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Abstract 
Working with patients with mental illness may involve high emotional strain 

for nurses working in psychiatric care and affect well-being at work and in 

their private life. The aim of this study is to describe how the daily contact 

with patients with mental illness affect nurses emotional well-being, what 

resources are important in order to promote well-being at the workplace and 

how the private life affect well-being at work. Job Demand-Resource model 

is applied to describe what demands (emotional or organizational) and 

resources (social or organizational) that exists in the workplace. Work-home 

balance is applied to understand the interaction between well-being at work 

and well-being off work. This study uses qualitative method and is based on 

semi-structured interviews with six nurses who worked in psychiatric care 

for adults. Thematic analysis was used to find relevant themes in the data. 

The result indicates that the contact with patients indeed implies high 

emotional demands for nurses, but is also regarded as meaningful. Social 

support is an important resource in order to maintain well-being at work and 

at home. To balance demands (e.g. contact with patients) with resources (e.g. 

time for recovery) was important to reduce stress among. The time off work 

(i.e. private life) was perceived to affected well-being at work and it was 

important for the nurses to separate their work-home from their private life in 

order to reduce the risk of work-related thoughts to affect their private life.  
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Abstrakt 
Att arbeta med patienter med psykisk ohälsa kan innebära hög emotionell 

belastning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och påverka 

sjuksköterskors välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Syftet med 

studien är att beskriva vad den dagliga kontakten med patienter med psykisk 

ohälsa har för betydelse för sjuksköterskors emotionella välmående, vilka 

resurser som upplevs viktiga för att främja välmående på arbetsplatsen och 

hur privatlivet påverkar välmående på arbetsplatsen. Jobbkrav-resurs 

modellen används för att beskriva vilka (emotionella och organisatoriska) 

krav och (sociala och organisatoriska) resurser som finns på arbetsplatsen. 

Modellen kombineras med ¨work-home balance¨-modellen för att få 

förståelse för interaktionen mellan välmående på arbetsplatsen och i 

privatlivet. Studien utgår från kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sex sjuksköterskor, verksamma inom psykiatrivård för 

vuxna. Materialet analyserades med tematisk analys. Resultatet visar på att 

patientkontakten innebär höga emotionella krav för sjuksköterskor samtidigt 

som patientkontakten upplevs meningsskapande. Socialt stöd på 

arbetsplatsen utgör en viktig resurs för att bibehålla ett välmående på 

arbetsplatsen och i privatlivet. Att balansera krav (t.ex. patientmöten) med 

resurser (t.ex. tid för återhämtning) upplevdes viktigt för att minska stress. 

Sjuksköterskorna upplevde av att privatlivet påverkade välmående på arbetet. 

Att ha en tydlig gräns mellan arbetslivet och privatlivet upplevdes viktigt för 

att minska risken att påverkas av arbetsrelaterad stress på fritiden.  

Nyckelord 
Psykiatrivård; Sjuksköterskor; Välmående; Job Demand-Resource model; 

Work-Home balance; Socialt stöd 



 

Tack 
Ett stort tack till er sjuksköterskor som deltog studien och delade med er av 

era upplevelser och erfarenheter av att arbeta med patienter med psykisk 

ohälsa.  
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1 Inledning 
Att arbeta med människor har i tidigare studier visas ha samband med hög 

grad upplevd stress hos de anställda (Morrison & Bennett, 2012., McVicar, 

2003).  Försäkringskassan (2018) rapporterar högre sjukfrånvaro bland 

anställda inom hälso- och sjukvården jämfört med andra yrkesgrupper och 

hänvisar sjukfrånvaron till hög grad av psykosociala arbetsmiljöbelastningar. 

Arbetsrelaterad stress kan ha skadliga effekter för anställda och på lång sikt 

leda till utmattning (Morrison & Bennett, 2012). I tidigare studier har 

forskare funnit att anställda inom sjukvården har en ökad risk för depression 

samt affektiva- och stressrelaterade sjukdomar som följd av arbetsrelaterad 

stress på arbetsplatsen (Wievlaw, Agerbo & Mortensen, 2006). Samtidigt kan 

arbetet med patienter, i det här fallet patienter med psykisk ohälsa, upplevas 

meningsskapande och göra att sjuksköterskorna utvecklar strategier för att 

hantera de påfrestningar som arbetet kan innebära (Harrison & Westwood, 

2009).  

Sjuksköterskor inom psykiatrivård har visats ha en hög grad av 

arbetsrelaterad stress jämfört med andra professioner (Edwards & Burnard, 

2003) vilket utgör en hälsorisk (Morrison & Bennett, 2012., Hasan, Elsayes 

& Tumah, 2018). Patientkontakten innebär en emotionell belastning för 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Psykiatrisjuksköterskor har visats ha 

en statistiskt signifikant högre medelnivå av emotionell intelligens jämfört 

med en generell population. Hög emotionell intelligens är samtidigt en 

nödvändig resurs i patientkontakten (van Dusseldorp, van Meijel & Derksen, 

2011). Att arbeta med patienter med psykisk ohälsa har i tidigare studier 

visats öka risken för medkänsletrötthet (¨compassion fatigue¨) (Bride, Radley 

& Figley, 2007) och traumatisering till följd av indirekt exponering för 

patientens traumatiska upplevelser (Sabin-Farrell & Turpin, 2003. & Baum, 
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2015). Arbetsrelaterad emotionell belastning har visats påverka 

sjuksköterskors välmående både i och utanför arbetet (Wievlaw, Agerbo & 

Mortensen, 2006).  

1.1 Jobbkrav-resurs-modellen (Job Demand-Resource model)  
Studiens teoretiska utgångspunkt är ¨job demand-resource model¨ (JD-R) 

(Bakker & Demerouti, 2006), som här översätts till jobbkrav-resurs-

modellen. JD-R är en hälso-och organisationspsykologisk förklaringsmodell 

med syfte att förklara relationen mellan välmående och arbetsförhållanden 

(Houdmont, Leka, Sinclair, 2012). Modellen utgår från att alla yrken har 

egna specifika riskfaktorer som kan resultera i arbetsrelaterad stress för den 

anställda. Faktorerna delas in i jobbkrav (¨job demands¨) och jobbresurser 

(¨job resources¨) (Bakker & Demerouti, 2006). Vidare har modellen visats 

vara lämplig för att predicera välmående och prestation på arbetsplatsen 

(Demerouti & Bakker, 2011). JD-R modellen inkluderar många typer av 

jobbkrav och jobbresurser, beroende på jobbkontext, och modellen är därmed 

lämplig att använda inom många olika yrken (Bakker & Demerouti, 2006). 

Jobbkrav definieras som ¨dem fysiska, psykologiska, sociala eller 

organisatoriska aspekter av ett arbete som kräver ihållande fysisk och/eller 

psykologisk ansträngning och är därmed associerade med vissa fysiologiska 

och/eller psykologiska kostnader¨ (Bakker, van Veldhoven & Xanthopoulou, 

2010, p. 4, egen översättning). Psykologisk ansträngning kan enligt modellen 

handla om kognitiva eller emotionella ansträngningar. Exempel på jobbkrav 

är hög arbetsbelastning och höga emotionella krav (t.ex. emotionellt 

krävande interaktioner med klienter). Jobbkrav är inte nödvändigtvis 

negativa men i de fall där hög ansträngning förekommit för den anställda 

(t.ex. kroniskt höga emotionella krav), i kombination med bristfällig 

återhämtning kan jobbkraven leda till utmattning av mentala och fysiska 

resurser som kan leda till energidränering och hälsoproblem (t.ex. 

utmattning) (Bakker & Demerouti, 2006).  
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   Jobbresurser definieras på följande sätt: ¨refererar till dem fysiska, 

psykologiska, sociala eller organisatoriska aspekter av ett arbete som är 

antingen/eller: (1) är funktionella för att uppnå mål; (2) minskar jobbkrav 

och associerade fysiologiska och psykologiska kostnader; och (3) stimulerar 

personlig tillväxt, lärande och utveckling¨ (Bakker, van Veldhoven & 

Xanthopoulou, 2010, p. 4, egen översättning). Jobbresurser återfinns på 

organisationsnivå (t.ex. lön och arbetssäkerhet), i interpersonella och sociala 

relationer (t.ex. stöd från chef och kollegor), i arbetsorganisationen (t.ex. 

deltagande i beslutsfattande och ha en tydlig arbetsroll) och gällande 

arbetsuppgifter (t.ex. betydelsefulla arbetsuppgifter, autonomi och feedback 

på prestation). Jobbresurser har i tidigare studier visats leda till ökad 

motivation för de anställda. Ökade motivation hänvisas bland annat till 

feedback (som ger lärande och höjer arbetskompetens) medan socialt stöd 

tillfredsställer ett socialt behov av att tillhöra (Bakker & Demerouti, 2006).  

Krav och resurser på arbetsplatsen har effekter oberoende av varandra 

gällande hälsoutfall för den anställda, samtidigt som krav och resurser kan 

samspela. Samspelet förklaras genom att resurserna har en påfyllande effekt 

för den anställda och utgör då en resursbuffert. När den anställda möts av 

höga krav på arbetet blir upplevelsen av kraven mer hanterbara för den 

anställda som har en resursbuffert. På så sätt blir det en samverkan mellan 

krav och resurser, där resurserna gör kraven mer hanterbara (Houdmont, 

Leka & Sinclair, 2012). Den mest välkända variabeln, socialt stöd, föreslås 

vara en potentiell buffert mot jobbstress (Bakker & Demerouti, 2006). En 

kombination av höga krav och mycket resurser har visat ge den mest positiva 

arbetsattityden. Utvecklingsmöjligheter, autonomi, kollegialt stöd, chefsstöd 

och feedback är exempel på resurser som kan förutsäga den anställdas 

tillfredsställelse och engagemang i arbetet. Resurserna har visats speciellt 

viktiga på arbeten med hög arbetsbelastning och som har innebär höga 
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emotionella krav för den anställda (Bakker, van Veldhoven & 

Wanthopoulou, 2010). 

1.2 Work-home balance 
Studiens andra teoretiska utgångspunkt, ¨work-home balance¨, handlar om 

balans och interaktion mellan arbetsliv och privatliv. Teorin tar hänsyn till 

faktorer i såväl arbetsliv som privatliv samt relationen däremellan, i studier 

om hälsa (Morrison & Bennett, 2016). En interferens mellan arbetsliv och 

privatliv definieras som ¨a form om inter-role conflict in which the role 

pressures from the work and family domains are mutually incompatible in 

some respect. That is, participatoin in the work (family) role is made more 

difficult by virtue of participation in the family (work) role¨ (Greenhaus & 

Beutell, 1985, s. 77). Faktorer i arbetslivet anses influera och influeras av 

tiden utanför arbetet. Till exempel kan trötthet på arbetet kan bero på 

sömnbrist på grund småbarn i hemmet. Det vill säga, tiden utanför arbetet 

påverkar välmående på arbetsplatsen. Å andra sidan kan hög arbetsbelastning 

resultera i stress och bidra sömnsvårigheter och beteendeförändring. Det vill 

säga, arbetsrelaterade faktorer påverkar hur individen mår på sin fritid 

(Beatrice, van der Heijden, Demerouti & Bakker, 2008).  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor påverkas av att dagligen möta 

patienter med psykisk ohälsa samt vad som upplevs vara viktigt för att 

upprätthålla ett välmående i en psykiatrisk vårdkontext. De frågeställningar 

som behandlas är: 

- Hur påverkar patientkontakten sjuksköterskors emotionella 

välmående? 

- Vilka resurser upplever sjuksköterskor är viktiga för att främja 

välmående på arbetsplatsen? 

- Hur påverkar tiden utanför arbetet välmående på arbetsplatsen? 
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2 Metod 

2.1 Deltagare 

Sex kvinnor deltog i studien. Deltagare A, 51 år, var utbildad 

allmänsjuksköterska och hade läst kurser i psykologi och pedagogik. 

Deltagare A hade en pågående specialistsjuksköterskeutbildning samt 10 års 

arbetserfarenhet inom psykiatrivård och hade tidigare arbetat som 

sjuksköterska i andra vårdyrken och som lärare. Deltagare B, 53 år, var 

utbildad psykiatrisjuksköterska med utbildning i KBT steg 1. Deltagaren 

hade varit verksam inom psykiatrivård i 32år och hade arbetat på olika 

avdelningar och arbetsplatser. Deltagare C, 51 år, var utbildad 

psykiatrisjuksköterska med utbildning i KBT steg 1 och hade 10 års 

erfarenhet av arbete inom psykiatrivård, på olika avdelningar. Deltagare C 

hade tidigare arbetat som lärare. Deltagare D, 33 år, var utbildad 

psykiatrisjuksköterska. Deltagare D hade arbetat på olika avdelningar inom 

psykiatrisk vård i nio år. Deltagare E, 60 år, var psykiatrisjuksköterska med 

12 års erfarenhet inom psykiatrivård, inom olika avdelningar. Deltagare F, 30 

år, var utbildad allmänsjuksköterska och hade arbetat åtta år på olika 

avdelningar inom psykiatrivården. Eftersom både allmänsjuksköterskor och 

psykiatrisjuksköterskor deltog i studien, benämns deltagarna som 

¨sjuksköterskor inom psykiatrisk vård¨ i studien. 

2.2 Urval 

Urvalsmetoden för studien var ett tillgänglighetsurval (Langemar, 2008). 

Tillgänglighetsurval, i detta fall, innebär att en verksamhetschef kontaktades 

för skriftligt godkännande att kontakta och genomföra intervjuer med 

sjuksköterskor inom vuxenpsykiatri. Efter godkännande skickades ett mail 

ut, med ett bifogat informationsbrev, till samtliga anställda sjuksköterskor 

inom vuxenpsykiatri på den arbetsplats där undersökaren fått godkännande 

att genomföra intervjustudien. De sjuksköterskor som önskade delta i studien 
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ombads kontakta undersökaren för att boka tid för intervju. Totalt inkom sex 

svar och sex intervjuer genomfördes. 

2.3 Datainsamling 

I informationsbrevet som skickades ut beskrevs studien utgöra en del av en 

kandidatuppsats med syfte att undersöka sjuksköterskors (inom 

vuxenpsykiatri) uppfattning om och i så fall hur daglig kontakt med patienter 

med psykisk ohälsa påverkar deras eget välmående. I informationsbrevet 

framkom att deltagandet var frivilligt, att deltagaren när som helst kunde 

avbryta sin medverkan samt att intervjumaterialet behandlas konfidentiellt. 

De kriterier som fanns för att delta i intervjustudien var att sjuksköterskan 

skulle vara verksam inom vuxenpsykiatri. Data samlades in med hjälp av 

intervjuer som spelades in. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide (Langemar, 2008). Intervjuguiden innehöll 10 

frågor (se bilaga 2) som undersökaren utgick från. Undersökaren formulerade 

följdfrågor under intervjuns gång. Samtliga intervjuer genomfördes på 

sjuksköterskornas arbetsplats. Före intervjun läste undersökaren upp 

informationsbrevet för sjuksköterskorna och sjuksköterskorna tillfrågades om 

godkännande att spela in intervjun. Intervjuerna pågick mellan 50 och 75 

minuter. Undersökaren var relativt oerfaren som intervjuare men hade 3 års 

erfarenhet av heltidsstudier inom beteendevetenskapliga ämnen. Under 

intervjustudien har Vetenskapsrådets (2017) regler efterföljts. 

2.4 Analys 

Samtliga intervjuer transkriberades efter inspelning. Därefter gjordes en 

tematisk analys (Langemar, 2008). Under den tematiska analysen läste 

undersökaren igenom det transkriberade materialet flera gånger för att sedan 

markera ord och citat som var relevanta för frågeställningen och nyckelord 

skrevs i marginalen. Därefter lästes transkriberingarna igen. Ord och citat 

placerades därefter under preliminära teman. Undersökaren läste igenom 
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transkriberingarna igen utefter de preliminära teman som framkommit. 

Därefter lades några citat till och några citat flyttades om för att få bättre 

passform i teman. Namnen på de preliminära teman ändrades och i slutskedet 

av tematiseringen framkom tre huvudteman med två underteman vardera. 

Första huvudtemat blev: (3.1) Berörande och betydelsefull patientkontakt 

med underteman: (3.1.1) Det känslofyllda patientmötet och (3.1.2) 

Meningsskapande patientkontakt. Andra huvudtemat benämndes (3.2) 

Strategier till välmående i yrkesrollen med underrubrikerna: (3.2.1) 

Kommunikationens betydelse och (3.2.2) Att hitta balans i arbetsdagen. 

Tredje huvudtemat var (3.3) Relationen mellan arbetslivet och privatlivet 

med underrubrikerna: (3.3.1) När privatlivet influerar arbetslivet och (3.3.2) 

Att stänga dörren till arbetet. Efter att teman framkommit skrevs varje tema 

samman till en sammanhängande text med återknytning till citat från 

intervjuerna. Därefter söktes efter tidigare forskning inom området och 

utifrån målgruppen. Viss litteratur och tidigare forskning inom området lästes 

i inledningsprocessen av intervjustudien. 

3 Resultat 

3.1 Hur påverkar patientkontakten sjuksköterskors emotionella 
välmående? 

Vad patientmötena handlade om var olika beroende på syftet med kontakten. 

I vissa fall handlade det om att ta del av patientens mående eller mentala 

hälsotillstånd. I andra fall handlade det om att följa upp en behandling, ta del 

av patientens livssituation eller tidigare traumatiska händelser. Exempel på 

traumatiska händelser var krigsupplevelser, sexuella övergrepp eller 

relationskonflikter. Sjuksköterskornas upplevelse av patientkontakten 

varierade. I vissa fall beskrevs patientmöten som tunga eller svårhanterliga 

och andra patientmöten beskrevs vara lättare att hantera. Sjuksköterskornas 

upplevelser av patientkontakten kommer vidare beskrivas utifrån två 

aspekter. Å ena sidan beskrevs patientmötet som känslofyllt, det vill säga att 
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patientmötet kunde väcka starka känslor hos sjuksköterskan och att 

vårdrelationen hade en betydelse för hur patientmötet upplevdes. Å andra 

sidan upplevdes patientkontakten som betydelsefull för sjuksköterskorna och 

skapade en meningsfullhet i arbetet. 

Kontakten med patienter med psykisk ohälsa beskrevs beröra och 

väcka medkänsla hos sjuksköterskorna. Bland sjuksköterskorna fanns olika 

upplevelser gällande när och varför patientkontakten berör samt på vilket sätt 

patientkontakten berör. I vissa fall beskrevs patientmöten beröra de egna 

känslorna och upplevas betungande, främst i de fall då patientmötet innebar 

att ta del av patientens tidigare traumatiska eller tragiska händelser i 

patientens liv. 

¨Men man träffar patienter med väldigt stora livsöden. Eh, ah, det har varit 
saker i deras liv som har påverkat hur deras liv ser ut idag och det blir man ju 
berörd av¨ 

¨Vissa är det svårare att släppa, att det berör en mer, eller det kommer djupare. 
Att det är väldigt många tragiska öden man möter och det är klart det är väldigt 
hemskt¨ 

¨Sen är det vissa patienter som är jättetunga, som kanske har en massa i sitt 
bagage, som sexuella övergrepp, krig, ja du vet, tunga saker. Då blir det ju 
tungt, eftersom man får ta del av deras, verkligen mår dåligt¨ 

Att bli berörd och känna medkänsla under ett patientmöte beskrevs som 

viktigt men att det krävdes ett professionellt förhållningssätt för att inte låta 

de egna känslorna blandas in i patientmötet. Det är inte alla patientmöten 

som beskrevs beröra på ett djupare plan. Bland de som patientmöten som 

beskrevs väcka medkänsla upplevde en sjuksköterska att ärenden gällande 

patientens relationsproblematik och barn berörde de egna känslorna. 

¨Det är ofta det här med relationer, mycket med barn, mycket känsloladdat med 
barn, och just det här när de hamnar i dåliga förhållanden. Rena måenden 
tycker jag inte är så laddat, jag menar de får sina svackor eller sina manier och 
de stökar ju till det otroligt då men det är mera, jag vet inte, det ligger mer på 
sjukdomsplanet, så det här relationshantering och konflikthantering det tycker 
jag är mer drabbande¨ 
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Maktlöshet, oro och ensamhet är exempel på ytterligare känslor som 

beskrevs uppkomma i samband med patientkontakten. Maktlöshet handlade 

om en upplevelse av otillräcklighet hos sjuksköterskan, där patienten 

beskrevs vara i behov av mer stöd eller fler resurser än vad sjuksköterskan i 

sin yrkesroll hade möjlighet att förse patienten med. Till exempel tillfällen då 

patienter behövde hjälp ekonomiskt, i arbetssökande eller att få tillbaka 

vårdnad av barn. Det vill säga sådant som låg utanför arbetsuppgifterna men 

som sjuksköterskan upplevde att patienten förväntade sig få hjälp under 

mötet.  

¨Sen kan man känna sig maktlös några gånger, man gör sitt bästa men det 
räcker inte kan man säga¨ 

Oro uttrycktes av ett par sjuksköterskor i förhållande till patienter med 

suicidtankar eller som gjort tidigare försökt till suicid. Oroskänslorna 

handlade då om ovisshet inför vad som händer eller kommer hända med 

patienten. För en sjuksköterska handlade innebar det att ifrågasätta sig själv i 

yrkesrollen, det vill säga betvivla sin tillräcklighet i yrkesrollen. Följande 

citat handlar om en suicidpatient som inte kommit på ett inbokat patientmöte. 

¨jag blir orolig, dels blir man orolig akut, vad ska hända? Är det något jag 
missar? Eller har jag gjort så gott jag kunnat? Och hjälper det att jag gjort så 
gott jag kunnat? Jag hade, jag vet att den, det här fallet var jätteobehagligt 
kände jag, för då gick jag hem och kände att jag var jätteensam¨ 

En annan sjuksköterska beskrev en tillit till att det som gjorts yrkesmässigt 

var tillräckligt men trots det upplevdes en oro över patienten.  

¨Det händer ju att man har personer som man har kontakt med här, som har 
suicidtankar, eller har haft suicidtankar, till och med gjort suicidförsök. Och så 
säger vi att den personen har en bokad tid till mig och inte dyker upp och så får 
man inte tag på personen. Det är ju någonting man kan grubbla över. Samtidigt 
känner jag mig ganska trygg med mina bedömningar jag gör. Och jag vet vad 
jag ska göra i sånna situationer. Men sånt, då blir man ju oroad och oro tär ju 
på en med¨ 

Vårdrelationen, det vill säga relationen mellan sjuksköterskan och patienten, 

spelade en roll i hur sjuksköterskan upplevde patientkontakten. 
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Vårdrelationen innebar sporadisk eller frekvent kontakt med patienten, 

beroende på patientens behov. Relationen kunde pågå en kort period eller 

under en längre tid. Det fanns en positiv upplevelse av vårdrelationen 

samtidigt som en stark vårdrelation kunde innebära nya utmaningar för 

sjuksköterskan. Det handlade då om att, på grund av vårdrelationen, bry sig 

om patienten och känna ett ansvar för patienten. I ett fall beskrevs 

vårdrelationen resultera i skuldkänslor hos sjuksköterskan.  

¨Jag hade en patient som jag är fast vårdkontakt till som hade sökt mig 
jättelänge, men jag var sjukskriven under en period och han gick ner sig och 
blev jättedeprimerad och då hade han ändå fått information att om inte jag är 
här så kan du söka det här och det här. Men det blev en så nära vårdrelation att 
patienten glömde. Det ligger ju inte på mitt ansvar men känslan blir ju att jag 
inte har kunnat hjälp, alltså att jag får en känsla, det är mitt fel att han mår 
dålig, eller att jag bidrar till det¨ 

En annan sjuksköterska beskrev att en långvarig vårdrelation kunde göra att 

medkänslan till patienten ökade vilket gjorde en professionell avgränsning svårare. 

En professionell avgränsning handlade om att känna medkänsla till patienten 

samtidigt men samtidigt vara professionell i patientmötet, för att inte låta de egna 

känslorna blandas in och påverka mötet. 

¨Och då, då är det lätt att hamna i ’ta hand om, tycka synd om’, samtidigt så 
blir man såhär varför ger du dig in i detta, har du inte lärt dig någonting. Jag 
har ju haft henne i flera år då och då blir man, det är svårt att inte bli engagerad 
när man har haft en patient i så många år och man har liksom stöttat och stöttat 
och tagit sig ur¨ 

Att separera de egna känslorna från patientens situation upplevdes viktigt 

samtidigt som en nära eller långvarig vårdrelation gjorde avgränsningen 

svårare. Vårdrelationens intensitet hade därmed betydelse för medkänslan till 

patienten och spelade en roll i när och hur patientkontakten påverkade 

sjuksköterskan emotionellt. 

Patientkontakten väckte medkänsla hos sjuksköterskorna där olika 

faktorer (t.ex. nära vårdrelation, ta del av traumatiska upplevelser eller känna 

oro inför patienten) kunde öka emotionell påverkan. Utöver känslomässiga 

utmaningar beskrevs patientkontakten som meningsskapande.  
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¨Det kanske låter egoistiskt men att hjälpa någon person och ha kunskap eller 
medmänsklighet, det ger väldigt mycket tillbaka. Så jag känner inte att det 
tynger på något sätt¨ 

¨Jag tycker väldigt mycket om att möta patienter, att göra skillnad, att vara den 
som faktiskt patienten, som kan skapa en meningsfullhet i dens liv, alltså det är 
inte mätbart¨ 

Kontakten med patienter med psykisk ohälsa skapade positiva upplevelser 

hos sjuksköterskorna, som värdesatte att vara ett stöd och en hjälpande hand 

för patienten. Patientkontakten innebar i flera fall att få ta del av patientens 

väg till något bättre, något som beskrevs som motivationsskapande bland 

sjuksköterskorna. 

3.2 Vilka resurser upplever sjuksköterskor är viktiga för att främja 
välmående på arbetsplatsen? 

Patientkontakten upplevdes resurskrävande men betydelsefull. Vidare 

beskrevs strategier till välmående i yrkesrollen bland annat vara av social 

karaktär, där kommunikation mellan sjuksköterskan och kollegorna eller 

chefen var viktig. Sjuksköterskorna gjorde en avvägning mellan antal 

inbokande patientmöten per dag och tid för återhämtning efter patientmöten, 

en viktig faktor gällande en balanserad arbetsdag. Att hitta en balans i 

arbetsdagen handlade om en avvägning i vad som är möjligt och vad som är 

rimligt gällande antal patientbesök per dag samt de fall då balansen 

äventyrades. 

Hos sjuksköterskorna fanns en enighet i att kommunikation upplevdes 

vara viktigt. Kommunikation syftade till samtal mellan sjuksköterskan och en 

kollega eller chef gällande patientärenden. Kommunikationen hade 

varierande syften. Dels handlade kommunikation om att få råd och stöd av en 

kollega eller en chef gällande patientärenden. Det handlade då om att få 

förslag på hur svåra patientärenden kunde hanteras. 

¨Vissa patienter är mer intensiva och man har kanske svårare att stänga av helt 
och hållet för vi är ju också människor, man är ju inte känslokall så det är 
svårare med vissa patienter. Men man försöker att inte ta med det hem. Men 
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det väcker ju saker så man får prata med kollegor, chef om man inte vet vad 
man ska göra¨ 

Kommunikation upplevdes viktigt för att få bekräftelse. Feedback från en 

kollega eller chef upplevdes minska känsla av ensamhet i yrkesrollen och 

vara en bekräftelse på tillräcklighet i yrkesrollen.  

¨Väljer man att ta kontakt med kollegor och chefer och diskutera då blir man ju 
inte lika ensam i arbetet. För ibland kan det också vara att man behöver höra 
’nej men du har gjort det du kan, du kan inte göra mer’ och att det inte blev 
som patienten tänkt eller som patienten vill, nej det kan vi inte göra så mycket 
åt. För ibland kan det vara skönt att höra det från någon annan också¨ 

Ovanstående exempel handlade om kommunikation med en förväntan att få 

gensvar av kollegan eller chefen antingen i form av stöttning eller feedback. 

Två sjuksköterskor beskrev att en tvåvägskommunikation inte alltid var 

nödvändig. För sjuksköterskorna var det i vissa fall tillräckligt att få ge 

uttryck för patientärendet, utan förväntan eller önskan om vägledning, som 

upplevdes hjälpsamt och gjorde det lättare att själv förstå och hantera ett 

patientärende. 

¨När det gäller jobbrelaterat så pratar jag jättemycket med några utav mina 
kollegor. Så när det är en jobbig situation så tar jag nästan alltid det samma dag 
eller dagen efter med någon av de kollegorna. Ibland behöver man bara få säga 
någonting och när man säger det så har man nästan själv kommit fram till hur 
man ska göra men man behöver det här att få bolla det med någon lite¨ 

¨Jag tror verkligen det är det här kommunikativa med varandra. Och att få stöd 
och stötta varandra, alltså kollegialt både alltså i yrkesrollen men också alltså i 
de här jobbiga situationerna, och att det inte ska finnas, det finns inga lättare 
eller svårare situationer utan att när, om, någon kommer med något som är 
jobbigt så får man liksom lyssna där och då och ge tips om det är aktuellt men 
ibland kanske det vara är att lyssna. Så det tycker jag nog är det viktigaste, att 
ha ett sånt tillåtande klimat¨ 

Vidare upplevdes kommunikationen var viktig i avlastningssyfte. Att få dela 

ett patientärende med en kollega hade då betydelse för att känna sig mindre 

ensam i yrkesrollen och för att lättare kunna släppa patientärendet, det vill 

säga minska risken för att fundera över patientärendet efter arbetstid.  
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¨Är det så att det är något jättejobbigt möte, det kan ju hända, då letar jag upp 
en kollega någonstans och pratar. Och kan jag inte göra det nu så gör jag det 
innan jag går hem. För det tycker jag är superviktigt, att jag inte går hem med 
ett möte. […] då kan jag bara säga att åh jag är så ledsen, jag blev så upprörd 
och blarrar lite allmänt och sen så känns det bättre¨ 

En sjuksköterska upplevde avsaknad av socialt stöd på arbetsplatsen och 

uttryckte att kommunikation hade varit en viktig resurs. Avsaknaden av 

socialt stöd resulterade i att sjuksköterskan funderade över patientärendet 

efter arbetstid eftersom att det inte fanns möjlighet till delgivning under 

arbetstid. 

’Jag känner mig väldigt ensam emellanåt, i min egen yrkesroll, vem ska jag 
prata med? Jag behöver få mala det, för jag malar annars det hemma sen¨ 

Kommunikation med kollegor och chef i ett klimat som tillåter öppenhet 

gällande svåra händelser eller patientärenden samt att få ge uttryck i nära 

uppslutning upplevdes viktigt för att göra patientärenden mer hanterbara. Det 

handlade om att känna stöd från andra på arbetsplatsen, få vägledning och 

bekräftelse och i vissa fall få att bli lyssnad på. Medan en avsaknad av 

kommunikativt stöd resulterade i en känsla av ensamhet. 

Patientbesök bokade sjuksköterskorna själva in och hade därmed 

möjlighet att själva styra sin dag, något som beskrevs som positivt av flera 

sjuksköterskor. Det egna ansvaret gällande inbokning av patientmöten 

innebar å ena sidan flexibilitet, bland annat med hänvisning till att själv 

kunna välja när patientmötet bokas in och hur många patienter som bokas in 

på en dag. Å andra sidan upplevde några sjuksköterskor att det höga antalet 

inkommande patienter, i kombination med att själv boka in patienter, 

genererade i stress. Stressen härleddes till att det tidsmässigt var möjligt att 

boka in många patienter men att det då blev mindre tid till återhämtning och 

bearbetning efter ett patientmöte. Det beskrevs bli en obalans mellan antal 

inbokade patientbesök och tid för återhämtning och administration. 

¨Man behöver, alltså visst, vi skulle kunna boka 5-6 personer om dagen men 
det går ju inte. För du ska ju någonstans hinna landa i, att man måste få tid till 



 

14(24) 
 

sig själv, bearbeta det man har pratat om, få ner det på papper. Så jag tror man 
behöver se över mängden personal, är det rimligt? Hur många patienter ska 
man ha? För sen blir det en stress också det här med att man inte kan erbjuda 
en tid om någon ringer¨ 

Som tidigare beskrivet kan patientmöten upplevas olika resurskrävande för 

sjuksköterskorna. Det upplevdes därmed inte möjligt att boka in alltför 

många patientmöten per dag eftersom det fanns behov av utrymme mellan 

eller efter patientmöten i återhämtningssyfte och för att ge tid till 

administration.  

¨det är skillnad från att jobba på avdelning, att jobba på detta sättet med 
patientmöten. Då blev jag lite förvånad över hur trött jag var när jag kom hem. 
Men det är för att jag använder, jag är ju verktyget i mötet, eh. Vilket blir, det 
påverkar mig. Det har gjort att jag förändrat mitt arbetssätt. Jag har inte 
jättemånga patientmöten per dag. Max tre patientmöten på en dag¨ 

En balans mellan antal inbokade patientmöten i förhållande till tid för 

återhämtning upplevdes viktigt för ett hållbart arbetssätt. Balansen 

äventyrades på grund av ett stort antal inkommande patienter där 

sjuksköterskorna å ena sidan upplevde det tidsmässigt möjligt att boka in 

patientmöten men att fler patientmöten innebar en ökad belastning. En 

sjuksköterska upplevde arbetssättet som skört och stressgenererande 

eftersom det innebar, vid exempelvis sjukdom, att det inte fanns någon som 

tog hand om de patientmöten som var inbokade. 

¨om du är sjuk så är det ingen som täcker upp för dig, så allting hopar sig ju. 
Och det, kollegorna förstår ju det, men patienterna förstår ju det inte. Att man 
inte hinner med. För har du varit borta en vecka och du hade hela veckan 
fullbokad då är det inte jättekul att komma veckan därpå när du är frisk, för det 
blir ju ett jättestress liksom. Och samtidigt måste man få vara sjuk. […] Alla 
besöken som du hade bokat dem måste du ju boka om. Och då ska du kanske 
hitta en tid i en redan fullbokad kalender. Och samtidigt så, stressen, vet man 
att tiden är viktig för patienten också. Och samtidigt kanske man inte har tiden 
att erbjuda heller så det blir, man får lite dåligt samvete också, samtidigt som 
man blir stressad utav det¨ 

Det handlade då om en obalans mellan krav, att hitta tid till patientmöten i en 

fullbokad kalender, och vad som upplevdes vara rimligt att utföra. En 
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obalans som resulterade i stress för sjuksköterskan och skuldkänslor 

gentemot patienten. 

3.3 Hur påverkar tiden utanför arbetet välmående på arbetsplatsen? 
Vidare presenteras relationen mellan sjuksköterskan i sin yrkesroll och 

sjuksköterskan som privatperson. Distinktionen har en betydande roll 

eftersom det fanns en upplevelse av ett utbyte mellan privatlivet och 

arbetslivet samt upplevelsen av en avgränsning mellan arbetslivet och 

privatlivet var viktig. 

Patientmöten upplevdes påverka sjuksköterskorna på olika sätt. Vissa 

patientmöten upplevdes svåra medan andra var lättare att hantera. Socialt 

stöd och att ha en balans mellan arbetsuppgifter och krav var viktiga resurser 

för välmående på arbetsplatsen. Utöver dessa aspekter upplevdes privatlivet 

vara av betydelse. För bemötandet och hanteringen av svåra situationer i 

arbetet utgjorde tiden utanför arbetet en viktig funktion för välmående i 

yrkesrollen. Relationen mellan arbetslivet och privatlivet återspeglades bland 

annat när svårhanterliga situationer på arbetet uppkom. I ett fall handlade det 

om privata problem som gjorde att arbetet upplevdes mer betungande än när 

privatlivet upplevdes mer lättsamt.  

¨Det är inte bara patienternas problem, ibland har man ju privata problem som 
tynger och då blir det ju extra tungt, då blir allting tungt helt enkelt. Alltså man 
orkar inte det här tunga på två ställen helt enkelt […] Så det ska helst vara 
problemfritt privat, för annars orkar man inte med sitt jobb. Så enkelt är det¨ 

I andra fall handlade det om att ett hektiskt privatliv kunde resultera i att en 

avgränsning mellan det privata och arbetet blev svårare att urskilja. 

Avgränsningssvårigheten resulterade då i att sjuksköterskorna hade svårare 

att inte låta sig påverkas av patientens bekymmer. 

¨Man försöker att inte ta med det hem men ibland är det ju lite svårare och jag 
tror det påverkar lite var man själv är också. Är man stressad och har mycket så 
är det ju svårare att stänga av, vi är ju heller inga maskiner¨ 
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¨Det kan ju påverkas var man själv är i livet också, att perioder i livet tål man 
mer och perioder i livet tål man mindre¨ 

Hos sjuksköterskorna fanns en enighet gällande vikten av att ha ett 

meningsfullt privatliv för att kunna göra ett bra arbete och må bra i sin 

yrkesroll.  

¨Jag är ju mitt eget verktyg, om inte jag är i form så gör jag inget bra jobb¨ 

En sjuksköterska upplevde sitt privatliv som balanserat och menade då att det 

var lättare att hantera svåra situationer i samband med arbetet. 

¨Men jag har inte haft det sådär stormigt, jag har haft det rätt så lindrigt. Och 
jag tänker att när man mår, jag mår liksom rätt så normalt bra hela tiden och då 
är det också lättare att hantera motgångar. Och att jag sover bra, att liksom 
sover man dåligt, då har man ju en mindre tröskel, tror jag, till att privatlivet 
ska påverka jobbet och tvärtom. Men för mig har det inte varit något besvär. 
Jag har haft några lugna år¨ 

Privatlivet var därmed viktig del i förståelsen för välmående på arbetet. Där 

ett meningsfullt privatliv återspeglades positivt på arbetsplatsen medan ett 

mer obalanserat privatliv generade i att arbetet upplevdes mer betungande. 

Privatlivet upplevdes återspeglas i arbetslivet och på motsvarande sätt 

beskrevs en gränssättning mellan arbetsliv och privatliv vara viktig. I tidigare 

avsnitt gällande kommunikation beskrevs kommunikationen utgöra en viktig 

del för att kunna släppa patientmöten och minskade risken för att 

sjuksköterskorna bar med sig funderingar om patientärenden in i privatlivet. 

Det fanns en enighet hos sjuksköterskorna gällande vikten av att göra en 

distinktion mellan privatliv och arbetsliv. Distinktionen handlade då om att, 

när sjuksköterskorna gick från arbetsplatsen, släppte de arbetsrelaterade 

faktorer (t.ex. känslor som uppkommit under ett patientmöte). För att kunna 

släppa sådana funderingar eller känslor påpekades vikten av att ha ett 

betydelsefullt privatliv. 

¨jag tror man måste ha ett eget liv, alltså ett privatliv, jag tror man måste ha 
intressen och relationer och stänga dörren till jobbet när man går från jobbet¨ 

¨Och så försöker jag ta det inte med mig hem. Arbete är arbete och när jag går så går jag härifrån¨ 
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4 Diskussion 
Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskor i vissa fall upplevde att 

patientkontakten berörde och väckte medkänsla. Vårdrelationen hade en betydelse 

för upplevelsen av patientkontakten då en nära vårdrelation i vissa fall innebar ökad 

medkänsla till patienten. Patientkontakten beskrevs även som meningsskapande då 

sjuksköterskorna upplevde positiva känslor gällande att få hjälpa patienten och ta 

del av patientens väg till något bättre. För att hantera den emotionella påfrestning 

som patientkontakten kunde innebära upplevde sjuksköterskorna att socialt stöd på 

arbetsplatsen utgjorde en viktig resurs för att främja välmående på arbetsplatsen. Att 

ha tid för återhämtning efter ett patientmöte samt att ha en balanserad arbetsdag var 

ytterligare faktorer som upplevdes främja välmående. Sjuksköterskorna upplevde att 

privatlivet influerade hur patientkontakten upplevdes. Ett tungt eller stressigt 

privatliv resulterade i att några sjuksköterskor upplevde patientkontakten mer 

påfrestande än när privatlivet var mer balanserat. Att ha ett meningsfullt privatliv 

upplevdes viktigt för att främja välmående. Sjuksköterskorna beskrev att det var 

viktigt att ha en tydlig gräns mellan arbetslivet och privatlivet, för att inte påverkas 

av arbetsrelaterad stress på fritiden. Vidare följer en diskussion av studiens resultat 

utifrån tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten.  

4.1 Hur påverkar patientkontakten sjuksköterskors emotionella 
välmående? 

De jobbkrav som presenterats i denna studie handlade till stor del om 

emotionella krav i förhållande till patientkontakt. Patientkontakt, utifrån JD-

R modellen, innebar höga emotionella för sjuksköterskorna eftersom 

patientkontakten innebar en ansträngning för att bibehålla ett välmående. 

Ansträngningen skedde främst i form av kommunikation med andra på 

arbetsplatsen. Vårdrelationen innebar en upplevelse av ökade emotionella 

krav hos sjuksköterskorna, som upplevde medkänsla till patienten och 

beskrev att patientkontakten kunde väcka skuld- och oroskänslor. Kontakt 

med patienter med psykisk ohälsa har i tidigare studier, i enighet med denna 

studie, visats innebära hög emotionell belastning för anställda inom 

människovårdande yrken (Font-Jumenez, Ortega-Sanz, Acebedo-Uridales, 
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Aguaron-Garcia, deMolina-Fernández, & Jiménez-Herrera, 2019., Chou, 

Hecker, & Martin, 2012., & Blanco-Donoso, Garrosa, Demerouti, & 

Moreno-Jiménez, 2017) samtidigt som att känna medkänsla visats vara en 

nödvändig del i arbetet med patienter (van Dusseldorp, van Meijel & 

Derksen, 2011). Hög emotionell ansträngning, i kombination om den är av 

hög grad med bristande resurser, utgör enligt JD-R modellen en riskfaktor för 

välmående på arbetsplatsen, eftersom det kan leda till ökad arbetsrelaterad 

stress. Emotionell belastning i kombination med vilka resurser som finns 

samt hur höga eller låga arbetskraven är, har tidigare visats kunna predicera 

sjuksköterskors välmående. Samma studie visade att sjuksköterskor kan 

uppleva emotionell utmattning och missnöje över sin arbetssituation när de 

emotionella kraven är för höga, framförallt i kombination med höga 

arbetskrav och lite resurser (Chou, Hecker, & Martin, 2012). I denna studie 

uttrycktes vissa patientkontakter vara betungande för sjuksköterskorna och 

beröra dem djupt. En möjlig tolkning är att de patientärenden som upplevs 

betungande och djupt berörande innebär höga emotionella krav för 

sjuksköterskorna. För att behärska de höga emotionella kraven som 

patientkontakten kan innebära krävs resurser för att skapa balans i arbetet 

och därmed bibehålla ett välmående. 

4.2 Vilka resurser upplever sjuksköterskor är viktiga för att främja 
välmående på arbetsplatsen? 

Utöver den emotionella belastning som patientkontakten kunde innebära 

upplevdes patientkontakten betydelsefull. Därför är en möjlig tolkning att 

patientkontakten också var en jobbresurs för sjuksköterskorna, i enighet med 

JD-R modellen. Sjuksköterskorna i denna studie beskrev patientmötena som 

meningsskapande, genom att få hjälpa, stötta och vara en del i patientens väg 

till ett bättre mående. Positiva upplevelser av patientkontakt har bekräftats i 

en tidigare studie där vårdrelationen beskrivs berika sjuksköterskorna trots 

att det uppkommer både positiva och negativa känslor i samband med 

patientkontakten (Font-Jumenez et al, 2019).  
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Resultatet av denna studie och tidigare studier kan tolkas i enighet med JD-R 

modellen med hänvisning till modellens beskrivning av jobbresurser, där en 

jobbresurs kan vara att ha meningsfulla arbetsuppgifter (Bakker & 

Demerouti, 2006).  

I denna studie framkom att kommunikation med kollegor eller chef 

utgjorde en viktig del i av arbetet. Kommunikationen handlade om 

patientärenden, främst de patientärenden som upplevdes svåra, tunga eller 

berörande. Samtalen handlade till exempel om att få vägledning, feedback, 

bekräftelse eller avlastning. I ett fall fanns en avsaknad av socialt stöd. 

Utifrån JD-R modellen utgör sociala relationer en viktig resurs i arbetet och 

kan ha en buffrande effekt gentemot de krav som finns på arbetet eller vara 

gynnsam i sig själv (Bakker & Demerouti, 2006). Eftersom 

kommunikationen i denna studie beskrevs ske med hänsyn till 

patientärenden, är en möjlig tolkning att kommunikationen var viktig i syfte 

att kunna hantera de emotionella krav som patientkontakten innebar och 

därmed främja välmående. Utöver att socialt stöd är den mest välkända 

variabeln för att balansera ut jobbstress enligt JD-R modellen (Bakker & 

Demerouti, 2006), har socialt stöd som resurs i arbetet bekräftats av tidigare 

studier inom patientvårdande yrken. Socialt stöd visats kunna predicera för 

sjuksköterskors mentala hälsa (Roelen, van Hoffen, Waage, Schaufeli, 

Twisk, Bjorvatn, Moen, & Pallesen, 2018). I en annan studie framkom att 

upplevt socialt stöd på arbetsplatsen korrelerade negativt med emotionell 

utmattning och positivt till arbetstillfredsställelse (Chou, Hecker, Martin, 

2012). Kollegialt stöd har visats främja emotionell reglering och ha positiva 

effekter på sjuksköterskors välmående. Kollegialt stöd hade då en buffrande 

effekt för de svåra situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen (Blanco-

Donoso, Garrosa, Demerouti, & Moreno-Jiménez, 2017). Socialt stöd som 

resurs har visats främja lärande och utveckling på arbetsplatsen genom att 

den anställda får feedback (Bakker & Demerouti, 2006). Vilket kan tolkas i 
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enighet med denna studie där sjuksköterskorna uttryckte att 

kommunikationen i flera fall handlade om att få råd, hjälp och vägledning 

gällande hur patientärenden kan hanteras. Genom att då få feedback av en 

kollega eller chef är en möjlig tolkning att feedbacken främjar 

sjuksköterskornas utveckling. Sociala kontakt med kollegor eller chef ger 

social bekräftelse och minskar ensamhetskänslor, enligt JD-R modellen 

(Bakker & Demerouti, 2006). Den sjuksköterska som i denna studie uttryckte 

en avsaknad av socialt stöd uttryckte även en känsla av ensamhet, vilket 

styrker Bakker & Demerouti (2006) beskrivning av socialt stöd. 

Avvägningen gällande hur många patienter som är möjligt att boka in 

på en dag i förhållande till att ge utrymme för tid för återhämtning kan tolkas 

som ett samspel mellan krav och resurser. Där, å ena sidan, ett stort antal 

inbokade patientmöten kan innebära en ökad emotionell belastning och där, å 

andra sidan, tid för återhämtning och bearbetning efter ett patientmöte utgör 

en viktig resurs. Balansen mellan antal inbokade patientmöten och tid för 

återhämtning äventyras vid exempelvis sjukfrånvaro, där sjuksköterskorna i 

denna studie upplevde det svårt att boka in många möten eftersom det 

innebar att ta tid från till exempel administrativa uppgifter, tid för 

återhämtning och bearbetning. En möjlig tolkning är att obalansen, det vill 

säga höga arbetskrav (stor andel patientmöten) i kombination med minskade 

resurser (återhämtningstid) utgör en riskfaktor för välmående i arbetet. Enligt 

JD-R modellen innebär de emotionella kraven inte en riskfaktor för 

välmående i sig själva, så länge det finns utrymme för återhämtning och de 

emotionella kraven inte är för höga (Bakker & Demerouti, 2006). Därmed 

kan återhämtningstiden, utifrån JD-R modellen, anses vara en jobbresurs 

eftersom tiden främjar sjuksköterskornas välmående. På motsvarande sätt, 

när det inte finns möjlighet till återhämtning blir det en obalans mellan 

kraven och resurserna. Tid för återhämtning har även visats gynnsamt för 
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sjuksköterskors känsloreglering (Blanco-Donoso, Garrosa, Demerouti, & 

Moreno-Jiménez, 2017).  

4.3 Hur påverkar tiden utanför arbetet välmående på arbetsplatsen? 
   JD-R modellen utgår från arbetsförhållanden i förståelsen för anställdas 

välmående och utesluter faktorer som tillhör de anställdas privatliv. ¨Work-

home balance¨ används i denna studie som ett komplement till JD-R 

modellen för att beskriva den del av resultatet som handlar om 

sjuksköterskornas beskrivning av faktorer som hänvisar till privatlivet. 

Relationen mellan arbetslivet och privatlivet beskrevs, i denna studie, 

påverka hur sjuksköterskorna upplever sin arbetssituation. Sjuksköterskorna 

beskrev att när de hade en negativ upplevelse av sin fritid (t.ex. 

bekymmersamma relationer och hög stressnivå) upplevdes arbetet som mer 

svårhanterligt än om privatlivet var lugnt. Samtidigt upplevdes fritiden vara 

en viktig resurs för välmående. Att ha en tydlig gräns mellan arbetslivet och 

privatlivet var viktigt för att inte påverkas av arbetsrelaterad stress under 

fritiden, en gräns som ibland svår att upprätthålla. Svårighet att avgränsa 

mellan arbetsliv och privatliv har i tidigare studie uppmärksammats och då 

hänvisats till höga arbetskrav som orsak till att arbetsrelaterad stress påverkar 

sjuksköterskors välmående i privatlivet (Beatrice et al, 2008). Proost, de 

Witte, de Witte & Evers (2004) konkluderade i sin studie om interferens 

mellan arbetsliv och privatliv hos sjuksköterskor att modellen är en del i 

förklaringen för utbrändhet och att modellen är ett komplement till andra 

modellen som enbart studerar arbetsrelaterade faktorer.  

En kombination av JD-R modellen och ¨Work-home balance¨ har 

använts för att dels beskriva sjuksköterskornas subjektiva upplevelse av 

välmående på arbetsplatsen, vilka krav och resurser som finns (JD-R 

modellen), men också för att beskriva vad fritiden har för betydelse för 

sjuksköterskorna, utifrån fenomenet ¨Work-home balance¨. Den sistnämnda 

modellen ses som ett komplement till en aspekt av välmående som JD-R 



 

22(24) 
 

modellen inte inkluderar, det vill säga privatlivets innebörd för arbetslivet. I 

syfte att ge en bredare beskrivning av välmående, inte enbart isolerat till 

faktorer på arbetsplatsen. Denna studie inkluderar däremot inte alla aspekter 

som påverkar välmående hos sjuksköterskor, varken på arbetsplatsen eller i 

privatlivet. Denna studie utgår från patientkontakten, socialt stöd på 

arbetsplatsen och berör varför fritiden upplevs som en viktig del för 

förståelse av välmående i arbetet. Genom att utgå från patientkontakten 

utesluts andra arbetsuppgifter (t.ex. administrativa arbetsuppgifter och 

möten). Eftersom denna studie syftade till att undersöka sjuksköterskors 

upplevelse av välmående utifrån kontakt med patienter med psykisk ohälsa, 

begränsades intervjuerna och därmed resultatet att handla om just det. Under 

intervjuerna uttryckte flera sjuksköterskor att det fanns andra aspekter av 

arbetet som påverkade deras välmående negativt, utöver känsloladdade 

patientmöten, till exempel kollegor som upplevdes svårhanterliga, inadekvata 

löner och bristande utvecklingsmöjligheter.  

4.4 Metoddiskussion 
Intervjustudien riktade sig till sjuksköterskor inom psykiatrivård och uteslöt 

andra yrkesbefattningar på arbetsplatsen (t.ex. kuratorer, läkare och 

psykologer). Anledningen till ett riktat urval var för att kunna göra 

jämförelser med tidigare studier om sjuksköterskor och minska risken för att 

störvariabler som kunnat påverka resultatet (d.v.s. olika yrkesbefattningar). 

En begränsning i studiens urval är att på grund av att tillgänglighetsurval 

tillämpades blev representativiteten i urvalet mindre. Ett exempel på minskad 

representativitet var att det enbart var kvinnliga deltagare i studien. Däremot, 

trots tillgänglighetsurval, fanns spridda åldrar hos deltagarna, som varierade 

mellan 30 till 60 år. Sammantaget riktar sig studien till kvinnliga 

sjuksköterskor inom psykiatrivård för vuxna. Vidare riktar studien fokus 

främst till att beskriva den del av arbetsuppgifterna som var relaterade till 

patientkontakt, främst patientmöten. Det finns däremot arbetssysslor som fått 

mindre fokus i studien, såsom administrativa arbetsuppgifter, 
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telefonrådgivning et cetera, som kan vara av betydelse för förståelsen av 

välmående på arbetsplatsen.  

Innan intervjuerna inleddes presenterades ett informationsbrev, där 

bland annat information om vad studien syftade att undersöka beskrevs. Den 

information som presenterades var att utifrån ett hälsopsykologiskt 

perspektiv undersöka upplevelsen av att arbeta med patienter inom 

psykiatrivård för vuxna. Informationen presenterades av etiska skäl med 

hänvisning till informationskravet (Langemar, 2008) men kan ha påverkat 

hur deltagarna svarade under intervjun. Intervjuerna gjordes utifrån 

förbestämda, öppna frågor och undersökaren ställde följdfrågor beroende på 

vad intervjupersonen svarade. Det fanns därmed risk för att undersökarens 

förförståelse påverkade intervjuerna. De semistrukturerade intervjuerna 

handlade om upplevelsen av att arbeta med psykisk ohälsa, om och i så fall 

hur kontakten med patienter påverkade sjuksköterskorna, hur 

sjuksköterskorna bevarar den egna psykiska hälsan och vad som upplevdes 

viktigt gällande yrkesmässigt välmående. Därmed är det möjligt att andra 

aspekter gällande välmående på arbetsplatsen har missats. Studien begränsas 

till att beskriva sjuksköterskors, inom vuxenpsykiatri, upplevelse av 

välmående i förhållande till arbetet, närmare bestämt i förhållande till 

patientkontakt. Däremot finns fler faktorer som kan påverka välmående, till 

exempel personlighet, kultur och sociala förhållanden.  

5 Slutsats 
Studien ger en beskrivning för hur daglig kontakt med patienter med psykisk 

ohälsa påverkar sjuksköterskors eget välmående, vilka faktorer som upplevs 

främja välmående på arbetsplatsen och hur privatlivet upplevs influera 

välmående på arbetsplatsen. Resultatet bekräftas av tidigare forskning och 

visar på att en kombination av jobbkrav-resurs modellen och ¨work-home 

balance¨ är fördelaktigt för en djupare förståelse för hur välmående på 



 

24(24) 
 

arbetsplatsen upplevs. Resultatet av studien visar på vikten av att inkludera 

såväl organisatoriska faktorer som faktorer som tillhör privatlivet vid 

framtida studier och hälsopromotiva insatser gällande sjuksköterskors, inom 

psykiatrisk vård, välmående.
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

 

Till dig som arbetar som sjuksköterska inom Vuxenpsykiatri 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Jag heter Elvira Evysdotter och studerar psykologi på Linnéuniversitetet. I kursen 
ingår att göra en kandidatuppsats, vilket ligger till grund för att du tillfrågas delta i 
en intervjustudie som kommer utgöra grunden för uppsatsen.  

Psykisk ohälsa har ökat i samhället under de senaste åren och allt fler söker 
psykiatrisk vård. Tidigare studier har undersökt upplevelsen av psykiatrivården hos 
patienter och kontakten mellan sjuksköterska-patient. Få studier har undersökt 
sjuksköterskors upplevelse av kontakten med patienter med psykisk ohälsa.  

Därför vill jag genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet kan 
leda till ökad förståelse för hur sjuksköterskor upplever kontakten i arbetet med 
patienter psykisk ohälsa. 

Syftet med studien är att utifrån ett hälsopsykologiskt perspektiv undersöka 
sjuksköterskors, inom psykiatrisk vård, upplevelse av psykisk ohälsa. Därmed 
tillfrågas du som sjuksköterska inom psykiatrisk vård om deltagande i denna 
intervjustudie.  

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Intervjuerna kommer genomföras på din arbetsplats eller annan avskild 
plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta omkring 60 minuter och spelas in vid 
godkännande.  

Materialet från intervjuerna kommer hanteras och behandlas konfidentiellt och det 
kommer förvaras så ingen obehörig kommer kunna ta del av det. Inga enskilda 
personer eller arbetsplatser kommer kunna identifieras i examensarbetet.  

Har du några frågor får du gärna höra av dig.  
Växjö 2019-11-30 

 

Studerande    Handledare 

Elvira Evysdotter   Professor 

Telefon: 0700-301 869   Mikael Rennemark 

Mail: elviraevysdotter@hotmail.com  Telefon: 0734-337 397 

               Mail: mikael.rennemark@lnu.se 
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Bilaga 2 Frågeguide 
 

 

- Hur gammal är du?  

- Vad har du för utbildning? Hur lång är din utbildning? 

- Hur länge har du arbetat inom psykiatrivården? 

- Kan du beskriva ditt arbete som sjuksköterska inom psykiatrivården? 

- Hur upplever du att det är att arbeta med patienter med psykisk ohälsa? 

- Upplever du att kontakten med psykisk ohälsa påverkar dig själv när det 

gäller välmående, din egen psykiska hälsa eller något annat. I så fall, på 

vilket sätt?  

- Hur sköter du om din egen psykiska hälsa? 

- Kan det uppkomma situationer på ditt arbete som kan vara svåra att hantera 

på något sätt. Kan du berätta om en sådan? Hur fick den dig att känna? Hur 

hanterar du det? 

- Utifrån din erfarenhet som sjuksköterska inom psykiatrin, vad anser du är 

viktigt för att upprätthålla välmående hos sjuksköterskor inom psykiatrin? 

 

 

 


