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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Arbetsmiljölagen säger att man skall sträva efter en arbetsmiljö som ger ett rikt 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Forskningen har visat att 

missnöje med den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön ofta ger negativa effekter för verksamheten. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse inom psykiatrisk 

slutenvård. 

Metod: Mixad metod i sekventiell förklarande design. Kvantitativ ansats baserad på data från 

frågeformuläret QPS Nordic 34+ (n=19) analyserad med beskrivande statistik. Kvalitativ ansats 

baserad på semistrukturerade intervjuer (n=5) analyserad med kvalitativ innehållsanalys. Deltagarna 

var sjuksköterskor vid två allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar för vuxna vid en klinik i norra 

Sverige. 

Resultat: Det kvantitativa resultatet visar att de tillfrågande sjuksköterskorna på flera punkter är 

tillfredsställda den psykosociala arbetsmiljön. En stor del uppskattar att ingå i arbetsgruppen, att det är 

en väl fungerande grupp med ett positivt och stödjande klimat på arbetsplatsen. De ser positivt på sin 

närmaste chef, att man av denna person får stöd och hjälp, samt uppmuntras delta i viktiga beslut. 

Däremot upplever ett flertal att ledningen i liten utsträckning intresserar sig för personalens hälsa och 

välbefinnande och att det är vanligt att det går rykten om förändringar på arbetsplatsen. Det kvalitativa 

resultatet visar att gemenskapen och interaktionen med andra människor är viktig för 

sjuksköterskornas upplevelse av arbetstillfredsställelse, men även att känna att man växer och 

utvecklas i sin yrkesroll. För att nå detta efterfrågar sjuksköterskorna ett ökat inflytande och en 

individuell planering för kompetensutveckling.  

 

Diskussion: Studien kan förhoppningsvis bidra till att sjuksköterskors arbetssituation i den 

psykiatriska slutenvården förbättras. På sikt kan detta bli en investering för sjuksköterskor och 

patienter, men även för organisationen och samhället i stort.   

 

Nyckelord: arbetstillfredsställelse, mixad metod, omvårdnad, psykiatrisk slutenvård, psykosocial 

arbetsmiljö, sjuksköterskor. 

 

 

* Referenssystemet i uppsatsen är utformat enligt tidskriften Journal of Advanced Nursing. 

 



 

 
 

                                                 ABSTRACT 

    

Background: Swedish law says that you should aim for a work environment that gives a rich content, 

job satisfaction, fellowship and personal development. Work scientific research shows that 

dissatisfaction with physical or the psychosocial work environment often gives negative effects on the 

performed work. 

 

Aim: To shed light on the psychosocial work environment and job satisfaction among nurses in 

psychiatric inpatient care. 

 

Method: Mixed method with sequential explanatory design. Quantitative approach based on data from 

the questionnaire QPS Nordic 34+ (n=19), analyzed with descriptive statistics. Qualitative semi-

structured interviews (n=5) were subjected to qualitative content analysis. The participants contain 

nurses in wards in general adult psychiatric care in a hospital in the north of Sweden. 

 

Results: The quantitative result shows that the nurses in many ways are satisfied with the  

psychosocial work environment. Several nurses appreciate to take part in the work group, which is 

well-functioning with a positive and supportive climate. They have a positive attitude to their 

immediate supervisor, who has a helping and supportive approach, and encourages them to take part in 

important decisions. In contrast several nurses feel that the employer shows low interest for the health 

and well-being of the staff and that rumors about changes is common at work. The qualitative result 

shows that fellowship and the interaction with other people is an important factor for the nurses’ job 

satisfaction, but also to be able to grow and develop in the professional role. To achieve this nurses 

request increased impact and an individual plan for the professional development. 

 

Discussion: This study can hopefully contribute to the improvement of nurses work situation in the 

psychiatric in-patient care. In long term this might be an investment for both nurses and patients, but 

also for the organization and the society.   

 

Keywords:  job satisfaction, mixed method, registered nurses, nursing, psychiatric inpatient care, 

work environment. 
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INLEDNING  

Svensk hälso- och sjukvård har genomgått stora förändringar de senaste decennierna och detta 

medför allt högre krav på sjukvårdens kvalitet och kostnadseffektivitet.  

Socialstyrelsen (2006) beskriver att det finns ett ömsesidigt beroende mellan organisationens 

ekonomiska lönsamhet, effektivitet och de anställdas arbetslivskvalitet. Detta innebär att om 

de anställda upplever en god psykosocial arbetsmiljö och en hög grad av 

arbetstillfredsställelse är detta bra även för organisationen. Den enskilda arbetstagarens 

potentiella resurser kan inte utvecklas och leda till ett positivt arbetsengagemang om inte 

arbetsorganisationen står i samklang med arbetstagarnas behov. 

 

Vi menar att det är viktigt att sjuksköterskor upplever att arbetet är utvecklande och 

meningsfullt för att kunna ge god vård och behålla sitt engagemang genom yrkeslivet. Vi har 

utifrån detta valt att göra en studie som belyser sjuksköterskors upplevelser av psykosocial 

arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse inom psykiatrisk slutenvård. 

BAKGRUND  

Att få vara tillfredsställd med sitt arbete och att vistas i en god arbetsmiljö är betydelsefullt. 

Den arbetsvetenskapliga forskningen har visat att missnöje med den fysiska eller psykosociala 

arbetsmiljön ofta ger negativa effekter för verksamheten (Gilbody et al. 2006). I 

Arbetsmiljölagen står det att man skall sträva efter att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i 

form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling 

(Arbetsmiljöverket 2011a). Vidare framkommer att en tillfredsställande arbetsmiljö utmärks 

av möjlighet till inflytande, handlingsfrihet och utveckling, till variation, samarbete och 

sociala kontakter (Arbetsmiljöverket 2008). 

 

Till en början var arbetsmiljölagens huvudsyfte att förbättra den fysiska arbetsmiljön, men 

från och med 1977 omfattar arbetsmiljölagstiftningen i Sverige även arbetstagarnas psykiska 

hälsa och välmående, så kallad psykosocial arbetsmiljö. Idag handlar arbetsmiljö om allt som 

påverkar människor på jobbet, allt från luft, ljud, kemikalier, maskiner, arbetsmängd, 

arbetsinnehåll, arbetsorganisation till stress och möjlighet till återhämtning. Även de sociala 

behoven ingår som en del i arbetsmiljön, då arbetet ska ge tillfälle till utveckling, ny kunskap 

och gemenskap med arbetskamrater. Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för 

arbetsmiljön och ska enligt arbetsmiljölagen "vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 
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att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall". Men det ligger också ansvar på 

arbetstagaren att följa lagen och aktivt medverka till att arbetsmiljön blir bra 

(Arbetsmiljöverket 2011b).  

 

Historiskt sett har kopplingen mellan hälsa och arbetslivet vidgats. Under första delen av 

1900-talet började man uppmärksamma arbetarskyddsfrågor som handlade om att förhindra 

olyckor på arbetsplatser. Arbetsmiljö blev ett centralt begrepp under 1980-talet. Under det 

senaste årtiondet talar man alltmer sammantaget om arbetslivsfrågor. Det innebär att integrera 

arbetsmiljö med frågor om motivationsfaktorer och arbetets mål och mening (Partsrådet 

2012).  

 

Psykosocial arbetsmiljö är ett vedertaget och väl använt begrepp i Sverige framför allt när det 

handlar om att förklara problem som stress och ohälsa. Den psykosociala arbetsmiljön handlar 

om människans samspel med omgivningen, hur människor påverkas av arbetsmiljön men 

också hur människan utvecklas av och utvecklar den (Thylefors 2011). Arbetsmiljölagen 

betonar en helhetssyn på människan i arbetslivet och de psykosociala och arbets-

organisatoriska aspekterna av arbetsmiljön ges en framträdande roll (Arbetsmiljöverket 

2011a). 

 

Under 2012 genomfördes en gemensam inspektionskampanj av de europeiska 

medlemsländerna, i regi av Yrkesinspektörskommittén, The Committee of Senior Labour 

Inspectors (SLIC). Inspektionerna i Sverige har främst genomförts inom hälso- och 

sjukvården. Några av projektets mål har varit att arbetsgivare ska bli bättre på att undersöka, 

bedöma och åtgärda psykosociala arbetsmiljörisker samt att ge ökad kunskap om psykosociala 

risker hos arbetsgivare och arbetstagare. De vanligaste faktorerna som riskbedömdes var hög 

arbetsbelastning, hot och våld, påfrestande relationer och stress. Resultaten av inspektionerna 

har visat att det psykosociala arbetsmiljöarbetet har blivit mer strukturerat och att 

kunskaperna om värdet av att göra psykosociala riskbedömningar har ökat. På flera håll har 

också samverkan mellan skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare förbättrats 

(Arbetsmiljöverket 2013).  

Det finns flera definitioner på arbetstillfredsställelse. Enligt Herzberg (1966) definieras 

arbetstillfredsställelse genom en teori med två av varandra oberoende, men också 

samverkande inre och yttre faktorer. De yttre faktorerna är det samma som missnöjesfaktorer 
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och är relaterade till arbetsmiljön, vilket innefattar politisk styrning, arbetsledning, lön, 

personalrelationer och arbetsförhållanden. De inre faktorerna är det som ger motivation och 

hör ihop med basala mänskliga behov och blir faktorer som ger arbetstillfredsställelse. Med 

de basala behoven menas prestation, erkännande, ansvar, arbetet självt och möjlighet till 

karriär. Spector (2005) definierar arbetstillfredsställelse som en individs känslor kring sin 

arbetssituation, om man har positiva eller negativa attityder gentemot denna. Han menar att 

den sociala gemenskapen, upplevelsen av uppskattning och känna att man har inflytande i 

arbetssituationen viktiga bidragande faktorer för att uppleva arbetstillfredsställelse. 

För att främja upplevelsen av arbetstillfredsställelse krävs motiverande faktorer som t.ex. 

möjlighet till delaktighet och utveckling, vilket påverkas av ett gott samarbete och ett 

välfungerande ledarskap (Thylefors 2011). Lamarche och Tullai-McGuinness (2009) 

beskriver faktorer som stöd från kollegor och andra yrkesgrupper, att bli tagen på allvar och 

värderad för sin åsikt och sitt yrkeskunnande som viktiga delar för sjuksköterkors upplevelse 

av arbetstillfredsställelse. 

Sjuksköterskors upplevelse av arbetstillfredsställelse ses som den mest betydande faktorn till 

att man väljer att stanna kvar i sitt yrke (Lu et al. 2005, Shields & Ward 2001). Låg 

arbetstillfredsställelse ger i förlängningen en lägre arbetsmotivation, vilket är ekonomiskt 

ofördelaktigt för verksamheten då det leder till ohälsa och en högre benägenhet till att 

sjuksköterskor byter jobb. Det medför en försämrad kontinuitet och i värsta fall bristande 

kompetens hos personalen när arbetsgivaren har svårt att rekrytera ny personal för att ersätta 

annan personal vid sjukdom eller lediga tjänster. I slutändan drabbar det patienterna negativt 

då vården försämras (Gilbody et al. 2006). 

Utifrån den litteraturgenomgång som vi gjort har vi funnit flertalet studier som berör 

sjuksköterskor och deras upplevelser av arbetstillfredsställelse. Få nya studier visar på hur 

sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård upplever detta ämne. Eftersom dagens 

arbetslivsfrågor fokuserar på att integrera arbetsmiljö med frågor som berör känslor kring 

arbetssituationen, om arbetets mål och mening, har vi valt att belysa sjuksköterskors 

psykosociala arbetsmiljö i kombination med arbetstillfredsställelse. 
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SYFTE 

Att belysa sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse inom 

psykiatrisk slutenvård. 

METOD 

Metodbeskrivning 

Vi valde att använda en mixad metod eller mixed method design, som man säger 

internationellt (Johnson & Onwuegbuzie 2004). Metoden har en sekventiell förklarande 

design som beskrivs av Kettles et al. (2011). Mixad metod innebär att man kombinerar både 

kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvantitativa ansatsen baserades på material från 

frågeformuläret QPS Nordic 34+ och den kvalitativa ansatsen från semistrukturerade 

intervjuer. De kvalitativa frågorna förväntades validera och fördjupa det kvantitativa resultatet 

(jfr. Polit & Beck 2008). 

Kontext 

Studien genomfördes vid en psykiatrisk klinik i norra Sverige, där vi vände oss till 

sjuksköterskor som arbetade inom allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningar för vuxna. De 

två avdelningarna där studien genomfördes hade tjugo vårdplatser vardera och omfattade 

patienter med varierad psykiatrisk problematik. Patienterna vårdades vanligtvis under Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:723) och Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS1991:1128).  

Deltagare  

I ett möte med klinikens verksamhetschef gavs information om studien (bilaga 1) och en 

förfrågan om tillstånd att genomföra undersökningen. Verksamhetschefen gav sitt 

godkännande via underskrift. Därefter kontaktades enhetscheferna på respektive 

slutenvårdsavdelning för att informera om studien. Information om studien sattes upp inne i 

receptionen på respektive avdelning (bilaga 2) och de sjuksköterskor som var intresserade av 

att delta i studien uppmanades att kontakta forskarna. Inklusionskriterierna för deltagande i 

studien var att man arbetade som legitimerad sjuksköterska och hade varit verksam minst sex 

månader på sin arbetsplats inom den allmänpsykiatriska slutenvården för vuxna. Man kunde 

antingen vara tillsvidareanställd eller anställd på vikariat. För att fånga upp ett så brett 
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spektrum av erfarenheter som möjligt ville vi nå både kvinnliga och manliga deltagare med 

olika lång arbetslivserfarenhet. Exklusionskriterier var timanställda sjuksköterskor och 

sjuksköterskor med chefsanställning.   

Datainsamling kvantitativ ansats 

Som enkät valdes QPS Nordic 34+ (bilaga 3) framtagen av Nordiska ministerrådet (Dallner et 

al. 2000). QPS Nordic 34+ innehåller 37 frågor och är en kortare version av frågeformuläret 

QPS Nordic som innehåller 123 frågor. Den mäter psykologiska och sociala faktorer i 

arbetslivet klassificerade efter arbetsnivå, individnivå, samt social- och organisationsnivå 

(tabell 1). QPS Nordic 34+ täcker de viktigaste faktorerna för dessa områden och är 

användbar för de flesta typer av arbeten och arbetsplatser. Den innehåller också tre frågor 

(fråga 35-37) som inte ingår i dessa områden. Dessa frågor handlar om stress och interaktion 

mellan arbete och privatliv, vilket gjort att vi valt att inte ta med dessa i enkätundersökningen.  

Arbetsnivå  Individnivå 
Social- och 

organisationsnivå 

 

- Arbetskrav 

- Kontroll i arbetet 

- Rollförväntningar 

- Förutsägbarhet i arbetet 

 

 

- Engagemang i 

organisationen 

- Skicklighet i arbetet 

- Preferens för utmaningar 

- Förutsägbarhet, individens 

- Arbetsmotiv 

- Arbetets centralitet 

- Interaktion mellan arbete 

och privatliv 

 

 

- Social interaktion 

- Ledarskap 

- Kommunikation 

- Organisationskultur och 

klimat 

- Grupparbete 

    

Tabell 1. Områden i QPS Nordic kategoriserade i tre huvudfaktorer (Dallner et al. 2000). 

 

Samtliga frågor i QPS Nordic 34+ har olika svarsalternativ graderade från ett till fem. 

Svarsalternativen har benämnts utifrån hur frågorna ställts. De flesta frågorna är besvarade 

med svarsalternativen: 1 – mycket sällan eller aldrig; 2 – sällan; 3 – ibland; 4 – ofta; 5 – alltid 

eller mycket ofta. Några andra frågor har svarsalternativen: 1 – mycket lite eller inte alls; 2 – 

ganska lite; 3 – något; 4 – ganska mycket; 5 – väldigt mycket.  

Enkäter delades ut till de sjuksköterskor som motsvarade kriterierna. Av 24 utdelade enkäter 

besvarades 19, vilket gav en svarsfrekvens på 79 %. Deltagarna var femton kvinnor och fyra 
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män mellan 26 och 65 år (median: 33 år). En deltagare hade arbetat mer än tio år på 

nuvarande arbetsplats (tabell 2). 

Anställningsår <1 år 1-2 år 3-5 år 6-10 år 11-15 år >16 år 

Antal deltagare 3 4 8 3 0 1 

Tabell 2. Fördelning över anställningsår på nuvarande arbete. 

Statistisk analys 

Svaren från enkäternas 34 frågor bearbetades och analyserades sedan i Microsoft Excel 2013 

för beräkning av medelvärden, standardavvikelser och fördelningar i procent. 

Datainsamling kvalitativ ansats 

Deltagare till intervjuerna valdes ut med hjälp av snöbollssampling. Tanken med 

snöbollssampling är att det bildas en kedja av deltagare, där urvalet blir mindre styrt än om 

alla deltagare handplockats av författarna (Depoy & Gitlin 1999). Processen med att hitta 

deltagare till studien började med att författarna tillfrågade en tänkbar deltagare som i sin tur 

gav förslag på andra potentiella deltagare till studien. Av dem som tillfrågades att delta valde 

ingen att tacka nej eller avbryta sin medverkan under studiens gång.  

Författarna använde sig av semistrukturerade intervjuer. För att strukturera intervjuerna skrevs 

frågeställningar ned i en intervjuguide (jfr. Kvale & Brinkmann 2012). Samtliga deltagare 

fick inledningsvis frågan Vad anser du är viktigt för att du skall trivas på ditt arbete som 

sjuksköterska i den psykiatriska slutenvården? Exempel på andra frågor som ställdes var 

Finns det någon aspekt som du anser vara extra viktig för att din arbetstillfredsställelse? och 

Kan du berätta om något tillfälle då du känt att du inte upplevt arbetstillfredsställelse? 

Utifrån de svar som gavs ställde författaren uppföljningsfrågor samt sonderande och 

specificerande frågeställningar. 

Intervjudeltagarna var två kvinnor och tre män mellan 26 år och 37 år. De hade arbetat från 

två till sex år i den psykiatriska slutenvården. Författarna valde själva ut den första 

intervjudeltagaren, en person som själv ansåg ämnesområdet som viktigt och intressant och 

därför självmant anmält sitt intresse att delta. Denna person fick sedan föreslå ytterligare 

namn för kommande intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes av studiens båda författare i 
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en lugn miljö utanför avdelningarna på deltagarnas arbetstid. De var mellan 15 till 40 minuter 

långa och spelades in med hjälp av en diktafon. Att spela in intervjuerna är en metod som 

rekommenderas för att viktig information från intervjuerna inte ska utelämnas (Polit & Beck 

2008). Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant av studiens författare. Även skratt, gråt 

och pauseringar inkluderades i transkriptionen. 

Innehållsanalys 

Analysen av intervjumaterialet genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Detta bygger på att den text som ska analyseras omfattar flera 

meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter kan beskrivas som de ord, meningar eller 

korta stycken som innehåller aspekter relaterade till varandra genom deras innehåll och 

sammanhang. Innehållsanalysens nästa steg blev att genom kondensering korta ner 

meningarna i de nedskrivna intervjuerna utan att förlora det kärnfulla i dess innehåll. 

Materialet blev därmed mer lätthanterligt. Därefter skapades koder som beskrev innehållet av 

de kondenserade meningarna. Varje kod blev en beteckning för den ursprungliga 

meningsbärande enheten. De koder som hade liknande innehåll sammanfördes sedan i fem 

subkategorier och två kategorier. Resultatet presenteras med beskrivande text och belysande 

citat. 

Etik 

Vid intervjuerna informerades deltagarna om studiens syfte, att deltagande var frivilligt och 

hantering av insamlad data. Intervjudeltagarna fick information om att intervjuerna kodas och 

hanteras skild från kodlista samt kommer att behandlas helt konfidentiellt. Vidare delgavs att 

inga personer kommer att identifieras i resultatet. Deltagarna informerades också om rätten att 

när som helst avbryta sin medverkan. Varje intervjudeltagare fick skriva under ett informerat 

samtycke (bilaga 4). Eftersom författarna själva arbetar eller har arbetat inom den slutna 

psykiatriska vården och har egna idéer och föreställningar om hur verksamheten på 

avdelningarna fungerar, försökte författarna hålla tillbaka sin förförståelse i samband med 

intervjuerna. Anledningen var att inte låta detta påverka studiens resultat. Författarna har även 

fört ett resonemang runt risken att intervjudeltagarna kan uppleva det påfrestande att bli 

intervjuad av sin arbetskamrat eller före detta arbetskamrat. 
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KVANTITATIVT RESULTAT 

Arbetsnivå 

Enkätens område arbetsnivå innehåller de underliggande faktorerna arbetskrav, egenkontroll i 

arbetet, rollförväntningar och förutsägbarhet och omfattar frågorna 1 till 15. Medelvärden 

och standardavvikelser för dessa frågor redovisas i Tabell 3. Svarsalternativen sträcker sig 

mellan 1 och 5, där 1 innebär en negativ värdering och 5 en positiv värdering. 

I frågor gällande arbetskrav (frågor 1-4) framgår det att sjuksköterskornas arbetsbelastning 

var måttlig men att den ibland kunde variera och bli hög. Av de tillfrågade sjuksköterskorna 

ansåg 8 av 19 (42,1%) att deras arbetsmängd var så ojämnt fördelad att arbetet ”ibland” 

hopade sig och 9 av 19 (47,4%) tyckte att det gjorde det ”ganska ofta”. På frågan om 

sjuksköterskorna ansåg sig ha för mycket att göra svarade de allra flesta ”ibland” (78,9%). En 

majoritet av sjuksköterskorna ansåg att de har tillräckligt med kunskaper för att klara av sina 

arbetsuppgifter. Hela 88,9% ansåg där att arbetsuppgifter ”ganska sällan” eller ”mycket sällan 

eller aldrig” var för svåra för dem och endast tre sjuksköterskor svarade att de ”ganska ofta” 

eller ”mycket ofta eller alltid” utförde arbetsuppgifter de skulle behöva mer utbildning för.  

I frågor gällande egenkontroll i arbetet (frågor 5, 6 och 10-13) framstod den egna kontrollen 

som god, där 12 av 19 tillfrågade sjuksköterskor (63,2%) ”ganska ofta” eller ”mycket ofta 

eller alltid” såg positivt på de utmaningar de ställs inför i sitt arbete. I stort sett samtliga 

sjuksköterskor, 17 av 19 (89,5%), tyckte dessutom att de ”ganska ofta” eller ”mycket ofta 

eller alltid” hade nytta av sina kunskaper och färdigheter i sitt arbete. Ingen sjuksköterska 

angav där något av de två lägsta svarsalternativen. Den egna kontrollen att kunna påverka sin 

arbetssituation beskrivs däremot som låg i frågorna 11 och 12, där bara drygt hälften (52,6%) 

ansåg att man ”ganska sällan” eller ”mycket sällan eller aldrig” kan bestämma sin arbetstakt 

och bara 2 av 19 sjuksköterskor (10,5%) tyckte att man ”ganska ofta” eller ”mycket ofta eller 

alltid” själv kan bestämma när man ska ta paus i sitt arbete.  

Frågor gällande rollförväntningar (frågor 7-9) visar att målsättningen med arbetet kan 

upplevas vara otydlig, men att sjuksköterskorna i ganska god utsträckning vet vad som krävs 

av dem i sin yrkesroll. Endast en dryg fjärdedel (26,3%) av de tillfrågande sjuksköterskorna 

ansåg att det ”ganska ofta” eller ”mycket ofta eller alltid” finns klart definierade mål för deras 

arbete. Bara 2 av 19 (10,5%) angav att de ”ganska sällan” eller ”mycket sällan eller aldrig” 
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visste vad som krävdes av dem i arbetet, där en stor majoritet istället gav mera positiva 

värderingar på denna fråga.  

Området förutsägbarhet (frågor 14-15) visar på en viss osäkerhet i sjuksköterskornas 

arbetssituation, främst gällande rykten om förändringar på arbetsplatsen där 11 av 19 

tillfrågade sjuksköterskor (57,9%) tyckte att det ”ganska ofta” eller ”mycket ofta eller alltid” 

gick rykten om förändringar på arbetsplatsen. Endast en sjuksköterska hade där valt något av 

de två lägsta svarsalternativen, ”ganska sällan” eller ”mycket sällan eller aldrig”.  

Fråga Medelvärde Sd 

 

1. Är Din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig?  

 

 

3,32 

 

0,82 

2. Har Du för mycket att göra? 

 

3,11 0,46 

3. Är Dina arbetsuppgifter för svåra för Dig? 

 

1,83 0,62 

4. Utför Du arbetsuppgifter som Du skulle behöva mera utbildning för? 

 

2,72 0,96 

5. Är Dina kunskaper och färdigheter till nytta i Ditt arbete?  

 

 

 

4,32 0,67 

6. Innebär Ditt arbete positiva utmaningar? 

 

3,79 0,71 

7. Finns det klart definierade mål för Ditt arbete?  

 

3,05 0,78 

8. Vet Du precis vad som krävs av Dig i arbetet? 

 

3,63 0,83 

9. Ställs det oförenliga krav på Dig från två eller flera personer?  

 

2,32 0,89 

10. Kan Du påverka mängden arbete Du får?  

 

 

 

2,68 0,95 

11. Kan Du själv bestämma Din arbetstakt?  

 

2,79 1,08 

12. Kan Du själv bestämma när Du skall ta paus?  

 

2,84 0,83 

13. Kan Du påverka beslut som är viktiga för Ditt arbete?  

 

3,05 0,91 

14. Vet Du en månad i förväg vilken typ av arbetsuppgifter Du kommer att ha?  

 

2,58 1,43 

15. Går det rykten om förändring på arbetsplatsen?  

 

3,79 0,92 

Tabell 3. Resultat av QPS Nordic 34+ för sjuksköterskor (n=19) inom psykiatrisk slutenvård. 

Tabellen visar medelvärden och standardavvikelser för området arbetsnivå.  
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Individnivå 

Enkätens område individnivå innehåller den underliggande faktorn skicklighet i arbetet och 

omfattas endast av fråga 16. Medelvärde och standardavvikelse för denna fråga redovisas i 

Tabell 4. Sjuksköterskorna ser där positivt på sin egen förmåga att lösa problem i arbetet, där 

även där 11 av 19 (57,9%) tyckte att de ”ganska ofta” eller ”mycket ofta eller alltid” är nöjd 

över detta. Ingen sjuksköterska hade där valt svarsalternativen ”ganska sällan” eller ”mycket 

sällan eller aldrig”. 

Fråga Medelvärde Sd 

 

16. Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i arbetet?  

 

 

3,63 

 

0,60 

Tabell 4. Resultat av QPS Nordic 34+ för sjuksköterskor (n=19) inom psykiatrisk slutenvård. 

Tabellen visar medelvärde och standardavvikelse för området individnivå.  

Social- och organisationsnivå 

Enkätens område social- och organisationsnivå innehåller de underliggande faktorerna, 

socialt stöd, ledarskap, organisationskultur och grupparbete omfattade frågorna 16 till och 

med 34. Medelvärden och standardavvikelser för dessa frågor redovisas i Tabell 5.  

Frågor om socialt stöd (frågor 17-19, 22 och 30) visar att i stort sett samtliga sjuksköterskor 

graderade den sociala interaktionen på arbetsplasten som mycket tillfredsställande, men att 

konflikter kunde förekomma. Alla utom en sjuksköterska (94,7%) uppgav att de ”ganska ofta” 

eller ”mycket ofta eller alltid” fick stöd och hjälp med sitt arbete från sina arbetskamrater om 

de behövde och nästan lika många (89,5%) uppgav att de ”ganska ofta” eller ”mycket ofta 

eller alltid” fick stöd och hjälp från sin närmaste chef. På frågan om sjuksköterskan fick 

uppskattning för sina arbetsprestationer från sin närmaste chef kunde man se en något jämnare 

svarsfördelning, men att ändå bara 3 av 19 (15,8%) angett svarsalternativen ”ganska sällan” 

eller ”mycket sällan eller aldrig”. Trots ett stödjande och hjälpande klimat svarade ändå 14 av 

19 sjuksköterskor att man ”ibland” eller ”ganska ofta” la märke till störande konflikter mellan 

sina arbetskamrater. 

I frågor gällande ledarskap (frågor 20-21) framgår att en majoritet av sjuksköterskorna 

graderade sin närmaste chefs ledarskap som klart tillfredsställande. Hela 14 av 19 (73,7%) 
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ansåg att de ”ganska ofta” eller ”mycket ofta eller alltid” blev uppmuntrade av sin närmaste 

chef att delta i viktiga beslut och att även en hög andel ansåg sig få hjälp från sin närmaste 

chef att utveckla sina färdigheter. Endast två sjuksköterskor (10,5%) angav där att de ”ganska 

sällan” eller ”mycket sällan eller aldrig” fick sådan hjälp. 

Området organisationskultur (frågor 23-25, 28, 29 och 31-34) visar att majoriteten av 

sjuksköterskorna uppfattade klimatet på sina arbetsplatser som gott. Detta kunde ses genom 

att 11 sjuksköterskor (57,9%) svarade att klimatet var ”ganska mycket” eller ”väldigt mycket” 

uppmuntrande och stödjande och att 14 sjuksköterskor (73,7%) uppgav att klimatet var 

”ganska mycket” eller ”väldigt mycket” avslappnat och trivsamt. På dessa frågor hade ingen 

valt att använda sig av svarsalternativen ”ganska lite” eller ”mycket lite eller inte alls”. Ingen 

av sjuksköterskorna hade heller uppgett att klimatet var ”ganska mycket” eller ”väldigt 

mycket” stelt och regelstyrt. 

Nära hälften av sjuksköterskorna, 9 stycken (47,4%) uppgav att de ”ganska ofta” eller 

”mycket ofta” uppmuntrades att göra förbättringar på sin arbetsplats. När det gäller 

kommunikation på arbetsplatsen ansåg bara en dryg fjärdedel (26,3%), att det ”ganska ofta” 

eller ”mycket ofta” var tillräckligt med kommunikation på deras avdelning. 

När det gällde ojämlikhet i behandling av män och kvinnor på arbetsplatsen, uppgav 15 

sjuksköterskor (78,9%) att de ”mycket lite eller inte alls” eller ”ganska lite” hade 

uppmärksammat någon sådan företeelse. Samma antal (78,9%) svarade att de ”mycket lite 

eller inte alls” eller ”ganska lite” hade märkt någon ojämlikhet i behandlingen av äldre och 

yngre på arbetsplatsen.  

Nästan två tredjedelar, 12 av 19 sjuksköterskor (63,2%) uppgav att de ”mycket lite eller inte 

alls” eller ”ganska lite” belönades för väl utfört arbete i form av pengar och uppmuntran. På 

frågan om ledningen intresserade sig för personalens hälsa och välbefinnande var det ingen 

som valde att uppge svarsalternativen ”ganska mycket” eller ”väldigt mycket”. 

Frågor om grupparbete (frågor 26 och 27) visar att en stor majoritet, hela 18 av 19 (94,7%) 

tillfrågande sjuksköterskor uppgett att man ”ganska mycket” eller ”väldigt mycket” 

uppskattar att ingå i sin arbetsgrupp (fråga 26). Även på frågan om arbetsgruppen var bra på 

att lösa problem svarade en stor andel, 14 stycken (73,7%) att den ”ganska ofta” eller ”mycket 

ofta” var det. 
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Fråga Medelvärde Sd 

 

17. Om Du behöver, får Du då stöd och hjälp med Ditt arbete från Dina  

      arbetskamrater?  

 

4,32 

 

0,75 

18. Får Du uppskattning för Dina arbetsprestationer från Din närmaste chef?  

 

3,26 1,05 

19. Om Du behöver, får Du då stöd och hjälp med Ditt arbete från Din närmaste  

      chef?  

4,11 0,94 

20. Uppmuntrar Dina närmaste chef Dig att delta i viktiga beslut?  

 

 

3,58 1,02 

21. Hjälper Din närmaste chef Dig att utveckla Dina färdigheter? 

 

3,42 0,96 

22. Känner Du att Du kan få stöd från dina vänner/ Din familj när det är besvärligt 

      på arbetet?                                                                     

3,95 1,08 

23. Uppmuntrande och stödjande klimat? 

 

3,63 0,60 

24. Avslappnat och trivsamt klimat? 

 

3,74 0,45 

25. Stelt och regelstyrt klimat? 

 

 

2,26 0,56 

26. Uppskattar du att ingå i din arbetsgrupp?  

 

4,37 0,60 

27. Är er grupp bra på att lösa problem?  

 

4,00 0,75 

28. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra förbättringar?  

 

3,42 0,61 

29. Är det tillräckligt med kommunikation på din avdelning?  

 

3,11 0,66 

30. Har du lagt märke till störande konflikter mellan arbetskamrater?  

 

 

3,00 1,00 

31. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av män och kvinnor på din 

      arbetsplats?  

1,95 0,97 

32. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av äldre och yngre anställda på  

      din arbetsplats?  

1,68 0,82 

33. Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats (pengar,  

      uppmuntran)?  

2,42 0,90 

34. I vilken utsträckning intresserar sig ledningen för personalens hälsa och  

      välbefinnande?  

 

2,16 0,69 

Tabell 5. Resultat av QPS Nordic 34+ för sjuksköterskor (n=19) inom psykiatrisk slutenvård. 

Tabellen visar medelvärden och standardavvikelser för området social- och 

organisationsnivå. 
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KVALITATIVT RESULTAT 

Analysen av studiens intervjuer resulterade i två kategorier och fem subkategorier. Resultatet 

belyser sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse i psykiatrisk 

slutenvård. I analysen framgår att gemenskapen och interaktionen med andra människor är 

viktig för sjuksköterskornas upplevelse av arbetstillfredsställelse, men även att känna att man 

växer och utvecklas i sin yrkesroll. För att nå detta efterfrågar sjuksköterskorna ett ökat 

inflytande och en individuell planering för kompetensutveckling. Kategorierna har fått 

benämningarna gemenskap och växa i sin yrkesroll (tabell 6). 

Kategori Subkategori 

 

    

Gemenskap 

                                             

Sammanhållning  

Samarbete 

Bekräftelse 

 

Växa i sin yrkesroll 

 

                                                         

Personlig kompetensutveckling 

Ökat inflytande  

Tabell 6. Översikt över kategorier och subkategorier. 

Gemenskap 

Sjuksköterskorna beskrev gemenskap som betydelsefull faktor för deras upplevelse av 

arbetstillfredsställelse. En stark sammanhållning inom arbetsgruppen hade stor betydelse för 

sjuksköterskorna. Ett bristande samarbete med andra instanser och yrkesgrupper försvårade 

arbetet, vilket upplevdes frustrerande. Bristande uppskattning från ledningen gjorde att 

sjuksköterskorna kunde känna att deras arbetsinsats inte hade någon betydelse. Denna 

kategori byggs upp av subkategorierna sammanhållning, samarbete samt bekräftelse. 
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Sammanhållning  

Sjuksköterskorna uttryckte att den goda sammanhållningen i arbetsgruppen var en avgörande 

faktor för deras upplevelse av arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskorna beskrev en stark 

arbetsgrupp med ett öppet klimat och god stämning. Det framkommer också att de trots små 

medel åstadkommer mycket och att det finns ett gemensamt engagemang för patienter med 

psykisk ohälsa som stärker gruppen. En sjuksköterska uttrycker:  

”Jag tycker att arbetsgruppen är väldigt positiv. Det känns som att alla är 

intresserade av att vara där, att det är någonting man har valt för att man vill 

hjälpa människor och jag tror att det blir lättare att jobba tillsammans då…” 

I en annan intervju framkom: 

”Jag tycker man är ganska bra på inom gruppen att handleda varandra och 

liksom lära av varandra. Det upplevde jag speciellt när jag var ny, att det var så 

öppet klimat och att man kunde fråga vem det än var liksom… från den yngsta till 

den äldsta.  

Samarbete  

I intervjuerna framgår upplevelser av att det finns brister i samarbetet mellan sjuksköterskor 

och personal från andra instanser och yrkesgrupper inom vården. Sjuksköterskorna beskriver 

att detta kan försvåra planeringen i patientarbetet och leda till onödigt långa vårdtider. I en 

intervju framkommer:  

”De långa vårdtiderna tror jag beror på att det inte finns något klart samarbete 

med kommunen och socialkontoret, för det tror jag skulle häva den här 

”bostadskänslan” som man får på avdelningen ibland.” 

Vidare beskriver sjuksköterskorna att bristerna i samarbetet andra professioner gör att det blir 

svårt att föra patientarbetet framåt, vilket kan skapa känslor av frustration. En sjuksköterska 

beskriver: 

”… dels tror jag att det skulle vara bättre med ett annat upplägg i kontakten med 

doktorerna, annan form av bedömning eller annat upplägg. Det kan bli totalt 

stopp och du kan vårda patienten i flera veckor då den egentligen kan vara 
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hemma... Det finns ingen som kan ta beslut om att skriva ut den eller ta beslut om 

att det här ska vi göra, utan man går bara och väntar dag in och dag ut i månader 

på att någonting skall hända.” 

Sjuksköterskorna uttrycker att ett förbättrat samarbete med läkare, öppenvård och 

övriga instanser inom vårdkedjan skulle leda till ett smidigare vårdförlopp och därmed 

en förbättrad arbetssituation för sjuksköterskorna. En sjuksköterska säger: 

”Men jag tror att ett ökat samarbete mellan... både mellan läkarkår, en 

slutenvård och en öppenvård skulle... i dom fall när det fungerar bra, så rullar 

också vården på bra. Det är ganska genomgående och en röd tråd, tycker jag.” 

Bekräftelse 

Sjuksköterskorna beskriver att de inte känner sig uppskattade för sin arbetsinsats på 

avdelningen. De upplever att det inte spelar någon roll om de går in i sitt arbete med ett 

stort engagemang eller inte. En sjuksköterska beskriver det med följande ord: 

”Det spelar ingen roll om jag går till jobbet och gör minimum eller om jag gör ett 

jättebra jobb. Det har ingen betydelse i något lönekuvert, det har ingen betydelse 

i att någon kommer och säger….vad  bra du har gjort det här.” 

Deltagarna upplever att klinikledningen har bristande förståelse och att de genom 

utebliven dialog, visar ett ointresse för personalens situation på avdelningen. Vid 

förändringar berättar sjuksköterskor att beslut ofta fattas uppifrån utan att höra sig för 

om personalens åsikter. En sjuksköterska beskriver det så här: 

”Klinikledningen har väl ganska klart visat att det är hela handen som gäller. 

Sedan spelar det ingen roll om man har problem med att jobba natt eller vad det 

nu kan vara för något andra problem man har. Det är "take it or leave it" som 

gäller.” 

Begränsade möjligheter att kunna ta ut friskvård på arbetstid och flextid beskrivs som 

faktorer som bidrar till att inte känna sig sedd och bekräftad. En sjuksköterska 

beskriver: 
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”Det här med friskvård till exempel, att vi inte får vi ta ut den friskvårdstimme 

som vi har rätt till, att vi istället får en tre hundra tror jag det är som vi får lägga 

på något litet kort. Det blir lite av ett hån eftersom det är väldigt lite pengar och 

om man nu ska kompensera det i tid så blir det ju inte jämförbart. Det är ju så. 

Tråkigt, men sant.” 

Växa i sin yrkesroll 

Att känna att man växer och utvecklas i sin yrkesroll hade stor betydelse för 

sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse. För att nå detta efterfrågades en individuell 

planering för kompetensutveckling. Vidareutbildning var nödvändig för att utvecklas i 

sin profession men också för att känna att man är viktig för sin arbetsgivare. De 

beskriver också ett behov av ökat inflytande, att bättre kunna påverka i sin 

arbetssituation och att få vara delaktiga i förändringar. Denna kategori byggs upp av 

subkategorierna personlig kompetensutveckling och ökat inflytande. 

Personlig kompetensutveckling 

Sjuksköterskorna nämner den personliga kompetensutvecklingen som viktig för 

upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Möjligheten att få delta i kurser och föreläsningar 

och att kunna fördjupa sig i det man är intresserad av var stimulerande. Detta kunde 

också bidra till en känsla av bekräftelse, att de var viktiga för sin arbetsgivare. 

Sjuksköterskorna efterlyste en personlig plan för den egna kompetensutvecklingen. En 

sjuksköterska berättar: 

”...att man får möjlighet att gå kurser och fördjupa sig i områden man tycker är 

intressanta... att få åka på föreläsningar, så skulle jag kunna ge någonting 

tillbaka till avdelningen också och på sikt förbättra vården också. Att man får en 

tydligare roll och chans att utveckla sig yrkesmässigt också, tror jag.. eller för 

mig skulle det vara så.” 

Sjuksköterskorna beskriver arbetet inom slutenvården som utvecklande och lärorikt 

under första åren, men att den känslan avtar efter några år i yrket. Vidare beskriver de 

att många arbetsuppgifter är rutinmässiga, men där möten med patienter ändå fortsätter 

att bidra till den personliga utvecklingen. En sjuksköterska berättar: 
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”Man blir ju aldrig fullärd på dom patienter som kommer in, men det jobb jag gör 

dagligen med medicindelning, sitta vak och rapportera… det blir inte så 

utvecklande. Tiden till patientkontakt är ju en sån liten del av arbetet… så nu efter 

snart fem år tycker jag inte avdelningsarbetet känns så utvecklande.” 

Sjuksköterskorna beskriver att de kommer till ett stadie där vidareutbildning är 

nödvändig för att utvecklas i sin profession. Master- och magisterexamen för 

sjuksköterskor ingår i klinikens plan för utbildning av personal, men övrig 

personalutbildning är bristfällig. Sjuksköterskorna beskriver att det inte ges utrymme att 

engagera sig i det de själva känner sig intresserade av. Exempel som återkommer är att 

de inte ges tid och möjlighet att gå på föreläsningar och delta i specialiserade 

arbetsgrupper som ätstörningar, psykoser och suicidprevention. Avsaknaden av 

internutbildningar och föreläsningar bidrar till känslan av att inte vara uppskattad. En 

sjuksköterska berättar:  

”Utbildningar och föreläsningar får en ju också att känna sig sedd och bekräftad 

som medarbetare. Genom det visar arbetsgivaren att man är någon som är värd 

att satsa på… det är ju så man tolkar det.” 

Ökat inflytande 

I intervjuerna framkommer att en vilja att kunna påverka sin arbetssituation ytterligare. 

Sjuksköterskorna efterfrågar delaktighet vid förändringar på initiativ från ledningen och 

efterlyser en ökad kommunikation mellan klinikledning och avdelningspersonal. De 

efterfrågar ett ökat inflytande, vilket skulle kunna göra arbetet mer stimulerande och gynna 

den personliga utvecklingen. En sjuksköterska berättar:  

”att man värdesätter deras åsikter och lyssnar på dem som är på plats. Den 

sortens bekräftelse tycker jag skulle göra mycket för att öka trivseln. Att man får 

ett slags utbyte och kan kommunicera med ledningen, att man blir lyssnad på och 

respekterad… ” 

Vidare framkommer att sjuksköterskorna efterfrågar ett återinförande av arbetstidmodell 

istället för fasta scheman. De beskriver att en arbetstidsmodell skulle medföra att personalen 

lättare kan påverka sin arbetstid och med det kunna ha ett större inflytande över både arbete 

och privatliv.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö och 

arbetstillfredsställelse inom psykiatrisk slutenvård. I resultatet framkommer att många av de 

tillfrågande sjuksköterskorna på flera punkter var tillfredsställda den psykosociala 

arbetsmiljön. En stor del av de 34 frågornas medelvärden överensstämde väl med QPS 

Nordics egen referensgrupp på 2010 deltagare från varierade yrken och branscher (Dallner et 

al. 2000). Resultaten visar även att en stor del av sjuksköterskorna uppskattade att ingå i 

arbetsgruppen, att det var en väl fungerande grupp med ett positivt och stödjande klimat på 

arbetsplatsen. Det framgår också att de överlag såg positivt på sin närmaste chef, att de av 

denna person fick stöd och hjälp, samt uppmuntrades delta i viktiga beslut. Däremot upplevde 

sjuksköterskorna att ledningen i liten utsträckning intresserade sig för personalens hälsa och 

välbefinnande och att det var vanligt att det gick rykten om förändringar på arbetsplatsen. I 

intervjuerna framgår att gemenskapen och interaktionen med andra människor var viktig för 

sjuksköterskornas upplevelse av arbetstillfredsställelse, men även att få växa och utvecklas i 

sin yrkesroll. För att nå detta efterfrågade sjuksköterskorna ett ökat inflytande och en 

individuell planering för kompetensutveckling. 

Flera olika faktorer inverkar på ens upplevelse av arbetstillfredsställelse. Undersökningar har 

visat att många som är missnöjda med enskilda omständigheter i arbetet, ändå kan vara nöjda 

med sin arbetssituation (Månsson 2006). I denna studie framgår att de tillfrågade 

sjuksköterskorna på många sätt var tillfredsställda med sin arbetssituation. Arbetsbelastningen 

kunde variera och var emellanåt hög och möjligheterna till att kunna påverka mängden arbete 

var inte alltid så stora. Sjuksköterskorna ansåg ändå att deras arbete innebar positiva 

utmaningar. Hackman och Oldham (1980) menar att ju mer kunskap och förmågor som krävs 

av den anställde för att klara av sitt arbete, desto större är möjligheten att uppleva sitt arbete 

som meningsfullt. Det är vanligt att människor söker sig till situationer där de kan testa sina 

förmågor och till följd av det skapa en känsla av effektivitet. Arbeten som inte anses 

betydelsefulla eller viktiga kan ändå upplevas meningsfulla om den som utför arbetet får tänja 

på gränserna för sina kunskaper.  

Sjuksköterskorna i vår studie ansåg att deras kunskaper var tillräckliga för att utföra deras 

arbetsuppgifter och såg positivt på sin egen problemlösningsförmåga i arbetet. Endast ett fåtal 
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tyckte att de skulle behöva mer utbildning för att utföra sina arbetsuppgifter. I intervjuerna 

framgår dock en något annorlunda bild av detta där sjuksköterskorna lyfte fram den 

yrkesmässiga utvecklingen, att arbetet under de första åren kunde upplevas utvecklande men 

att denna känsla sedan avtar. Arbetet på avdelningen kunde efter några år kännas rutinmässigt 

och då var vidareutbildning nödvändig för att utvecklas i sin profession. Gardulf et al. (2008) 

menar att utveckling av den egna kompetensen i det vardagliga arbetet och att få användning 

för sin professionella kompetens är betydelsefulla faktorer för sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse. 

I denna studies enkätundersökning framkommer att sjuksköterskorna uppmuntrades av sin 

närmaste chef att delta i viktiga beslut, men i intervjuerna efterfrågade de delaktighet och 

inflytande, då detta skulle göra arbetet mer stimulerande och utvecklande. Betydelsen av 

autonomi är en viktig del i forskningen kring arbetstillfredsställelse. Hackman och Oldham 

(1980) menar att när den anställde har en stor frihet och självständighet i sina arbetsuppgifter 

förstärks arbetstillfredsställelsen. När autonomin är hög förstärks också känslan för den 

anställde att det verkligen är den egna insatsen som återspeglas i resultatet. Vid ökad 

autonomi blir arbetstagaren ofta mer villig att ta personligt ansvar för de arbetsresultat som 

presteras. Herzberg et al. (1993) skriver att ansvar i det egna arbetet eller ansvar för arbete 

som utförs av andra är en källa till arbetstillfredsställelse. Katz (1978) menar att autonomi i 

ens arbete kan ha en negativ effekt om den anställde är ny på sin arbetsplats. Det beror på att 

man som nyanställd till en början ofta försöker hitta sin identitet, såväl som att skapa trygghet 

och säkerhet i sitt arbete. När man efter en tid i arbetet funnit detta får autonomin istället en 

positiv påverkan för arbetstillfredsställelsen. 

Denna studies enkätsvar framkommer att en stor del av sjuksköterskorna tyckte att arbetet 

innebar positiva utmaningar, medan de i intervjuerna beskriver att de efter en tid i yrket 

stannade upp i den yrkesmässiga utvecklingen och att arbetet kändes rutinmässigt. En möjlig 

teori till detta är att alla de möten med nya patienter som sjuksköterskorna ställs inför trots allt 

innebär en utmaning som ger en positiv känsla. En annan förklaring skulle kunna vara att 

medelvärdet för antalet anställningsår hos sjuksköterskorna i enkätundersökningen var lägre i 

jämförelse med sjuksköterskorna som intervjuades. Av enkätdeltagarna hade 15 av 19 

sjuksköterskor varit anställda mellan sex månader till fem år inom slutenvården, medan 4 av 5 

av dem som intervjuats hade fler än fem anställningsår i detta yrke. Utifrån Katz teori (1978) 

är det tänkbart att flertalet sjuksköterskor i enkätundersökningen befann sig i stadiet att hitta 
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sin identitet och plats inom organisationen. En bristande autonomi hade inte någon större 

betydelse då de ändå befann sig i situationer där de fick testa sina förmågor och därigenom 

upplevde arbetet utmanande. De intervjuade sjuksköterskorna å andra sidan, hade hittat en 

trygghet i sin yrkesroll, men där den bristfälliga autonomin gjorde att de saknade de 

utmaningar som fanns där under deras första år på arbetet. Arbetsuppgifterna upplevdes 

därigenom som en rutin som de utförde dag efter dag. 

I enkätundersökningen framkom att sjuksköterskorna var nöjda med den situation som 

föreligger. Klimatet var överlag positivt och jämställt och en stor del var nöjda med sin 

närmaste chef. Det som däremot framkom var att sjuksköterskorna tyckte att ledningen i 

förhållandevis låg utsträckning intresserade sig för personalens hälsa och välbefinnande. 

Sjuksköterskornas medelvärde på denna fråga låg på 2,16, vilket kan jämföras med QPS 

referensgrupp (Dallner et al. 2000) där siffran låg på 3,1. Ingen av de svarande 

sjuksköterskorna i vår studie hade på denna fråga valt att använda sig av svarsalternativen 

”ganska mycket” eller ”väldigt mycket”. Under intervjuerna framkom att de inte kände sig 

uppskattad för sin arbetsinsats och att de upplevde att klinikledningen hade bristande 

förståelse och ett ointresse för personalens situation på avdelningen.  

En av de viktigaste faktorerna som inverkar på upplevelsen av arbetstillfredsställelse är att 

medarbetarna har en god relation med sin arbetsledning (Sousa-Poza & Sousa-Poza 2000). 

Herzberg et al. (1993) menar att det finns både en teknisk och social aspekt i detta. Den 

sociala aspekten handlar här om medarbetarnas relation och interaktion till sin 

arbetsledning/chef. Den tekniska aspekten har däremot att göra med arbetsledningens/chefens 

ledarskap, hur de beter sig i sin ledarroll och innefattar faktorer som kompetens och rättvishet. 

Studier av Cortese (2007) och Morgan och Lynn (2009) visar att arbetstillfredsställelsen ökar 

när sjuksköterskor känner att deras intressen och åsikter tas på allvar och där de får adekvat 

information av arbetsledningen. I dessa studier framkommer också att ett väl fungerande 

ledarskap och organisation är betydelsefulla faktorer för sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse. Vidare att det är viktigt att beslut och förändringar är förankrade i 

personalgruppen innan de genomförs. Andra intervjubaserade studier visar att ledningens 

förhållningssätt och agerande, är det som har störst inverkan på sjuksköterskors beslut att söka 

sig vidare till andra arbeten (Kramer et al. 2007, Shobbrook & Fenton 2002). 

I vårt resultat framkommer en på många sätt väl fungerande arbetsgrupp. Sjuksköterskorna 

uppger att de emellanåt upplever störande konflikter mellan arbetskamrater, trots det så 
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uppskattar i stort sett samtliga att ingå i arbetsgruppen. Majoriteten ansåg även att 

arbetsgruppen är bra på att lösa problem och att de får stöd och hjälp i sitt arbete från sina 

arbetskamrater. Detta resultat kan i sig verka motsägelsefullt då man verkar trivas i sin 

arbetsgrupp men samtidigt störas av de konflikter som råder. En fråga som kan ställas är om 

dessa konflikter enbart rör sjuksköterskor emellan eller om det är med andra yrkeskategorier 

eller med ledningen som konflikterna finns. På avdelningarna där studien genomfördes är de 

anställda yrkeskategorierna sjuksköterskor och skötare, men i det dagliga arbetet sker 

samarbetet även med andra yrkesgrupper som läkare, psykologer och kuratorer. Man arbetar 

på samma arbetsplats, men på skilda enheter och skulle därför kunna tolka att även dessa 

yrkeskategorier ingår i arbetsgruppen. Herzberg et al. (1993) och Souza-Poza och Souza-Poza 

(2000) menar att goda relationer till arbetskollegor påverkar arbetstillfredsställelsen, men att 

det inte är någon av de viktigaste faktorerna. Resultatet av vår studie visar däremot att detta 

var en av de mest betydelsefulla faktorerna för sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö 

och upplevelse av arbetstillfredsställelse.  

Metoddiskussion 

Mixad metod design valdes för att få fram en tydlig och nyanserad bild av deltagarnas 

upplevelse av psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Kettles et al. (2011) menar 

att denna typ av forskningsmetod har blivit allt mer vanlig inom psykiatrisk omvårdnad för att 

den ger ytterligare förståelse till frågeställningar som berör människan. Genom att använda 

sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder kan de olika datainsamlingsmetoderna vid 

jämförelse antingen bekräfta eller ifrågasätta varandras resultat, vilket är bra för forskningens 

kvalitet (Moffatt et al. 2006). I denna studie bygger den mixade metoden på en sekventiell 

förklarande design. Detta innebär att datainsamlingen läggs upp i två faser, där författarna 

först samlat in kvantitativ data och sedan valt att följa upp detta resultat med kvalitativ 

forskning för att få en djupare förståelse av det kvantitativa resultatet (jfr. Kettles et al. 2011). 

Johnson och Onwuegbuzie (2004) anser att mixad metod har flera fördelar i jämförelse med 

enskilda metoder. Genom att använda två olika ansatser ges forskaren möjlighet att 

sammanföra varje enskild metods styrkor, vilket vanligtvis resulterar i att studien får färre 

svagheter i jämförelse med att använda en enskild metod. En viktig fördel är också att mixad 

metod kan bidra med ytterligare insikt och förståelse som kanske inte skulle ha framkommit 

vid användning av enskild metod.  
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Ett exempel på detta kan i denna studie ses i frågan om ledningens intresse för personalens 

hälsa och välbefinnande. Det kvantitativa resultatet visar på en väldigt låg andel positiva 

värderingar i detta ämne, ett ämne tas bara upp i en fråga av 34. I en arbetsmiljöundersökning 

skulle resultatet av denna fråga sannolikt lätt kunna bortses om en majoritet av de övriga 

frågorna ser bra ut. Det kvalitativa resultatet har här förtydligat och gett en bättre förståelse 

för hur detta inverkar och har betydelse för sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse. 

Frågeformuläret QPS Nordic 34+ som ligger till grund för den kvantitativa undersökningen är 

en förkortad version av det ordinarie frågeformuläret QPS Nordic som innefattar 123 frågor. 

Denna kortare version valdes utifrån att det längre frågeformuläret skulle ha blivit allt för 

omfattande, med risk för en låg svarsfrekvens. Trots att QPS Nordic 34+ har betydligt färre 

frågor har det ändå en bredd, där det täcker de viktigaste faktorerna inom psykosocial 

arbetsmiljö och gäller för de flesta typer av arbeten och arbetsplatser. Formuläret är ett 

vedertaget och vanligt förekommande instrument vid forskning om psykosocial arbetsmiljö 

och bedömdes vara relevant att använda för denna studie. 

En brist med denna studie är att QPS Nordic 34+ är att det inte täcker ämnet hot och våld. Hot 

och våld är idag ett känt arbetsmiljöproblem (Arbetsmiljöverket 2011) och den mest utsatta 

yrkesgruppen är just sjuksköterskor som arbetar vid psykiatriska vårdavdelningar (Hesketh et 

al 2003). Den längre versionen med 123 frågor inkluderar detta ämne med frågeställningen 

om man blivit utsatt för utsatt för hot och våld i sitt arbete under de senaste två åren. Eftersom 

vår studie riktar sig till sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård hade denna fråga varit 

relevant att lägga till. Detta ämne framkommer inte heller i det kvalitativa resultatet, vilket 

däremot i andra studier framkommer att frekvensen av hot och våldsincidenter har negativ 

inverkan gällande trygghet och arbetsmoral hos personalen (Arnetz & Arnetz 2001, Hegney et 

al 2006). 

Användandet av snöbollsurval som kvalitativ datainsamlingsmetod anser vi hade flera 

fördelar, då det upplevdes vara ett snabbt och effektivt sätt att få tag i intervjudeltagare. 

Genom att fråga de sjuksköterskor som deltagit om de känner någon annan som kunde tänka 

sig att ställa upp för intervju har vi fått tips på personer som upplevts ha mycket att säga om 

studiens ämnesområde. Vår uppfattning är att vi genom det även fått ett extra informationsrikt 

material. En tänkbar nackdel med denna metod skulle kunna vara att intervjudeltagarnas 

hänvisningar kan leda till en grupp människor där alla har samma uppfattning om ämnet. Det 

är svårt att bedöma vilken inverkan det haft på studiens resultat.  
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Vid genomförandet av intervjuerna upplevde studiens författare att det var positivt att båda 

kunde delta. Det upplevdes också positivt att vara två personer som analyserade texterna, 

diskuterade, samt reflekterade över innehållet tillsammans. Graneheim och Lundman (2008) 

menar att detta tillvägagångssätt styrker tillförlitligheten i resultatet.  

Betydelse för omvårdnad 

För att man som sjuksköterska ska kunna behålla sitt engagemang genom yrkeslivet är det 

viktigt att trivas med sitt arbete. En välmående sjuksköterskegrupp innebär en lägre 

personalomsättning, vilket kan ge en kontinuitet som ger bättre förutsättningar för en god 

omvårdnad till patientgruppen. Det bör därför ligga i arbetsgivarens intresse att arbeta för en 

god psykosocial arbetsmiljö och en hög arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor. Detta kan 

på sikt bli en investering, dels på det individuella planet för sjuksköterska och för patient, men 

även för organisationen och för samhället i stort.   

Med den sjuksköterskebrist som idag råder och förväntas råda i framtiden har de ledande 

personerna för psykiatriska kliniker en viktig uppgift framför sig, dels för att kunna behålla 

den personal man redan har, men även för att locka nya sjuksköterskor till sina kliniker. För 

att det ska kunna ske måste yrket göras mer attraktivt. Det är hög tid att både politiker och 

vårdadministratörer börjar lägga ökad fokus på detta ämnesområde. Även med begränsade 

ekonomiska resurser kan man sannolikt komma en bra bit på vägen genom ett kommunikativt 

och samarbetsvilligt förhållningsätt där man lyssnar på vad sin personal har att säga. Detta 

skulle sannolikt kunna bidra till ökad arbetstillfredsställelse för sjuksköterskor och leda till att 

man känner sig mer delaktig och respekterad.  

Med den stora sjuksköterskebrist som råder och förväntas råda i framtiden behövs kraftfulla 

åtgärder i att både förstå och att förbättra arbetstillfredsställelsen för sjuksköterskor i den 

psykiatriska slutenvården. Denna studie bidrar till ökad förståelse för sjuksköterskors 

psykosociala arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Ytterligare kunskap behövs inom ämnet 

och det skulle vara intressant med kvalitativ forskning med sjuksköterskor som valt att lämna 

sitt arbete i den psykiatriska slutenvården, samt en jämförande studie mellan sjuksköterskor i 

psykiatrisk slutenvård och sjuk
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för omvårdnad 

 
 

 

Datum 2013-00-00 

 

Till verksamhetschef vid Psykiatriska kliniken i Skellefteå 
 

Vi har önskemål om att genomföra en studie med syftet att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse inom psykiatrisk slutenvård. 

Vår förhoppning är att dessa viktiga frågor ska uppmärksammas och att det kan leda vidare 

till att sjuksköterskors arbetssituation i den psykiatriska slutenvården förbättras. 

Studien kommer att genomföras i Skellefteå på psykiatriska klinikens två allmänpsykiatriska 

slutenvårdsavdelningar. Studien kommer att ha en kvalitativ och en kvantitativ del där 

sjuksköterskor kommer att intervjuas och fylla i enkäter. En förfrågan om intresse kommer att 

sättas upp på respektive enhet.  

Deltagarnas medverkan är frivillig och de kan när som helst avbryta sitt deltagande. 

Materialet behandlas konfidentiellt, dvs. ingen annan än studiens författare och handledare 

kommer att ha tillgång till materialet. Intervjuerna och enkäterna kommer att avidentifieras 

och kasseras direkt efter att de skrivits ut och ett resultat sammanställts. 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

psykiatrisk vård och vi arbetar nu med vår magisteruppsats. Vi önskar i vårt uppsatsarbete få 

tillstånd att låta anställda sjuksköterskor i verksamheten fylla i enkäter och delta i intervjuer. 

Till intervjuerna kommer vi att söka 4-6 deltagare. 

 

 

Vid frågor var god kontakta undertecknade. 

 

Johanna Olofsson                   Mattias Nyberg                          Mats Lundström, handledare                    

joaoon01@student.umu.se           lesnyg02@student.umu.se         mats.o.lundstrom@umu.se 

070-2364278                                 073-8170750                                                                   

 

 

 

 

Tillstånd erhålles?      Ja      Nej 
 

 

 

Verksamhetschef ………………………………………………………………… 
 

 

 

Ort och datum ……………………………………………………………………. 
 

mailto:joaoon01@student.umu.se
mailto:lesnyg02@student.umu.se
mailto:mats.o.lundstrom@umu.se


 

 
 

Bilaga 2 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för 

omvårdnad 

  
 

 

                                Datum 2013-

00-00 

 

 

 

 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 
 

Till berörda sjuksköterskor som arbetar inom allmänpsykiatrisk slutenvård. 

 

I Arbetsmiljölagen framgår att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av rikt 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och personlig utveckling. Vi kommer genomföra en 

studie med syftet att undersöka sjuksköterskors upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och 

arbetstillfredsställelse inom psykiatrisk slutenvård. Vår förhoppning är att dessa viktiga frågor 

uppmärksammas och att det kan leda vidare till att sjuksköterskors arbetssituation i den 

psykiatriska slutenvården förbättras. 

Studien kommer att genomföras med mixad metod, där deltagarna kommer att vara 

sjuksköterskor verksamma inom den psykiatriska slutenvården. Den kvantitativa delen 

genomförs med enkäter och riktar sig till sjuksköterskor som arbetat minst 6 månader på sin 

arbetsplats. I den kvalitativa delen kommer vi att intervjua 4-6 sjuksköterskor som väljs ut 

genom snöbollssampling. Enkäten innehåller 38 frågor och intervjuerna beräknas ta ca 30-60 

minuter.  

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Materialet 

behandlas konfidentiellt, dvs. ingen annan än studiens författare och handledare kommer att 

ha tillgång till materialet. Intervjuerna och enkäterna kommer att avidentifieras och kasseras 

direkt efter att de skrivits ut och ett resultat sammanställts. 

De sjuksköterskor som ingår i kriterierna för medverkan kommer att tillfrågas att fylla i en 

enkät. Deltagare för intervjuerna kommer att kontaktas och tillfrågas av studiens författare. 

Vi som genomför studien läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

psykiatrisk vård. Denna studie är en magisteruppsats. Vid frågor var god kontakta 

undertecknade. 

 

Johanna Olofsson                   Mattias Nyberg                          Mats Lundström, handledare                    

joaoon01@student.umu.se           lesnyg02@student.umu.se         mats.o.lundstrom@umu.se 

070-2364278                                 073-8170750                                
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QPS Nordic 34+  
Så här besvarar du formuläret. På följande sidor finns frågor och påståenden om ditt arbete och din 
arbetsplats. Syftet med detta frågeformulär är att samla information för att utveckla arbetet och arbetsmiljön.  
Ta god tid på dig när du svarar. De flesta frågor besvarar du genom att ringa in det svarsalternativ som bäst 
stämmer överens med din åsikt. 

Personuppgifter  
Födelseår årtal …………………........ 
 
Kön …………………. 
 

Man            Kvinna  

Yrkestitel …………………………………………………………………………. 
 
På vilken avdelning/sektion/enhet arbetar Du? ………………………………………………………………………….. 
 
Hur många år har du arbetat på nuvarande arbetsplats?      < 1 år                 1-2 år                 3-5 år   
               
                                                                                                             6-10 år             11-15 år             > 16 år   
 
Anställningsvillkor:  Fast anställd hos nuvarande arbetsgivare  

Tillfällig anställning hos nuvarande arbetsgivare  

Har Du anställning hos annan arbetsgivare?  
 

Ja          Nej  

Har Du en arbetsledande ställning?  Ja          Nej 
 
  

 mycket 
sällan eller 

aldrig 
 

ganska 
sällan 

 
ibland 

 

ganska  
ofta 

 

mycket ofta 
eller  
alltid 

 

1. Är Din arbetsmängd så ojämnt fördelad att 
arbetet hopar sig?  

1 2 3 4 5 

2. Har Du för mycket att göra? 
 

1 2 3 4 5 

3. Är Dina arbetsuppgifter för svåra för Dig? 
 

1 2 3 4 5 

4. Utför Du arbetsuppgifter som Du skulle behöva 
mera utbildning för? 
 

1 2 3 4 5 

5. Är Dina kunskaper och färdigheter till nytta i 
Ditt arbete?  
 

1 2 3 4 5 

6. Innebär Ditt arbete positiva utmaningar? 
 

1 2 3 4 5 

7. Finns det klart definierade mål för Ditt arbete?  
 

1 2 3 4 5 

8. Vet Du precis vad som krävs av Dig i arbetet? 
 

1 2 3 4 5 

9. Ställs det oförenliga krav på Dig från två eller 
flera personer?  
 

1 2 3 4 5 

10. Kan Du påverka mängden arbete Du får?  
 

1 2 3 4 5 

11. Kan Du själv bestämma Din arbetstakt?  
 

1 2 3 4 5 



 

 
 

      

 mycket 
sällan eller 

aldrig 

 

ganska 
sällan 

 
ibland 

 

ganska  
 ofta 

 

mycket ofta 
eller 
alltid 

 
12. Kan Du själv bestämma när Du skall ta paus?  
 

1 2 3 4 5 

13. Kan Du påverka beslut som är viktiga för Ditt 
arbete?  
 

1 2 3 4 5 

14. Vet Du en månad i förväg vilken typ av 
arbetsuppgifter Du kommer att ha?  
 

1 2 3 4 5 

15. Går det rykten om förändring på 
arbetsplatsen?  
 

1 2 3 4 5 

16. Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i 
arbetet?  
 

1 2 3 4 5 

17. Om Du behöver, får Du då stöd och hjälp med 
Ditt arbete från Dina arbetskamrater?  
 

1 2 3 4 5 

18. Får Du uppskattning för Dina 
arbetsprestationer från Din närmaste chef?  
 

1 2 3 4 5 

19. Om Du behöver, får Du då stöd och hjälp med 
Ditt arbete från Din närmaste chef?  
 

1 2 3 4 5 

20. Uppmuntrar Dina närmaste chef Dig att delta i 
viktiga beslut?  
 

1 2 3 4 5 

21. Hjälper Din närmaste chef Dig att utveckla 
Dina färdigheter? 
 

1 2 3 4 5 

 mycket lite 
eller 

inte alls 
 

ganska 
lite 

 
något 

 

ganska  
mycket 

 

väldigt 
mycket 

 

22. Känner Du att Du kan få stöd från dina 
vänner/ Din familj när det är besvärligt på 
arbetet?  
 

1 2 3 4 5 

Hurdant är klimatet på din arbetsenhet? 
 

     

    23. Uppmuntrande och stödjande.....  
 

1 2 3 4 5 

    24. Avslappnat och trivsamt………  
 

1 2 3 4 5 

    25. Stelt och regelstyrt………….  
 

1 2 3 4 5 

    26. Uppskattar du att ingå i din arbetsgrupp?  
 

1 2 3 4 5 

 mycket 
sällan eller 

aldrig 
 

ganska 
sällan 

 
ibland 

 

ganska  
ofta 

 

mycket 
ofta 

 

27. Är er grupp bra på att lösa problem?  
 

1 2 3 4 5 



 

 
 

 mycket 
sällan eller 

aldrig 
 

ganska 
sällan 

 
ibland 

 

ganska 
 ofta 

 

mycket 
ofta 

 

28. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats 
att göra förbättringar?  
 

1 2 3 4 5 

29. Är det tillräckligt med kommunikation på din 
avdelning?  
 

1 2 3 4 5 

30. Har du lagt märke till störande konflikter 
mellan arbetskamrater?  
 

1 2 3 4 5 

 mycket lite 
eller 

 inte alls 
 

ganska 
lite 

 
något 

 

ganska 
mycket 

 

väldigt 
mycket 

 

31. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen 
av män och kvinnor på din arbetsplats?  
 

1 2 3 4 5 

32. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen 
av äldre och yngre anställda på din arbetsplats?  
 

1 2 3 4 5 

33. Belönas man för ett väl utfört arbete på din 
arbetsplats (pengar, uppmuntran)?  
 

1 2 3 4 5 

34. I vilken utsträckning intresserar sig ledningen 
för personalens hälsa och välbefinnande?  
 

1 2 3 4 5 
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Informerat samtycke 

 
Information till deltagare i studien om psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse 

inom psykiatrisk slutenvård. 

 

 

 Jag har läst dokumentet med information om studien och alla mina frågor rörande 

deltagandet i denna forskningsstudie har blivit besvarade. 

 

 Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt. 

 

 

 Jag kommer att få en kopia av denna samtyckes blankett sedan den daterats och 

skrivits under. 

 

 

Genom att skriva under denna blankett avsäger jag mig inte några av de lagliga rättigheter jag 

har som deltagare i en forskningsstudie. Enligt personuppgiftslagen (PuL, SFS 1998:204) har 

jag rätt att gratis en gång per år få del av de uppgifter om mig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade.  

 

Ansvarig för behandling av mina personuppgifter är Umeå Universitet, 901 87 Umeå, telefon 

090-786 50 00.  

 

Kontaktperson är Mats Lundström, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet, 

e-post: mats.o.lundstrom@umu.se 

 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie. 

 

Datum 

 

 

 

 

 

………………………………………. ………………………………………. 

Deltagarens namn   Namn på den som tar emot samtycket 

 

 

………………………………………. ………………………………………. 

Namnteckning   Namnteckning 

 

 

 


