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Sammanfattning 

Sjukvården är en arbetsplats med hög arbetsbelastning och risken att drabbas av psykisk 

ohälsa är stor. Många sjuksköterskor är medvetna om den påfrestande arbetsmiljön de arbetar 

i. Genom stöd från kollegor och vägledning i arbetet kan psykisk ohälsa förebyggas, och en 

mental hälsa främjas. Ansvaret ligger både på chefer och medarbetare för att få en fungerande 

vardag. Därför är det av hög relevans att undersöka chefers bemötande av psykisk ohälsa 

inom sjukvården utifrån ett medarbetarperspektiv, samt vad som kan ligga till grund för att 

främja den mentala hälsan. Studien består av totalt 11 intervjuer och utgår till stor del från ett 

medarbetarperspektiv för att besvara syftet. För att analysera materialet har teorier använts 

från Goffmans dramaturgiska perspektiv och bedömning utifrån ramverk, samt Berger & 

Luckmanns socialkonstruktivistiska perspektiv. Studien bygger på en fenomenologisk ansats 

och undersöker medarbetarnas upplevelse av den ohälsa som finns på arbetsplatsen. I 

intervjuerna har det framkommit att god kommunikation och enkelhet förespråkas för att 

underlätta att tala om psykisk ohälsa och känna trygghet i att söka hjälp hos sin chef. 

Kollegorna spelar en viktig roll för att stötta i arbetet och finna återhämtning i vardagen. 

Chefernas uppgift är att upptäcka och agera på psykisk ohälsa, därför ställs krav på 

kompetens, tillgänglighet, tidigare erfarenheter samt användandet av externa resurser.  
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1 Inledning 

Psykisk ohälsa diskuteras i samhället och på arbetsplatsen mer än någonsin. Den rådande 

pandemin Covid-19 har bidragit till en ökad arbetsbelastning för sjukvården och framförallt 

sjuksköterskorna. Den ökade mängden av långtidssjukskrivningar från arbetet är idag ett 

resultat av att psykisk ohälsa blivit allt vanligare. Under 2015 uppskattades det att mer än 300 

miljoner människor i världen led av depression, vilket är en av de vanligaste former av 

psykisk ohälsa (World Health Organization, 2017). Trots den normalisering som börjar ske av 

ämnet är psykisk ohälsa ett svårdefinierat begrepp som kan härledas till historiskt och 

kulturellt ursprung. Psykisk ohälsa innefattar dessutom ett stort antal olika psykiska 

sjukdomar och tillstånd. Generellt talas det om ett nedsatt psykiskt välbefinnande i form av 

oro eller nedstämdhet, men begreppet kan även innefatta allvarliga psykiska sjukdomar som 

exempelvis schizofreni eller bipolära sjukdomar (Boorse, 1977; Burr, 2003; Vingård, 2015).  

  

Konsekvenser av psykiska ohälsa kan skapas utifrån att kraven som ställs på en medarbetare 

är högre än de resurser och den kapacitet som finns att tillgå. Det kan exempelvis handla om 

en längre period med hög belastning utan möjlighet till återhämtning (Previa, 2018). En stor 

andel medarbetare känner sig pressade i arbetet, och det är dessa medarbetare som löper en 

ökad risk för både fysisk och psykisk ohälsa (Dean, 2018). Psykisk ohälsa på arbetsplatsen 

kan däremot förebyggas genom att förändra arbetsplatsens utformning, och skapa utrymme 

till positivt välmående hos medarbetare. Det här innebär en balans mellan arbete och fritid 

(Kelloway, 2017; Previa, 2018). Psykisk ohälsa kan även motverkas genom 

utbildningsinsatser hos chefer där de lär sig hur ett hållbart arbetssätt går till. Deras uppgift är 

att leda och stötta medarbetare för att skapa bättre arbetsförhållanden (Dean, 2018; Kelloway, 

2017; AFS 2015:4). Ett hälsofrämjande tillstånd kan enligt Baumann & Muijen (2010) 

förklaras genom fyra begreppen; integration, medverkande, balanserat tillvägagångssätt och 

behovsbaserat. Att interagera med människor under sociala situationer som uppstår gör att 

information som utsöndras kan tolkas för att förstå hur människor mår. Det här kan användas 

som ett sätt att analysera människor välmående (Goffman, 1974).  
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Sjukvården är ett arbetsområde där många utsätts för mental ohälsa (Grace & VanHeuvelen, 

2019). Det är ett område som ställer krav på medarbetaren när det gäller arbete, ansvar och 

precision. Sjuksköterskerollen är även ett yrke inom sjukvården som kräver många 

arbetsuppgifter, och nära patientkontakt är en viktig del av dessa arbetsuppgifter (Grace & 

VanHeuvelen, 2019). Det innefattar även mycket emotionellt arbete, vilket är något som ofta 

förknippas med utbrändhet. Med ökat tryck och arbetsbelastning inom sjukvården är det inte 

oväntat att många sjuksköterskor blir utbrända, sjukskrivna och i vissa fall även väljer att 

avsluta sin anställning (Goodare, 2017; Grace & VanHeuvelen, 2019). 

  

Som chef finns det ett ansvar att upptäcka och förebygga ohälsa bland medarbetare. Utifrån 

chefers tidigare erfarenheter och kompetens är det uppenbart att det finns möjlighet att 

förebygga ohälsa. Det blir därför relevant att undersöka hur psykisk ohälsa kan förebyggas 

och vad som ligger till grund för det, samt hur chefers bemötande av psykisk ohälsa ser ut hos 

deras medarbetare. Med det här som bakgrund, och utifrån ett symbolisk interaktionistisk och 

konstruktivistiskt perspektiv, klargörs hur interaktioner tolkas och hur verkligheten är 

konstruerad när det kommer till psykisk ohälsa hos sjuksköterskorna som arbetar inom 

sjukvården.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Det finns en hel del forskning kring psykisk ohälsa hos medarbetare och chefer. I enlighet 

med att sjukvårdens krav på sjuksköterskorna ökar är det också självklart att psykisk ohälsa 

inom den professionen har blivit alltmer förekommande. Det blir därmed nödvändigt att lägga 

ett större fokus på sjuksköterskornas hälsa inom sjukvården. Syftet blir därför att undersöka 

hur chefers bemötande och agerande upplevs bland sjuksköterskorna för att främja den mental 

hälsan och förebygga psykisk ohälsa. För att besvara det här syftet ställs följande 

frågeställningar: 

  

• Hur upplever sjuksköterskorna bemötandet från sina chefer när det kommer till 

psykiska ohälsa? 

• Vilka avgörande faktorer kan ligga till grund för att främja den mentala hälsan inom 

sjukvården? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen inleder med en redovisning av den tidigare forskning som valts för att redogöra för 

vad psykisk ohälsa innebär. Samt vilka åtgärder som kan och bör vidtas från chefernas sida 

för att förebygga psykisk ohälsa och främja en god mental hälsa på arbetsplatsen. 

Nästkommande kapitel kommer att presentera det teoretiska ramverket som valts i syfte att 

analysera och förstå det insamlade materialet. Det här med hjälp utvalda teorier från Goffman, 

samt stöd från Berger & Luckmann. Följande avsnitt beskriver den metodologiska ansatsen 

som utförts, med en beskrivning av studiens material, ingången till fältet, samt kodningen och 

analysen av det insamlade materialet. Kapitlet kommer även redogöra för studiens reflexiva 

objektivitet och tillförlitlighet, såväl som de etiska överväganden som har gjorts i dess 

genomförande. Kapitlet därpå kommer sedan att beskriva studiens resultat utifrån det 

insamlade materialet, för att sedan analysera resultatet med att hjälpa av de tidigare beskrivna 

teorierna. Följaktligen kommer studien diskuteras med hjälp av tidigare forskning och de 

teorier som presenterats i tidigare kapitel. Slutligen kommer de slutsatser som kan dras av 

studien att beskrivas, samt uppsatsen svagheter och förslag till framtida forskning. 

2 Tidigare forskning 

Det här kapitlet redogör för tidigare forskning som framförallt handlar om psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen och chefers roll i den mentala hälsan hos medarbetare. Den tidigare forskning 

hjälper till att få djupare förståelse för ämnet psykisk ohälsa och vilka utmaningar som ställs 

inför chefers bemötande av psykisk ohälsa. Tidigare forskning kommer även bestå 

vägledande material för att förstå hur förebyggande åtgärder kan se ut på arbetsplatsen. Den 

tidigare forskning som använts är av vetenskaplig grund och är publicerade tidigast år 2010. 

Valet är gjort på grund av att västerländska samhällets inställning till psykisk ohälsa förändras 

kontinuerligt med tiden. Därmed, för att denna studie ska grundas och stödjas av relevant 

information, blir tidsramen en viktig faktor. 

2.1 Definition av psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är idag ett växande problem och depression är den vanligaste orsaken till 

långtidssjukskrivningar (World Health Organization, 2017; Vingård, 2015). Psykisk ohälsa 

kan definieras utifrån både historiska och kulturella sammanhang, och framställs alltmer som 
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ett globalt hälsoproblem bland befolkningen. Begreppets definition styrs av sammanhanget 

och saknar därför en generell definition som håller i alla situationer och över tid. Psykisk 

ohälsa blir därför en övergripande term för att beskriva flera sjukdomar och störningar som 

kan orsaka psykiska problem. Vanligtvis talar man om ett psykiskt välbefinnande som är 

nedsatt, bestående av oro eller nedstämdhet. Det kan även innebära allvarligare psykiska 

sjukdomar som schizofreni, unipolära depressioner samt bipolära sjukdomar (Boorse, 1977; 

Burr, 2003; Vingård, 2015). Psykisk ohälsa i form av höga stressnivåer uppstår när kraven i 

arbetet överstiger de resurser som finns, och pågår under en längre tid, utan möjlighet till 

återhämtning. Stress kan på kort sikt vara ofarligt men kan på lång sikt vara ohälsosamt och 

påverka arbetsförmågan, samt leda till långtidssjukskrivningar (Previa, 2018). Trots att 

psykisk ohälsa är ett omfattande problem finns det flera sätt för en chef att förebygga och 

upptäcka det på. Det kan exempelvis bemötas genom handböcker och användning av 

hjälpmedel som stöd. Förebyggande av psykisk ohälsa kan även ske i form av stöttning, 

vägledning och kompetens. Utrymme för återhämtning och balans mellan arbete och fritid 

skapar goda chanser för att främja den mentala hälsan hos individer (Previa, 2018; AFS 

2015:3; Vingård, 2015). 

2.2 Previas handbok för chefer 

Previas handbok (2018) är ett hjälpmedel för chefer att främja medarbetarnas hälsa. Den kan 

användas som stöd och vägledning för chefer i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv för 

medarbetarna. Materialet blir således relevant eftersom intervjuerna som kommer att 

genomföras kan redovisa om dessa riktlinjer och rekommendationer faktiskt följs på 

arbetsplatsen. Previas handbok (2018) inkluderar hur chefer kan skapa bättre förutsättningar 

för hälsosammare arbetsplatser. Arbetet ska även ske löpande enligt ett systematiskt arbetssätt 

inom hela verksamheten. Det här inkluderar även hur problem åtgärdas, i form av 

rehabilitering. Det här görs i syfte att undvika att medarbetare drabbas av ohälsa på grund av 

arbetsbelastning, arbetsmiljön eller det sociala klimatet. Inom de sociala aspekterna finns ett 

ansvar att det ska vara accepterat att tala öppet om sådant som känns svårt på arbetsplatsen. 

Det finns även en viktig aspekt i att chefer ska leda och motivera sina medarbetare, eftersom 

det i sin tur kan skapa förutsättningar för en god hälsa. Utifrån en nyligen publicerade 

chefsrapport som skrevs av Previa (2019) framgår det att framförallt kvinnliga chefers 

hälsotillstånd har försämrats. Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt och en konsekvens av det 

här är långtidssjukskrivningar. I och med kraven och förväntningarna som ställs på chefer och 
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medarbetare finns en tydlig koppling till att psykosociala besvären ökar, framförallt inom 

sjukvården. Därför är det relevant att undersöka hur chefer använder sig av dessa tillgängliga 

hjälpmedel för att främja god hälsa. 

2.3 Principer för god hälsa på arbetsplatsen 

För att främja god mental hälsa på arbetsplatsen har olika grundprinciper stadgats av 

Baumann & Muijen (2010). De består av fyra grundläggande principer som fastställs av 

Europeiska nätverket för arbetsplatsens hälsofrämjande. En av principerna är integration 

innebär att integrera de hälsofrämjande riktlinjerna i arbetet för att bli en del av den normala 

arbetsdagen. Även medverkande är en princip som hänvisar till vikten att involvera 

medarbetarna i planeringen, implementeringen och utvärderingen av arbetsplatsens 

hälsofrämjande handlingar. Ett balanserat tillvägagångssätt nämns även och handlar om att 

fokusera på individens handlingssätt för att kunna förbättra kvalitén i arbetslivet och de 

förhållanden som skapas. Slutligen nämns även behovsbaserat som en grundläggande princip, 

vilket syftar till att de handlingar eller åtgärder som görs är baserade på analys av hälsokraven 

och organisationens behov, samt att de är i ständig förbättring. Dessa principer handlar om att 

främja medarbetarnas hälsa samtidigt som de appliceras allt för sällan på den mentala hälsan, 

menar Bauman & Muijen (2010). 

  

Kelloway (2017) nämner även så kallade pelare för god mental hälsa på arbetsplatsen, likt 

Baumann & Muijens (2010) principer för att främja god hälsa på arbetsplatsen. Kelloway 

(2017, s.2–4) förklarar tre begrepp som behandlar tre grundläggande problem; förebyggande, 

intervention och ackommodation. Förebyggande syftar till att ändra arbetsplatsförhållanden 

och dess miljö för att påverka medarbetarna positivt i deras välmående. Här handlar det 

framförallt om betydelsen av gott ledarskap hos cheferna. Det förklaras att ledare som sätter 

höga krav på sina medarbetare och behandlar dem illa kan resulterar i fysisk och psykisk 

påverkan. De ledare som genomfört ledarskapsträning visade sig ha medarbetare med bättre 

mental hälsa. Intervention förklarar att en medarbetares problem inte nödvändigtvis behöver 

härstamma från arbetsplatsen, utan det kan även härstamma från privatlivet. Därför bör fokus 

på att upptäcka psykisk ohälsa även finnas på arbetsplatsen. Vidare bör arbetsplatsen ses som 

ett utrymme för att ingripa vid ohälsa hos medarbetare eftersom de spenderar en stor del av 

sina dagar där. Tanken är att chefer och ledare ska genomgå träning för att kunna 

uppmärksamma tecken på medarbetare som inte mår bra. På så vis kan de handskas med den 
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psykisk ohälsa som yttrar sig. Ackommodation är den slutliga pelaren som syftar till att 

anpassa arbetet till de medarbetarna med mental ohälsa för att förhindra sjukskrivning. En 

utmaning är att hjälpa medarbetare att komma tillbaka till arbetsplatsen efter sjukskrivning. 

Här visade sig olika faktorer kunna bidra till återhämtningen: alternativa arbetsuppgifter och 

arbetssätt, användningen av en samordnare för återhämtning, tidig och omtänksam kontakt 

med medarbetare vid sjukskrivning, och framförallt god kommunikation mellan arbetsplatsen 

och vårdgivare.  

  

Dessa verktyg, i form av principer och pelare för att främja mental hälsa, får en betydelse i vår 

studie för att lyfta hälsofrämjande åtgärder som kan användas på ett effektivt sätt för chefer 

inom sjukvården. Genom att ha förståelse för vad som kan vara avgörande principer i 

främjandet av mental hälsa på arbetsplatsen, blir det möjligt att granska det insamlade 

materialet för att se om cheferna inom sjukvården använder sig av dessa eller liknande 

principer.  

2.4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Ett annat material som kommer att ge stöd till uppsatsen är Arbetsmiljöverkets 

författningssamling (AFS 2015:4). Materialet kan användas som ett ramverk för hur arbetet 

hos chefer praktiskt går till för att främja en god arbetsmiljö och motverka ohälsa bland 

medarbetarna. Genom att studera arbetsmiljöverkets material om organisatorisk och social 

arbetsmiljö, innehållande föreskrifter och hur allmänna råd tillämpas, kan en bild skapas om 

vilka förutsättningar som finns och kan eftersträvas på en arbetsplats. Chefer som ansvarar för 

medarbetare inom sjukvården har ett ansvar att följa de regler arbetsmiljöverket har bestämt i 

form av föreskrifter. Dessa inkluderar; Systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetens, resurser 

och krav, social arbetsmiljö, ohälsosam arbetsbelastning, arbetstid och kränkande 

särbehandling (AFS 2015:4). Arbetsgivaren förväntas kontinuerligt och systematiskt 

undersöka och bedöma de risker som kan förekomma, i syfte att förhindra ohälsa i form av 

arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Utifrån allmänna råd kan det här förhindras 

genom utbildning tillsammans med chefer, arbetsledare och skyddsombud. Uppsatta mål ska 

finnas för att stärka kommunikationen, sammanhållning och ge ett fungerande arbetsflöde i 

vardagen i syfte att främja en god hälsa. Resurser för ett bra arbete handlar om kompetens, 

bemanning och socialt stöd från chefer och kollegor. Även här ska det finnas rimliga krav och 

mål för att skapa möjlighet till återhämtning och undvika ohälsa. Det här är också något som 
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sjukvården behöver följa eftersom dessa förutsättningar kan motverka psykisk ohälsa hos 

medarbetarna.  

  

Social arbetsmiljö är ett begrepp som förutsätter ett fungerande samspel och stöd mellan 

chefer och kollegor. Inom arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det regler om 

arbetsmiljöpolicy. Arbetsgivaren ska besitta kunskaper med vilka de regelbundet kan 

undersöka och bedöma risker som kan förekomma på arbetsplatsen, samt motverka 

arbetsbelastning som leder till sjukdomar. Ett av de allmänna råden för att tillgodose dessa 

kunskaper är att utbilda chefer, arbetsledare och skyddsombud. Det finns också en skyldighet 

hos arbetsgivaren att vidta åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som 

kan leda till stark psykisk påfrestning. Det här kan exempelvis göras genom att regelbundet få 

stöd och råd från någon med högre kompetens. Gällande arbetstiden finns en lag om att 

arbetsgivaren ska vidta behövande åtgärder för att förläggningen av arbetstiden ska motverka 

psykisk ohälsa hos medarbetarna. Det här kan utifrån de allmänna råden göras skriftligen i 

form av en policy (AFS 2015:4). Följande föreskrifter som tagits upp tillsammans med 

allmänna råd blir också intressanta att studera utifrån medarbetarnas perspektiv för att se hur 

chefer tar ställning till dessa hälsofrämjande åtgärder. Senare i rapporten kommer exempel ur 

empirin användas för att styrka att de allmänna råden har följts för att främja mental hälsa. 

Det blir upp till medarbetarna att svara för hur de ser på chefers bemötande av psykisk ohälsa, 

vilket är studiens fokus. Samtidigt kommer chefer också att svara för vad de väljer att 

prioritera och inte. Därav finns det en relevans att ta fram ett material kring råd och riktlinjer 

för att se om dessa följs. 

2.5 Utbildning och kommunikation kring mental hälsa 

Mental ohälsa hos medarbetare är något som ska motverkas av chefer inom en organisation. 

De chefer som har närmast kontakt med medarbetarna är de som främst behöver utbildas för 

att kunna motverka psykisk ohälsa hos deras medarbetare. En sådan utbildningen handlar om 

att träna chefer i att uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa och kunna stötta medarbetare i 

hur de ska hantera situationen (Dean, 2018). Även Kelloway (2017) uttrycker vikten av att 

utbilda de närmaste cheferna för att ge dem verktyg att hantera situationer med psykisk ohälsa 

på bästa sätt. När chefer inom sjukvården är utbildade i hur de ska upptäcka psykisk ohälsa 

har de möjlighet att agera snabbare, och därmed förebygga långvarig psykisk ohälsa.  
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En annan betydelsefull faktor för att bemöta mental ohälsa är öppen kommunikation, vilket 

Dean (2018) menar bidrar till att bryta ner de stigman som finns kring psykisk ohälsa. Genom 

att exempelvis hålla i möten veckovis, samt att chefer regelbundet nämner de hjälpmedel och 

support som finns tillgängliga, kan de barriärer som finns brytas ner. På så vis finns det större 

möjlighet till att medarbetare vågar söka hjälp i god tid. Det blir därför nödvändigt för 

organisationen att komma överens om vilket kommunikationssätt som är passande för att få 

fram informationen som kan främja den mentala hälsan. Dean (2018) menar att 

kommunikation som sker ansikte mot ansikte ofta ses som den bästa kommunikationsvägen, 

samtidigt som den kan vara kostsamt både tidsmässigt och ekonomiskt. Därför är det bra i 

dagens teknologiska samhälle att satsa på teknik som underlättar både de tidsmässiga och 

ekonomiska aspekterna. Oavsett hur kommunikationen sker blir god kommunikation en viktig 

faktor för chefer inom sjukvården för att kunna främja den mentala hälsan hos medarbetare. 

När medarbetare vågar vända sig till chefer för hjälp, och vet hur de ska gå tillväga, kan 

cheferna förebygga utveckling av psykisk ohälsa hos medarbetarna.  

2.6 Mental hälsa som ekonomisk fråga  

Den ekonomiska frågan för organisationer handlar inte bara om kostnaden av att åtgärda 

psykisk ohälsa. Det finns en hel del som tyder på att organisationer kan förlora pengar genom 

att inte investera i förebyggande av psykisk ohälsa. När medarbetare som är psykiskt sjuka 

väljer att fortsätta arbeta kan det resultera i flera ekonomiska konsekvenser för organisationen, 

bland annat till sjukskrivning, försämrad produktivitet och ett behov av större omsättning 

(Kelloway, 2017). Dessa är konsekvenser som påverkar organisationen ekonomiskt eftersom 

lösningarna ofta kräver tid, resurser och ersättning av personal. Medarbetare som är friska 

både fysisk och psykiskt leder till mer produktiva medarbetare (Dean, 2018). Denna koppling 

mellan medarbetarnas välmående och produktivitet tyder på att främjandet av den mentala 

hälsan inte bara handlar om medarbetarnas välmående, utan handlar även om en ekonomisk 

investering för organisationer. Framförallt kan denna investering vara av betydelse inom 

sjukvården som har en budget att förhålla sig till. Genom att investera i medarbetarnas 

mentala hälsa har de möjlighet att undvika de kostnader och resurser som krävs för en 

medarbetare med långtidssjukskrivning på grund av exempelvis utbrändhet.  

  

När organisationer investerar i medarbetarna för att bemöta psykisk ohälsa är det viktigt att 

åtgärden är empiriskt grundad, på så vis att den är styrkt av forskning samt resultat som 
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motiverar åtgärdens relevans (Kelloway, 2017). Således försäkrar organisationer om att 

åtgärden har en större chans att bidra till en positiv utveckling och har möjlighet att undvika 

onödig investering. Även om det kan tänkas givet menar Kelloway (2017) att många av de 

åtgärder och program som implementerats sällan är empiriskt grundade. Det här medför att 

medarbetarnas ohälsa inte förebyggs och i vissa fall försämras. Goodare (2017) menar, likt 

Kelloway (2017), att chefer som investerar i medarbetarna inom sjukvården kan även dra 

nytta av de ekonomiska fördelarna. Medarbetare med ett bra välbefinnande stannar längre 

inom organisationen. Det här medför lägre kostnader genom att inte behöva lägga resurser på 

långtidssjukskrivna medarbetare, eller att ersätta personal. Det här blir därför en viktig aspekt 

att ta ställning till i studien eftersom sjukvården är en verksamhet med många utbrända 

medarbetare och hög personalomsättning.  

2.7 Psykisk ohälsa inom sjukvården 

Enligt Grace & VanHeuvelen (2019) är sjukvården en stressig miljö som är i behov av 

personal, och den mentala ohälsan hos medarbetarna har blivit alltmer tydlig. I deras studie 

undersöktes sjuksköterskor som arbetade på en neonatal intensivvårdsavdelning i England. De 

beskrev bland annat hur arbetet som sjuksköterska kräver mycket emotionellt arbete med 

mycket patientkontakt. Därför måste sjuksköterskor lära sig hantera sina känslouttryck. 

Författarna beskriver att det här emotionella arbetet är en stor del av sjuksköterskerollen, och 

är ofta kopplat till utbrändhet. Sjuksköterskornas gemensamma roller leder till att de kan 

identifiera sig med varandra och bekräfta varandras existens (Lindgren, 1992, s.20). 

 

På den neonatalavdelningen som studerades visade det sig att läkare och sjuksköterskor med 

högre ställning upplevde mer stress än vanliga sjuksköterskor (Grace & VanHeuvelen, 2019). 

Det här på grund av bland annat högre tryck, större ansvar, flera konflikter i arbetet och 

oregelbundna timmar. Lindgren (1992, s.17) beskriver sjukvårdens olika maktförhållanden. 

Hierarkin består av tre nivåer; läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Dessa nivåer har 

olika livserfarenheter och sociala bakgrunder som förs med i arbetet inom sjukvården. Olika 

kunskaper skapar en hierarki mellan yrkesrollerna. Bland personalen finns olika generationer 

vilket skapar olika trygghetsnivåer. Det här består av erfarna sjuksköterskor med insikt till 

arbetsrollen, och nyexaminerade sjuksköterskor som ser saker med nya ögon (Lindgren, 1992, 

s.29). 
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Goodare (2017) talar om sjuksköterskors påfrestning av deras medlidande för patienter. Att 

inte känna sig tillräcklig som sjuksköterska kan påverka en sjuksköterskas mående. Det 

framkommer också att chefens påverkan på sjuksköterskornas arbetsförhållanden i form av 

återhämtning och rimliga arbetsförhållanden spelar en stor roll för att undvika utbrändhet. Det 

kan även leda till att dessa påfrestningar bidrar till att sjuksköterskor väljer att lämna sin 

anställning. Det är därför viktigt att ha i åtanke att miljön på arbetsplatsen skiljer sig en hel 

del beroende på hur avdelningen ser ut. På den neonatala intensivvårdsavdelningen, där Grace 

& VanHeuvelen (2019) utförde sin studie, visade det sig att de sjuksköterskorna med högre 

ställning hade högre stressnivåer och ett sämre mående mentalt. De nämner däremot att andra 

studier har visat annorlunda resultat. En akutvårdsavdelning visade istället att det var de 

sjuksköterskor med lägre ställning som hade ett sämre mentalt mående. Olika 

sjukhusavdelningar har olika fokusområden och krav, därmed kan det skilja sig en hel del i 

hur arbetsplatsen ser ut mellan olika avdelningar. Således kan även den mentala hälsan skilja 

sig en hel del mellan sjukhusets olika avdelningar. Det här har relevans för studien eftersom 

medarbetare kommer att intervjuas på olika avdelningar och sjukhus, vilket kräver en 

kännedom om att upplevelsen av psykisk ohälsa och dess bemötande av chefer kan variera. 

3 Teoretiska ramverk 

Utöver tidigare forskning blir även teori ett viktigt verktyg för att kunna analysera studiens 

material som består av transkriberade intervjuer. I följande kapitel kommer de val av teori 

som kommer ligga till grund för uppsatsen att klargöras. Teorierna utgår från Goffmans 

dramaturgiska teori och sätt att analysera ramar, vilket kan användas för att förstå chefers 

bemötande av psykisk ohälsa. Vidare används delar av Berger och Luckmanns teori om social 

konstruktion för att fördjupa konstruktionen av relationen mellan chefer och medarbetare. Det 

här används för att tydliggöra hur chefer läser av och tolkar beteenden inom sjukvården.  

3.1 Socialkonstruktivism 

Människors beteenden kan härledas till de historiska och kulturella sammanhang som finns 

bland oss. Genom socialkonstruktivismen skapas en förståelse för hur världen är konstruerad 

(Burr, 2003, s.3). Den historia och relation som finns i en viss kultur behövs för att förstå 

världen. Sociala interaktioner av olika slag är ett stort intresse inom socialkonstruktivismen. 
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Människor delar kunskap med varandra genom att interagera i vardagslivet. Dessa sociala 

samspel och färdiga mönster ger enligt socialkonstruktivismen en egen förklaring om hur 

världen är skapad (Burr, 2003. s.4–5).  

 

3.2 Uppföranden som normaliseras 

Berger & Luckmann (1991) förklarar att den samhälleliga verkligheten som är förstådd av 

människor är en social konstruktion som har skapats och drivs av människor. Människors 

uppföranden normaliseras och institutionaliseras i den miljö uppförandet utspelas i. I takt 

med att det upprepas och blir något som tas för givet blir det här något som fortsätter att 

dominera inom miljön (Berger & Luckmann, 1991, s.80). Människors uppföranden sker 

spontant och uppkommer till följd av att det institutionaliseras i den miljö människor befinner 

sig i (Berger & Luckmann, 1991, s.80). Desto mer ett beteende blir tagen för givet, desto 

mindre används andra alternativa beteenden. På så vis blir beteendet institutionaliserat i den 

befintliga miljön. I den sociala konstruktionen används även typifiering för att förstå hur 

människor tar till sig andra människor och händelser. På så vis skapas etiketter som sedan kan 

generaliseras och skapa mening åt människor, samt ge människor en roll i samhället (Berger 

& Luckmann, 1991, s.89–92). Mönster och typifieringar av psykisk ohälsa syns genom 

exempelvis fysiska uttryck i form av värk i kroppen, gråtande, och så vidare. Det kan även 

synliggöras i hur människor talar och uttrycker sig. Om någon är exempelvis lättirriterad eller 

agerar utanför deras normala roll kan det tillhöra ett mönster som indikerar på att någon mår 

psykiskt dåligt. Genom att chefer känner igen dessa tecken och mönster finns det möjlighet att 

bemöta medarbetare med psykisk ohälsa som de behöver hjälp med. Inom sjukvården utsätts 

sjuksköterskor för både starkt emotionell och fysisk påfrestning. Genom att på förhand veta 

och förutsäga beteenden kan den kunskapen användas för att bemöta psykisk ohälsa. Utifrån 

inlärda kunskaper kan olika roller identifieras och kännas igen. Rollerna som spelas blir en 

verklighet genom att de delas med andra. Dessa kan användas av chefer för att enklare känna 

igen handlingar som förekommer inom en specifik roll hos en individ (Berger & Luckmann, 

1991, s.90–92). 

3.3 Symbolisk interaktionism 

Begreppet symbolisk interaktionism används för att beskriva hur interaktioner uppstår. Detta 

teoretiska perspektiv kan användas för att analysera samhället och den sociala verkligheten vi 
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lever i utifrån ett mikroperspektiv. Det här kan förklara hur sociala ordningar uppstår och 

förändringar sker, något som är förenat med Goffman (Blumer, 1969, s.1–5; Trost & Levin, 

2004, s.9–10).  

3.4  Framträdande, roller och regioner   

Människor kan i vardagen inta olika roller vilket beskrivs i Goffmans (2009) bok Jaget och 

maskerna som det dramaturgiska synsättet. Bland människor uppstår olika framträdanden och 

interaktioner, dessa kan existera överallt, något som Goffman (2009) beskriver som en region. 

Individer som samspelar i samma miljö försöker skaffa sig vetskap om andra för att definiera 

situationen utifrån vad som förväntas. Det här gör att det skapas en bild över en individs 

ståndpunkt i form av pålitlighet och kompetens över situationen (Goffman, 2009, s.11). Ett 

framträdande definieras som något som utförs i en situation av konstant närvaro av en viss 

grupp som observeras. När det fungerar, och situationen bekräftas genom att definieras utifrån 

vad den är, uppstår en fasad som individen medvetet eller oavsiktligt använder i 

framträdandet. Det här blir individens personliga rekvisita som samspelar med dennes 

identitet (Goffman, 2009, s.28). Genom att chefer tolkar en situation av andra människors 

framträdanden kan denna information samlas in och utvärderas. En definition av en situation 

är inte alltid dess verklighet, och en tolkning av ett framträdande behöver inte alltid 

överensstämma med det som åskådaren faktiskt ser. En individ kan välja att dölja eller 

framhäva vissa uppföranden, samtidigt kan det innebära ett hot mot de sammanhang eller roll 

som individen befinner sig i (Goffman, 2009, s.57–68). För att en individ ska verka trovärdig i 

rollen som exempelvis sjuksköterska måste förmågan att upprätthålla en bild som 

överensstämmer med gruppens sociala förbindelser finnas. Om ett uppträdande inte verkar 

genuint kommer åskådarna att se igenom det (Goffman, 2009, s.71).  

  

Tillsammans med chefers tidigare erfarenhet blir det enklare att bedöma och tolka 

informationen kring en individs beteende och vad det kommer resultera i. Det här kan i sin tur 

vara avgörande för vilket handlande som kommer till uttryck. Chefer kan med fördel använda 

sig av den strategin för att ta in det de ser bland medarbetare och upptäcka mönster som leder 

till psykisk ohälsa. Individers sätt att delge information om sig själva i en viss situation är 

nödvändig, samtidigt som det kan ske felaktiga överföringar eller feltolkningar av intryck. 

Från chefens synvinkel finns det en uppfattning av hur framträdandet mot medarbetarna sker 

och hur dennes handlingar tolkas. Det finns önskemål att en chef ska uppfattas på ett visst sätt 
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och skapa intryck om hur medarbetarna ska se på rollen som chef (Goffman, 2009, s.10–11). 

Rollspelet som inträffar sker i form av en kommunikationsprocess och skapar balans när 

överföringen av information lyckas mellan parterna. Det här sker när kontroll skapas över en 

situation där individen försöker att förvränga bilden av den information som sänds ut 

(Goffman, 2009, s.17). Denna misstolkning av signaler kan appliceras på när chefer faktiskt 

kan se igenom en situation där en medarbetare mår psykisk dåligt. Kontroll skapas över en 

situation när det oriktiga framträdandet upptäcks. Människor väljer att bete sig olika beroende 

på var och med vilka denna interaktion sker. I det som Goffman (2009, s.97) kallar för den 

främre regionen intar individen en roll och beter sig utifrån givna normer, vilket kan avvika 

från hur denne skulle bete sig bland andra människor. Istället kan individen ge uttryck för 

sådant den försökt att dölja när den befinner sig i den bakre regionen, som blir en skyddad 

plats från framträdandet (Goffman, 2009, s.101).  

3.5 Hemligheter och diskrepanta roller 

I vissa fall kan avvikelser ske i framträdandet som inte överensstämmer med det intryck eller 

den avsikt som fanns, vilket kan skapa misstro. När informationen som tolkas ger en osäker 

bild skapas destruktiv information och ett hot mot framträdandet. Det här kan undvikas 

genom att skapa kontroll över framträdandet och inte avslöja hemligheter för yttre aktörer 

(Goffman, 2009, s.122). Goffman (2009) skiljer på tre typer av hemligheter som ett team 

försöker dölja. Mörka hemligheter består av känslig eller olämplig information för andra om 

de skulle komma ut. Strategiska hemligheter innehåller däremot ett teams egenskaper och 

avsikter, dessa följs i syfte att hindra publiken från att anpassa sig efter den givna situationen 

som teamet försöker åstadkomma (Goffman, 2009, s.126). En tredje typ av hemlighet är något 

som Goffman (2009, s.127) kallar för Inside hemlighet som innebär att medlemmar i ett team 

hjälper de andra medlemmar att skiljas från icke-medlemmar. Det här görs utifrån hur 

medlemmarna identifierar teamet.  

3.6 Framing analysis 

I sociala situationer som uppstår finns utrymme för andra människor att tolka handlingar som 

avsiktligt eller oavsiktligt presenteras i en viss kontext (Goffman, 1974). Som chef följer ett 

ansvar över medarbetarna och därför behövs förmåga att kunna tolka de interaktioner som 

sker dagligen. En definition av en situation uppstår när iakttagelse av mänskliga interaktioner 

sker utifrån dess verklighet. Inom dessa inramningar som Goffman (1974, s.1) beskriver kan 
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en individ bestämma hur den ska resonera och agera i en situation. Individen ställer sig frågan 

vad är det som pågår i situationen och försöker förstå den. Situationen kan både tolkas och 

omtolkas utifrån dess syfte (Goffman, 1974, s.8). Dessa ramar kan ses som språkliga koder 

för att identifiera en situation och underlätta hanteringen av informationen. Människors olika 

intressen kan bidra till hur omvärlden tolkas. Sociala relationer skapar utrymme för tolkningar 

och har inte alltid tydliga rutiner för hur det ska göras (Goffman, 1974, s.11). Teorin i 

förhållande till chefers bemötande av psykisk ohälsa hos medarbetarna blir således intressant 

att studera, samt vad det är som styr chefens val av att prioritera de olika former av psykiska 

ohälsa som utspelar sig.  

 

Ett annat begrepp som gör det möjligt att förstå hur något är organiserat genom givna regler 

och en bestämd ordning är primary framework. Ett primärt ramverk kan beskrivas på två sätt; 

naturliga- och sociala ramverk. Det naturliga ramverket skapar en naturlig identifiering och 

tolkning som inte sker genom en bestämd väg och utifrån givna sätt. Sociala ramverk består 

av regler och bygger på en tidigare vetskap och förståelse för de som tolkas (Goffman, 1974, 

s.21–22). Dessa ramverk blir användbara för att förstå hur en chef samlar in information och 

tolkar den utifrån antingen instinkter eller den tidigare erfarenhet som finns kring psykisk 

ohälsa. Denna teori underlättar förståelse för medarbetarnas hälsa genom att den kan användas 

som ett verktyg för kommunikation och organisering. Information som görs tillgänglig skapar 

ramar som kan användas för att upptäcka avvikelser. Genom att prioritera och utesluta viss 

information kan det underlätta för chefer att fatta beslut. Beslut som kan baseras utifrån 

tolkning av en situation med hjälp av tidigare erfarenhet och inte bara genom instinkter 

(Goffman, 1974, s.1–6). 

3.7 Beteenden som feltolkas 

Individens ramar bygger också på tidigare erfarenheter och utgör kognitiva koder som 

används vid identifiering. Det är först i interaktion med andra som dessa hjälpmedel yttrar sig 

och blir användbara för individen. Framing organiserar och skapar meningsfullhet för en 

individ. Det här medför också olika förväntning på vad individen sedan gör i sina handlingar 

(Goffman, 1974, s.345). När en individ misslyckas med att spela en roll som den hade för 

avsikt att spela, i och med att förväntningarna inte överensstämmer med den bild som fanns, 

uppstår breaking frames. Dessa misslyckanden skapar uppmärksamhet av andra som är 
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närvarande på platsen. Det här kan innebära negativa konsekvenser för individen eftersom 

situationen inte kan ignoreras (Goffman,1974, s.346–347). 

  

Samtidigt finns det nackdelar med att använda framing eftersom det kan skapa en negativ 

påverkan vid en felaktig tolkning. En felaktig tolkning uppstår när ramarna används fel, vilket 

kan skapa påfrestningar för individen som blivit feltolkad. Eftersom en situation kan tolkas 

och skapa möjlighet till att fatta olika beslut innebär det två olika utfall (Goffman, 1974, s.10). 

Om exempelvis en chef ska hantera en individ med psykisk ohälsa blir utfallet antingen 

genom att agera utifrån att det är något farligt eller genom att ignorera det. Ett beslut som 

fattas felaktigt kan innebära en konsekvens för individen genom att det psykiska tillståndet 

försämras. Därför är det viktigt att chefen tar korrekt beslut genom att tillgodose tidigare 

erfarenheter, kompetens och har tillräckligt med information om en situation (Goffman, 

1974).  

  

Berger & Luckmann (1991) förklarar, likt Goffman (1974), hur misstolkning av signaler kan 

ske. I den sociala konstruktionen Berger & Luckmann (1991) beskriver ingår en förståelse för 

de ord som används i en konversation och den tolkning som görs av en persons ansiktsuttryck. 

På så vis skapas en uppfattning av konversationens stämning och de uttryck individen vill 

förmedla. Ett exempel som nämns angående misstolkning är när någon ser ut att le, men 

egentligen flinar (Berger & Luckmann, 1991, s.43). Olika framträdanden och misstolkning av 

beteenden är något som är vanligt förekommande inom vården. Chefer har en roll att 

genomskåda vilka beteenden som är viktiga att ta fasta på för att undvika psykisk ohälsa. En 

felaktig tolkning från en chef kan innebära att en misstolkning görs av en medarbetare som ser 

ut att må bra men egentligen inte mår bra. Chefers tillgänglighet spelar därför en stor roll i att 

fånga upp beteenden, för att kunna upptäcka och främja god hälsa. 

4 Metod 

I det här kapitlet kommer studiens metod att redogöras för. Först kommer studiens 

metodologiska ansats presenteras. Det följs sedan av studiens material där framförallt urvalet, 

intervjudeltagarna och materialets skapande kommer att redovisas. Därefter kommer 

kodningen av det insamlade materialet att diskuteras, samt hur vi har resonerat kring vår 
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kodning. Sedan följer tankar kring studiens reflexiva objektivitet och tillförlitlighet, och 

slutligen de etiska övervägande som vi gjort. 

4.1 Metodologisk ansats 

En kvalitativ forskningsansats ligger till grund för att utföra studien, och kan med fördel 

teoretisera och skapa djupare förståelse för psykisk ohälsa som fenomen (Kvale & 

Brinkmann, s.30, 2014). En fenomenologisk ansats valdes som metod, med fokus på hur 

individen beskriver erfarenheter utifrån sin egen livsvärld. Det här för att besvara syftet om 

hur chefer bemöter den psykiska ohälsan och vilka faktorer som finns för att främja mental 

hälsa. Genom intervjuer kunde dessa upplevelser och erfarenheter fångas. Den 

fenomenologiska ansatsen bidrog till ett öppet sinne och en minskad påverkan av forskarens 

egen förförståelse (Dahlberg, Dahlberg & Nyström; 2008, s.95–96; Kvale & Brinkmann, s.46, 

2014). 

4.2 Material  

För att besvara frågeställningarna behövdes en förståelse för respondenternas egna 

upplevelser och erfarenheter gällande ämnet psykisk ohälsa. Under insamlandet av materialet 

var vi medvetna om att lägga egna tolkningar och värderingar åt sidan. Istället intogs ett 

nyfiket perspektiv med fokus på att lyssna snarare än att påverka intogs (Dahlberg, Dahlberg 

& Nyström, 2008, s.98). Ett öppet förhållningssätt i våra intervjuer skapade djupare förståelse 

och ett närmare förhållningssätt till fenomenet. Det här, tillsammans med de metodologiska 

val som gjordes, bidrog till att syftet enklare kunde besvaras. 

4.2.1 Ingång till fältet  

Den begränsade tidsaspekten var viktig att förhålla sig till vid val av urvalsmetod. För att få 

tillgång till informanter användes egna kontakter med sjuksköterskor som tillfrågades, vilket 

gav oss direkt tillgång till fältet. Eftersom vi ville genomföra ett flertal intervjuer under en 

kort tid fastställdes bekvämlighetsurval som en acceptabel urvalsmetod. För att få tillgång till 

fler sjuksköterskor användes snöbollsurval, vilket skapade kontakt med andra sjuksköterskor 

som ville vara med i studien genom de tidigare intervjuade (Bryman & Nilsson 2011, s.196–

197). Syftet med att intervjua anställda inom sjukvården var för att besvara vår frågeställning 

utifrån hur medarbetarna beskriver chefers bemötande. Valet av sjukvården som fält gjordes 
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för att det finns en annan typ av belastning på medarbetarna inom sjukvården, till skillnad från 

andra vårdinrättningar.  

4.2.2 Intervjudeltagarna 

Avsikten var att utföra totalt 16 intervjuer varav åtta medarbetare, fyra chefer samt fyra 

skyddsombud. I urvalet var det en nödvändighet för medarbetarna att vara legitimerade 

sjuksköterskor som hade arbetat i den rollen inom sjukvården i Sverige i minst fyra månader. 

Alla medarbetare som intervjuades arbetar eller har arbetat som sjuksköterska inom svensk 

sjukvård fram till året 2019. De chefer som var med utgjordes av de som har, eller har haft 

fram till året 2019, ansvar för sjuksköterskor på en sjukhusavdelning. Respondenterna som 

intervjuades representerade tre olika sjukhus i Sverige. Av de som deltog i studien var en del 

sjukskrivna från arbetet, vissa arbetade heltid, några arbetade deltid, och en studerade till 

distriktssjuksköterska under den tiden som intervjun genomfördes. Respondenterna bestod 

både av personer som själva upplevt psykisk ohälsa eller för närvarande var sjukskriven på 

grund av stress eller utbrändhet. Eftersom en av respondenterna har arbetat som både chef och 

medarbetare gjordes två intervjuer från två olika perspektiv. Det här blev nödvändigt med 

tanke på den överbelastning som rådde inom sjukvården med anledning av Covid-19, vilket 

försvårade tillgängligheten på antal chefer. Att få en lika fördelning över könen blev också en 

svårighet och kunde därför inte uppnås fullt ut. Det här var något som fick accepteras, i och 

med att frågorna skulle besvaras i rollen som sjuksköterska och ansågs därför ha en minimal 

påverkan. Vad det gäller ålder försökte en blandning göras. Även här blev det svårt att få 

tillgång till personer i olika åldersgrupper, vilket medförde att det här fick bortprioriteras.  

4.2.3 Bortfall 

Trots de tidigare nämnda bortprioriteringarna i intervjudeltagare fanns det vissa bortfall i 

studien. Ett större bortfall var skyddsombuden, eftersom de inte var lika vanligt 

förekommande som vi först trodde. Därmed blev fokus istället på medarbetare och chefer. 

Insamling av totalt fyra chefer skalades ned till två på grund av den höga överbelastning 

sjukvården hade i och med Covid-19, vilket försvårade inbokningen av fler chefer. Det 

mindre antalet intervjuade chefer påverkar studiens generaliserbarhet och därmed resultatens 

giltighet. Syftet som var att besvara hur chefer bemöter psykisk ohälsa besvarades genom en 

övervägande bild av hur medarbetarna såg på bemötandet inom arbetsplatsen. 
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4.2.4 Skapandet av material 

Insamlingen av material skedde genom halvstrukturerad forskningsintervju. Avsikten var att 

fånga medarbetarnas individuella upplevelse av chefers bemötande av psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen (Kvale & Brinkmann, s.43, 2014). Intervjuguiden utgick i huvudsak från öppna 

frågor, med fokus på individens upplevelser och känslor. Öppna frågor ansågs vara passande 

för att öka respondenternas utrymme att tala fritt och utveckla svaren utifrån egna erfarenheter 

och uppfattningar (Bryman & Nilsson 2011, s.415; 243–244). Intervjuerna hölls av endast en 

intervjuare för att undvika att respondenten hamnade i ett underläge. Vi strävade efter att 

skapa en bekväm miljö för våra respondenter för att undvika känsla av att bli utfrågad av 

intervjuaren. Separata intervjuguider skrevs för att anpassa utifrån chef- och 

medarbetarperspektiv. Intervjuerna bestod av ca 13–17 frågor, varpå följdfrågor som 

exempelvis “berätta mer” och “kan du ge ett exempel”, ställdes för att få djupare svar och 

förståelse. Det här gav respondenten utrymme att utveckla ett svar som kunde fördjupas med 

ett konkret exempel (Kvale & Brinkmann, s.34, 165–166, 2014). Tanken var att det här skulle 

underlätta för kodningen och urskilja tydliga mönster och teman. Eftersom processen 

resulterade i ett aktivt lärande under intervjuerna förändrades ordningen på frågorna beroende 

på hur respondenten svarade. Ibland blev det naturligt att komma in på en fråga tidigare eller 

besvara en fråga i samband med en annan som senare kunde uteslutas. Generellt under alla 

intervjuer var den övergripliga inställningen att lyssna på respondenterna och inte avbryta. 

Något som annars riskerade att få respondenterna att tappa fokus på deras berättelse 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s.98). 

  

De huvudsakliga intervjuerna utfördes via internetbaserade verktyget Zoom med anledning av 

rådande rekommendationer i samband med att Covid-19 bröt ut. Med undantag för den första 

pilotstudien som utfördes i informantens hem samt en medarbetarintervju som inte kunde få 

ljudet att fungera via Zoom. I det fallet användes istället videosamtal via Facebook. Totalt 

utfördes webbaserade intervjuer med två chefer och nio sjuksköterskor genom att en inbjudan 

till ett Zoom samtal skickades via e-post. Samtliga intervjuer, inklusive pilotstudien, användes 

i kandidatuppsatsen eftersom den ansågs vara relevant och av samma kvalité som de 

kommande intervjuerna. En av fördelarna med att använda webbintervjuer var att det skapade 

en trygghet att prata om psykisk ohälsa, som kan upplevas som ett känsligt ämne. En annan 

fördel var den flexibilitet som en webbaserad intervju medförde. Intervjuerna kunde snabbt 

bokas in och utföras med enkelhet trots att informanten befann sig på annan geografisk plats. 
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Med mindre faktorer att ta hänsyn till vid koordineringen skapades möjlighet att boka in fler 

intervjuer på kortare tid och bespara restid (Cheng, 2015; Seitz, 2016). 

  

Utifrån pilotstudien som utfördes kunde vi dra lärdom av att kontrollera utförandet av 

inspelningen. Exempelvis hur yttre ljud och störningar från mobiltelefoner kunde påverka 

transkriberingen, vilket gjorde det möjligt att anpassa och skapa bättre förutsättningar för de 

kommande intervjuerna. En nackdel med webbintervjuer var att mötet inte kändes lika 

personligt som om det skulle varit ett fysiskt möte i samma rum. Därför kunde det kännas lite 

stelt och svårt att komma igång med intervjun och få respondenten att känna sig bekväm. 

Kroppsspråket blev även svårare att läsa eftersom kameran kunde orsaka fördröjningar, samt 

att vissa valde att intervjuas utan kamera. En av nackdelarna som även uppkom under 

intervjuerna var försämrad internetuppkoppling vilket gjorde att ljudet kunde försvinna under 

delar av intervjun. Det här löstes genom att respondenten fick upprepa sitt svar på frågan 

(Seitz, 2016).  

  

Intervjuerna varade cirka 45 minuter och transkriberades i nära anslutning genom en 

långsammare uppspelningsfunktion av den inspelade ljudfilen. För att underlätta 

transkriberingen markerades pauser och otydliga meningar som inte kunde tolkas användes 

koder som “,” för kort paus och “--” för oavslutad mening. En “*” markerades för ohörbart tal 

på grund av låg ljudnivå eller dålig uppkoppling som försvårade avlyssningen. “I” och “R” 

användes för att urskilja vem av intervjuare och respondent som talade. Vid pilotstudien var vi 

två som höll i intervjun, därmed användes “IA” och “IM” för att särskilja vem som 

intervjuade respondenten. 

4.3 Kodning och analys 

När materialet var insamlat och transkriberat utgick vi ifrån Smith, Jarman & Osborns (1999) 

kodningsprocess. Den innebar en öppen kodning enligt IPA där mönster betraktades utifrån en 

tolkande process för att fånga respondentens upplevelser och känslor, vilka sedan kopplades 

ihop med de svar som gavs. Det här gjorde det möjligt att komma närmare och förstå 

respondenten utifrån ett så kallat insiderperspektiv. Genom att först ställa hur-frågor, för att 

sedan ställa frågor om varför det ser ut eller görs på ett visst sätt, skapades en djupare 

förståelse (Silverman, 2001, s.297). Kodningen utgick ifrån ett induktivt angreppssätt i linje 

med den fenomenologiska ansatsen som användes för att fokusera på det empiriska materialet 
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snarare än givna teorier (David, Sutton & Torhell, 2016, s.274). För att återspegla den 

fenomenologisk ansats som valdes, och förmedla intervjun på ett trovärdigt sätt, 

transkriberades intervjuerna ordagrant. Det här skapade en naturlig återgivning av vad och hur 

respondenterna beskrev deras upplever, som sedan kunde användas som naturliga exempel 

hämtat från verkligheten. Genom att beskriva händelser i intervjun utifrån dess verkliga 

kontext kunde situationen undvika att hamna i ett vakuum (Kvale, Brinkmann & Torhell, 

2014, s.336).  

 

 

  

Kodningen av de transkriberade intervjuerna gjordes i Google Docs med utgångspunkt från 

Schreiers (2012) exempel om hur kodning enligt IPA ska skrivas. En genomläsning av 

texterna gjordes, varpå teman och kategorier över större textstycken skrevs löpande under 

aktuellt textstycke. Genom att färgmarkera dessa teman och kategorier blev det också möjligt 

att särskilja och markera nyckelord som var av särskild betydelse. I kommentarsfälten skrevs 

egna tolkningar, summeringar och idéer om hur delar av materialet skulle användas. Det här 

gjordes i dokumentets högermarginal istället för vänstermarginalen som står i 

kodningsbeskrivningen. Det här eftersom Google Docs saknade den funktionen (Schreier, 

2012, s.220–221). Att namnge stycken och hela meningar gjorde det enklare att kategorisera 

in texten. Det här blev även ett sätt att reducera texten och få struktur över dess innehåll 

(David et al, 2016). 

  

Efter alla texter transkriberats skapades en summerad punktlista med återkommande mönster 

och tankar. Den bestod av sådant som var av särskild betydelse i förhållande till syftet. 

Återkommande mönster från respondenternas sätt att beskriva upplevelsen av psykisk ohälsa 

noterades, vilket är en viktig del av kodningen enligt IPA. För att sedan analysera materialet 
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var det nödvändigt att förstå hur respondenten upplevde ett visst fenomen i den verklighet 

som beskrevs (Schreier, 2012, s.229). Enligt Lindgren (2014, s.40–41) beskrivs denna 

tematisering som en avgörande del för själva analysen. Dessa upprepningar av olika 

kategorier sker utifrån en iterativ process inom den kvalitativa innehållsanalysen, vilket 

beaktades under arbetet. 

4.4 Reflexiv objektivitet och tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är även faktorer vi tagit hänsyn till i vår studie. De handlar om att 

ställa frågan om en studies resultat består av objektiv kunskap (Kvale & Brinkman, 2014, 

s.291). De är viktiga faktorer att ha i åtanke gällande en studies pålitlighet och överföring 

mellan olika fall. När det kommer till kvalitativ forskning är det inte alla forskare som anser 

att det är applicerbart på kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2014, s.295). Vissa 

forskare väljer däremot att forma om termerna reliabilitet och validitet istället för att förkasta 

dem. Objektivitet är en term som har betydelse inom kvalitativ forskning, och som forskare 

bör sträva efter för att inte erhålla snedvridna resultat (Kvale & Brinkmann, 2014, s.292). 

Reflexiv objektivitet beskrivs av Kvale & Brinkmann (2014, s.292) som reflektionen av ens 

egna bidrag till produktionen, eller formandet, av resultatens kunskap. Det handlar om att 

forskare ska försöka hålla en objektiv föreställning, och samtidigt vara medveten om ens egna 

fördomar. Genom att själv reflektera och skriva ner fördomar skapas en medvetenhet kring 

hur ens egna fördomar och åsikter kan komma att påverka insamlingen av kunskap. Det här 

var något vi själva kunde använda oss av i studien genom att skriva ner våra fördomar kring 

sjukvården och psykisk ohälsa. 

  

Kvale & Brinkman (2014, s.295) förklarar att reliabiliteten anknyter till forskningsresultatens 

tillförlitlighet och handlar oftast om hur väl studien reproduceras av andra forskare vid andra 

tidpunkter. Enligt Kvale & Brinkman (2014, s.295) kan resultatens reliabilitet, eller 

tillförlitlighet, påverkas av att ställa ledande frågor till respondent. Det kan även handla om 

hur respondentens svar kategoriseras av intervjuaren. Kvale & Brinkman (2014, s.296) 

nämner däremot att ett stort fokus på studiens reliabilitet kan påverka intervjuarens variation 

och kreativitet, vilket är viktigt för att intervjuaren ska känna sig bekväm i sin intervjustil och 

våga improvisera för att fånga upp mer. För den här studien var vi noga med att undvika 

ledande frågor, och istället mestadels använda öppna frågor. Vi var även överens om ett 

gemensamt sätt att kategorisera resultatet. Med det här i åtanke ställdes också följdfrågor för 
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att fånga upp ytterligare information och input av respondenten. Även om det inte gjordes 

medvetet fanns en risk att respondenternas svar påverkades vid intervjuerna. Det här kunde 

exempelvis ske i samband med att den som intervjuade meddelade att intervjun hade börjat 

och spelades in. Till och med närvaron av oss som intervjuade kunde påverka respondentens 

svar på grund av nervositet. Likväl var det en risk som vi godtog och gjorde vårt bästa för att 

undvika. Vi försökte även använda oss av en neutral blick och gav respondenten mycket 

utrymme för att vara i centrum (Bryman & Nilsson, 2011, s.242–243). 

4.5 Etiska överväganden 

För att informanterna skulle känna sig bekväma att tala om ett känsligt ämne som psykisk 

ohälsa togs även etiska aspekter i beaktning utifrån Vetenskapsrådet (2017). Nyttan med att 

utföra denna typ av studie diskuterades och ansågs vara betydelsefull i och med den höga 

arbetsbelastningen inom sjukvården. Något som är ett aktuellt ämne både enligt den 

chefsrapport som Previa (2019) nyligen producerade, samt utifrån den information som 

framkom i intervjuerna om sjuksköterskornas egna erfarenheter kring psykisk ohälsa. Det här 

formulerades i ett syfte med avsikt att undersöka chefers bemötande av den psykiska ohälsan. 

  

Hur materialet på bästa sätt kunde samlas in utifrån de etiska problem som kunde uppstå togs 

i beaktning. Intervjuer blev ett självklart val för att samla in informationen utan att det 

inskränkte på personer som inte vill vara med och delta i studien. Att materialet hanterades på 

ett varsamt sätt och inte hamnade i fel händer togs också i beaktande. Som forskare har vi ett 

ansvar, tillsammans med handledare, att materialet hanteras och samlas in på ett korrekt sätt 

enligt individskyddskravet. Materialet skyddades genom att inte skicka filer över e-post, samt 

att inspelning utfördes i samband med intervjun och kunde enkelt sparas ned på datorn. 

Transkriberingen utfördes sedan av intervjuaren som gjort inspelningen, det här i enlighet 

med konfidentialiteten om att inte riskera att information som spreds hamnade i fel händer. 

Med hänsyn till forskningskravet behandlades materialet med respekt, och det som samlades 

in ansågs vara trovärdigt och relevant utifrån den insamlingsmetod som valts 

(Vetenskapsrådet, 2017). Med hänsyn till respondenternas identitet användes anonymisering 

och namn togs bort vid transkribering av materialet (Kvale, Brinkmann & Torhell, s.323, 

2014). Under intervjuerna var vi noga med att respondenterna gav samtycke till att de 

fortfarande ville vara med i studien, samt påminde dem om deras rätt till att avbryta om de 
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skulle vilja. De gavs också möjlighet att undvika frågor som de inte ville besvara utan någon 

påtryckning av oss som forskare (Vetenskapsrådet, 2017). 

5 Resultat och analys 

Det transkriberade materialet resulterade i sju teman efter den genomförda kodningen. I 

följande avsnitt presenteras följande teman: Inställning till psykisk ohälsa, Igenkännande och 

identifiering av fysiska drag och roller, Tillgänglighet i fältet, Kommunikation och reflektion, 

Vägledning och kompetens i relation till arbetsmiljö, Agerande kring psykisk ohälsa utifrån 

erfarenheter och andra aktörer, samt Prioritering av psykisk ohälsa. Dessa teman har 

analyserats utifrån den fenomenologiska ansatsen. Utvalda citat har använts utifrån empirin, 

för att sedan kunna kopplas samman med valda teorier, syfte och frågeställningar. Resultatet 

syftar till att besvara vilka medel som kan främja den mentala hälsan på arbetsplatsen, och hur 

medarbetare beskriver chefers bemötande av psykisk ohälsa. Analysen sker utifrån hur chefer 

konstruerar ramar, samt förstår och tolkar dem utifrån egna erfarenheter i den vardagliga 

arbetsmiljön. Analysen kommer även ske utifrån hur medarbetare upplever den psykiska 

ohälsan och chefers agerande. 

5.1 Inställning till psykisk ohälsa 

Att tala om psykisk ohälsa, och att själv erfara stress och utbrändhet, är vanligt 

förekommande inom sjukvården. Det är något som förväntas finnas på arbetsplatsen och är till 

och med något som bör accepteras enligt vissa medarbetare och chefer (Medarbetare 1, 3, 4, 

6, 8 & 9; Chef 1). Samtidigt kan en medvetenhet och en positiv inställning förebygga ohälsa. 

Enligt Previa (2018) är öppenhet en viktig aspekt att förespråka, och många av de 

arbetsplatser som bedriver sjukvård har den öppenheten. Det här bekräftas av Medarbetare 3 

& 9 som beskriver psykisk ohälsa som något som talas öppet om på arbetsplatsen, samt att det 

är en del av vardagen. Medarbetare 2 bekräftar att psykisk ohälsa är något som ofta talas om 

på möten med kollegor och chefer:  

Absolut, det gör vi. Så det, känslan spontant är att det finns, att vi ska veta om det här, att det är 

viktigt för oss. 

Medarbetare 2, 5 & 6 nämnde däremot att psykisk ohälsa är något som endast kollegor med 

starkare relation till varandra talar öppet om. Det förekom även att psykisk ohälsa var något 
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som skämtas om bland kollegor, och att det finns en hård jargong när det kommer till 

exempelvis höga stressnivåer (Medarbetare 4 & 5). Chef 2 talar om psykisk ohälsa som ett 

“modeord” som ofta framstår som något mindre allvarligt än den medicinska termen. Att 

medarbetare skämtar om att vara stressad och accepterar psykisk ohälsa är ett tecken på att det 

har institutionaliserats inom sjukvården (Berger & Luckmann, 1991, s.80). 

  

Chefers inställning till psykisk ohälsa kan variera beroende på vilken region den utspelar sig 

(Goffman, 2009). I en intervju med en sjuksköterska framgår det att medarbetaren får 

acceptera situationen som den är, samt hur chefen visar en bild som inte överensstämmer med 

verkligheten:  

Sen har jag upplevelser från, eeh, det är en chef, gruppchefen som var, kunde sitta och säga en sak på 

vårt rehabmöte och sen väl i praktiken kasta in mig på saker eller lägga mig på vårdlag och att jag 

fick inskolning eller patienter som jag inte borde ha, utefter min rehabiliteringsplan, men då var de 

lite såhär jaja nu är det såhär, acceptera det, lite den jargongen (Medarbetare 3).  

Chefen kunde på möten framstå som att hon ville prioritera medarbetarens mentala hälsa, 

samtidigt som andra sidor doldes utåt. Ett sådant typ av falskt intryck som chefen 

upprätthåller framför både medarbetare och andra parter kan innebära en risk för hennes 

roll som chef. Skulle det genomskådas att det här var ett falskt uttryck kan det skapa 

problem både för henne personligen och i situationen (Goffman, 2009, s.62, 64). Chefen 

fick även medarbetaren att känna sig sedd genom att först få gehör för de problem som 

diskuterades under rehabiliteringsmötet. Det här var något som medarbetaren sedan fick 

acceptera när det som chefen påstod inte inträffade. Det här kan i sin tur leda till att 

medarbetaren som inte delar samma bild av hur informationen först tänkte användas 

känner sig utesluten av gruppen (Goffman, 2009. s.127). Med tanke på att 

rehabiliteringsinsatser fanns angående medarbetarens hälsa var det den här bilden som 

sågs som den verklighet alla parter skulle förhålla sig till. Medarbetaren kunde därför 

känna sig lurad när det sen inte visade sig överensstämma med det som tidigare sagts. 

5.2 Igenkänning och identifiering av fysiska drag och 
roller  

Psykisk ohälsa kan upptäckas genom att människor identifieras och får en etikett för sitt 

uppförande, samt presenteras genom olika roller. När exempelvis en chef har vetskap om hur 

en roll ska se ut kan en bedömning av medarbetarnas hälsotillstånd användas när rollen inte 
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uppfylls på det sätt den borde (Berger & Luckmann, 1991, s.91). Psykisk ohälsa kan komma 

till uttryck genom fysiska signaler som exempelvis förhöjd puls, magkatarr, sömnsvårigheter, 

och så vidare (Medarbetare 7 & 8). Dessa fysiska uttryck är något som kan bekräfta hur en 

individ mår (Berger & Luckmann, 1991, s.89–92). Sjuksköterskor har exempelvis erfarit att 

kollegor vid flera tillfällen börjat gråta på arbetsplatsen (Medarbetare 6 & 8). Även andra 

fysiska symtom på psykisk ohälsa kunde yttra sig på arbetsplatsen. En medarbetare förklara 

de fysiska symtom som kunde yttra sig i vardagen:  

Huvudvärk, magkatarr, illamående, yrsel, och svimningskänsla (Medarbetare 7). 

Genom att identifiera dessa fysiska drag och roller hos människor kan chefer upptäcka och 

förhindra psykisk ohälsa. Genom inlärda koder som skapar betydelse kan identifieringen 

underlättas (Goffman, 1974, s.11). Samtidigt har dessa beteenden och uppföranden, genom 

institutionalisering av psykisk ohälsa inom sjukvården, blivit något som medarbetare och 

chefer förväntar sig. Det här visas tydlig i följande citat: 

Eh… så där tror jag absolut att det finns prob-, en problematik i att det kanske blir så vanligt att man 

inte reagerar, alltså att det blir, ah men alla har lite ångest av jobbet och då är det liksom normalt på 

nåt vis (Medarbetare 9). 

Det här är något som chefer behöver vara medveten om. Genom att chefer blir bättre på att 

förutsäga uppförande som ofta förekommer inom sjukvården, kan de enklare skapa kontroll 

över dem (Berger & Luckmann, 1991, s.80).  

  

Ibland uppkommer situationer där signalerna som sänds ut misstolkas. I följande citat uppger 

Medarbetare 1 att chefen agerar på tecken som ansågs tyda på stress hos medarbetaren:  

Ja asså jag är en sån där som gillar när det är mycket att göra, jag blir mer uttråkad när det är lugnt. 

Så att, eh, men jag tror att, jag vet i alla fall att man kan uppleva mig som att jag är stressad fast jag 

inte är stressad, utan att jag bara gillar att vara effektiv när jag jobbar, liksom bara ha koll, bara “ah 

har du gjort det här”, och då säger de bara “XX ta det lugnt, andas” och jag bara “men asså jag är inte 

stressad jag är bara effektiv” (skratt). Det brukar min, asså han som är biträdande säga ibland. 

Även om medarbetaren verkade i chefens ögon stressad utåt, var hon inte det enligt hon själv. 

Det vill säga, hennes uttryck misstolkades av hennes chef som trodde att de betydde något 

annat (Berger & Luckmann, 1991, s.43). Därför är det viktigt att situationen tolkas i rätt 

kontext (Goffman, 1974) och inte bara utifrån hur situationen ser ut utifrån.  
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En sjuksköterska berättade om när hon försökte uppmärksamma sin enhetschef om tecken på 

psykisk ohälsa på avdelningen (Medarbetare 6). När chefen fick det här uppmärksammat för 

sig ledde det till en händelse där hennes enhetschef betedde sig på annorlunda sätt beroende 

på om det var framför medarbetare, eller framför andra chefer och sjukhusledning. Hennes 

chefs motsägelsefulla och otrygga beteende resulterade i att sjuksköterskan kontaktade facket 

och valde att inte ha någon vidare kontakt med sina chefer. I enlighet med strategiska 

hemligheten blev det här motsägelsefulla beteendet ett sätt för enhetschefen att medvetet dölja 

egna sidor hos sig själv, för andra chefer och personal, och istället få medarbetaren att framstå 

som den skyldige. Hemligheten är även en inside hemlighet inom den grupp som har vetskap 

av hemligheten, som chefen försöker skilja från andra icke-medlemmar (Goffman, 2009, 

s.127). Enhetschefen som valde att förvränga situationen framför huvudchefen och HR gav 

destruktiv information till sitt team av ledare, vilket resulterade i att medarbetaren valde att 

avsluta sin anställning på grund av att hennes hälsa påverkades negativt på den arbetsplatsen 

(Goffman, 2009, s.126). 

5.3 Tillgänglighet i fältet  

När chefer är på plats och kan uppmärksamma avvikelser, i form av tecken på psykisk ohälsa, 

kan chefer agera direkt och undvika långtidsfrånvaro (Previa, 2018). Chefers tillgänglighet 

under arbetstid och engagemang i medarbetarna kan därmed bidra till sjuksköterskornas 

välmående, samt förebygga psykisk ohälsa. Chefers tillgänglighet på sjukhusets 

avdelningarna har däremot visat sig variera en del beroende på avdelningens uppbyggnad. 

Chefer med mindre administrativa uppgifter kunde enklare fånga upp händelser och den 

allmänna stämningen på avdelningen (Medarbetare 6 & 8). På akutvårdsavdelningen fanns 

tillräckligt många gruppchefer för att hålla kolla på varje enskild medarbetare dagligen. 

Vetskapen om att en chef var närvarande ifall något skulle hända skapade en trygghet för 

sjuksköterskorna på golvet (Medarbetare 7).  

  

Chefens frånvaro bland medarbetarna gör det svårt att finnas till och fånga upp den psykiska 

ohälsa som uppstår, Den här utmaningen fanns på akutmottagningen, inom psykiatrin och 

även under nattskiften. En av de intervjuade cheferna som ansvarat för personal på en 

psykosavdelning bekräftar utmaningen med att bemöta psykisk ohälsa på avdelningen. För att 

lyckas med det här fångas medarbetarnas hälsa upp i vardagen (Chef 1). Sammantaget är det 

här något som medarbetare tycker att chefer lyckats bra med (Medarbetare 3, 7 & 9). 
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Majoriteten av respondenterna ansåg att cheferna som var på plats vid en händelse tog tag i 

problemen direkt. När de inte var på plats kunde vissa respondenter däremot känna att 

cheferna ofta sköt upp på problemen för att ta tag i det senare, eller bara låta det rinna ut i 

sanden (Medarbetare 2, 4, 5 & 7). Från båda chefsintervjuerna framgår det att cheferna har ett 

öppet sinne för att fånga upp psykisk ohälsa bland medarbetarna. Problem rörande 

medarbetarnas mående som rapporteras till dem tas om hand i direkt anslutning (Chef 1 & 2). 

Berger & Luckmann (1991, s.90–92) förklarar hur olika typifierade roller kan lättare 

upptäckas genom inlärda kunskaper om hur rollens beteende och handlingar bör se ut. 

Exempelvis rollen av en person med psykisk ohälsa kan yttras genom nedstämdhet, värk i 

kroppen, lättirritation, etc. En chef kan upptäcka beteenden som tyder på psykisk ohälsa då de 

är inlärda i dessa beteenden. Problem med att upptäcka dessa beteenden uppstår däremot om 

chefen inte får möjlighet att träffa sina medarbetare. Det här problemet kan även ske när en 

sjuksköterska befinner sig i den bakre regionen Goffman (2009), på fika raser bland endast 

kollegor. Det medför att utrymmet för att ge utlopp för känslor och tankar som har 

undanhållits under mötet med en patient delas endast med kollegorna (Goffman, 2009, s.101). 

För en chef blir det svårt att få tillgång till information om en medarbetares mentala tillstånd 

eftersom det undanhålls ute bland patienterna och kollegorna. Chefers närvaro bland 

medarbetare är därför avgörande om psykisk ohälsa ska kunna upptäckas eller inte.  

  

När chefer inte har möjlighet att vara på plats och fånga upp psykisk ohälsa kan kollegor vara 

avgörande för att främja den mentala hälsan. Samtliga intervjuer beskrev vikten av det stöd 

som kollegorna ger varandra i vardagen och att de vänder sig till varandra för hjälp. En 

fungerande gemenskap får arbetet att fungera och skapar en hållbar och trivsam arbetsmiljö 

(Medarbetare 8). En annan medarbetare beskrev stödet från kollegor som starkare än från 

chefen på arbetsplatsen:  

Ah jag vill säga ännu mer viktig roll än cheferna, eh… de är absolut a och o när det gäller den biten, 

eh, att få, ah men att få stöttning i sitt jobb liksom, eh, så eh, absolut, kollegorna (Medarbetare 9).  

Respondenten menar att kollegorna ger bättre stöd än cheferna eftersom de är på plats 

och delar den vardag som ingår i rollen som sjuksköterska. Kollegor kan ses som en 

viktig resurs för chefer eftersom kollegor blir stöttande i svåra situationer när chefen 

själv inte räcker till. Det här stödet kan i sin tur ha en positiv inverkan på hela 

arbetsgruppen (Previa, 2018).  
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5.4 Kommunikation och reflektion 

Genom god kommunikation, reflektion och framförallt uppföljning av medarbetare, har 

cheferna möjlighet att fånga upp beteenden som kan tyda på psykisk ohälsa, även om de inte 

är tillgängliga i den främre regionen (Goffman, 2009). En god kommunikation har visat sig 

vara avgörande för chefer att kunna främja den mentala hälsan hos deras medarbetare. 

Medarbetare 7 nämnde hur ett ständigt flöde av information, genom exempelvis uppdaterad 

information på avdelningens tv-skärm samt kontinuerliga avdelningsmöten, skapade en 

trygghet bland de anställda. Andra beskrev en välkomnande utstrålning från chefens sida som 

en viktig aspekt i att hålla en öppen kommunikation mellan chef och medarbetare 

(Medarbetare 9 & Chef 1). Den acceptans som medarbetarna fann hos cheferna kring öppen 

kommunikation medförde att de kände sig bekväma med att vända sig till cheferna för att 

ventilera eller söka hjälp. Det här visar att det går att skapa en lugn atmosfär bara genom att 

medarbetarna känner sig välinformerade. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) ska uppsatta 

mål finnas för att en god kommunikation ska skapas, vilket sjukvården visar att de uppnår 

genom att medarbetarna känner trygghet.    

  

Reflektionstillfällen kring olika händelser och patientfall på arbetsplatsen var även en viktig 

aspekt i chefers agerande för att främja den mentala hälsan. Dessa tillfällen ansågs 

som en form av uppföljning för chefer att återkoppla med medarbetarna efter tunga patientfall 

eller arbetspass, och stämma av hur de mår. Medarbetare 7 ansåg att det var något som chefer 

lyckades bra med, speciellt efter traumatiska patientfall, till skillnad från när chefen inte var 

på plats. Medarbetare 9 beskrev dagliga reflektioner som en viktig del av arbetspasset för att 

förhindra psykisk ohälsa i längden. Dessa reflektioner bidrog till tid för återhämtning mellan 

arbetspassen eftersom tankar och bekymmer om arbetet kunde lämnas på arbetet. Som chef 

finns det ett önskemål att uppfattas på ett visst sätt och skapa en bild framför medarbetarna 

hur en roll som chef ska se ut (Goffman, 2009, s.10–11). Det här lyckades cheferna med 

genom att följa upp och ta tag i problemen för att sedan ge medarbetarna en chans till att 

återhämta sig och reflektera över dagen. Likaså bekräftar medarbetarna genom deras 

beskrivning av chefernas öppenhet och inkludering att chefen uppträder utifrån vad en 

chefsroll ska innebära. 
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5.5 Vägledning och kompetens i relation till arbetsmiljö 

Sjukvården ställer höga krav på medarbetarna, som förväntas sköta flera arbetsuppgifter 

parallellt och prioritera lösningar för att arbeta smart i vardagen. Personalbristen påpekas 

återkommande i intervjuerna, framförallt bristen på erfarna sjuksköterskor. Chefer förväntas 

leda och besitta rätt kompetens för att vidta åtgärder i syfte att främja den mentala hälsan. 

Med hjälp av handböcker och utbildning kan chefer få vägledning i att förebygga psykisk 

ohälsa. Det förekommer även regler som måste följas när det kommer till den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön. Som chef finns skyldigheter att förebygga och förhindra att 

arbetstagare utsätts för påfrestningar som inte kan hanteras, som kan leda till ohälsa (Previa, 

2018; AFS 2015:4). I flertal intervjuer uppgavs det att nyexaminerade sjuksköterskor 

tvingades ta stora kliv redan i början av karriären, och efter några månader förväntades de 

kunna ansvara för hela avdelningar (Medarbetare 1, 4, 6, 7 & 8). Det här blir tydligt i följande 

citat:  

Ja. Jag kan liksom inte dela på mig, det tycker jag var jobbigt och då var jag ganska ny sjuksyrra 

inom psykiatrin liksom (Medarbetare 1). 

Trygghetskänslan påverkades negativt eftersom de nästan omgående behövde arbeta som 

ledande sjuksköterska vid flera tillfällen. Att inte ha möjlighet att stämma av eller be om råd 

hos en mer erfaren kollega skapade otrygghet för dessa sjuksköterskor. Chef 2 bekräftade att 

det ställs höga krav på nya sjuksköterskor, samt att det är vanligt med höga stressnivåer. 

Chefer försöker förebygga det här genom introduktionsutbildning och en gradvis 

upptrappning av arbetsuppgifter (Chef 2). 

  

När det kommer till sjukvården som arbetsplats beskrev Medarbetarna 6 & 8 sjukvården som 

en ohållbar arbetsplats. Ett yrke som många gånger leder till sjukskrivningar hos personalen 

(Medarbetare 3, 4, 7, 8 & 9) eller uppsägningar (Medarbetare 7). För att kunna förhindra och 

avgöra i en situation om en medarbetare uttrycker signaler på underliggande psykisk ohälsa, 

krävs det god kompetens över en situation och den arbetsbelastning som sjuksköterskorna 

utsätts för (AFS 2015:4). Kompetens kan erhållas genom att följa allmänna råd om hur 

signaler ska tolkas och vetskap om när kraven är högre än resurserna. I och med Covid-19 

bekräftade flera respondenter att arbetsbelastningen har blivit högre samt att säkerheten 

påverkas (Medarbetare 5 & 9). Det här har även bidragit till fler förändringar och 

omstruktureringar. Trots det har cheferna varit bra på att informera om dessa förändringar 

(Medarbetare 7). Även om chefer inte kan påverka alla yttre krav kan de förebygga psykisk 
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ohälsa genom ett gott socialt klimat. Genom att informera om förändringar, samt låta 

medarbetarna påverka sina egna arbetsuppgifter och delta i förändrings- och 

utvecklingsarbete, får de möjlighet att känna sig delaktiga (Previa, 2018). Bland medarbetarna 

på en avdelning var det tydligt att chefer behandlade de som varit anställda en längre tid och 

nyexaminerade sjuksköterskor annorlunda.  

Eh på den avdelningen och 50 procent på andra ställen, eeh, och vi pratade om det faktiskt att vi 

kände att vi blev särbehandlade av cheferna, för att dom, jag vet inte ens om de tänkte på det själva, 

men det var ganska tydligt att vi kunde komma med, både förslag och åsikter, om vad som helst 

egentligen. Eeh medan dom, mer nya sjuksköterskorna inte alls fick samma gehör, som vi fick 

(Medarbetare 4). 

Det som beskrevs genomgående i intervjuerna från Medarbetarna 3, 4, 6, 8 & 9 var att 

schemat inte gav utrymme till återhämtning. Utrymme till att ta rast var något som varierade 

en hel del mellan avdelningar och beroende på när arbetspasset var förlagt. Chefer har även 

vissa regler de måste förhålla sig till när det kommer till arbetsbelastningen och 

schemaläggning, exempelvis de föreskrifter som står i Arbetsmiljöverkets författningssamling 

(AFS 2015:4). De lagar som står där beskriver att en chef måste förhålla sig till dessa 

föreskrifter när det kommer till att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. En arbetsgivare har en 

skyldighet att motverka ohälsa genom att vidta åtgärder som exempelvis att skapa tillräckligt 

med vila mellan arbetspassen. Ett tydligt exempel på när det här inte följdes var i en intervju 

med Medarbetare 6 som berättade att hon kunde arbeta sent på kvällen och sedan börja tidigt 

på morgonen dagen därpå. Där fanns inte tillräckligt med tid till återhämtning eftersom 

utrymme behövs för att kunna transportera sig mellan arbetet och hinna äta. Till följd av det 

här skapades sömnsvårigheter eftersom det endast fanns utrymme för knappt sex timmars 

sömn. 

5.6 Agerande kring psykisk ohälsa utifrån erfarenheter och 
andra aktörer 

För att upptäcka och agera på psykisk ohälsa behöver chefer samla in information om 

medarbetarna. Sedan kan situationer tolkas utifrån färdiga ramar (Goffman, 1974, s.10–11).  

Med hjälp av tidigare erfarenheter och medarbetares iakttagande kan psykisk ohälsa 

upptäckas. Hur chefer väljer att agera i deras bemötande av psykisk ohälsa kan variera. Chef 1 

uppgav att hennes bakgrund som sjuksköterska bidrog till en medvetenhet om den 

arbetsbelastning och påfrestning som arbetet utsätter personalen för. Det gjorde att hon 

enklare kunde känna igen vissa mönster genom att tolka och agera utifrån tidigare situationer 
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när hon arbetade som sjuksköterskemedarbetare. Genom att agera på varningssignaler och 

uppmärksamma liknande situationer som hon själv genomgått kan åtgärder sättas in för att 

förhindra exempelvis utbrändhet. Chef 1 uppgav även att hon valde att förlita sig på sina 

medarbetare att rapportera om sitt eget eller kollegors mående. Från intervjuerna framkom det 

att medarbetarna kände ett ansvar över att upptäcka och agera på psykisk ohälsa i vardagen. 

Medarbetare kan därför stötta chefer i bemötandet av psykisk ohälsa genom att vara 

observanta över sina kollegor (Medarbetare 2, 3, 4, 7, 8, & 9). På så vis kan cheferna bli 

medvetna om deras medarbetares mentala tillstånd var i risk, och förebygga exempelvis 

utbrändhet. Det här kan användas som ett hjälpmedel för chefer att veta när de ska agera på 

psykisk ohälsa som det själva inte uppmärksammat.  

  

Chef 2 medgav däremot att han inte kunde förlitade sig på att medarbetarna själva skulle 

komma till honom och informera om kollegornas hälsa, även om det var vanligt att kollegor 

kom och varnade om andra medarbetare som visade tecken på psykisk ohälsa. Han tittade 

aktivt efter signaler ute på golvet, som exempelvis ändrat beteende eller ton som kunde tyda 

på att något inte stod rätt till. Vid svårare fall med psykisk ohälsa blev det ibland nödvändigt 

för cheferna att använda sig av externa hjälpmedel för en medarbetare. Det här bekräftades av 

båda cheferna som intervjuades, där Chef 1 svarade att hon använde sig av psykolog, 

företagshälsovård och stöd från HR. Chef 2 använde sig även av HR. 

  

Trots att hjälpmedel finns för att fånga upp och förebygga ohälsa kan situationer uppstå som 

inte accepteras av de som iakttar. Det kan handla om opassande beteenden och 

uppförändanden. De som ser på kan välja att inte spela med med det som framstår som 

olämpligt, eller konfrontera agerandet. Samtidigt som beteenden som hör hemma bakom 

kulisserna bli tillgängliga för andra när de inte kontrolleras (Goffman, 2009, s.184). Ute i 

vardagen möts chefer och medarbetare av beteenden som inte kan accepteras. Beteenden som 

tillhör den bakre regionen kan ibland komma till uttryck i den främre regionen. Det här 

skildras genom att ett beteende som normalt inte visas framför andra kan bli opassande 

framför en publik (Goffman, 2009, s.114). På så vis märker exempelvis kollegorna om en 

medarbetare nedsatt välbefinnande, och väljer därefter att konfrontera beteendet genom att 

uppmana chefen att hålla koll på situationen.  

  

För att veta hur chefer agerar på bästa sätt för att förhindra psykisk ohälsa behöver tolkning av 

situationen göras i dess faktiska kontext. Med hjälp av inramningar kan chefer bestämma hur 
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de ska agera på bästa sätt utifrån situationen (Goffman, 1974, s.1). I intervjun med Chef 1 

berättades det att en överläkare frångått sin professionella yrkesroll när han blev aggressiv 

gentemot en medarbetare. Något som kan anses vara ett beteende som går tillbaka i en 

individs utvecklingsstadium där normalt beteende och hänsyn mot andra frångås (Goffman, 

2009, s.115). Här är det tydligt att läkaren misslyckats med att uppträda som en professionell 

läkare och en breaking frame uppstår eftersom det här skapade stor uppmärksamhet av andra 

människor på platsen, som exempelvis sjuksköterska, läkarstudent och skötare (Goffman, 

1974, s.345–347). Chef 1 berättade även om ett annat tillfälle då ett skyddsombud frångick sin 

yrkesroll under en arbetsplatsträff. Skyddsombudet blev aggressiv och otrevlig framför alla i 

mötet och betedde sig på ett opassande sätt. Det här beteende bör, med hänsyn till andra, 

döljas och inte förekomma i den främre regionen eftersom det inte överensstämmer med 

framträdanden som normalt brukar äga rum utifrån givna normer (Goffman, 2009, s.111). 

Skyddsombudet och överläkaren skulle därför, med hänsyn till det här, avvaktat med sin 

frustration och expressiva aggressioner.   

5.7 Prioritering av psykisk ohälsa 

En chef som bemöter psykisk ohälsa ställs också inför val av vilken ohälsa som ska prioriteras 

och inte. I en av intervjuerna framgår det att psykisk ohälsa prioriteras och ifrågasätts när den 

anses vara av allvarligare former (Medarbetare 7). En respondent förklarade att chefer i regel 

kopplades in vid akuta problem, stora konflikter eller sådant som kunde leda till långsiktiga 

konsekvenser, som exempelvis en långtidssjukskrivning (Medarbetare 4). Chef 1 uppgav att 

hon agerade när konflikter som uppstod inte gick att lösa mellan berörda personer, något som 

även bekräftas av Medarbetare 4. Samtidigt finns det situationer där chefer inte prioriterar 

medarbetarens individuella hälsa, utan fokuserar på gruppnivån. Medarbetare 8 berättade att 

hon till slut valde att säga upp sig när hon upplevde att chefen inte uppmärksammade hennes 

psykiska ohälsa. Medarbetaren berättade att hon inte kände sig sedd när chefen inte agerade 

på signaler som indikerade på psykisk ohälsa. Hon medgav att chefen var bra på att upptäcka 

tecken på ohälsa hos arbetsgruppen, och tog initiativ för att ändra på det, men misslyckades 

att fånga upp hennes individuella tecken på psykisk ohälsa. För att en chef ska kunna 

prioritera ohälsa hos medarbetare kan sociala nätverk underlätta för chefer att fatta beslut. 

Människor är komplexa varelser som behöver förstås utifrån den kontext de lever i. 

Situationer kan definieras olika utifrån de intryck som en chef behöver selektera för att 

bemöta den psykisk ohälsa som utspelar sig. Med hjälp av information från kollegor och 
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andra chefer skapas kännedom om omfattningen på individers hälsa. Tillsammans med 

kompetens och tidigare erfarenhet kan chefers beslut underlättas i att fatta beslut om vilken 

psykisk ohälsa som är farlig och bör prioriteras. Dessa verktyg kan skapa förutsättningar för 

att agera och undvika långtidssjukskrivningar hos medarbetare (Goffman, 1974, s.11, 22; 

Previa, 2018).  

  

Även om det finns en medvetenhet hos chefer kring problem med psykisk ohälsa har 

intervjuerna visat att de ofta bekräftar problemen utan att ge direkta lösningar. Det beskriver 

en respondent som hade rapporterat om en medarbetare som visade tecken på psykisk ohälsa 

efter ett tungt patientfall: 

Eh, och berättar vad som har hänt, och då säger dem “ah okej ah men då ska vi följa upp det”, eh och 

så hamnar det liksom lite, känns det som i alla fall, i en sak, i en hög med saker som ska göras bara, 

att det, det har inte riktigt blivit en såhära att dem har sett hur faktiskt personen mår (Medarbetare 7). 

Respondenten förklarade att det bemötandet han beskrev var vanligt förekommande när 

chefen inte hade varit på plats och sett situationen med egna ögon, något som fick 

respondenten att känna att chefen inte erkänner allvaret i dessa situationer. Det förekom även 

situationer där chefer ibland blundande för beteenden som inte var acceptabelt på 

arbetsplatsen. Speciellt när det var medarbetare som arbetat en längre tid och besatt viktig 

kompetens (Medarbetare 5). Det här framgår även från Medarbetare 4 som förklarade att 

chefens rädsla för att tappa nyckelpersoner gjorde att chefen hellre valde att blunda för 

problemen. Den här acceptansen av opassande beteende handlade främst om personalbristen 

som finns inom sjukvården, där de helt enkelt inte kunde riskera att bli av med erfaren 

medarbetare. 

 

Goffman (2009, s.28) förklarar hur människor använder sig av en fasad, medvetet eller 

omedvetet, i deras framträdande när de närvarar i en viss grupp. Det innebär att människor 

beter sig på ett visst sätt när de är omgivna av en grupp människor, även om individen själv 

inte förstår det. Exempelvis kan en chef använda sig av en fasad i uppträdandet framför sina 

medarbetare. Möjligtvis kan det vara fasaden från chefen som en medarbetare upplyste om 

när han gick till chefen för att rapportera om en kollega med risk för psykisk ohälsa efter ett 

traumatiskt patientfall (Medarbetare 7). När han gick till chefen bemöttes han av en chef som 

använde sig av en fasad som verkade ta situationen på allvar och skulle ta tag i det på en 

gång. När det väl kom till det praktiska, att hjälpa medarbetarens kollega, gjorde chefen 

däremot inte det som uttrycktes i det initiala mötet. Chefens fasad framför respondenten som 
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rapporterade om sin kollega var möjligtvis bara en tillfällig fasad. Det innebär dock att chefen 

utför ett uppträdande som inte verkar genuint, vilket medarbetarna kan se igenom (Goffman, 

2009, s.71). Det medför att i framtiden vet medarbetarna att chefen inte alltid tar 

rapporteringarna på allvar, trots den genuina fasaden som visas utåt i stunden. 

6 Diskussion 

Det här kapitlet kommer först presentera en summering av studiens resultat och analys. Sedan 

kommer en redovisning av studiens resultat i relation till tidigare forskning, teori, och studiens 

metodologiska ansats. Slutligen kommer det diskuteras kring vilka slutsatser som kan dras av 

studien, dess svagheter och styrkor, samt förslag till framtida forskning. 

6.1 Summering av resultat och analys 

Resultaten och dess analys har bidragit till att besvara uppsatsens frågeställningar; hur 

upplever sjuksköterskorna bemötandet från sina chefer när det kommer till psykiska ohälsa 

och vilka avgörande resurser kan ligga till grund för att främja den mentala hälsan inom 

sjukvården. I studien har det framkommit att medarbetarnas inställning till psykisk ohälsa är 

något som är normaliserat och accepteras inom sjukvården. Trots att psykisk ohälsa är vanligt 

förekommande är chefer bra på att uppmärksamma ohälsa, framförallt när de är tillgängliga 

på golvet eller får stöd av kollegor som agerar på varandras ohälsa. 

  

Utöver chefers sätt att bemöta psykisk ohälsa har andra aktörer visat sig spela en roll för att 

förebygga ohälsa. Länshälsan har en roll att hjälpa sjukvårdspersonal, och hanterar ofta fall 

med medarbetare som är eller riskerar att bli utbrända. Det som däremot uppkommit genom 

intervjuerna är att cheferna är bättre på att fånga upp psykisk ohälsa i arbetsgruppen än hos 

den individuella medarbetaren. För att uppmärksamma psykiska ohälsa hos den individuella 

medarbetaren krävs att medarbetaren själv, eller en kollega, tar kontakt med chefen. Hur 

cheferna prioriterar hanteringen av medarbetare med psykisk ohälsa har visat sig vara 

beroende på hur akut fallet är, exempelvis en panikångestattack, eller om det går ut över 

patienterna. 
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Det som även genomsyrar alla respondenters svar är vikten av kommunikation. När 

respondenterna kände sig välinformerade och upplevde en öppenhet hos chefen att be om råd 

eller söka hjälp blev medarbetarna generellt nöjdare. Det handlade även om att cheferna aktivt 

tog tag i återkopplingen med sina medarbetare. I regel hade respondenter med en närvarande 

chef på golvet en bättre kommunikation jämfört med andra. En god kommunikation och 

enkelhet att tala om psykisk ohälsa med kollegor visade sig ha en positiv effekt på den sociala 

arbetsmiljön. Stödet från kollegorna visade sig spela stor roll när cheferna inte räckte till eller 

var på plats. Det gav också möjlighet till reflektion och återhämtning och för att främja den 

mentala hälsan på arbetsplatsen. 

  

Vare sig chefen har möjlighet att närvara på golvet eller inte är det viktigt att de besitter rätt 

kompetens för att fånga olika signaler på psykisk ohälsa, i syfte att sätta in de resurser som 

krävs. Vägledning och engagemang visade sig också ha en påverkan för att förebygga ohälsa. 

Flera av intervjuerna visade att chefer var bra på att fånga upp psykisk ohälsa, eller ohållbara 

arbetssituationer, samtidigt som de saknade resurserna för att kunna åtgärda fallet eller 

situationen. För en chef kunde det ibland handla om att välja mellan att bemöta psykisk ohälsa 

eller ignorera den. När den inte ignorerades handlade det ofta om att behålla en medarbetares 

kunskap och erfarenhet istället för att riskera att den går förlorad. 

6.2  Relationen mellan resultat och teori 

Det teoretiska ramverket för denna uppsatsen är Goffmans dramaturgiska teori och 

tillvägagångssätt i att analyser ramar. Berger och Luckmanns teori om social konstruktion 

används även för att kunna fördjupa i konstruktionen av relationen mellan chefer och 

medarbetare på arbetsplatsen. Genom dessa teorier kunde en djupare analys kring cheferna 

och medarbetarnas förhållningssätt till psykisk ohälsa göras, samt skapa förståelse varför 

cheferna hanterar psykisk ohälsa hos medarbetare på det vis som de gör. Teorierna 

möjliggjorde även en analys av vad som kan ligga till grund för hur psykisk ohälsa prioriteras 

bland medarbetarna, samt vilka återkommande beteenden och situationer chefer bemöter i 

sjukvårdens miljö. 

  

Genom Berger & Luckmanns teori som social konstruktion har vi fått förståelse för hur 

psykisk ohälsa har blivit normaliserat inom sjukvården. Ställda krav och hög arbetsbelastning 

hos sjuksköterskor är något som medfört psykisk påfrestning. Att inte se dessa beteenden som 
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något avvikande är något som Berger & Luckmann beskriver bidrar till normalisering psykisk 

ohälsa och har på så vis institutionaliserats inom sjukvården.  

  

Goffmans teori kring det dramaturgiska synsättet visar att människans agerande är ett 

framträdande, och den bild av sig själv som framträder inför andra är en fasad som 

upprätthålls. Denna fasad kunde cheferna uppvisa genom att säga en sak framför andra chefer 

eller ledning, och något annat när chefen var ensamma med sina medarbetare. Något som 

även tyder på att fasaden var falsk. Åskådarna, som här blir medarbetarna, kan enligt 

Goffman genomskåda felet i uppträdandet. Det skadar medarbetarnas tillit till chefen och den 

fasad chefen uppvisar. Goffmans beskrivning av den främre och bakre regionen kunde tydligt 

appliceras på sjuksköterskornas uttryck för psykisk ohälsa. De flesta undanhöll deras nedsatta 

välmående när de befann sig i den främre regionen, som exempelvis hos patienter och 

liknande. När de däremot var i den bakre regionen, exempelvis i fikarummet eller andra 

situationer där de kunde vara ensamma med sina kollegor och ta en rast, kunde de uttrycka 

deras verkliga mående mycket mer öppet. Cheferna som ofta arbetade administrativt och inte 

var tillgängliga på golvet kunde missa både den främre och bakre regionen hos deras 

medarbetare. På så vis riskera cheferna att missa tecken på psykisk ohälsa hos deras 

medarbetare. 

6.3 Relationen mellan resultat och tidigare forskning 

Chefens frånvaro från fältet bidrog till att de fick förlita sig på medarbetarna när det handlade 

om problem, klagomål eller reflektioner som rapporterades. Det medför att medarbetarna har 

ett ansvar att vända sig till chefer och rapportera om avvikelser. Däremot kan medarbetarens 

egen synvinkel på situationen skilja sig från exempelvis en annan medarbetare. Därmed blir 

det viktigt för chefen att alltid återkoppla till personen det handlar om, utan några förutfattade 

meningar kring situationen. I intervjuerna framgick det att medarbetarna kände sig nöjda när 

det blev informerade om exempelvis organisationsförändringar, samt fick möjlighet att 

reflektera kring arbetsdagen med sin chef. Organisationen behöver även leva upp till 

sjuksköterskors förväntningar, något som kan vara avgörande för att en sjuksköterska inte ska 

riskera att vilja avsluta sin anställning (Goodare, 2017). I resultatet framkom det här när en 

sjuksköterska som inte blev sedd valde att säga upp sin anställning. 
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Att fånga upp signaler på psykisk ohälsa blir även svårt för chefer som inte har möjlighet att 

närvara på golvet bland deras medarbetare. Istället blir det upp till medarbetarna att berätta för 

chefen om en kollega som visar tecken på psykisk ohälsa. Att sjuksköterskorna ser varandra 

och väljer att stötta varandra i deras vardagliga arbete visar på att de bekräftar varandras 

existens och mentala tillstånd. De förstår varandra, vilket skapar trygghet att vända sig till 

varandra (Lindgren, 1992, s.20). För att tillförlitligheten för medarbetares rapportering och 

återberättelse av händelser på avdelningen ska kunna ske när chefen själv inte varit 

närvarande, kräver det att medarbetarna känner en trygghet med att vända sig till sin chef. Att 

våga prata öppet om psykisk ohälsa och bemöta den är en avgörande faktor för att 

medarbetaren ska känna sig bekväm med att vända sig till närmaste chef. Vikten av öppen 

kommunikation var något som förespråkades av Dean (2018), vilket också visade sig vara 

återkommande i samtliga intervjuer. Utan den öppna kommunikationen blir det inte möjligt 

att fånga upp psykisk ohälsa när chefen själv inte är på plats. En chefs uppgift är att bemöta 

psykisk och prioritera hälsofrämjande åtgärder. Att skapa hållbara arbetsförhållanden och 

möjlighet till återhämtning mellan arbetspassen kan förhindra utbrändhet på grund av höga 

stressfaktorer (Goodare, 2017). Det här är något som bekräftades av flera medarbetare som 

upplever att chefer inte prioriterade återhämtning mellan arbetspassen.  

  

Lindgren (1992, s.29) skriver om individers olika erfarenheter av att ha arbetat länge eller att 

vara nyexaminerad på arbetsplatsen. Anställningstiden påverkar längden på erfarenhet hos 

sjuksköterskorna, vilket ger olika utgångspunkter för chefers bemötande. Det här märks 

tydligt i resultatet som visade att vissa chefer valde att inte ifrågasätta en erfaren medarbetare 

med dåligt bemötande gentemot kollegor, eftersom de inte ville riskera uppsägning av 

medarbetare med värdefull kunskap. Dessa medarbetare kunde även få mer utrymme av 

chefer att komma med förslag och åsikter, medan de nya sjuksköterskorna inte fick samma 

gehör.  

 

Kelloway (2017) förklarade att psykisk ohälsa hos medarbetare även kunde innebära en 

ekonomisk fråga för organisationer. Där beskrivs riskerna i form av nedsatt arbetskvalité när 

medarbetare arbetar på som vanligt trots ett nedsatt psykiskt mående. Därefter de stora 

kostnaderna som sjukskrivningar och rehabilitering medför. Även om offentliga sjukhus inte 

är vinstdrivande i sig, kan en satsning på medarbetarnas hälsa bespara kostnader för 

långvariga sjukskrivningar och rehabiliteringsplaner. I och med den begränsade budget som 

finns inom sjukvården berättar Chef 2 att det behövs ett godkännande från en högre uppsatt 
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chef innan kontakt görs med Länshälsan. Denna åtgärd var något chefen själv använde sig av 

för att motverka långvariga sjukskrivningar och minskad kvalité i vården. 

 

Ett av de hälsofrämjande principer som Baumann & Muijen (2010) tar upp handlar om att 

integrera riktlinjer i arbetet och få dem att upplevas som en del av den normala arbetsdagen. I 

flera av intervjuerna bekräftades en medvetenhet kring att psykisk ohälsa finns och att det är 

allas ansvar att agera på den i vardagen. Det handlar även om att chefer ska vara en förebild, 

och leda medarbetarna genom gott ledarskap i syfte att påverka medarbetarnas mående 

(Kelloway, 2017). Det här är även något som bekräftas i Previas handbok (2018), där de 

beskriver att ett bra ledarskap och en tydlig kommunikation är viktiga förutsättningar för att 

medarbetarna ska känna sig behövda och inkluderade.  

6.4 Relationen mellan resultat och metod 

Flera aktörer finns att tillgå för att få stöd och hjälp vid psykisk ohälsa. Något som 

uppmärksammades under intervjuerna var att skyddsombud inte var lika vanligt 

förekommande som vi initialt trodde. I en intervju uppgav Chef 2 att anledningen till varför 

sjuksköterskor inte kommit i kontakt med skyddsombud är för att de oftast används på 

gruppnivå i kontakt med facket, snarare än på individnivå. Det här försvårade därför 

insamlingen av intervjuerna som enbart fick fokusera på chefer och medarbetare.  

  

En annan begränsning som studien medförde var att inte kunna närvara och observera 

informanternas upplevelser utifrån den faktiska miljön som beskrevs. En observation hade 

kunnat kompletterat sjuksköterskornas upplevelse av arbetet och hur deras vardag faktiskt såg 

ut. Eftersom majoriteten av intervjuerna utfördes genom webbintervjuer påverkades också 

känslan av närvaron av informanten som berättade om sina upplevelser kring ett visst 

fenomen. Något som hade kunnat förstärka vissa upplevelser och beskrivningar kring psykisk 

ohälsa. Utförandet av webbaserade intervjuer medförde även vissa tekniska problem i 

exempelvis ljudet. Samt att alla inte ville utföra intervjun med webbkamera på, vilket 

påverkade möjlighet till att fånga upp kroppsuttryck och liknande. 

6.5 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras i denna studie vad det gäller chefers bemötande av psykisk ohälsa 

handlar om att prioritera och bedöma utifrån egen erfarenhet och kompetens, det här styr vilka 
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val som görs och hur hanteringen går till. De hjälpmedel som finns att tillgå i form av 

handböcker och riktlinjer, tillsammans med kollegor som kan fånga upp ohälsa när chefen 

inte är på plats, har en avgörande roll i att bemöta och förebygga mental ohälsa på 

arbetsplatsen. Trots att psykisk ohälsa har visat sig vara vanligt förekommande och även 

accepterat inom sjukvården, finns det en oenighet kring hur problemet bör konfronteras. Flera 

ansåg att det är var och ens eget ansvar att själv ta kontakt med sin chef vid psykisk ohälsa. 

Andra menade däremot att det är chefens ansvar att fånga upp tecken på att medarbetare lider 

av psykisk ohälsa. 

 

Det som belystes av respondenterna, angående deras upplevelse av chefers bemötande av 

psykisk ohälsa, var att kommunikationen spelar en viktig roll för att chefer ska lyckas fånga 

upp psykisk ohälsa bland dess medarbetare. En god kommunikation bidrog även till att 

medarbetare vågade söka hjälp eller be om råd hos chefer, vilket i sig kunde motverka en 

sjukskrivning orsakat av psykisk ohälsa. Den här kommunikationen kunde se ut på flera olika 

sätt. På en avdelning handlade det exempelvis om att flera gruppchefer arbetade på golvet 

tillsammans med deras medarbetare. Därmed kunde tecken på psykisk ohälsa enklare fångas 

upp. På andra avdelningar kunde det istället handla om att kontinuerligt informera 

medarbetarna och skapa tid för reflektion efter arbetspassen. När medarbetarna kände sig 

informerade och fick tydliga riktlinjer kände de sig tryggare på arbetsplatsen, vilket även 

gynnar deras mentala hälsa.  

 

Det finns flera avgörande resurser för att främja den mental hälsa på inom sjukvården. En god 

inställning, stöd av kollegor, god kommunikation, samt chefers tillgänglighet visade sig spela 

en stor roll. Stress, sömnbrist och utbrändhet är ofta återkommande problem vilket chefer har 

en viktig roll i att vägleda och bemöta i vardagen. Med hjälp av Goffman och Berger & 

Luckmann har individers inställning, bemötande och hantering av psykisk ohälsa kunnat 

analyseras. Där var det möjligt att skapa förståelse för den institutionalisering av psykisk 

ohälsa som har gjorts inom sjukvården. Det blev också tydligt att chefer behöver en initial 

tanke om att åtgärda psykisk ohälsa även fast det i praktiken inte blev åtgärdat som det 

ursprungligen var tänkt.  

 

Medarbetarnas upplevelser av chefers bemötande, tillsammans med tidigare erfarenheter, har 

hjälpt oss besvara frågeställningarna om hur bemötanden kring psykisk ohälsa ser ut. Genom 

intervjuerna har medarbetarna givit en bild av vilka faktorer som kan ligga till grund för att 



 

 40 

fånga upp psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Likaså vilka resurser som kan främja mental hälsa 

där alla aktörer får en viktig roll att samspela. Med hjälp av Goffmans dramaturgiska teori, 

samt Berger & Luckmanns teori om social konstruktion, möjliggjordes en förståelse och 

tolkning av det insamlade materialet.  

6.6 Uppsatsen svagheter och förslag till framtida forskning 

Med anledning av Covid-19 fanns inte samma möjlighet att få tag i antalet respondenter som 

ansågs vara lämpligt för studien. En nedskalning av chefer, och ett bekvämlighetsurval, blev 

därför ett faktum. Samtidigt har den här studien tillsammans med yttre påfrestningar visat på 

en ohållbar arbetsmiljö för de som arbetar inom sjukvården. Det är en arbetsplats som är i 

behov av förändringar för att förebygga psykisk ohälsa på sikt, samtidigt som de har en 

budget att förhålla sig till. För framtida forskning kan det bli intressant att se hur sjukvården 

förändras och om omorganisering görs för att stärka sjukvården och dess medarbetare. Det 

blir framförallt viktigt att ta vara på de medarbetare och den kompetens som behövs för att 

stärka sjukvården. Denna studie har visat en annan bild av hur viktigt chefers bemötande är 

för en fungerande sjukvård. Särskilt när det kommer till hur de bemöter sjuksköterskorna som 

är kärnan för en fungerande sjukvård. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

 En förfrågan om deltagande i studie 

 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur chefer 

adresserar psykisk ohälsa hos deras medarbetare. Detta i syfte att få mer vetskap om psykisk 

ohälsa i organisationer, något som idag är en viktig fråga.   

  

Du tillfrågas därför, i din egenskap som [titel] gällande medarbetares välmående på 

arbetsplatsen och vi skulle därför vilja intervjua dig i ca 45 minuter. Vi kommer föra 

ljudinspelning under intervjun, samt föra mindre anteckningar men allt material kommer 

hållas anonymt. Det som kommer att stå i fokus är arbetsplatsansvaret i relation till psykisk 

ohälsa hos medarbetare.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 

under arbetets gång och kommer att avidentifieras. I de fall någon person inte samtycker till 

deltagande i studien, kommer sådant material avlägsnas. Eran kunskap och erfarenheter 

kommer i anonymiserad form ligga till grund för våra analyser vars slutsatser kommer 

publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. 

 

Med vänliga hälsningar 

Alexzandra Backlund & Melinda Ghosal.  

 

Studenter 

 

E-post: alexzandra089@gmail.com E-post: melinda.ghosal@hotmail.com 

Handledare: Dr. Daniel Normark 
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Bilaga 2 Intervjuguide Chefer 

1. Vad är din roll som chef?  

- Vilka ansvarsområden har du? 

 

2. Hur många medarbetare ansvarar du för? 

 

3. Vad är din åsikt kring psykisk ohälsa? 

(Vad tänker du på när jag säger psykisk ohälsa) 

 

4. Vad anser du är din arbetsplats inställning till psykisk ohälsa? (där du jobbade som 

chef) 

 

5. Känner du att du är förberedd på att hjälpa en medarbetare med psykisk ohälsa? 

 

6. Finns det tydliga riktlinjer som du som chef måste följa när en medarbetare mår 

psykisk/mentalt dåligt? 

-Finns det även ett skyddsombud? 

 

7. Vilka olika typer av psykisk ohälsa kunde du se på arbetsplatsen? 

 

8. Hur skulle du gå tillväga för att hjälpa en medarbetare med psykisk ohälsa? 

 

9. Vilka tillvägagångssätt använder du för att närma dig medarbetarna angående deras 

mående rent generellt? 

 

10. Finns det skillnader i hur du som chef skulle hantera olika typer/former av psykisk 

ohälsa? 

 

11. Vad kan vara avgörande när du bedömer om du ska agera på en medarbetare som ser 

ut att må dåligt? 

- Hur går du isåfall tillväga? 

- Ge exempel 

 

12. Upplever du att du har befogenheter och möjligheter att agera för en medarbetare som 

mår dåligt? 

 

13. Finns det situationer som uppstår i vardagen som är extra viktiga att agera på? Ge 

exempel 

 

14. Hur ser det ut med uppföljning för dessa personer som har utsatts för psykisk ohälsa? 

- Är det vissa fall du anser är extra viktigt att följa upp? 

- Har du något att tillägga? 
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Bilaga 3 Intervjuguide Medarbetare 

Inledande frågor:  

• Hur länge har du jobbat som sjuksköterska? 

• Vilken avdelning arbetar du eller har arbetat på? 

 

2. Vad tänker du på när jag säger psykisk ohälsa? 

 

3. Känner du dig sedd på din arbetsplats? 

 

4. Känner du dig trygg på din arbetsplats?  

- Varför/varför inte? 

 

5. Vad anser du är din arbetsplats inställning till psykisk ohälsa hos dessa medarbetare? 

 

6. Hur skulle du gå tillväga på din arbetsplats om du själva mår psykiskt dåligt och 

behöver söka hjälp? 

 

7. Skulle du säga att din arbetsplats har den kompetens som behövs för att hjälpa 

anställda med psykisk ohälsa?  

 

8. Finns det tydliga riktlinjer angående bemötandet av psykisk ohälsa? 

- Vet du hur de ser ut/beskrivs? (riktlinjer) 

- Vet du om de följs på din arbetsplats? 

 

9. Vet du om ni har något skyddsombud på arbetsplatsen? 

 

10. Upplever du att du får det stöd du behöver från din närmaste chef/skyddsombud? 

 

11. Upplever du att din chef tar tag i problemen som uppstår på arbetsplatsen om någon 

tex. ser ut att må dåligt? 

- Hur snabbt reagerade din chef på detta, och gick tillväga? 

 

12. Hur upplever du den mentala hälsan bland dina kollegor på arbetsplatsen? 

 

13. Har du varit med om att någon kollega har mått psykisk dåligt? 

- På vilket sätt? Kan du beskriva hur? 

- Hur bemötte din chef detta? 

 

14. Anser du att det finns utrymme till återhämtning efter stressiga perioder i arbetet? 

- Vet du om det skett någon förändring i schemaläggning, 

 

15. Har du själv fått agera genom att upplysa närmsta chef/ skyddsombud om att någon på 

din arbetsplats verkar må psykiskt dåligt? 

- Utveckla. Berätta mer. 

 

16. Har du själv erfarit psykisk ohälsa på arbetsplatsen? 

- Hur såg bemötandet ut från din chef?  
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17. Hur ser det ut med uppföljning av psykisk ohälsa? 

 

18. Om du tänker ur ett längre perspektiv, har du märkt att det skett förändringar på 

arbetsplatsen som har resulterat i att psykisk ohälsa har förhindrats? 
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