själva skulle 

göra om de fick möjlighet att förändra den fysiska miljön på avdelningen 

 

Tabell 7: Exempel ur temat visioner. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kategori Tema 

Tänk att ha en 

vacker fototapet 

liksom en 

sandstrand jag 

skulle få sitta och 

Vacker fototapet. Förslag på 

fungerande 

inredningsdetalj. 

Visioner. 
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drömma mig bort. 

Så jag skulle vilja 

ha enkel rum till 

allihopa, det skulle 

jag absolut vilja ha. 

Egna toaletter till 

alla, en del störs sig 

på att en del är 

gränslösa när det 

gäller hygien och så 

vidare och det blir 

jobbigt när man 

delar toalett och 

dusch  med andra 

och sådana saker. 

 

Jag skulle vilja ha 

enkelrum till 

allihopa. 

Patienterna skulle 

må bättre av att ha 

enkelrum. 

Visioner 

 

Temat beskriver sjuksköterskans visioner och önskemål om vad de själva skulle göra 

om de fick möjlighet att förändra den fysiska vårdmiljön på avdelningen. 

 

”Om det fanns pengar då skulle jag göra den precis helt annorlunda än vad 

avdelningen ser ut just nu”. 

 

Citatet ovan synliggör sjuksköterskans dröm att få förändra avdelningen. 

 

”Det finns ju belysning som man inte kan ha sönder som kan gör ett rum varmt, nu 

finns det ju inte ens belysning så att patienterna kan läsa en bok”. 

 

Sjuksköterskan tar i detta citat upp problemet med den dåliga belysningen, samt 

möjligheten att förändra och förbättra den. 

 

”Ned med alla psykavdelningar på markplan så att folk kan få gå ut utan att känna sig 

inlåsta”. 
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Citatet belyser en sjuksköterskas vision om att patienterna ska komma ut i naturen i 

anslutning till vårdavdelningen. 

 

”Jag skulle ändra väggarna jag skulle vilja ha fototapeter jag skulle önska att varje 

rum finge bli stranden”. 

 

Citatet beskriver en sjuksköterskas vision om hur patientrummen skulle kunna se ut. 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Metod 

Studien har en kvalitativ ansats med intervjuer som källa till materialet. Syftet var att 

belysa sjuksköterskornas uppfattning om den fysiska vårdmiljön inom psykiatrin. 

Fördelen med en kvalitativ studie var att intervjuerna gav ett rikt material samt gav en 

djupare förståelse för sjuksköterskans livsvärld. 

Anledningen till att en kvalitativ ansats valdes är att en kvantitativ metod och dess mått 

inte kan belysa erfarenheter, upplevelser och känslor på samma sätt som den kvalitativa 

metoden kan. En svaghet i metoden skulle kunna vara att erfarenheterna från endast sex 

sjuksköterskor kanske inte kan ge ett resultat som speglar majoriteten av 

sjuksköterskorna inom psykiatrin, samt hur de uppfattar den fysiska vårdmiljön. Vad 

som även är anmärkningsvärt är att flera av respondenterna inte hade reflekterat särskilt 

mycket över den fysiska vårdmiljön. Detta kom dock att ändras under intervjuns gång. 

Om respondenterna tidigare hade reflekterat över det aktuella ämnet för intervjun hade 

kanske deras svar på frågorna varit mer varierande. Studien belyser dock några 

sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter vilket ger läsaren en ide om vilka 

problemområden som finns med den fysiska vårdmiljön inom psykiatrin. Vår 

förhoppning är att det befintliga resultatet skulle kunna styrkas ytterligare om fler 

intervjuer genomfördes. 

 

8.1.2 Urval 

Första kontakten med det aktuella sjukhuset etablerades via mail. Personen som mottog 

mailet med beskrivningen av den planerade studien tog i sin tur kontakt med de 

avdelningar som var aktuella för intervjuer. Författarna önskade att genomföra studien 

med två respondenter på tre olika avdelningar för att få ett material som representerade 

den aktuella psykiatriska kliniken på ett så bra sätt som möjligt. Tillstånd till detta 

erhöll  författarna av verksamhetschefen. Totalt finns det sex psykiatriska avdelningar 

på sjukhuset där studien genomfördes. Två av dessa avdelningar kunde ej medverka i 

studien då de hade personalbrist och överbeläggningar. Genom detta bortfall försvann 

möjligheten att intervjua personalen som arbetar på den avdelning där det har lagts ner 

ekonomiska resurser för att utforma vårdmiljön på ett genomtänkt sätt. Om intervjuer 
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hade genomförts på ovanstående avdelningar skulle resultatet i studien ha kunnat se 

annorlunda ut eftersom personalen på dessa avdelningar kan ha en mer positiv 

inställning till sin arbetsmiljö.  

De avdelningar som deltog i studien har olika psykiatriska inriktningar vilket vi tror kan 

ha bidragit till ett brett och intressant material. Respondenterna var fyra män och två 

kvinnor de flesta med lång erfarenhet inom psykiatrin. Att det var både män och 

kvinnor som deltog i studien kan ses som positivt då män och kvinnor kan ha olika syn 

på och olika intressen av den fysiska vårdmiljön. Respondenterna hade olika etniska 

ursprung vilket kan ha lett till en ökad variation av uppfattningar om den fysiska 

vårdmiljön, eftersom vi tror att synen på inredning och design kan variera kraftigt 

länder emellan. 

 
8.1.3 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna genomfördes och transkriberades av båda författarna som efter 

transkriberingen diskuterade sig fram till vilka intervjufrågor som skulle användas. När 

frågorna skrevs hade författarna sitt syfte i åtanke för att de skulle bli så relevanta som 

möjligt. Efter att första intervjun hade gjorts insåg författarna att en av frågorna 

behövde omformuleras för att kunna belysa det författarna verkligen var intresserade av 

det vill säga hur den fysiska vårdmiljön påverkar sjuksköterskans hälsa. Författarna 

omformulerade frågan och resterande intervjuer fortlöpte utan problem. Vi fick i 

efterhand kontakta den första respondenten via telefon för att ställa den omformulerade 

frågan och på så sätt få samma frågor ställda till alla respondenter. Författarna delade 

upp arbetsuppgifterna innan varje intervju och turades på så sätt om att vara den som 

ställde intervjufrågorna. Vi valde att inte avbryta respondenterna efter någon specifik 

tid, eftersom vi inte ville begränsa vad de sa med risk med att gå miste om värdefullt 

material. Innan inspelningen startades frågade vi respondenterna om de hade några 

frågor. Författarna informerade även om att de kunde avbryta intervjun om de skulle 

önska det samt att deras personuppgifter skulle behandlas anonymt. Anonymiteten kan 

ha resulterat i att respondenterna var mer öppna med sina åsikter kring avdelningarna. 

Vilket kan ha berikat vårt resultat. Vi avslutade varje intervju med att fråga 

respondenterna om de hade något att tillägga. Anledningen till detta var att vi ville ge 

dem chansen att verkligen fundera på om det hade uppkommit några tankar och åsikter 

under intervjuns gång som de ville diskutera innan vi avslutade.  Enligt Polit och Beck( 

2004) avslutas ofta en intervju med att fråga om respondenten har något tillägga. 
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Genom att avsluta intervjun på detta sätt kan värdefull information komma fram då 

respondenten uppmanas att verkligen tänka efter om de har missat något som kan var 

av värde för intervjun.  

 

 

8.1.4 Dataanalys 

Meningsbärande enheter är enligt Segesten (2006) de minsta beståndsdelarna av det 

bearbetade datamaterialet. I nästa steg kondenserades de meningsbärande enheterna för 

att ytterligare koncentrera materialet samt att få fram kärnan i materialet. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är kondenseringen den del av processen som 

kortar ner texten och gör den mer lätthanterlig samtidigt som det mest väsentliga i 

texten bevaras utan att något betydelsefullt faller bort. Efter att ha slutfört 

kondenseringen sorterades dessa och våra kategorier växte fram.  Segesten förklarar 

begreppet kategori som samlande benämningar som gör det möjligt för forskaren att 

gruppera material med likande innehåll. Kategoriseringen är en del av den kvalitativa 

analysprocessen. Slutligen bildades teman som utgick ifrån de meningsbärande 

enheterna samt förklarade valet av kategorierna. 

Det mest tidskrävande momentet under denna studie var transkribering av de sex 

intervjuerna. Materialet skrevs direkt in i datorn och om några oklarheter om vad som 

berättas uppkom diskuterades och löstes dessa direkt. En positiv aspekt av att använda 

Iphone (diktafon) är möjligheten att exakt återge det som respondenterna har sagt. Om 

svaren på intervju frågorna däremot skrivs ner för hand kan viktigt material gå till 

spillo. I de flesta konversationer finns det underliggande budskap. Dessa kommer enligt 

Graneheim och Lundman (2004)  fram genom suckar, skratt, hållning och gester. 

Författarna valde att ta med suckar och längre tystnader när författarna  transkriberade 

intervjuerna. Detta för att maximera förståelsen av respondenternas känslor och 

upplevelser av fysiska vårdmiljön. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur den fysiska vårdmiljön inom den psykiatriska 

vården uppfattas av sjuksköterskan. Flera av intervjuerna visade sjuksköterskornas vilja 

att förändra, samt hur bristande ekonomiska resurser försvårar detta. 
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Under intervjuerna kom det fram att personalen önskade bättre ljuskvalitet.  En av 

respondenterna framförde även önskemål om att kunna reglera belysningen med hjälp 

av dimmers. Detta för att kunna variera belysningen efter rådande behov. I en studie av 

Scott (2004) framgick det att sjuksköterskorna såg ett samband mellan sin trötthet och 

det artificiella ljuset på avdelningarna. Lysrörsbelysningen ansågs här ha en negativ 

inverkan på sjuksköterskans hälsa.  Mroczek, Mikitarian, Vieira och Rotarius (2005) 

menar att det finns forskning som visar att mängden och typen av ljus kan påverka 

sjuksköterskornas arbetsprestationer, känslor samt hur de trivs på arbetsplatsen. 

Pettersson, Root-Möller och Tyhlén-Nordström (1989) tolkar Nightingale som  

poängterar att färg, ljus och form har en betydande inverkan på kroppen. Detta trots 

begränsad kunskap inom området. De exempel och citat författarna tar upp i resultatet 

visar att sjuksköterskorna är kritiskt inställda till den typ och mängd av belysning som 

finns på avdelningen.  De anser att ljuset är en trivselfaktor som i slutänden kan 

påverka vårdkvalitén på avdelningen. 

 

 Nightingale menar att ren luft är en av de viktigaste principerna för säkerställande av 

god hälsa detta framkommer även i studien där flera av respondenterna tar upp 

problematiken kring dåligt fungerande ventilation på avdelningarna. De får fysiska 

symtom som till exempel huvudvärk, muntorrhet, torra ögon. Under sommarhalvåret 

svettas personalen och patienterna lider av den dåliga luftkvalitén. De låsta fönsterna  är 

en säkerhetsåtgärd, men personalen lider när patienterna uttrycker önskemål om att stå 

vid fönsterna och insupa frisk luft. 

 Enligt Mroczek, Mikitarian, Vieira och Rotarius (2005) kan mängden luft påverka 

personalens och patienternas hälsa och beteende på avdelningen. Kvalitén på luften kan 

enligt författarna kopplas samman med stress på arbetsplatsen. Det som personalen 

värderar högt när det gäller arbetsmiljö är god luftkvalitet. Dålig luft kan resultera i 

missnöje med arbetsplatsen och byggnaden som helhet. Dålig luft kan enligt 

Schweitzer, Gilpin och Frampton (2004) orsaka huvudvärk, illamående, samt ögon näs 

och hals irritation. Detta är ett ytterligare bevis på vikten av god luftkvalité i den miljö 

där vi vistas samt hur den kan påverka hälsan i det här fallet både för personalen och 

patienterna. Med tanke på att det flesta avdelningar inom psykiatrin har rökrum inne på 

avdelningen är det oerhört viktigt att ventilationen fungerar som den ska. Annars kan 

följden bli röklukt på avdelningen som dessutom inte kan vädras ut eftersom fönsterna 
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är låsta.  Flera av respondenterna kritiserar ventilationen på avdelningen och tar upp 

dålig lukt, ibland röklukt som problem på arbetsplatsen. De märker tydligt av den 

dåliga luften som de vistas i flera timmar per dygn. 

 

 Enligt Arvidsson och Skärsäter (2006) har möbleringen och utformandet av den 

fysiska miljön stor betydelse för interaktionen mellan människor och kvalitén på 

relationerna som skapas. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är ett viktigt 

inslag i den psykiatriska vården, och påverkar således atmosfären på avdelningen, samt 

individernas välbefinnande. Det är viktigt för patienten att kunna välja delaktighet eller 

avskildhet. Den fysiska miljöns utformning kan antingen främja eller försvåra detta 

vilket visar hur viktig den fysiska vårdmiljön är för patientens välbefinnande på 

avdelningen. Ibland kan patienten behöva en paus från sig själv och sin situation.  Då 

kan ett akvarium eller någon form av sysselsättning vara till hjälp  

(Arvidson & Skärsäter 2006). En av respondenterna uttrycker sig såhär: ”Akvarium jag 

tycker att det är vackert. Och det är rofyllt men det är borta.” En annan respondent 

menar att akvariet är bättre än tv, eftersom ger ett rogivande intryck för både personal 

och patienter. Ett akvarium kan generera både ro och avslappning. Den befintliga 

fysiska vårdmiljön speglar enligt Fridell (1998) vad sjukvården tilltror och förväntar sig 

av patienten samt hur sjukvården värderar hennes integritet. Ses patienten som en 

person av betydelse och värde eller anser vårdpersonalen att patienten får finna sig i att 

det är både trångt och rörigt och att det inte finns utrymmen att vara ifred på. Utseendet 

av den fysiska vårdmiljön ger enligt författaren uttryck för vilken syn sjukvården har på 

patienten, samt vilket värde man tillmäter henne. 

 

 Mroczek, Mikitarian,Vieira och Rotarius (2005) studie visar att det finns ett samband 

mellan fysisk hälsa, psykologiskt välbefinnande, trivsel på arbetsplatsen samt 

arbetsrelaterad utbrändhet. Vidare beskriver författarna att det är nödvändigt att säkra 

hälsan och välmående hos personalen för att främja god omvårdnad.  För att klara av 

detta måste vi utöka vår förståelse av hur personalen påverkas av vårdmiljöerna. 

Enligt Scott (2004)  har det länge varit känt att miljöfaktorer har en direktpåverkan på 

människors prestationsförmåga. Enligt författaren kan det vara möjligt att en hem 

liknande miljö i patientrummen kan påverka personalen eftersom dessa rum får 

patienterna att känna sig bekväma.  Patienter som har det bekvämt och känner sig 

bekväma kan vara lättare för sjuksköterskan att vårda/ge omvårdnad.  Forskning visar 
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att sjuksköterskorna inte alltid har tillräckliga utrymmen tar de kan ta en paus eller ta 

rast, exempel på detta är personalrum och altan eller tillgång till trädgård. De befintliga 

vårdmiljöerna kan märkbart påverka sjuksköterskornas utförande och följaktligen 

kvalitén på omvårdnaden som patienterna får (Scott, 2004). En av respondenterna tar 

särskilt upp bristen på utrymmen för enskilda informella samtal med patienterna. Om 

möjlighet och utrymme för sådana samtal skulle finnas kanske patienterna skulle våga 

öppna sig mer för personalen vilket skulle kunna leda till individanpassad omvårdnad. 

Det framgick från flera respondenter att de saknade möjligheten att kunna gå undan en 

stund för att reflektera över särskilt svåra händelser på avdelningen. En respondent 

uppgav toaletten som enda ställe för att få vara ifred. 

 

Vi frågade sjuksköterskorna hur de skulle utforma den fysiska vårdmiljön om de fick 

fria händer. Svaren vi fick handlade om annan färgsättning, bättre och mer varierad 

belysning, bättre ventilation, enkelrum med tillhörande badrum till alla patienter. Det 

kom även fram önskemål som möjlighet för patienter och personal att vistas utomhus i 

direkt anslutning till avdelningen samt möbler och utrymmen för privata informella 

samtal. Resultatet visade även önskemål om växter och akvarium trots att detta är inte 

möjligt på alla avdelningar. Ytterligare en vision var fototapeter föreställande 

exempelvis en sandstrand på patientrummen för att skapa harmoni samt hjälpa 

patienterna att fokusera på andra saker än sin hälsa och situation. Resultatet visar att 

den rådande ekonomin spelar en avgörande roll i möjligheten att kunna förverkliga 

dessa visioner.   

Under intervjuerna framgick det tydligt att viljan till förändring och förbättring finns. 

Det känns därför väldigt tråkigt att ekonomin ska vara den avgörande faktorn för hur 

den fysiska vårdmiljön ser ut, samt hur den påverkar personalen och patienterna. 

 

8.3 Slutsatser 

 Det som framkommit i intervjuerna är att den fysiska vårdmiljön påverkar individer 

som vistas där det vill säga patienter och personal. Interaktionen mellan personalen och 

patienter anses viktig då den påverkar den terapeutiska processen det vill säga 

patienternas väg till en bättre hälsa. Det kan enligt vår åsikt därmed sägas att en dålig 

fysisk vårdmiljö försämrar interaktionen mellan personalen och patienterna samt 

försämrar/ fördröjer patientens väg till återhämtning. Med tanke på att den många 
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gånger bristande fysiska vårdmiljön ger försämrade förutsättningar för god omvårdnad 

kan detta ha ett samband med att patienterna återinsjuknar och återkommer till 

avdelningen. Vi tror att både sjukvården och personalen och patienterna skulle vinna 

mycket på en förbättrad och mer verksamhetsanpassad fysisk vårdmiljö då detta skulle 

kunna leda till bättre hälsa för både personal och patienter, kortare vårdtider samt bättre 

omvårdnadskvalitet.   

 

8.4 Klinisk betydelse 

 Denna studie hade för avsikt att belysa sjuksköterskans uppfattning om den fysiska 

vårdmiljön inom psykiatrin. Resultatet från denna studie kan vara betydelsefull för både 

personalen och patienterna inom psykiatrin eftersom den har ett tydligt samband med 

deras hälsa.  Vår förhoppning är att väcka intresse för detta område, vilket i sin tur kan 

leda till att det satsas mer på att se över och förändra den fysiska vårdmiljön inom 

psykiatrin  

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Studien omfattar endast sex intervjuade sjuksköterskor samt uppfattningar om den 

fysiska vårdmiljön inom psykiatrin. Då det är ett relativt outforskat område skulle det 

var av intresse att genomföra en studie med fler deltagande sjuksköterskor på flera 

psykiatriska kliniker runt om i landet. Det skulle förmodligen bli ett material med större 

variationer som i sin tur skulle kunna leda till flera idéer om hur den fysiska vårdmiljön 

inom psykiatrin skulle kunna förbättras.  
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BILAGA 

 

 
 
INTERVJUGUIDE 
Orientering 

• Definiera situationen för intervju personen. 

• C-uppsats Den fysiska vårdmiljön inom psykiatriskslutenvård ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

• Informerat samtycke: Behandling av materialet, rätten att avbryta, anonymitet 

uppskattad intervju tid 20 min 

• Berätta kort om syftet med intervjun. 

• Användning av iPhone/ bandspelare 

• Definiera begreppet fysisk vårdmiljö. Utformningen av den fysiska vårdmiljön 

tex valet av möbler, ljussättning, val av textiler samt val av färgsättning, 

eventuella blommor/ växter även placeringen av detta. 

• Har du några frågor innan intervjun börjar? 

 

Intervjun 

1. Vad är din uppfattning av den fysiska vårdmiljön? Hur upplever du den? 

2. Hur ser du på sambandet mellan den fysiska vårdmiljön och 

sjuksköterskans hälsa? 

3. Varför ser det ut som det gör på avdelningen? 

4. Vilka förändringar om några skulle du vilja göra på avdelning om du fick 

möjlighet? 

5. Vilka faktorer tror du är viktigast för att skapa en gynnsam fysisk vårdmiljö 

för personalen/ patienter? 
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• Intervjuaren frågar om det finns något mer att tillägga 

• Fråga hur personen har upplevt intervjun 

• Vi har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp, eller att fråga om innan vi 

avslutar intervjun?  


