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Sammanfattning  

Bakgrund: Sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård upplever svårigheter med att 

artikulera sin yrkesidentitet. Bakgrunden beskriver sjuksköterskans roll inom psykiatrisk vård 

ur ett historiskt samt nutida perspektiv. Bakgrunden visar att sjuksköterskor tenderar att lämna 

den psykiatriska vården när de upplever att deras kompetens inte tas tillvara, vilket i 

förlängningen även drabbar patienterna.  

Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor yrkesverksamma inom psykiatrisk vård 

uppfattar sin yrkesidentitet 

Metod: Fem sjuksköterskor intervjuades med hjälp av ostrukturerade intervjuer. Kvalitativ 

design användes i studien. 

Resultat: Resultatet presenteras i temat en komplex yrkesidentitet samt tre kategorier: att 

vårda unika människor, att vara arbetsledare och den egna utvecklingen samt åtta 

underkategorier 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Imogene Kings begrepp roll, organisationer, 

auktoritet, makt, status och stress, samt utifrån genusteoretiskt perspektiv. 

Nyckelord: Yrkesidentitet, yrkesroll, sjuksköterska, psykiatrisjuksköterska, psykiatrisk vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Nurses working in psychiatric care experience difficulty in articulating their 

professional identity. The background describes the role of the nurse in psychiatric care from 

a historical and contemporary perspective. The background shows that nurses tend to leave 

the psychiatric care when they feel their skills are not utilized, which in turn also affects the 

patients. 

Aim: The aim of the study was to describe how nurses working in psychiatric care understand 

their professional identity 

Methods: Five nurses where interviewed with the help of unstructured interviews. A 

qualitative design was used for the study. 

Result: The results are presented in the theme a complex professional identity and the three 

categories: nurturing unique people, to be supervisors and their own development as well as 

eight subcategories 

Discussions: The results are discussed from Imogene King's conceptual role, 

organizations, authority, power, status and stress, and on the basis of gender theory 

perspective. 

Keyword: Professional identity, professional role, nurse, psychiatric nurse, psychiatric care 
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1 INLEDNING 

Min erfarenhet är att många sjuksköterskor inom psykiatrisk vård, samt andra yrkeskategorier 

såsom läkare, skötare och chefer, upplever psykiatrisjuksköterskans yrkesidentitet som diffus. 

Hälso- och sjukvårdens organisationer tycks ha oklara förväntningar på sjuksköterskan och 

arbetsbeskrivningar saknas på arbetsplatserna. Ibland verkar omvårdnadsperspektivet ges ett 

mindre utrymme än de medicinska eller administrativa göromålen. Detta kan för 

sjuksköterskan leda till känslor av frustration, osäkerhet och otillräcklighet, vilket på sikt kan 

resultera i att sjuksköterskor lämnar sitt arbete. Även patienterna drabbas då de inte får del av 

sjuksköterskans omvårdnadskompetens fullt ut. Därför uppfattar jag det som värdefullt att 

undersöka hur sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård själva uppfattar sin 

yrkesidentitet. 

2 BAKGRUND 

2.1 Identitet, yrkesidentitet och yrkesroll  

Identitetsbegreppet inrymmer många aspekter men kan sammanfattas som en individs 

upplevelse av vem hen är. På det personliga planet handlar det om att vara unik, med klara 

gränser mellan sig själv och andra, ha en stabil självkänsla, känna igen sig själv och sina 

uppfattningar och reaktioner. Att bedöma sig själv på ett adekvat sätt, vara identisk med sig 

själv. Identiteten är även situationsberoende; i olika situationer känner vi tillhörighet till vissa 

grupper och exkludering från andra. Vår självbild, vårt beteende samt vår interaktion med 

andra påverkas av vad vi identifierar oss med. Yrkesidentiteten kan beskrivas som hur man 

uppfattar sig själv som yrkesmänniska, den ställning man har i arbetslivet och på sin 

arbetsplats, sina arbetsuppgifter, värderingar och attityder med mera. Yrkesidentiteten formas 

i samspel mellan å ena sidan de egna värderingarna, kompetenserna, ambitionerna samt 

teoretiska perspektiv och å andra sidan omvärldens krav och förväntningar på hur man ska 

vara och vilka uppgifter man ska kunna åta sig. Yrkesidentitet kan sammanfattas som 

individens upplevelse av tillhörighet till yrket, vilket ger riktning åt dennes beteenden och 

interaktioner i arbetslivet. Begreppet yrkesidentitet relaterar således alltid enskilda individer 

till de kontexter de medverkar i (Eigidius, 2008, s. 299; Sundin, 2003, s. 43; Trost & Levin, 

2011, s. 149).  

 I litteraturen förekommer även begreppet yrkesroll. Det är inte alldeles självskrivet hur 

begreppen yrkesroll och yrkesidentitet förhåller sig till varandra och de används ibland 
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närmast synonymt. Yrkesroll kan dock sägas vara de förväntningar och normer som 

omgivningen har på ett yrke (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 32). Yrkesidentiteten skiljer sig 

alltså från detta då den innebär hur individen själv ger innebörd åt yrkesrollen, införlivar den. 

Den personliga uppfattningen om vem hen är i sitt yrke (Aurell, 2001, s. 15). Yrkesrollen kan 

således sägas vara en del av yrkesidentiteten.  

 

2.2 Sjuksköterskans inträde i psykiatrisk vård 

Sjuksköterskor inom den svenska psykiatriska vården är en relativt ny företeelse. Fram till 

sekelskiftet 1900 bestod personalstyrkan på de så kallade sinnessjukhusen mestadels av 

manliga skötare, vilka saknade utbildning. Då sinnessjuka vid denna tid kom att betraktas som 

kroppsligen sjuka uppstod behovet av lasarettsutbildad personal. Därmed anställdes kvinnliga 

sjuksköterskor som utöver sina yrkesmässiga kunskaper, ansågs ha en lugnande effekt på 

manliga patienter och genom sina moderliga instinkter en fallenhet att göra fint omkring sig 

och att vårda sjuka människor (Svedberg, 2002, s. 91-97).  

Att kvinnorna äro bättre ägnade för sjukvård än männen är ju ett obestridligt faktum. Den 

hjälp, de skolade sjukssystrarna bragt sinnessjukvården, är synnerligen värdefull. Fördomar 

och rädsla inom vida kretsar hafva icke hindrat en del intresserade unga kvinnor att efter 

någon tids utbildning ställa sig till de sinnessjukas disposition, och därmed hafva 

sinnessjukläkare erhållit ett godt stöd i sina sträfvanden. Det är att hoppas, att en vidare 

utveckling på detta område af den bildade sjuksköterskekåren skall bli af mycket stor 

betydelse för sinnessjukvårdens fortsatta framsteg (Gadelius, 1913, s. 122). 

 

Omvårdnad ansågs vara kvinnors rättmätiga egendom och män på sinnessjukhusen 

uppfattades ibland som något man fått stå ut med men som man kunde klara sig utan. En 

köns- och klasskamp uppstod på sinnessjukhusen. Medicinalstyrelsen och överläkare 

diskuterade att byta ut manlig personal mot kvinnlig och den manliga personalen upplevde sig 

utsatta för orättfärdig kritik. Svensk Sjukskötersketidning innehöll vid den här tiden mestadels 

artiklar skrivna av läkare. I anteckningar från mötesdiskussioner kunde dock läsas om 

svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till sinnessjukhusen på grund av den problematiska 

relationen till skötarna, som stred för de ledande posterna. Denna bakgrund får förmodas haft 

påverkan på den psykiatriska vården under lång tid  (Svedberg, 2002, s. 91-97), kanske än 

idag?  

2.3 Sjuksköterskeprofessionen och utbildningen till specialistsjuksköterska 

För att definieras som en profession skall ett yrke; vila på vetenskaplig grund utifrån ett eget 

kunskapsområde, leda till legitimation, följa etiska regler, vara autonomt, värderas högt av 
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samhället och tillhöra en nationell organisation. Omvårdnadens vetenskapliga utveckling och 

sjuksköterskeutbildningen uppfyller dessa kriterier. Sjuksköterskans specialitet och 

ansvarsområde är omvårdnad; omfattande såväl det patientnära arbetet som det vetenskapliga 

kunskapsområdet. Sjuksköterskan har genom sin legitimation ett självständigt yrkesansvar, är 

autonom i sin yrkesutövning och arbetar samtidigt tillsammans med andra professioner och 

yrken för att patienters behov skall tillgodoses (Svensk sjuksköterskeförening, 2009).  

 Det senaste halvseklet har sjuksköterskeutbildningen sett olika ut; specialisering har 

periodvis utgjort en del av grundutbildningen, periodvis varit förlagd efter grundutbildningen. 

Genom högskolereformen 1977 blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning och 

karaktärsämnet omvårdnad fastställdes. Mellan åren 1982 till 1993 var utbildningen tvåårig 

och innefattade då ibland även en specialistutbildning. 1993 anpassades grundutbildningen 

enligt EU- direktiv och blev treårig med allmän inriktning mot hälso- och sjukvård. Mellan 

åren 2000 till 2008 infördes elva inriktningar av specialistsjuksköterskeexamen i 

examensordningen, däribland den med inriktning mot psykiatrisk vård. Flera av dessa hade 

tidigare bedrivits som vidareutbildningar. Specialistsjuksköterska är idag en skyddad 

yrkestitel som regleras av Högskoleförordningen. Dagens utbildning till 

psykiatrisjuksköterska kan sökas av legitimerade sjuksköterskor och omfattar 60 

högskolepoäng (Högskoleverket, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Utifrån 

ovanstående kan således konstateras att utbildningsnivån för yrkesverksamma 

psykiatrisjuksköterskor i Sverige varierar stort. 

 

2.4 Dagens specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård  

Enligt Högskoleförordningen skall studenten för specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot psykiatrisk vård ”visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera 

komplexa vårdbehov, visa förmåga att möta människor i kris och visa sådan kunskap och 

färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom 

psykiatrisk vård och omsorg” (Högskoleförordningen, Svensk författningssamling 1993:100). 

År 2014 utgavs en reviderad kompetensbeskrivning med syftet att tydliggöra 

kompetensområdet. Enligt denna ansvarar psykiatrisjuksköterskan för omvårdnadens kvalitet 

och utveckling, att utformning av vård och omvårdnad sker i samverkan med patienten, 

dennes närstående och andra vårdgivare. Psykiatrisjuksköterskan skall leda och samordna 

omvårdnadsinsatser, värdera och tillämpa ny kunskap från såväl omvårdnad som från 
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medicinsk vetenskap och beteende- och samhällsvetenskap (Psykiatriska Riksföreningen för 

sjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2014, s. 8).  

 Enligt World Health Organization (WHO) ökar antalet människor som diagnostiseras med 

psykisk ohälsa. Psykiatrisjuksköterskor spelar en viktig roll i vården och behandlingen av 

dessa människor (Patterson, Curtis & Reid, 2008; WHO, 2007). Kompetensbeskrivningen till 

trots tycks dock psykiatrisjuksköterskans yrkesidentitet- såväl nationellt som internationellt- 

upplevas som otydlig, vilket leder till svårigheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor 

inom psykiatrin (Crawford, Brown & Majomi, 2008; Hecelinskyj, Cruickshank, Brown & 

Phillips, 2014; Zarea, Nikbakht-Nasrabadi, Abbaszadeh & Mohammadpour, 2012). Det finns 

ett behov av att undersöka hur psykiatrisjuksköterskor själva förstår sin yrkesidentitet för att  

främja en klarare bild av professionen och därmed bidra till fler psykiatrisjuksköterskor i 

yrket (Hecelinskyj et al., 2014). Enligt Wiklund-Gustin (2010) finns en tendens bland andra 

yrkesgrupper att betrakta sjuksköterskan som en ”assisterande eller samordnande funktion, 

snarare än en egen”. Dock betonas att specialistsjuksköterskan har ett professionsansvar att i 

såväl teori som praktik utgå från det egna, vårdvetenskapliga kunskapsområdet (s. 408). 

 

2.5 Psykiatrisk omvårdnad och den professionella identiteten 

Psykiatrisk omvårdnad tar utgångspunkt i att alla människor har möjlighet att växa och 

utvecklas. Därmed har personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionsnedsättningar 

rätt till kvalitativt god och säker personcentrerad vård som stödjer personens oberoende och 

självständighet. Psykiatrisk omvårdnad syftar till att stärka personens känsla av att ha kontroll 

över sitt liv, förmåga att hantera känslor av meningslöshet, utveckla strategier, lära sig hantera 

sin sjukdom och dess konsekvenser, samt formulera rimliga livsmål och uppnå personlig 

utveckling. Omvårdnad inom psykiatrisk vård utgår från ett helhetsperspektiv på 

hälsoprocesser, livsförhållanden och levnadsvillkor som bidrar till hälsa (Psykiatriska 

Riksföreningen för sjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2014, s. 7). Psykiatrisk 

omvårdnad är psykiatrisjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde. Därför är 

yrkesidentiteten sannolikt intimt förknippad med sättet att se på omvårdnad. I en studie om 

yrkesmässig handledning för psykiatrisjuksköterskor visade det sig att yrkesidentiteten 

stärktes då förståelsen för kärnan i psykiatrisk omvårdnad ökade, vilket även gagnade tilliten 

till den egna kompetensen. Därmed kunde sjuksköterskorna hävda sig gentemot andra 

yrkesgrupper och upplevde sig mer respekterade. Efter reflektion av teoretisk kunskap och 
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erfarenheter i handledningen ökade även tryggheten i patientmötet (Arvidsson, 2002). Hur 

patientmötet gestaltar sig är avgörande för den psykiatriska omvårdnadens möjligheter att 

stärka patientens hälsoprocesser (Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson, 2003).  

2.6 Den psykosociala arbetsmiljön 

En persons uppfattning av sin yrkesidentitet hänger som beskrivits ovan, ihop med de 

arbetsuppgifter och den funktion hen förväntas ha och huruvida dessa förväntningar stämmer 

överens med personens egen bild. Även relationer och organisatoriska strukturer på 

arbetsplatsen påverkar denna bild (Arvidsson & Skärsäter, 2006, s. 150; Hecelinskyj et al., 

2014). I en studie av Arvidsson (2000) beskrev psykiatrisjuksköterskor sitt arbete som 

glädjefyllt men även till stor del som problematiskt med tung arbetsbörda och svårigheter att 

skapa struktur vilket väckte många funderingar kring egna reaktioner och handlingar samt 

även känslor av otillräcklighet. Då arbetet för sjuksköterskor inom psykiatrin utgörs av möten 

med patienter som på olika sätt ger uttryck för lidande, väcks känslor av exempelvis rädsla, 

stress och brist på tillit i arbetet. En många gånger komplicerad arbetssituation kan medföra 

att sjuksköterskorna har svårt att tydliggöra sin yrkesroll och sätta gränser även gentemot 

andra yrkesgrupper (Hurley, 2009; Ohlsson & Arvidsson, 2005).  

Vikten av att uppleva sin yrkesroll som tydlig har belysts i ett flertal studier (Gibb, 

Cameron, Hamilton, Murphy & Naji, 2010;  Piko, 2006; Tuvesson & Eklund, 2014). När 

yrkesrollen istället upplevs vara otydlig ökar stressen och risken för utbrändhet, höga inre 

krav och dåligt samvete. Dåligt samvete kan bli resultatet av att hindras agera i linje med sina 

professionella övertygelser. Studier har pekat på hur sjuksköterskor upplever ett glapp mellan 

den bild de har av psykiatrisk omvårdnad och den vårdverklighet de arbetar i (Fourie, 

McDonalds, Connor, & Bartlett, 2005; Tuvesson & Eklund, 2014; Zarea et al., 2012). 

 

2.6.1 Sjuksköterskor som lämnar psykiatrin 

Sjuksköterskor inom psykiatrin som upplever att arbetsförhållandena begränsar deras 

möjlighet att använda sin kompetens och att arbeta autonomt, upplever alltså ofta även sin 

yrkesroll som otydlig. Detta kan resultera i att de lämnar yrket (Zarea et al., 2012). Ytterligare 

utbildning leder inte heller nödvändigtvis till att frågor kring yrkesidentiteten löses, utan kan 

istället addera spänningar och leda till både en önskan om- och möjligheter- att byta 

arbetsområde. Sjuksköterskor som förkovrat sig genom vidareutbildning av olika slag 

upplever frustration om möjlighet sedan saknas att använda dessa nya färdigheter (Crawford 

et al., 2008; Hurley & Lakeman, 2011). För sjuksköterskor som utbildar sig till exempelvis 
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samtalsterapeut sker ofta en omdefinition av yrkesidentiteten, då de i egenskap av 

samtalsterapeut upplever ett större professionellt värde i möten med patienter (Hurley & 

Lakeman, 2011).  

 Enligt Socialstyrelsens rapport över tillgången på specialist- och röntgensjuksköterskor i 

Sverige, ses en stadig minskning av antalet sysselsatta psykiatrisjuksköterskor: Mellan åren 

1995 till 2012 har antalet sysselsatta psykiatrisjuksköterskor minskat från 6930 till 6065 

stycken. Samtidigt har antalet psykiatrisjuksköterskor yrkesverksamma utanför hälso- och 

sjukvården ökat under samma period från från 653 till 970 stycken. Bland antalet icke 

sysselsatta psykiatrisjuksköterskor ses även en ökning från 741 till 2863 stycken 

(Socialstyrelsen 2014, s. 33). 

3 PROBLEMFORMULERING 

I bakgrunden framgår att sjuksköterskor verksamma inom psykiatrin upplever svårigheter 

med att artikulera sin yrkesidentitet. Därmed lämnas professionen sårbar för definitioner 

gjorda av andra yrkesgrupper. Sjuksköterskor tenderar att lämna sitt arbete när de inte 

upplever att deras kompetens tas tillvara. En fördjupad förståelse för denna komplicerade 

problematik skulle på sikt kunna bidra till att fler sjuksköterskor väljer att arbeta inom den 

psykiatriska vården. Detta torde även stärka omvårdnadsperspektivet, bidra till en utveckling 

av den psykiatriska vården och på så sätt komma patienterna till godo.  

4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskor yrkesverksamma inom psykiatrisk vård 

uppfattar sin yrkesidentitet 

5 TEORETISK REFERENSRAM 

I föreliggande arbete kommer Imogene Kings begreppssystem att användas som teoretisk 

referensram (King, 1981). Teorin baserar sig på antagandet att människan är ett öppet system 

vilket ständigt interagerar med sin omgivning. King beskriver tre system; Det personliga, det 

interpersonella och det sociala systemet, vilka hon bygger upp med hjälp av identifierade 

relevanta begrepp. Författaren till föreliggande arbete har valt att utgå ifrån de begrepp som 

King menar är särskilt betydelsefulla för att sjuksköterskan skall fungera i hälso- och 

sjukvårdssystemet; begreppen roll, organisation, auktoritet, makt, status och beslutsfattande 

(s. 12). Begreppet stress har också valts då författaren uppfattar detta som väsentligt.  
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5.1 Begrepp och definitioner utifrån Imogene King  

Roll- definieras som en uppsättning beteenden vilka förväntas av en person med en viss 

position i ett socialt system. Sjuksköterskerollen definieras därmed utifrån de funktioner som 

förväntas av professionella sjuksköterskor såsom viss kunskap och vissa färdigheter utifrån 

professionens värdegrund. Problem kan uppstå om arbetsgivarens förväntningar skiljer sig 

från sjuksköterskans. Olika förväntningar är ett dilemma och leder till rollkonflikter samt 

rollförvirring vilka har en negativ påverkan på den vård patienten får och skapar stress för 

sjuksköterskan. King menar att det är av största vikt hur sjuksköterskan själv förstår och 

framställer sin roll för andra (s. 147).  

 Organisationer- Sjuksköterskan i en organisation har ansvar att verka för såväl 

organisationens- som sjuksköterskeprofessionens mål, vilket kan vara konfliktfyllt. För att de 

olika professionerna i en organisation skall uppnå mål och ge den service som förväntas av 

dem, måste professionernas egna behov också erkännas. Tillfredsställelse hos medarbetare 

inom en organisation är central. I annat fall leder det till hög personalomsättning, låg moral 

och hög sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Detta resulterar i dålig ekonomi och knappa resurser, 

vilket även kan betyda att sjuksköterskors behov inte får gehör i organisationen. King menar 

att sjuksköterskor har en nyckelroll inom hälso-och sjukvården som aktiva deltagare i 

beslutsfattande som påverkar vårdkvaliteten (s. 116-122). 

  Auktoritet – Guidar och styr beteenden inom organisationen , en ömsesidig process där den 

enes auktoritet är beroende av den andres acceptans av densamma. Sjuksköterskor behöver 

förstå auktoritetsvägarna i organisationen samt sin egen auktoritet i egenskap av att vara 

professionell för att fungera effektivt. King menar att endast sjuksköterskor har auktoriteten 

att tala om omvårdnad, dess roller, funktioner och ansvar (s. 122-126).  

 Makt- den process där en eller flera personer påverkar andra personer i en situation. Makt 

är potentiell energi som kan användas för effektiva handlingar inom en organisation. Till 

exempel kan sjuksköterskor som är en stor grupp använda sin makt för att förändra. En 

persons status påverkar hens möjligheter att utöva makt (s. 126-129). 

 Status- positionen för en individ i en grupp, som hen uppfattas av andra i gruppen, eller en 

grupp som den uppfattas i förhållande till andra grupper i en organisation. Med status följer 

privilegier men även plikter och skyldigheter. Status associeras med personer som har makt 

och auktoritet att fatta beslut. King menar att det är viktigt för sjuksköterskor att känna igen 
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status; exempelvis att känna igen de personer som söker status och personer som genom sin 

status kan utöva inflytande (s. 129-130).  

 Beslutsfattande– kan förenklat beskrivas som en dynamisk process där ett problem 

definieras, insamlade fakta analyseras och det bästa alternativet väljs. De parter som förväntas 

implementera beslutet bör delta i beslutsfattandet och formulera planen (s. 130-133). 

 Stress- ett dynamiskt tillstånd där människan interagerar med miljön för att hålla balansen 

för tillväxt, utveckling och prestation. Stress är människans energisvar i förhållande till olika 

stressorer. Stress är negativt och positivt, konstruktivt och destruktivt. Det hjälper människor 

att prestera men är även nedbrytande. Sjuksköterskor förväntas minska stressen för patienter 

och närstående, ändå finns inte mycket stöd för att minska sjuksköterskornas egen stress. När 

människor upplever ökad stress minskar uppfattningsförmågan och även förmågan att fatta 

rationella beslut försämras. För sjuksköterskan kan detta exempelvis påverka omvårdnadens 

kvalitet (s. 98-99, 147-148)  

 

6 METOD 

I föreliggande arbete är syftet att beskriva hur sjuksköterskor yrkesverksamma inom 

psykiatrisk vård uppfattar sin yrkesidentitet, varför kvalitativ design ansågs lämplig för 

studien. Kvalitativa metoder utgår från det konstruktivistiska paradigmet där verkligheten ses 

som mångfacetterad och subjektiv, konstruerad av individer och ständigt under omformande. 

Forskaren interagerar här med studiens informanter och genom denna subjektiva interaktion 

skapas ny kunskap och förståelse. Detta kontrasterar mot det positivistiska paradigmet och de 

kvantitativa metodernas strävanden efter objektivitet, generaliserbarhet och mätbarhet (Polit 

& Beck, 2012, s. 12-13). Kvalitativa metoder är relevanta för att skapa en djupare förståelse 

för just individuella uppfattningar, erfarenheter och upplevelser,  för att förstå sammanhanget 

utifrån personers egen synvinkel (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2014, s. 

85). För analysarbetet användes kvalitativ innehållsanalys, vilken inom vårdvetenskaplig 

forskning är en väletablerad metod bland annat för att uppnå ökad förståelse för olika 

erfarenheter (Elo & Kyngäs, 2008).  

 

6.1 Urval  

För att svara mot studiens syfte valde författaren att intervjua sjuksköterskor yrkesverksamma 

inom psykiatrisk vård. Bakgrunden har visat hur utbildning ibland tycks leda till att 
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sjuksköterskor lämnar psykiatrin, varför författaren tyckte det var intressant att intervjua 

sjuksköterskor som samtidigt genomför sin specialistsjuksköterskeutbildning inom psykiatrisk 

vård. Då psykiatrisjuksköterskors formella utbildning har genomgått stora förändringar 

genom åren, bedömdes det värdefullt att intervjua studenter vilka representerar den senaste 

utbildningen. För att erhålla maximal variation var önskemålet att finna informanter med så 

olika bakgrund som möjligt. Syftet med maximal variation är att fånga och beskriva 

fenomenets variation i olika sammanhang. Därför försöker man hitta information  och 

informanter som belyser variationen av fenomenet och signifikanta gemensamma mönster 

inom det varierade urvalet (Polit & Beck, 2012, s. 517-518; SBU, 2014, s. 93). Då det var 

svårt att få informanter till studien kunde hänsyn inte tas till varken typ av nuvarande 

arbetsplats, ålder, kön eller antal år i yrket. Dock slumpade det sig ändå så att informanterna 

hade väldigt skilda erfarenheter, olika åldrar och antal år i yrket, vilket resulterade i att 

sjuksköterskornas uppfattningar belystes ur varierande perspektiv men även gemensamma 

mönster framträdde.  

 Som ett första steg kontaktades genom ett informationsbrev via e-post (se bilaga 1), 

studierektorn för specialistsjuksköterskeutbildningen vid Ersta Sköndals högskola, med 

förfrågan om tillstånd att genomföra studentintervjuer. När tillstånd erhållits kontaktades 

studenter vid specialistutbildningen med ett informationsbrev och förfrågan om att delta i 

studien (se bilaga 2). I detta brev gavs information om att författaren sökte yrkesverksamma 

studenter i specialistutbildning. Då författaren till föreliggande arbete är student på Ersta 

Sköndal högskola valdes en annan klass än författarens egen. Dock resulterade detta brev 

endast i tre sjuksköterskor som ville delta. Via dessa fick författaren därefter tips om 

ytterligare två potentiella deltagare, genom så kallat snöbollsurval . Denna urvalsmetod 

innebär att man frågar informanter om tips på deltagare som kan tänkas bidra med rik 

information (Polit & Beck, 2012, s. 517). Principerna för snöbollsmetoden praktiserades och 

resulterade i två studenter vid Röda Korsets högskola respektive Linköpings Universitet. Efter 

att tillstånd erhållits från studierektorer/ prefekter vid dessa lärosäten, kontaktades de 

studenter författaren fått tips om med informationsbrev och förfrågan om att delta i studien 

(bilaga 2). Då dessa tackade ja deltog sluttligen fem sjuksköterskor i studien, fyra kvinnor och 

en man i åldrarna 34 till 53 år. Dessa var yrkesverksamma inom PIVA (Psykiatrisk 

Intensivvårdsavdelning), heldygnsvård för patienter med Bipolär sjukdom, akutpsykiatriskt 

mobilt team, allmänpsykiatrisk heldygnsvård för patienter med långa vårdtider samt 

allmänpsykiatrisk avdelning. De hade arbetat som sjuksköterskor inom psykiatrisk vård 

mellan ett till sju år, med både frivilligt- och tvångsvårdade patienter, flera hade erfarenhet 
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från såväl sluten som öppen vård. Några hade tidigare arbetat som sjuksköterskor inom 

somatisk vård eller som skötare inom psykiatrisk vård.  

 

 
6.2 Datainsamling 

 
Intervjuer av olika slag är det vanligaste sättet att samla in kvalitativ data. Enligt Polit & Beck 

(2011) är ostrukturerade intervjuer lämpliga när forskaren inte har en tydlig uppfattning om 

vad det är som hen inte vet. Därför har forskaren inte heller något specifikt frågemönster att 

följa. I föreliggande arbete har ostrukturerade intervjuer genomförts, vilket inneburit att 

deltagarna berättat fritt om sina upplevelser utifrån den första frågan: Kan du berätta hur du 

uppfattar ditt sjuksköterskeyrke inom psykiatrisk vård? Därefter ställdes följdfrågor av typen 

”kan du berätta mer om det?”, ”Vad innebär det för dig?”,”Kan du ge några exempel?”, 

”Hur upplevde du det?”, i syfte att förtydliga och fördjupa berättelserna. Ostrukturerade 

intervjuer har alltså karaktären av en öppen konversation (s. 536). Inledningsvis ställdes några 

bakgrundsfrågor kring ålder och erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård. Dessa uppgifter 

sparades inte i något register utan ställdes för att rama in intervjusituationen och för att få en 

bild om informanternas nuvarande arbetssituation. Intervjuerna genomfördes under november 

2014 på Ersta Sköndal högskola alternativt på informantermas arbetsplatser, beroende av 

informanternas önskemål och alltid i lugn miljö. Intervjuerna pågick mellan 53 och 72 

minuter och spelades in på en smartphone. Under pågående intervjuer nedtecknades stödord 

för att inte missa att följa upp viktig information med följdfrågor, då författaren inte ville 

avbryta informanterna i deras berättande. 

 

6.3 Analys  

Författaren har vid analys av intervjumaterialet använt sig av kvalitativ innehållsanalys utifrån 

Graneheim och Lundman (2004) vilken kortfattat beskrivs här. Inledningsvis transkriberade 

författaren samtliga intervjuer ordagrant. Även suckar, skratt och pauser/ tysta partier 

nedtecknades, dock ej kroppsspråk. Därefter lästes intervjutexterna separat flera gånger för att 

få en känsla för helheten. Elo & Kyngäs (2008). beskriver detta steg som att sjunka in i texten 

som helhet, att få en känsla för ”vad det är som pågår” i texten. 

  Första steget var att markera meningsbärande enheter i varje intervjutext. Dessa beskrivs 

av Graneheim och Lundman (2004) som ”ord , meningar eller stycken vilka innehåller 

aspekter relaterade till varandra genom innehåll och kontext (s. 106)”. Här fokuserade 
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författaren på att noggrant välja de enheter som bedömdes vara relevanta för studiens syfte. 

Därefter kondenserades enheterna så att överflödig text sållades bort och endast kärnan i 

innehållet kvarstod. De kondenserade enheterna tilldelades därefter varsin kod. En kod i detta 

sammanhang beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som en etikett på den 

meningsbärande enheten eller ett tankevektyg, ett sätt att betrakta texten på ett nytt sätt, dock 

alltid i relation till kontexten (s. 107).  

 Nästa steg var att kategorisera materialet, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

själva kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen. Här handlade arbetet om att skapa grupper, 

kategorier, av koder med gemensamt innehåll (SBU, 2014, s. 92). Vid kategorisering av 

materialet fokuserades främst den beskrivande nivån, det uppenbara innehållet i texten. Detta 

var ett tidskrävande arbete där samtliga nedskrivna koder klipptes ut och placerades i olika 

”kategorihögar” fram och tillbaka tills författaren upplevde att samtliga koder befann sig i en 

passande kategori och subkategori. Under detta arbete fördes en diskussion med handledaren. 

Vid kategoriseringen bör ingen data uteslutas på grund av att en passande kategori saknas, 

inte heller skall någon data hamna mellan två kategorier eller passa in i fler än en kategori 

(Graneheim och Lundman, 2004; SBU, 2014, s. 92). Detta sätt att tänka vid kategoriseringen 

har varit vägledande för författaren.  

 Under  ovanstående del av analysprocessen fokuserades alltså textens manifesta innehåll, 

det vill säga det som direkt uttrycks i texten . När sedan kategoriseringen kändes stabil, lästes 

intervjuerna  igenom flera gånger för att återigen påminnas om helheten och reflektera kring 

kategoriseringen i förhållande till densamma, varpå vissa justeringar genomfördes. Därefter 

gjordes en djupare tolkning av innehållet, genom att författaren frågade sig vad texten 

uttryckte på ett djupare plan,  om det fanns något som var återkommande i samtliga 

kategorier. Detta så kallade latenta innehåll kom att bilda resultatets tema vilket kan beskrivas 

som”en tråd av underliggande mening genom kondenserade enheter, koder eller kategorier på 

tolkningsnivå (Graneheim & Lundman , 2004, s. 107)” eller som Morse (2008) målande 

beskriver det ”a meaningful “essence”that runs through the data. Just as a theme in opera 

occurs over and over again, sometimes in the foreground, sometimes in the background, and 

sometime sco-occurring with other tunes (s. 727)”. En tabell över delar av analysen finns i 

slutet av arbetet (bilaga 3). 
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7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Under intervjuarbetet har Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivningar av de fyra etiska 

riktlinjerna informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser, samt forskarens roll beaktats 

och använts som utgångspunkter för reflektion. I det brev som delades ut till sjuksköterskorna 

med förfrågan om att delta i undersökningen informerades de om att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande, enligt riktlinjen informerat 

samtycke. Vid intervjusituationen upprepades informationen och författaren erhöll då muntligt 

samtycke av samtliga informanter. För att uppfylla riktlinjen om konfidentialitet informerades 

sjuksköterskorna, både vid förfrågan om att delta i studien samt vid intervjusituationen, om att 

inga privata data som skulle kunna identifiera dem skulle användas i studien. Samt att allt 

material skulle förvaras inlåst så att enbart författaren skulle ha tillgång till detsamma. 

Intervjuerna spelades in på en smartphone med avstängt Wi-Fi och flygplansläge med tanke 

på konfidentialiteten. Omedelbart efter intervjuerna fördes materialet över till en dator, varpå 

innehållet raderades från telefonen. Utifrån den etiska principen konsekvenser har forskaren 

genom hela intervjuprocessen, och då särskilt i själva intervjusituationerna, varit uppmärksam 

på risken att skada deltagarna. Då intervjusituationen kan innebära att känslig infomation 

kommer upp, gäller det för forskaren att vara lyhörd med hur hen lyssnar och ställer frågor så 

att deltagaren upplever sig respekterad. Författaren bedömde att den potentiella nyttan med 

intervjuerna totalt sett ändå skulle komma att vara större än den potentiella skadan. Att vara 

medveten om forskarens roll uppfattar författaren till föreliggande arbete som centralt. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) är ”moraliskt ansvarsfullt forskningsbeteende mer än abstrakt 

etisk kunskap och kognitiva val; det handlar om forskarens moraliska integritet, hennes 

empati, känslighet för och engagemang i moraliska frågor (s. 111)”. Vid intervjuer är detta 

tydligt genom att all information erhålls genom forskaren. Det handlar även om att som 

forskare försöka uppnå en så hög vetenskaplig nivå på den kunskap som ska publiceras som 

möjligt; att öppet visa hur forskningsprocessen sett ut och redovisa korrekta resultat. 

Kvalitativ forskning är en interaktiv process varför det finns risk att forskaren förlorar sin 

professionella distans och identifierar sig med dem hen intervjuar (Kvale & Brinkmann, 

2014). Detta har i föreliggande arbete särskilt uppmärksammats i och med att författaren 

ibland haft liknande erfarenheter som de sjuksköterskorna som intervjuats. 

8 RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor yrkesverksamma inom psykiatrisk vård 

uppfattar sin yrkesidentitet. Resultatet presenteras i ett övergripande tema samt tre kategorier 
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med tillhörande underkategorier. Tema: En komplex yrkesidentitet. Kategori 1: 

Patientarbetet med underkategorierna  Att vårda unika människor, En gemensam resa, Att 

hantera tvångsåtgärder och hotfulla situationer. Kategori 2: Att vara arbetsledare med 

underkategorierna Trygghet respektive otrygghet i yrkesrollen, Samarbetet med 

skötargruppen och Samarbetet med ledning och läkargruppen. Kategori 3: Den egna  

utvecklingen med underkategorierna Arbetets betydelse och Specialistutbildningens betydelse. 

En komplex yrkesidentitet  

Ovanstående rubrik betecknar alltså temat, den röda tråden, som författaren uppfattar 

genomsyrar studiens resultat. Informanternas berättelser gav uttryck för en komplex- eller 

som synonymordboken anger- en sammansatt och svåröverskådlig- yrkesidentitet (Nordstedts 

svenska synonymordbok, 2009, s 370). Komplexiteten innefattade att möta och förhålla sig 

till patienter med olika slags lidanden och sjukdomsbilder, såväl i akut kris som vid 

långvariga sjukdomstillstånd. Den innefattade att förhålla sig till läkares beslut, hantera 

tvångsåtgärder samt att konfronteras med hotfulla och ibland våldsamma situationer. 

Arbetsledaransvaret beskrevs på många sätt som påfrestande och problematiskt och 

förutsättningar saknades för att utveckla trygghet  i rollen. Många informanter berättade om 

bristande stöd av ledningen på arbetsplatserna. Samarbetet med skötargruppen tycktes präglat 

av en gammal maktkamp och det kunde vara svårt att få gehör som arbetsledare. 

Underbemanning såväl på grund av sjuksköterskebrist som av organisatoriska skäl ledde till 

hög arbetsbelastning och otillräckligt stöd av sjuksköterskekollegor. Arbetsmiljön hade ofta 

en oförutsägbar karaktär; sjuksköterskan måste vara beredd på att ”vad som helst” kunde 

hända och hade då ansvar att styra upp detta. Dels genom att göra bedömningar och 

kommunicera på ett effektivt och genomtänkt sätt med patienten, personalen, läkare och 

närstående samt att förhålla sig korrekt till aktuell lagstiftning, ofta under tidspress. Det 

upplevdes ibland svårt att hinna med viktig dokumentation. Som sjuksköterskor arbetade 

informanterna för patientens bästa men hade samtidigt en mängd andra personer och 

komponenter att förhålla sig till.  

”Det är inte så lätt att vara sjuksköterska överhuvudtaget. Man har ju liksom läkarna på ena 

sidan som säger nånting, och så om man inte är så erfaren... och så har man mentalskötarna 

som har jobbat i hundra år... som säger att ”nämen såhär är det, vi kan den här typen av 

människor”... och så står jag där i mitten och får en massa input från skolan och tänker att 

nämen -(suckar)... Patienten måste ju va liksom... man måste ju utgå från den och dens 

värld... Det här med livsvärld och såntdär som liksom är ett helt nytt begrepp för mig... men 

så är det, det är ju så rätt eller vad jag ska säga... Det är ju så rätt! (skrattar)” 
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”Det är inte bara att dela ut mediciner och se till att patienten mår bättre... det handlar om så 

mycket mer (...)  För att patienten ska ha det bra så måste ju hela personalgruppen ha det bra 

märker jag (...) Alltså man ska vara sammanhållande för så mycket... dels patienten och dens 

anhöriga, dels arbetsgruppen (...) fungerar inte arbetsgruppen då kan det hända läskiga 

grejer på avdelningen” 

 

Ovanstående citat exemplifierar sjuksköterskornas komplexa arbetsmiljö. 

 
8.1 Patientarbetet  
 

Informanternas berättelser rörde sig till stor del kring patientarbetet. Vikten av att utgå från 

den unika patienten för att skapa allians och möjliggöra en god vårdrelation betonades. 

Arbetet beskrevs som en gemensam resa där sjuksköterskan följde med patienten i såväl med- 

som motgångar. Arbetet med psykiatriska patienter kunde även innefatta att konfronteras med 

tvångssituationer, hot och våld.  

 

8.1.1 Att vårda unika människor  
 
I patientarbetet var det värdefullt att använda sin fantasi och kreativitet samt att utgå från varje 

patients egna behov. Att verkligen se patienten, känna in den unika människan och därifrån 

bygga en allians beskrevs som en  grundläggande förutsättning för patientens hälsoprocess. 

Alliansen innebar att ha ett positivt förhållande till varandra och att patienten kände att 

sjuksköterskan brydde sig om. Sjuksköterskans förhållningssätt var avgörande för att vinna 

patientens förtroende och tillit, vilket inte minst gällde paranoida eller psykotiska patienter. 

Ibland kunde det handla om att vara lugn och vänta in patienten, ibland om att vara tydlig och 

ta kommandot. På olika sätt blev alltså komplexiteten synlig i denna underkategori. 

Informanterna berättade om hur just intuitionen guidade dem rätt i mångfacetterade 

situationer.  

”Somatisk vård är ju väldigt konkret, det finns ett rätt och ett fel och inom psykiatrin gör det 

inte det på samma sätt utan man får vara lite uppfinningsrik... (tystnad). Det är krångligt 

faktiskt... på nåt sätt försöka möta patienten där den är...och se vad den uppfattar som sitt 

problem och försöka bortse lite från diagnoserna och mer fokusera på själva upplevelsen” 

 

”Jag försöker tänka på att... inte lägga ord i munnen på patienterna... men även mina frågor 

kan ju vara ställda utifrån mitt eget intresse mera, än utifrån patientens... trots att det ska 

vara till patientens gagn och då... då får jag liksom hindra mig, jag får pausa helt enkelt...och 

tänka ut en annan ingång. Så att det inte blir att patienten går mina ärenden... då kommer jag 

inte åt patienten på samma sätt...” 

 

”Men ibland när livet är skört så måste man kanske gå lite utanför ramarna och det där 

liksom att- ja jag vet att jag gör ”fel” men... jag gör rätt för min sinnesfrid och den här 

personen..” 

. 
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Dessa citat från tre sjuksköterskor exemplifierar den balansgång det kunde vara att förhålla 

sig till patienter i den psykiatriska kontexten. 

 

8.1.2 En gemensam resa  
 
Patientarbetet beskrevs som en gemensam resa där sjuksköterskan var den medföljare som 

lotsade patienten i må bättre-processen. Att dela denna resa med patienten krävde en öppenhet 

och lyhördhet inför patienters- och ibland närståendes upplevelser vilket kunde innebära 

komplexa uppgifter. Patienten sågs som en medmänniska. En informant uttryckte att 

psykiatrin handlade om människans inre, att det är ”oss själva” det handlar om. I denna 

underkategori rymdes en del av det som motiverade och berikade arbetet, som fick det att 

kännas meningsfullt. 

”Och jag får så mycket tillbaka så jag har så roligt varje dag, jag har kul när jag jobbar... för 

det är så roligt när det går bra och när man lyckas. Sen är jag... dom säger att man inte ska ta 

jobbet med sig hem men det gör jag lite, jag kan inte hjälpa det.” 

 

”Man får veta så mycket om människor, man får dela saker med dem” 

 

 

Informanterna beskrev ett starkt engagemang för sina patienter vilket även blev kännbart i 

samverkan med vårdgrannar, som till exempel socialtjänsten, där patienter många gånger for 

illa av systemet och ”hamnade mellan stolarna”. Som sjuksköterskor upplevde de frustration 

när möjlighet saknades att påverka sådana processer likväl som när de inte hade tid för alla 

patienter eller tillräcklig dokumentation. Tysta patienter prioriterades ofta bort till förmån för 

de som var mer utåtagerande. Att möta närstående till patienter var en del av informanternas 

arbete och kunde ibland upplevas svårt. 

”Det kommer in folk och man har inte hunnit prata med dom så mycket. Och då förstår jag, 

när folk säger att jag fick ingen hjälp av vården...  för det är minsann inte alla man hinner 

med” 

 

”Att man inte får förtroende... att det inte är ett bra möte med en anhörig, en anhörig som 

nästan- rent ut kan fördärva vårdarbetet” 

 

Sjuksköterskearbetet innebar även att konfronteras med svårt mänskligt lidande såsom hos 

suicidnära patienter och att också beröras av detta känslomässigt. Arbetet beskrevs då som 

tungt och handlade många gånger om att ha tålamod, vara ett stöd och att försöka få patienter 

att känna hopp. 

”Sen är det väl också ett ganska otacksamt jobb för jag menar- bryter du ett ben och åker till 

ortopeden så gipsar dom det och sen är du lagad. Men du blir inte lagad på samma sätt i 

psykiatrin... och då blir det väl det här viktiga att... göra en insats som  

du ser gör skillnad för den här människans välmående (...) och att det kanske får räcka 

liksom... som belöning. Att man ser ett leende eller nånting i en nattsvart värld” 
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”Det är svårt när jag inte lyckas få någon att vilja leva... när jag inte lyckas övertyga någon 

att livet är nånting att ha... jag försöker med allt, vända och vrida på saker (...) då känns det 

jättejobbigt för att jag... man vill... jag vill hjälpa folk.”  

 

 

Detta att möta människor och dela svårigheter med dem var något som sjuksköterskorna 

ständigt behövde förhålla sig till. 

 

8.1.3 Att hantera tvångsåtgärder och hotfulla situationer  
 
Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård konfronteras med patienter som vårdas under lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt med patienter som ibland kan upplevas hotfulla och vara 

våldsamma. Informanterna hade upplevt både osäkerhet och rädsla och berättade om vikten av 

att förhålla sig till och bemöta patienter på ett medvetet sätt. I risksituationer beskrevs det 

extra angeläget att hålla ihop som arbetslag och informera varandra för att öka säkerheten. 

Således karaktärierades även denna underkategori av komplexitet. 

”Man vet aldrig vad som händer (...) Det är både spännande och roligt men du kan komma 

inför en jobbig situation. Dom flesta är jättesnälla som vi åker hem till absolut. Men vi har 

varit hemma hos psykotiska patienter som har knivarna upplagda på bordet...man får backa 

ut... man vet inte (tystnad)” 

 

”Det hade varit väldigt mycket våldsincidenter på avdelningen... och materiell förstörelse 

också och speciellt av den här patienten. Och jag mådde inte bra under den här tiden så att 

jag, jag liksom... jag typ klappade ihop” 

 

 

Tvångsåtgärder upplevdes vara etiskt laddade och kunde beröra starkt men sågs även som en 

trygghet och emellanåt som nödvändiga. Reflektion inom personalgruppen i samband med till 

exempel tvångsåtgärder ansågs betydelsefullt, även om reflektion inte blev av så ofta som det 

fanns behov av. Att  bearbeta jobbet hemma var vanligt. På gott och ont.  

”Tvångsåtgärder? (...) Det är bra att de finns men det finns gånger då jag har suttit och gråtit 

i läkemedelsrummet för att det har varit så jobbigt liksom (...) en liten späd tjej som... hon 

blev helt tokig, vi var tvugna att lägga henne i bälte och ge injektioner... och du vet den där 

skräcken ”ni våldtar mig” (suckar)... så liten...” 

 

”Det är en förlust varje gång man behöver bälta. Tycker jag i alla fall. Ibland måste man 

göra det i livshotande situationer och... när patienter är väldigt maniska och de här 

drogutlösta psykoserna, man måste får dom att sova och... men annars så... jag tycker man 

skulle göra på ett annat sätt” 

 

Sjuksköterskan hade ansvar för att samla personalen, våga vara rak och informera patienten 

på ett tydligt sätt om exempelvis avskiljning och bältesläggning samt vikten av att fatta beslut 

i hotfulla situationer. Detta  kunde upplevas som en utmaning. 
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”Alla förväntar sig att jag ska ta liksom (...) kommandot i såna situationer, vilket också är lite 

sådär... när man är ny inom psykiatrin och skall liksom... peka med hela handen (...) Men just 

i sådana situationer är man ju inte så van... med våldsamma patienter liksom” 

 

Målet var att skapa allians med patienter på ett sådant sätt att tvångsåtgärder kunnat undvikas.  

”Hon kom långt efteråt, jag mindes inte den här patienten ens, men hon kom ihåg mig (...) 

”Tack för det du sa ...  jag var ju egentligen tvungen att ta den här sprutan men du fick mig att 

känna alltså att jag hade ett val” 

 

Informanterna hade upplevt att tvångsåtgärder användes på felaktiga grunder, som uttryck för 

ett slags maktmissbruk. De berättade om att vara beroende av- och förhålla sig till läkare och 

hur det vilade på sjuksköterskan att föra personalens och patientens talan och försöka påverka 

läkarens beslut.  

”Men ibland har jag inte förstått varför man ger injektioner med tvång till vissa patienter som 

kanske inte är så... våldsamma. Men de är verbalt otrevliga mot läkarna och då...(...)ibland 

känns det som att det bara är en markering av läkarna att- Respekt. Annars. (...)” 

 

”Ibland vågar ju läkarna inte göra så mycket och då står vi där liksom med oro på 

avdelningen och... Då har jag lärt mig att då får man tjata och vara påstridig och lite... arg”  

 

Två slags svårigheter lyftes alltså ; när beslut om tvångsåtgärder fattades i onödan och kanske 

på oetiska grunder samt när läkare ville avvakta med tvångsåtgärder så länge att personal inte 

klarade av situationen på ett tryggt sätt.  

 

8.2 Att vara arbetsledare  

 
Denna kategori handlade om den arbetsledande rollen. Att uppleva trygghet och säkerhet 

ansågs betydande för att klara av det komplexa arbetet med olika påfrestningar som beskrivs i 

denna kategori. Informanterna vittnade samtliga om risken för utbrändhet till följd av stress 

och osäkerhet. Att ha arbetsledaransvaret kunde upplevas tufft, speciellt i början av karriären. 

Som arbetsledare hade sjuksköterskan ansvar för annan personals genomförande av 

omvårdnadsarbetet och var då beroende av att alla följde överenskommelser och rutiner på 

arbetsplatsen. Ibland förekom även helt outbildad, tillfällig personal, vilket skapade ytterligare 

otrygghet. Den arbetsledande sjuksköterskan visste då inte vad hen kunde vänta sig av 

personerna i fråga, framförallt i hotfulla situationer.  

 Handledning bedömdes angeläget för att bli säkrare i sin yrkesroll och som arbetsledare, 

dock var det ingen självklarhet att arbetsplatserna tillhandahöll detta. Någon hade erfarenhet 

av handledning per yrkeskategori, vilket uppfattades som mer givande då sjuksköterskorna 

ofta hade andra frågeställningar och behov än skötarna. Handledningen tenderade i annat fall 

att spegla ”skötarperspektivet”  då dessa var i majoritet. En informant lyfte att sjuksköterskor 
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hade en annan kompetens och en större vana än skötarna att tänka och arbeta efter 

omvårdnadsprocessen,  i termer av orsak, verkan och utvärdering, varför separat handledning 

för sjuksköterskegruppen vore mer fruktbart.  

 

8.2.1 Trygghet respektive otrygghet i yrkesrollen  

För att vara en trygg arbetsledare behövde man också vara trygg i sin roll som sjuksköterska. 

Vikten av en bra inskolning/ introduktion framkom i detta sammanhang.  

”Jag hade tur. Jag hade en gammaldags chef så det var lång inskolning med en rutinerad 

sjuksköterska... och sen... vi var alltid fler syrror än skötare. Man hade alltid stor nytta av- 

och man kunde utbyta frågor och erfarenheter med syrragruppen. Men då kände man sig 

trygg, man fick möjlighet att utvecklas i sin roll. De hjälpte gärna. Och det där smittade av 

sig... när det kom en ny syrra så lärde man henne... så den miljön man själv började i förde 

man med sig till nästa.”  

 

Informanterna beskrev en utsatthet med mycket ansvar och svåra beslut. Kollegor att rådgöra 

med ansågs viktigt för att känna sig tryggare. 

”Du var ensam, det var ganska tufft faktiskt, det fanns ingen... (tystnad)... vissa pass... 

kvällarna ska du stå där själv och fatta beslut och det... Därav tror jag många går därifrån. 

Du har patientansvar, arbetsledaransvar, du har ju allting. Och du har skötare, en del, som 

gör som dom vill, med vak och så vidare. Det blir orimligt.” 

 

”Om man var fler syrror så kanske man lättare kunde hantera den här stressen och det som 

blir för många (...) då hade vi ju kunnat diskutera med varandra... på ett annat sätt. Man får 

ju en annan feedback liksom” 

 

Vikten av att vårda den egna hälsan och förhålla sig till stress påtalades som avgörande för att 

klara sitt arbete. En informant uttryckte att om man inte tar hand om den egna hälsan är man 

ingen bra sjuksköterska och ingen bra medarbetare.  

”Stress kan vara väldigt bra  för arbetet till en viss gräns (...) men ibland är det övermäktigt 

och det är då... det påverkar mitt arbete menligt (...) Och jag vet ju att om jag låter mig... så 

att säga hänföras av den här negativa stressen då... hamnar jag i det där gyttret, men jag kan 

ju förhålla mig också... och se det ur ett annat perspektiv(...) Man har ett val. Alltid.” 

 

”Det är frågan hur länge man orkar inom slutenvården... innan man kanske sen behöver byta 

till öppenvården för att... inte gå in i väggen” 

 

Någon nämnde att arbetsplatsen saknade sjuksköterskemöten med hänvisning till att chefen 

inte hade tid. En annan hade lärt sig att bolla över svårigheter till chefen och ansåg att det var 

dennes ansvar att lösa problem och konflikter på arbetsplatsen.  
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8.2.2 Samarbetet med skötargruppen  

Det fanns mycket att berätta om samarbetet med skötargruppen. En stor del handlade om att 

det kunde vara problematiskt att arbetsleda skötarna. Oftast var skötargruppen i majoritet och 

många hade arbetat länge på samma arbetsplats. Som sjuksköterska, och då särskilt som 

nyutexaminerad eller nyanställd, beskrevs det därför svårt att få skötarnas respekt. Inom 

skötargruppen fanns en stabilitet och vana vid rutinerna, till skillnad från 

sjuksköterskegruppen som ofta förändrades då sjuksköterskor slutade och nya började. Flera 

informanter berättade om skötare som gjorde lite som de själva ville, vilket upplevdes 

stressande och frustrerade för sjuksköterskan som stod med ansvaret.  

”Men det är fortfarande mycket av den här maktkampen kvar mellan skötare och syrror 

liksom... du är ofta väldigt ensam som syrra...du står med en skötargrupp på fem och du är 

ensam mot dom. Det gäller nog att vara lite... ha lite skinn på näsan och våga stå för det man 

tror på liksom... Många av de här nya syrrorna som kommer, de vågar inte ta striden, de blir 

överkörda” 

 

”En del skötare irriterar sig på oss sjuksköterskor och tvärtom... fortfarande... och vi får 

liksom inget utrymme att ventilera det” 

 

”Sen tycker jag, som syrra är du liksom på en annan nivå... och det är en högre utbildning 

mot en skötare... ingen kritik mot skötarna, det finns jättemånga duktiga, men det är en högre 

nivå, ibland så förstår dom inte... dom tar egna beslut tillbaka... du är ju ändå ansvarig alltid. 

(...) Den biten förstår dom aldrig” 

 

 

En av informanterna beskrev sig som väldigt envis i sin arbetsledande roll och hade genom 

åren lärt sig att vara tydlig och klargöra vem som skulle göra vad under arbetspasset, något 

hen lärt sig genom att ”gå på ett antal minor”. Även goda erfarenheter lyftes fram där 

samarbetet flöt smidigt och det var roligt att arbeta tillsammans, ett gott lagarbete med god 

kommunikation och välfungerande rutiner. 

”Som tur är är det ju inte alla pass som är sådana, många pass är det ju så att man jobbar 

med personal som sköter sitt och det är inga problem och alla jobbar för patienterna och för 

deras väl. Men det finns ju några av de här gamla som inte riktigt har den synen ... tyvärr (...) 

Bland sjuksköterskor och bland skötare är det ju dom som gör sitt jobb, mer eller mindre bra 

så att säga” 

 

En annan informant brukade i mån av tid hjälpa till att bädda sängar och liknande för att 

skötarna skulle känna att hen var delaktig i det arbetet. En annan aspekt som framkom var 

vikten av att som sjuksköterska finnas där för skötarna och skapa trygghet på avdelningen vid 

hotfulla och våldsamma situationer. Även för att få deras förtroende och respekt. 

”Om de har en patient som är lite våldsam... de måste ju ha ett stöd i sköterskan att nu ringer 

vi läkaren och tar itu med det här, det ska vara raka rör mot vissa patienter (...) Det är alltför 

många pass där de (skötarna) känner sig otrygga.” 
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8.2.3 Samarbetet med ledningen och läkargruppen  
 

Det fanns önskemål om en närvarande ledning som brydde sig och tog tag i problem och 

konflikter, var tillgängliga och gav återkoppling. De chefssjuksköterskor som deltog i det 

dagliga arbetet istället för att avskärma sig på kontoret uppskattades. Ledningen- och då 

främst chefssjuksköterskan-  beskrevs även ha en central roll i att stötta sjuksköterskorna och 

ge dem mandat att vara arbetsledare. Svårigheter med att ha ansvar men inte mandat att utföra 

sitt arbete beskrevs, vilket även var en anledning till att byta arbetsplats. Svag ledning ansågs 

skapa frustration bland samtlig personal och ibland ha sin grund i konflikträdsla. Det beskrevs 

vara lättare för chefen att stötta skötargruppen just för att de var i majoritet och uppfattningen 

fanns att man körde slut på sjuksköterskorna och anställde nya istället för att utveckla 

arbetsmiljön, för att det var ”billigast så”. Informanterna förmedlade olika slags erfarenheter 

och tankar kring ledningens betydelse.  

”Som chef måste man vara närvarande för man måste supporta sina syrror, för vi har inga 

syrror kvar... de sticker en efter en (...) dålig support av ledningen var en anledning till att jag 

slutade på min förra arbetsplats” 

 

 

”Jag har alltid fått gehör hos min chef... alltså hon gör inte exakt som jag säger (skratt) men 

hon förstår mina önskemål, hon tar mig på allvar... och hon ger mig så fria tyglar som jag 

kan få i min situation” 

 

 

Ibland fattades beslut på ledningsnivå utan förankring hos personalen. 

”Det jag saknar skulle väl vara lite mer konscensus ibland. När beslut fattas över ens huvud 

och man står där och undrar; hur hände det här med den här patienten?  (...) Om man inte får 

något sammanhang blir det ju ganska... motigt (...) Vissa gånger känns det som att man 

jobbar med nånting väldigt hårt och sen så försöker man... man måste gå via ledningen och 

då....  får man inte den responsen man behöver” 

 

 

Olika aspekter av samarbetet med läkargruppen framkom också. Exempelvis frågan om 

huruvida sjuksköterskan får lov att ifrågasätta läkares beslut, upplevelser av att bli inbjudna 

repektive utestängda i samband med läkarsamtal eller annat patientarbete.  

”Det finns en annan stramhet i vissa läkarsamtal som... där läkaren står oemotsagd så att 

säga (...) Och det är ju väldigt intressanta aspekter  (...) vad man kan känna... utan att det är 

utsagt... att här har man inte tillträde” 

 

”Vi får ganska mycket gehör för hur vi resonerar... han (läkaren) ger syrrorna väldigt mycket 

mer ansvar...och frihet och... så växer vi lite mer och mer i det... han vill att vi mer och mer 

ska så att säga komma med egna beslut då. Hur vi tänker oss vården,  

vårdtiden för patienten. Han har nog släppt ganska mycket på den här auktoritära... 

läkarassistentsyrra-rollen” 
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En informant uttryckte att ledning och läkare borde lyssna mer på sjuksköterskans kännedom 

då sjuksköterskan hade betydligt tätare kontakt med patienterna än vad läkarna hade.  

 

8.3 Den egna utvecklingen  
 

Denna kategori handlade om informanternas egen utveckling såväl i arbetet som genom sina 

specialiststudier. Utveckling inom dessa bägge områden beskrevs vara central och 

motiverande.  

 
8.3.1 Arbetets betydelse  
 
Den psykiatriska vården beskrevs som en spännande miljö och arbetet som lärorikt och 

stimulerade med många konkreta möjligheter. Informanterna förmedlade hur  arbetet på en 

existentiell nivå innebar en meningsfull tillvaro. 

”Alltså hälsa är ju bland annat att man har en meningsfull tillvaro och det kan ju se ut på 

många olika sätt (...) men ett meningsfullt arbete har ju enorm betydelse” 

   

Arbetet motiverade informanterna att utvecklas både som människa och i sitt yrke, en slags 

personlig tillväxt. En informant beskrev det som att sjuksköterskan utvecklas parallellt med 

patienten. 

”Jag har väl lärt mig väldigt mycket i patientsamtal... om andras liv, om mig själv... och det 

är väldigt häftigt tycker jag... jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv- tack och lov- lärt 

mig mer och mer om mina begränsningar, vilket gör att jag hela tiden kan... lättare möta en 

patient... ja det har väl med självkännedomen förstås att göra...” 

 

”Det är här jag har lärt mig. Och det tyckte jag från första stund som jag började jobba i 

psykiatrin, att det här var en... en läroanstalt faktiskt. En bra sådan också. För att jag har ju 

med olika professioner att göra. Beroende på hur mycket eller lite intresserad jag är... så kan 

jag ta del av väldigt mycket- och då pratar jag inte om interna utbildningar... jag menar bara 

en dag på arbetsplatsen kan ju innebära väldigt mycket nya erfarenheter. Och det är nog det 

som bär också, eller det som gör att intresset inte svalnar riktigt.”  

 

Att arbeta inom pykiatrisk vård beskrevs som mer tilltalande än arbete inom somatisk vård, 

bland annat för att det fanns utrymme att sitta ner och prata med patienterna. Att kunna ha 

djupare samtal med patienterna, till exempel om andlighet, sågs som en hälsoresurs både för 

patienten som för sjuksköterskan själv.  

 

”Nu får jag jobba med det som jag tycker är spännande (skratt). Liksom det här... människans 

inre och ofta andliga också, märker jag, dimensionen (...) jag är ju sån som funderar mycket 

över livet och sådär” 
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8.3.2 Specialistutbildningens betydelse  
 

Även specialistutbildningen var en del av den personliga- såväl som yrkesmässiga 

utvecklingen. Informanterna berättade om nya och fördjupade kunskaper, om reflektion, ny 

förståelse, ökad vetenskaplig medvetenhet och inspiration till att förändra på arbetsplatserna. 

Specialistutbildningen upplevdes samtidigt som tuff av då tid saknades för studierna. Samtliga 

uttryckte osäkerhet inför huruvida de skulle klara av att slutföra utbildningen av detta skäl.  

”Det är väl det här med att man hämtar nåt nytt (i skolan) och sen så kommer man tillbaka 

till arbetet och då är man lite förändrad hela tiden, det blir ju som en ganska bra, god spiral. 

Det kan inte bli bättre tycker jag. Men däremot kan det bli ganska tufft med själva... 

pluggandet” 

 

”Jag ville gå utbildningen också för att jag känner att jag inte har så mycket kött på benen 

när det gäller psykiatrin (...) inom psykiatrin är det ju hela- ja det är ju att jobba med hela... 

den här livsvärlden, patientens livsvärld” 

 

”Jag kan börja liksom... omedvetet börja bearbeta vissa saker, börja tänka på vissa saker. 

Jag tyckte... etik och livsåskådningen som den presenterades nu ... träffade den lite djupare. 

Det tyckte jag var bra. Jag tror att jag hade en annan slags mottaglighet” 

 

 

Det fanns förhoppningar om att utbildningen skulle leda till olika slags konkreta förändringar, 

som till exempel andra arbetsuppgifter, möjlighet att byta arbete, att få använda sina nya 

kunskaper till att förbättra vården. En informant nämnde att hen eventuellt ville utbilda sig till 

psykoterapeut för att få fler redskap att samtala med patienter. Ingen uttryckte dock planer på 

att lämna det psykiatriska arbetsfältet trots den komplexitet som präglade arbetet. 

 

9 DISKUSSION 

9.1 Metoddiskussion  

I en kvalitativ studie kan begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och  

konfirmerbarhet  användas för att beskriva olika aspekter av en studies tillförlitlighet 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012).  

9.1.1 Trovärdighet  
 
Trovärdigheten handlar om huruvida de forskningsmetoder som används är i 

överensstämmelse med det som undersöks samt att dessa redovisas (Polit & Beck, 2012, s. 

585). Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor yrkesverksamma inom 

psykiatrisk vård upplever sin yrkesidentitet. Utifrån detta valdes kvalitativ design som lämpar 

sig för sådana frågeställningar (Backman, 2008, s. 47). För analysen valdes kvalitativ 
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innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman (2004). Informanter med varierande 

perspektiv bidrar med en rikare variation vilket också bidrar till ökad trovärdighet (Graneheim 

& Lundman, 2004). Då det var svårt att få informanter att ställa upp fanns dock inte möjlighet 

att exkludera någon som uppfyllde grundkriterierna yrkesverksam inom psykiatrisk vård samt 

specialiststudent. Dock slumpade det sig så att sjuksköterskor med olika erfarenheter ändå 

medverkade. I studien deltog en man och fyra kvinnor, vilket kan anses representativt för ett 

yrke där män är underrepresenterade. Åldern samt antal år i yrket varierade. Förutom 

yrkesverksamhet inom psykiatrisk vård var ett inklusionskriterium  pågående studier till 

psykiatrisjuksköterska. Tanken med detta var dels att få representanter för den senaste 

utbildningen men även att sjuksköterskor under specialistutbildning befinner sig i en starkt 

reflekterande fas och därmed torde ha mycket att berätta, vilket även kan innebära att ett 

mindre antal informanter är tillräckligt (SBU, 2014, s. 96). 

 Initialt fanns planer på att göra semistrukturerade intervjuer. Framförallt på grund av oro 

att inte få tillräckliga svar i ostrukturerade intervjuer. Efter att ha rådgjort med handledaren 

fattades ändå beslutet prova ostrukturerade intervjuer. Detta visade sig vara ett klokt beslut, 

redan under första intervjun visade sig denna teknik vara en dörröppnare till informantens 

erfarenheter. Efter fem intervjuer som var både rika och fylliga, beslutades i samråd med 

handledaren att avvakta med ytterligare intervjuer, för att eventuellt fylla på med fler vid 

behov. Dock bedömdes detta inte nödvändigt då mängden data var tillräckligt omfattande. 

Inom kvalitativ forskningsmetodik finns inga regler för hur stort antalet informanter ska vara, 

utan generellt bestämmer informationsbehovet urvalets storlek. Så kallad datamättnad brukar 

vara vägledande, det vill säga när forskaren upplever att ytterligare datainsamling inte ger mer 

kunskap (SBU, 2014, s. 96). När studiens fem intervjuer var genomförda och transkriberade 

uppfattade författaren att en sådan mättnad uppnåtts, vilket även bekräftades av handledaren 

för studien. För att öka trovärdigheten har en noggran bekrivning av analysarbetet gjorts under  

arbetets metoddel. Exempel ur analysprocessen finns som bilaga i slutet av arbetet. 

 

9.1.2 Konfirmerbarhet  
 
Konfirmerbarhet handlar om att resultatet verkligen representerar informanternas röster och 

inte är förvrängt av forskarens eget perspektiv (Polit & Beck, 2012, s. 585). I studiens 

inledning deklareras öppet författarens eget perpektiv och förförståelse. Författaren har även 

kontinuerligt reflekterat över den egna förförståelsen för att separera denna från 

informanternas berättelser. Detta refelekterande har skett genom att som Dahlberg, Dahlberg 

och Nyström (2008) förordar, ställa frågor som har öppnat upp och ”avslöjat” förförståelse 
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och fördomar som funnits (s. 142). Under analysprocessen har även diskussioner förts med  

handledaren, vilket även det torde stärka konfirmerbarheten. Glädjande nog har resultatet 

många gånger förvånat. I samband med intervjusituationen vinnlade sig författaren om att 

förhålla sig så neutral som möjligt i fråga om tonfall, gester och inledande ”prat”.  

 

9.1.3 Pålitlighet  
  

Pålitligheten handlar om datas stabilitet övet tid och oavsett omständigheter (Polit & Beck, 

2012, s. 585). Intervjusituationen är en svårfångad interaktion mellan två unika individer 

vilket naturligtvis inverkar på datainnehållet. Graneheim & Lundman (2004) berör detta och 

menar att det finns en risk för inkonsekvens vid datainsamlingen då den pågår över tid och är 

en process under utveckling där forskaren ständigt får nya insikter, vilket troligen påverkar 

även om samma frågor ställs till olika informanter.  Författaren har vid intervjuerna försökt 

skapa liknande förutsättningar med lugna lokaler, inlett med samma information, 

bakgrundsfrågor, öppningsfråga samt liknande följdfrågor. Dock är den subjektiva och 

därmed dynamiska dimensionen, enligt författarens synsätt, framförallt en styrka men även en 

svaghet hos kvalitativa metoder. Denna är inte möjlig att lämna garantier kring eller heller 

redovisa till fullo. 

 

9.1.4 Överförbarhet  
 
En studies överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan appliceras på andra kontexter 

(Polit & Beck, 2012, s. 585; Graneheim & Lundman, 2004). En väl beskriven analysprocess, 

tankar kring urval, motiveringar och datainsamling ökar studiens överförbarhet. Ett väl 

beskrivet resultat med invävda passande citat ur intervjuerna stärker även det överförbarheten. 

Författaren anser att dessa kriterier är uppfyllda. Dock är det till syvende och sist upp till 

läsaren att bedöma överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

9.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat visar att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård upplever sin yrkesidentitet 

som komplex. Den komplexitet de beskriver utgör samtidigt- enligt min uppfattning- en del 

av förklaringen till varför yrkesidentiteten upplevs som diffus och otydlig.  I följande 

diskussion kommer Imogene Kings begrepp att användas som stomme men även annan 

litteratur som kan problematisera och fördjupa förståelsen av resultatet kommer att inlemmas, 

framförallt utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Detta med utgångspunkt i 
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sjuksköterskeyrkets tidiga särartsfärgade diskurs där yrket betraktades som ett kvinnligt 

hantverk, ett sätt att för ogifta kvinnor att som substitut för man och barn, få utlopp för sitt 

vårdande kall (Sundin, 2003, s. 74-75). Jag kommer i resultatdiskussionen att utgå ifrån att 

sjuksköterskeyrket och vårdvetenskapen är kvinnligt genuskodade områden och därför 

påverkade av den hierarki som finns i samhället där kvinnor  är underordnade män. Även 

hälso- och sjukvården betraktas utifrån detta som en hierarkisk organisation som till stora 

delar bygger på en gammal genusstruktur med män i toppen och kvinnor i ett mellanskikt och 

bottenskikt (Öhman, 2009, s. 37). 

 Då genus är en starkt strukturerande kategori, är det värdefullt att  medvetandegöra 

tänkandet omkring genus inom vårdvetenskapen. Detta kan synliggöra hur genus skapas och 

eventuellt återskapas i vårdstrukturer och arbetsrutiner som antingen missgynnar eller gynnar 

något av könen- eller i ett vidare perspektiv- någon av yrkesgrupperna inom den psykiatriska 

vården (Öhman, 2009, s. 30; Robertson, 2013 s. 291). Min tanke är således att genus påverkar 

samtliga aktörer inom hälso- och sjukvården och att en ökad insikt om detta skulle kunna vara 

gynnsamt för sjuksköterskans upplevelse av yrkesidentiteten. Jag vill tillägga att jag inte här 

kommer att diskutera skillnader mellan kvinnliga och manliga sjuksköterskor. 

9.2.1 Resultat i relation till teoretisk referensram samt annan litteratur 

9.2.1.1 Roll  

Informanterna i studien berättade om vad de ansåg betydelsefullt för att stärkas i sin yrkesroll. 

Själva introduktionen i yrket som nyutexaminerad sjuksköterska och som sjuksköterska på en 

ny arbetsplats tycktes vara grundläggande för detta. Bristfällig introduktion, ensamarbete samt 

brist på sjuksköterskekollegor att rådgöra med ansågs istället skapa osäkerhet i rollen. 

Handledning uppdelad för olika yrkeskategorier nämndes som ett sätt att få arbeta med det 

sjuksköterskespecifika perspektivet. Resultatet visar att det saknades forum för att arbeta med 

och stärka yrkesidentiteten i sjuksköterskegrupperna. Killén (2008) menar att då 

sjuksköterskans samarbete med andra yrkeskategorier stundtals blir spänningsfyllt, är det en 

styrka att vara tryggt förankrad i den egna yrkesidentiteten och kunna identifiera sig med 

professionens förhållningssätt och etik .Vidare att upplevelsen av yrkesidentitet i det dagliga 

arbetet skapar en ram för ens professionella sätt att vara, vilket skyddar patienten och innebär 

disciplin och gränser för sjuksköterskan (s. 51).  

 Enligt King (1981) är det av största vikt hur sjuksköterskan själv framställer sin roll för 

andra. Hur är det då möjligt att framställa en yrkesroll eller en yrkesidentitet som upplevs 
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oklar? King menar att det finns ett antal förväntningar på vad en sjuksköterska skall kunna 

och vara (1981, s. 147), något även sjuksköterskorna i studiens resultat ger uttryck för. 

Thunborgs (1999) avhandling styrker detta och visar att sjuksköterskans föreställningar om 

sitt arbete i hög grad utgår ifrån att de har en mellanposition i vården. En mellanposition som 

karaktäriseras huvudsakligen av tre aspekter; samordningsansvar, mångfacetterade uppgifter 

och funktioner samt många och motstridiga förväntningar och krav, ett förväntansstyrt arbete 

(s. 232-233). Detta är, tänker jag, aspekter som kan försvåra för sjuksköterskan att behålla 

förankringen i sitt eget unika perspektiv.  

 Studier har visat att kvinnor i vårdande yrken själva antar en underordningens diskurs och 

underskattar både sin egen och omvårdnadshandlingarnas betydelse för patientens 

sjukdomsförlopp. Forskning har även visat hur sjuksköterskor osynliggör sig inför patienter 

och anhöriga (Jorfeldt, 2010, s. 37). Jorfeldt menar att denna svaga självbild har en stark 

strukturell och kulturell grund. Såväl nationellt som internationellt har forskare studerat vad 

kvinnors strukturella underordning och omvårdnadsarbetets kvinnodominans har inneburit för 

sjukvården. Den medicinska vetenskapen har ur historiskt perspektiv varit maskulint präglad, 

vilket lett till hög status, hög lön och goda påverkansmöjligheter i yrkesutövningen. I 

lagstiftning, föreskrifter och sjukvårdsorganisationer har framförallt den medicinska 

behandlingen varit synlig. Därför har vården varit- och är fortfarande- organiserad kring 

medicinska specialiteter med akutsjukvården som modell. Därmed  genomsyras vården av en 

teknokratisk ideologi och det medicinska paradigmets ledande ställning blir tydlig. I relation 

till detta blir kvinnors (sjuksköterskors, förf anm) omvårdnadsarbete underordnat och ofta 

osynligt (Jorfeldt, 2010, s. 36-37). Vilket jag uppfattar kan bidra till att även yrkesidentiteten 

upplevs som osynlig och otydlig  

 

9.2.1.2 Organisationer 

King menar att professionernas egna behov måste erkännas om de i en organisation skall 

kunna ge den service och uppnå de mål som organisationen formulerat. Informanterna i 

studien berättade om bristen på stöd att arbetsleda, vilket skulle kunna tolkas som ett uttryck 

för att arbetsgivare har en annan- eller i alla fall inte någon tydlig- uppfattning om vad 

sjuksköterskans unika kompetens och uppgift är. Enligt King kan sådana skilda förväntningar 

leda till rollkonflikt och rollförvirring och torde således ha inverkan på yrkesidentiteten. För 

att anknyta till föregående begrepp roll, kan återigen konstateras att för att sjuksköterskans 

professionella behov skall hörsammas, är just framställandet av rollen och synliggörandet av 

omvårdnadskompetensen centrala. 
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 King (1981) menar att tillfredsställelse hos medarbetare inom en organisation är central. I 

annat fall leder det till bland annat hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro vilket 

urholkar organisationers ekonomi. Därmed minskar även sjuksköterskors resurser för att ge 

god vård till patienterna. Informanterna hade erfarenheter av stress och frustration till följd av 

hög arbetsbelastning och bristande stöd av ledningen, vilket ibland resulterade i att 

sjuksköterskor lämnade sina arbeten. En krass personalpolitik där man enligt en informant  

”körde slut på sjuksköterskor” och anställde nya, istället för att förbättra arbetsmiljön, blev 

synlig. Enligt Jorfeldt (2010) finns en tendens bland makthavare att uppfatta sjuksköterskors 

kamp för förbättringar som personliga intressen snarare än som strävanden för bättre 

omvårdnadskvalitet. Sjuksköterskor förväntas vara vårdinriktade, anspråkslösa och 

arbetssamma. Det finns vårdforskare som menar att bristen på omvårdare just är en 

konsekvens av denna typ av kvinnoförtryck. Jorfeldt (2010) tolkar detta som ett uttryck för 

sjukvårdens anammande av en diskurs som anger kvinnor som en särart; biologiskt 

disponerade utöva omvårdnad (s. 37). Statens offentliga utredningar (SOU) har 

uppmärksammat svårigheten att rekrytera sjuksköterskor till psykiatrisk specialistutbildning 

och anger följande orsaker: Att specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter inte skiljer sig från 

den icke-specialiserade sjuksköterskans, att specialistkompetensen inte leder till någon stor 

förändring av lönenivå samt att arbetsgivarna inte specifikt efterfrågar specialistutbildade 

sjuksköterskor (SOU, 2006:100.23). Kanske tyder dessa rekryteringssvårigheter på att det 

forna sjuksköterskekallet har börjat blandas upp med krav på sådant män sedan länge åtnjutit; 

högre lön, högre status och möjlighet att påverka sitt yrkesliv, men att detta ännu inte 

hörsammats på organisatorisk nivå?  

9.2.1.3 Auktoritet 

Sjuksköterskans kunskapsområde är omvårdnad och därmed har, enligt King, enbart 

sjuksköterskan auktoriteten att tala om omvårdnad. Begreppet auktoritet är synonymt med 

exempelvis expertis och anseende (Bonniers synonymordbok, 1995, s. 28). Dock är auktoritet 

situationsberoende på så sätt att den enes auktoritet är beroende av den andres acceptans av 

densamma. Detta torde i praktiken betyda att sjuksköterskan ibland upplever sig som en 

auktoritet och ibland inte, beroende av det mottagande omgivningen ger. Öhman (2004) 

menar att kunskap om sjuksköterskeutbildningens professionaliserings- och 

akademiseringsprocess inte verkar ha spridit sig ut i hälso- och sjukvårdens 

arbetsorganisation. Därför kan det uppstå problem mellan de olika vårdprofessionerna när de 

möts. Vilken kunskap skall ha företräde och vem har makten att definiera och bestämma vad 



28 (41) 
  

som skall prioriteras i det vardagliga arbetet? Med andra ord: vilka arbetsuppgifter är 

tillräckligt mycket värda för att ta upp tid och plats i arbetsrutinerna? (s. 140-141). 

  Informanterna berättade om sitt samarbete med skötar- och läkargruppen. I dessa 

berättelser syns exempel på både godkännande och förnekande av sjuksköterskan som 

auktoritet. Informanterna hade upplevt hur skötare gjorde som de själva ville, hur läkare 

ibland bjöd in sjuksköterskan och omvårdnadskompetensen respektive stängde ute 

sjuksköterskan på ett subtilt sätt i exempelvis patientsamtal. King menar att sjuksköterskan 

behöver förstå auktoritetsvägarna i organisationen och sin egen auktoritet som professionell. 

Kanske är det så att historiska maktkamper där sjuksköterskans inflytande motarbetades inom 

den psykiatriska vården, fortfarande försvårar för sjuksköterskan att se sig som auktoritet och 

därmed ta plats som en sådan? Om det är så har King en poäng i att sjuksköterskan inte får 

vara naiv och omedveten om dessa auktoritetsmönster.  

 Lindgren (1992) har visat att sjuksköterskor har svårt att lämna den ”tjänande” rollen och  

därmed riskerar att ses som medicinska assistenter. I detta sammanhang kan det vara värt att 

nämna härskartekniken osynliggörande som, enligt Ås (1982), innefattar, att en kvinna som 

deltar i någon form av social interaktion  behandlas som att hon inte var närvarande. Kvinnan 

(=sjuksköterskan, förf.anm) har lärt sig att kvinnokulturen (=omvårdnadskompetensen, 

förf.anm) är osynlig och hon (=hen, förf.anm) uppmärksammar därför inte tekniken. 

Härskartekniken är effektiv då den som inte blir sedd, hörd eller bemött med intresse upplever 

sig själv som osäker, obetydlig och värdelös. Osynliggörandet kan vara svårt att exemplifiera, 

beroende på att det ofta sker med hjälp av det nonverbala språket (1982). Överfört på 

sjukvården skulle det kunna ses som att det medicinska paradigmet är en så stark diskurs och 

upplevs som så självklart att sjuksköterskan inte reflekterar över det. Wiklund- Gustin (2010) 

hävdar att om psykiatrisjuksköterskans kompetens och kunskap skall synliggöras krävs att 

sjuksköterskan själv ser värdet av sin kunskap samt ser på sig själv och sin egen profession 

och roll som autonom gentemot andra yrkesgrupper (2010, s. 408). 

9.2.1.4 Makt  

Informanterna i studien hade många ideer om hur vården och organisationen kunde förändras 

till det bättre. Inte minst hade specialistutbildningen och därmed ökad vetenskaplig 

medvetenhet utvecklat informanterna och deras vilja att förbättra vården. Förändring kräver 

dock makt. King definierar makt som potentiell energi vilken kan användas för effektiva 

handlingar inom en organisation. Sjuksköterskor som är en stor yrkesgrupp torde vara en 
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betydande maktfaktor inom hälso- och sjukvården, men är det så? Informanterna målade 

stundvis istället upp en bild av vanmakt när de berättade om ensamarbete, bristande stöd och 

osäkerhet. Underbemanning hade sina orsaker i både en faktisk sjuksköterskebrist men även i 

att organisationer valt att anställa för få sjuksköterskor. Samtliga informanter tycktes ha en väl 

utvecklad medvetenheten kring etik, personcentrerad vård och patientens perspektiv. Men hur 

är det generellt med sjuksköterskors medvetenhet om vad som hindrar denna kompetens att få 

full genomslagskraft inom organisationer? 

 Då centrala begrepp inom vårdvetenskapen är omhändertagande, lyssnande och bemötande 

finns en stark önskan om konsensus och harmoni, vilket tenderar att osynliggöra 

maktförhållanden och konflikter (Öhman, 2009, s. 31).Öhman (2009) menar att det verkar 

som att man inom vårdvetenskapen bortser från genus trots att den hierarkiska organiseringen 

har betydelse på flera sätt; Den avgör tydligt vilka arbets- och ansvarsområden som olika 

yrkesutövare har. En arbetsdelning är nödvändig mellan de olika yrkena, relaterat till 

utbildning, kompetens och kunskaper och inom vissa områden måste läkaren tydligt ta det 

medicinska ansvaret. Problemet är att andra yrkesgrupper skulle kunna utföra en del av 

läkarnas arbetsuppgifter om hierarkierna demonterades en aning. Som det är nu utnyttjas inte 

andra professioners kunskaper och färdigheter till fullo. I och med akademiseringen av de 

medellånga vårdutbildningarna (t.ex sjuksköterska) skulle en del av de gamla hierarkierna 

kunna plattas ut. Dessa maktordningar inom svensk hälso- och sjukvård har inte enbart med 

genus att göra, men är enligt Öhman en väsentlig aspekt vid analysen av dem (2009, s. 38-39). 

Rehn (2013) konstaterar att ”vad som kan anses ingå i sjuksköterskans kompetensområde är 

under ständig förändring och har en stark relation till det omgivande samhället, professionella 

intressen och sjukvårdens utveckling” (s. 78-79).  

9.2.1.5 Status 

Möjligheten för en individ eller grupp att utöva makt påverkas av den status gruppen eller 

individen har i till exempel en organisation. Status är synonymt med rang eller socialt 

anseende. King definierar status som positionen för en grupp som den uppfattas i förhållande 

till andra grupper i en organisation. King menar att status associeras med personer som har 

makt och auktoritet att fatta beslut. Informanterna i studien gav uttryck för både situationer 

där de upplevde sig ha status och där de inte gjorde det. I förhållande till läkargruppen, som 

får sägas ha en högre status än sjuksköterskegruppen, var informanterna tydligt beroende av 

läkarens beslut, vilket ju även är reglerat i lagen. Det blev synligt till exempel i samband med 
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tvångsåtgärder där sjuksköterskan ibland tvingades utföra handlingar som de upplevde oetiska 

eller onödiga. Det var även tydligt då informanterna fick invänta läkarbeslut för att till 

exempel medicinera utåtagerande patienter. Frågan huruvida sjuksköterskan ”får” ifrågasätta 

läkarens beslut lyftes i dessa sammanhang. Förhållandet till skötargruppen visade sig vara mer 

komplicerat; sjuksköterskor, som får sägas har en högre formell status än skötare, förväntades 

ibland ”peka med hela handen”, fatta komplexa beslut och leda arbetet i prekära situationer. 

Likväl hade informanterna många erfarenheter av att deras auktoritet i form av 

omvårdnadsexperter inte automatiskt ledde till status och där skötare fattade egna beslut 

tillbaka. Denna ambivalens kan möjligen förklaras med den psykiatriska vårdens historia, där 

(mestadels manliga) skötare upplevde sig ifrågasatta, bevakade sina positioner och stred om 

de högsta posterna, det vill säga statusen (Svedberg, 2002, s. 91-97). Status innebär, enligt 

King privilegier men även plikter och skyldigheter. I informanternas upplevelse av status 

verkade vågskålen med plikt och skyldigheter väga tyngre än vågskålen med privilegier, 

åtminstone ur ett organisatoriskt perspektiv. 

 

9.2.1.6 Beslutsfattande 

King menar att de parter som förväntas implementera beslut även bör delta i den 

beslutsfattande processen. Vidare att sjuksköterskor har en nyckelroll i sådant beslutsfattande 

som påverkar vårdens kvalitet. Informanterna berättade om frustration och känslor av 

motighet när beslut fattades över deras huvuden. De arbetade engagerat för sina patienters 

bästa, vilket innebar att de hade ett helhetsperspektiv i omvårdnaden. Dock satte andra 

aktörers beslut ibland käppar i hjulet för möjligheten att bedriva vård utifrån denna 

helhetssyn. I samverkan med vårdgrannar hamnade patienter mellan stolarna och på 

arbetsplatsen fattades ibland beslut på ledningsnivå utan att sjuksköterskorna fick möjlighet 

att påverka processen. Även goda exempel fanns på chefssjuksköterskor och överläkare som 

lyssnade och gav sjuksköterskor frihet att påverka vården i större utsträckning. Att bli 

medbjuden  i styrande och påverkande processer upplevdes mycket positivt och ledde till 

utveckling i yrkesrollen.   

 I rapporten Psykiatrisjuksköterskan och den psykiatriska vården nu och i framtiden 

(Vårdförbundet och Psykiatriska Riksföreningen, 2008) citeras Världshälsoorganisationens 

(WHO) världsomfattande enkätstudie: 

Nurses play a key role in the care of people with mental disorders; this role needs to be 

recognized and incorporated into the overall plans for mental health in all countries. 
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Nurses, with appropriate training, can perform a much wider variety of functions within 

mental health services than they are currently allotted. Nurses need to be able to provide 

mental health care in the community, as community services should be the most easily 

accessible form of care. The role of nurses ought to be expanded to incorporate 

assessment, clinical care and follow-up using psychosocial and pharmacological 

interventions. Nurses should be fully involved in the development of policy, plans and 

legislation and service programmes (WHO, 2007, citerad i Vårdförbundet och Psykiatriska 

Riksförbundet, 2008, s. 77). 

 

I denna rapport konstateras dock att Sverige är ett av få länder i västvärlden där 

sjuksköterskor inte har en specifik uppgift i de nationella programmen för psykiatrisk hälso- 

och sjukvård. 

 

9.2.1.7 Stress 

Det sista begreppet som valts från den teoretiska referensramen är stress. Stress definieras av 

King som människans energisvar i förhållande till olika stressorer. Resultatet visar hur 

sjuksköterskor upplever stress av olika slag. Jag uppfattade stress som en självklar del av 

informanternas arbetsliv då samtliga reflekterade över stressen i arbetet samt strategier för att 

hantera densamma. King beskriver stress som ett dynamiskt tillstånd där människan 

interagerar med miljön för att hålla balansen för tillväxt, utveckling och prestation. Hon 

beskriver stress som både positivt och negativt, prestationshöjande och nedbrytande. 

Informanterna i studien gav uttryck för just detta i sina berättelser; stress sågs som något 

positivt men även att det vid en viss gräns istället var ogynnsamt för dem själva och arbetet. 

Vikten av att själv vara i balans för att klara av sitt arbete betonades, de hade antingen upplevt 

eller iakttagit utbrändhet och sjukskrivningar hos kollegor relaterat till arbetsmiljön.  

 Forskare har visat att kvinnors arbete för andras hälsa samtidigt kan innebära en hälsorisk 

för dem själva, en slags ”tvingande lyhördhet”, en hälsovådlig överanpassning. Kvinnor har 

traditionellt- såväl betalt som obetalt- haft ansvar för vård och omsorg, vilket osynliggjorts,  

tagits för givet och betraktats som självklart. Först om de ”misslyckats” har det 

uppmärksammats (Robertson, 2013, s. 295). King lyfter det motsägelsefulla i att 

sjuksköterskor i sin profession förväntas minska patienters och närståendes upplevelse av 

stress men samtidigt inte får hjälp att hantera den egna stressen. Enligt King minskar 

uppfattningsförmågan och förmågan att fatta rationella beslut när stressen ökar. I resultatets 

tema beskrevs yrkesidentitetens komplexitet. Den arbetsmiljö informanterna berättade om 

tedde sig mångfacetterad och splittrad till sin karaktär; sjuksköterskorna inom den 

psykiatriska vården hade många aspekter att förhålla sig till. De mötte även svårt mänskligt 

lidande vilket berörde dem starkt. För att hantera denna typ av arbetsmiljö krävs troligen en 
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intakt uppfattningsförmåga samt en förmåga att fatta rationella beslut. Därför är det föga 

förvånande att sjukskrivningar och utbrändhet blir följden vid övermäktig stress. Naturligtvis 

påverkas omvårdnadens kvalitet, vilket såväl studiens informanter som King framhåller.  

9.3 Kliniska implikationer  

Resultatet av studien har visat hur  sjuksköterskor upplever sitt arbete inom psykiatrisk vård 

som berikande och motiverande. Ändå visar resultatet i samstämmighet med bakgrunden att 

psykiatrisjuksköterskan har svårigheter med yrkesidentiteten, framförallt i mötet med andra 

personalkategorier. Informanterna i studien har givit uttryck för tre konkreta förslag vilka 

skulle kunna stärka deras upplevelse av yrkesidentiteten och  förutsättningar att använda sin 

kompetens. Informanterna önskar stöd och mandat av sin chefssjuksköterska att arbetsleda, 

de önskar en ordentlig introduktion för nyutexaminerade och nyanställda sjuksköterskor, fler 

sjuksköterskekollegor samt egen handledning för sjuksköterskegruppen i syfte att stärka det 

sjuksköterskespecifika perspektivet. Med dessa förändringar skulle vi kunna komma en bit på 

väg.  

9.2.4 Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

Studien har undersökt hur sjuksköterskor inom psykiatrisk vård upplever sin yrkesidentitet. 

Frågan väcktes i det som bakgrunden beskriver, nämligen att upplevelsen av en oklar 

yrkesidentitet tycks vara en orsak till att sjuksköterskor lämnar psykiatrin. Resultatet visar att 

yrkesidentiteten upplevs komplex, eller med andra ord, sammansatt och svåröverskådlig. 

Författaren har tolkat denna komplexitet som en del av förklaringen till att sjuksköterskor 

samt andra yrkeskategorier upplever sjuksköterskans yrkesidentitet som oklar. I diskussionen 

har bland annat Imogene Kings begrepp samt genusteoretiskt perspektiv använts för att 

fördjupa och problematisera förståelsen av resultatet. Dessa teorier har varit användbara och 

olika aspekter som kan tänkas ligga till grund för upplevelsen av en oklar yrkesidentitet har 

synliggjorts. Exempel på sådana aspekter är sjuksköterskans mellanposition i vården och att 

yrket upplevs förväntansstyrt, att sjuksköterskor, åtminstone kvinnliga sådana, tenderar att 

anta en underordningens diskurs utifrån rådande hierarkier såväl i samhället som inom 

vården. Vidare att den splittrade och mångfacetterade arbetsmiljön som sjuksköterskorna ofta 

verkar i ibland skapar övermäktig stress, vilken i sin tur minskar förmågan att hantera 

arbetsmiljön i en slags ond cirkel. Dessa aspekter kan tänkas försvåra för sjuksköterskan att 

bibehålla det egna perspektivet, en känsla av autonomi och upplevelse av tydlig 
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yrkedsidentitet. Särskilt som den psykiatriska omvårdnaden och vårdvetenskapen i sig är 

svårdefinierade och i förhållande till det medicinska perspektivet, underordnade i vården. 

 Under arbetet med denna studie har många idéer kommit och gått om behovet av framtida 

forskning. Det är svårt att välja något då det finns så mycket som är angeläget. Dock är min 

övertygelse att vi behöver titta mer på orsaker till varför sjuksköterskan inte riktigt tar plats 

inom psykiatrin. Områden värda att undersöka kan vara ämnet psykiatrisk omvårdnad- varför 

det tycks svårdefinierat och hur det skulle kunna tydliggöras, organisatioriska strukturer inom 

psykiatrin, genusperspektiv, samt naturligtvis yrkesidentiteten. Observationsstudier skulle 

vara intressant för att upptäcka och analysera sådant som kan vara svårt att fånga på andra 

sätt. Vi kan vara hur duktiga som helst på omvårdnad, hur medvetna som helst om etik och 

livsvärldar, men om vi inte har pondus och ett tydligt ledarskap (vilket i sig torde kräva en 

klarare upplevelse av yrkesidentiteten!) når denna omvårdnadskompetens inte fram. Vi 

behöver veta mer om detta och, inte minst, hålla diskussionen levande på arbetsplatserna. 
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BILAGA 1, brev till Studierektorer/ Prefekter 

 

 
 

 

Förfrågan om tillåtelse att intervjua studenter 

 

Mitt namn är Erika Bergdahl Thörnqvist och jag är legitimerad sjuksköterska. Jag genomför nu 

specialistutbildningen i psykiatrisk vård vid Ersta Sköndal Högskola. Under hösten har jag påbörjat 

magisteruppsatsarbetet och avser att undersöka hur sjuksköterskor inom psykiatrisk vård uppfattar sin 

yrkesidentitet. Forskning visar att detta tycks vara problematiskt och tyvärr även tenderar att leda till 

att sjuksköterskor lämnar yrket.  

 

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor yrkesverksamma inom psykiatrisk vård uppfattar 

sin yrkesidentitet. Jag önskar för detta syfte intervjua sjuksköterskor yrkesverksamma inom 

psykiatrisk vård, vilka samtidigt genomför sin specialistsjuksköterskeutbildning. Därför ber jag nu om 

Ditt medgivande att kontakta studenter på specialistutbildningen vid (namn på lärosäte).  

 

Varje intervju tar ca en timme och spelas in och sparas på ett dataminne, alternativt en smartphone, 

och kommer att förstöras efter att intervjuerna genomförts och transkriberats. Materialet kommer att 

avidentifieras samt förvaras inlåst så att det endast är jag själv som har tillgång till detta. De som väljer 

att deltaga kan när som helst avbryta utan närmare förklaring. Resultatet kommer att redovisas i en 

magisteruppsats tillgänglig både i pappersformat och elektroniskt via Ersta Sköndal Högskolas 

bibliotek. Inget kommersiellt syfte finns med studien.  

 

Vid frågor går det bra att ringa eller mejla. Se kontaktuppgifter nedan.  
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BILAGA 2, brev till informanter 

 

 

Förfrågan om deltagande i undersökning 

 

Denna undersökning vänder sig till Dig som är yrkesverksam som sjuksköterska inom psykiatrisk vård 

och samtidigt genomför specialistutbildningen inom psykiatrisk vård.  

Jag heter Erika och arbetar med en magisteruppsats som avser undersöka hur sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård uppfattar sin yrkesidentitet. Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor 

yrkesverksamma inom psykiatrisk vård uppfattar sin yrkesidentitet. Målsättningen är fördjupad 

kunskap.  

 

Med denna information tillfrågas Du om att deltaga i undersökningen 

Intervjun är som ett vanligt samtal under ca en timme och kommer med Ditt medgivande att spelas in.  

Intervjuerna kommer sedan att skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller 

andra personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Det är jag, Erika, som kommer att 

intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB) och/ eller en smartphone. 

Insamlat material kommer att förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är 

genomförda och då förstörs dataminnet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat 

som elektroniskt via Ersta Sköndal Högskolas bibliotek. Inget kommersiellt syfte finns med studien.  

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan 

förklaring. Vid frågor, kontakta någon av nedanstående personer. 

Är Du intresserad att delta? Hör av Dig så kommer vi att kontakta Dig inom en vecka  

 

Handledare: 

Anette Erdner,  

Leg. Sjuksköterska, fil dr 
Ersta Sköndal Högskola  

Institutionen för vårdvetenskap  

Tel. 08-55505027, Epost: 

anette.erdner@esh.se 

Student: 

Erika B. Thörnqvist,  

Leg. Sjuksköterska, fil kand 

Ersta Sköndal Högskola  

Institutionen för vårdvetenskap  

Tel. 070-6457966, Epost:  

erika.bergdahl@student.esh.se 
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BILAGA 3, Tabell över analysen 

Tema En komplex yrkesidentitet  
Kategorier Patientarbetet Att vara 

arbetsledare 
Den egna 
utvecklingen 

Subkategorier -Att vårda unika 

människor 

-En gemensam resa 

- Att hantera 

tvångsåtgärder och 

hotfulla situationer 

 

-Trygghet respektive otrygghet i 

yrkesrollen 

-Samarbetet med skötargruppen 

-Samarbetet med ledning och 

läkargruppen 

-Arbetets betydelse 

-Specialistutbildningens 

betydelse 

Exempel på 
koder  
 

Att vårda unika 

människor: 

Lyhördhet för patienten 

Utgå från livsvärlden 

Få patientens förtroende 

Arbeta holistiskt 

Tänka utanför ramarna 

Använda fantasi 

Lyssna  intuitionen 

Dela upplevelser  

Skapa allianser 

Förhållningssätt 

psykotiska patienter 

 

En gemensam resa: 

Frustration vårdgrannar 

Patienter som inte vill 

leva 

Suicidnära patienter 

berör 

Inte kunna hjälpa 

Leva med patienters 

lidande 

Ta jobbet med sig hem 

Glädje i arbetet 

Fantastiskt att lyckas 

Får mycket tillbaka 

Roligt när patienter mår 

bättre 

Vilja att hjälpa 

Vilja göra skillnad 

Vara god medmänniska 

Tid för patienterna 

Ge hopp 

Hinner inte med alla 

Stressigt, överlastat 

 

Att hantera 

tvångsåtgärder och 

hotfulla situationer 

Undvika tvång 

Vet aldrig vad som 

väntar 

Rädsla farliga situationer 

Hot och våldsrisk 

Patienters rädsla 

Svårt med tvångsåtgäder 

Trygghet/ Otrygghet i rollen: 

Bli trygg i rollen 

God inskolning 

Klara av arbetet 

Brist på kollegor 

Ensam med ansvar 

Stress 

Risk för utbrändhet 

Handledning per yrkeskategori-

ssk andra behov än msk 

Vårda egna hälsan 

 

Samarbetet med 

skötargruppen: 

Roligt att arbeta med skötarna 

Maktkamp msk/ssk-rolloklarhet 

Olika kunskapsnivåer/kompetens 

Skötarna i majoritet/ jobbat länge 

Svårt hävda sig mot starka skötare 

Skötare gör som de själva vill 

Svårt att vara ny ssk/blir överkörd 

Ansvara för outbildad personal 

Ssk ser orsak och verkan på ett 

annat sätt 

Ssk tänker ett steg längre, 

omvårdnadsprocessen 

 

Samarbetet med ledning och 

läkargruppen: 

Få mandat av ledningen att 

arbetsleda  

Växer av ansvar 

Vikten av bekräftelse  

Vikten av närvarande chefer 

Chefssjuksköterskan viktig 

Konflikträdda chefer 

Otillräckligt stöd från ledningen 

Inga sjuksköterskemöten 

Bristande respons  

Frustration centrala beslut 

Samarbetet med läkargruppen, 

medbjuden/utestängd 

Arbetets betydelse: 

Mening i tillvaron 

Arbetet ger erfarenheter 

Lärorikt, stimulerande 

Personlig tillväxt och 

utveckling 

Motiverande 

Utvecklande 

Många möjligheter 

Lär av olika professioner 

Intressant arbete 

Lär mig om mig själv 

Kul varje dag 

 

Specialistutbildningens 

betydelse: 

Utbildningen förändrar  

Nya kunskaper 

God spiral skola/arbete 

Sätter igång processer 

Upptäcker fantastiska 

saker på utbildningen 

Djupare förståelse  

Arbetet berikas av 

studierna 

Tuff utbildning 

Stress 
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