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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Stress är ständigt närvarande i sjuksköterskans arbete. Detta talas om nästintill 
dagligen i det svenska samhället. En stressig arbetsmiljö kan leda till en sämre arbetskvalité 
för sjuksköterskor och därigenom en påverkad vård. 
 
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av hur arbetsrelaterad 
stress påverkar patientsäkerheten.  
 
Metod: En kvalitativ metod användes där fem sjuksköterskor intervjuades. Analysen utfördes 
med en kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultat: Resultatet visade att samtliga sjuksköterskor upplevde stress på arbetsplatsen. 
Erfarenheterna av stress hade både positiv och negativ inverkan på patientsäkerheten. Det 
framkom att arbetsrelaterad stress påverkade sjuksköterskornas patientnära arbete och 
samarbetet mellan kollegor. När samarbetet fallerade mellan olika yrkeskategorierna 
påverkades patientens säkerhet då kommunikationen brast. Beslut som kunde gälla liv och 
död blev svårare att ta och patientsäkerheten blev därmed hotad när stressen upplevdes 
övermäktig.  
 
Slutsats: Studien visar att mer kunskap och utbildning behövs inom området stress. Inom 
sjukvården krävs det mer tid för både sjuksköterskor och patienten för att kunna understödja 
hälsa. Det är nödvändigt att öka personalstyrkan och främja samarbete för att kunna få en 
patientsäker vård.  
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INLEDNING 
 
Under vår utbildning har vi förstått att stress på arbetet tillsammans med patientsäkerhet är 
något som är förekommande i vården. Det är därför ett viktigt ämne att beröra då vi upplever 
att det är problem som berörs i samhället idag både i vårdtidningar och i sociala medier. Vi är 
medvetna om våra förförståelser gällande ämnet och vi kommer att bortse från dem för att 
försöka framställa ett aktuellt resultat utifrån hur verkligheten ter sig. Vi vill därmed studera 
sjuksköterskors egna upplevelser och fördjupa oss i det problemområde som är framträdande i 
dagens vård för att bidra med resultat som kan användas i vidare forskning.  
 

BAKGRUND  
 
Stress 
Stress är en biologisk reaktion som påverkar människans psykiska och fysiska hälsa vilket 
sker genom frisättning av olika hormoner i kroppen. Förr i tiden var stress en viktig del av 
överlevnaden för människan eftersom det framkallade olika biologiska reaktioner i kroppen så 
att hen kunde förbereda sig för kamp eller flykt. Faktorer som framkallar olika former av 
stress kallas stressorer. I dagens samhälle så finns också stress, men den används inte på 
samma sätt. Den är mer till skada än nytta och upplevs därmed negativt. Idag tvingas 
människan att anpassa sig till sina stressreaktioner när arbetsbördan eller arbetstakten blir för 
hög. Risken för ohälsa ökar därmed och med den kommer psykiska och fysiska sjukdomar. 
Vid en längre tid av stress kan således ångest och depression uppkomma men även utbrändhet 
(Malmquist & Frankenhaeuser, u.å.). 
 
Arbetsrelaterad stress 
Arbetsrelaterad stress är en form av stress som uppkommer på arbetsplatsen 
(Världshälsoorganisationen, u.å.). Definitionen av arbetsrelaterad stress är den 
stressupplevelse som uppkommer när människan får uppgifter att utföra som överstiger hens 
förmåga. Arbetet blir därmed övermäktigt och går inte längre att hantera. Ett hälsosamt arbete 
är en plats där arbetaren får stöd när det behövs och får arbete som är i enlighet med dennas 
kompetens. En positiv sinnesstämning på arbetsplatsen har en central roll där psykiskt, fysiskt 
och socialt välbefinnande står i fokus (ibid.). 
 
Sjuksköterskors upplevelser av stress i olika länder 
Winters och Neville (2012) beskriver att sjuksköterskor i Nya Zeeland upplever det 
problematiskt att vårda patienter ur ett patientcentrerat perspektiv. Många uppgifter får 
prioriteras bort i omvårdnaden av patienten. Den basala hygienen hos patienterna och den 
personliga kontakten är bland de första uppgifter som väljs bort av sjuksköterskan, även 
mätning av vitalparametrar hos sjuka patienten missgynnas, medicingivning glöms bort och 
stressen som uppkommer bildar frustration i arbetet (ibid.). Vidare beskriver Hart och Warren 
(2016) att problem uppstår när sjuksköterskans arbete utgår alltmer utifrån en affärsmodell än 
ur ett patientcentrerat arbete. Sjuksköterskorna från Kanada upplever att det blir svårare att 
utföra patientnära arbete när mycket av arbetstiden ersatts av dokumentation och 
pappersarbete (ibid). de Boer, Rikxoort, Bakker och Smit (2013) tillägger att sjuksköterskor i 
Nederländerna upplever arbetsrelaterad stress när förebyggande åtgärder bortprioriteras, när 
missbedömda medicinska beslut tas och när incidenter som involverar möten med patientens 
vänner och familj inte tar sjuksköterskans ord på allvar (ibid.). Winters och Neville (2012) 
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beskriver att sjuksköterskorna upplever känslor av otillräcklighet och frustration på grund av 
att det finns för lite tid att hinna med uppgifter som hen är skyldig att utföra. Omvårdnaden av 
patienten blir därmed påverkad av stress och leder till onödigt lidande för både sjuksköterskan 
och patienten (ibid.). Det finns olika former av stress. Stress som kommer utifrån: som 
exempelvis för hög arbetsbelastning och stress som kommer inifrån: som exempelvis 
prestationskrav som människan ställer på sig själv (Stjernström Roos, 2014).  
 
Moralisk stress 
Definitionen av moralisk stress är när människan agerar enligt sitt samvete men bryter mot 
regler eller normer på arbetet (Larsson, 2012). Det kan även vara tvärtom, moralisk stress 
skapas när människan följer arbetsplatsens regler men handlar emot det egna samvetet. 
Moralisk stress kan därmed uppstå när människor vill följa sina egna värderingar men inte 
tillåts att göra det då organisationen eller verksamheten har specifika regler och normer som 
ska följas. Enligt Larsson (2012) är moralisk stress något som främst uppmärksammas inom 
omsorgsyrken. Musto och Schreiber (2012) beskriver att sjuksköterskor i Kanada upplever 
moralisk stress när vården de är skyldiga att ge inte blir utförd på grund av stress och tidsbrist 
som förekommer på arbetet. Sjuksköterskornas tidsbrist beror bland annat på brist på personal 
som gör att sjuksköterskorna inte får tid att stanna upp och reflektera i sitt arbete (ibid.) Detta 
bekräftas av Luiz Davos Barlem, Lerch Lunardi, Lerch Lunardi, Geri Tomaschewski-Barlem 
och Silva de Silveira (2013). När det inte finns tillräckligt med personal på avdelningen 
upplever sjuksköterskorna i Brasilien att det blir stressigt och de väljer därför att minska sina 
besök och sin kontakt med patienterna. Sjuksköterskorna vill därmed distansera sig från sina 
patienter för att minska upplevelsen av moralisk stress. Det leder vidare till att 
sjuksköterskorna får fatta beslut och prioritera patienter som anses behöva mer vård (ibid.). 
Enligt Musto och Schreiber (2012) upplever sjuksköterskorna att det saknas möjlighet att 
uttrycka de känslor som uppkommer vid jobbiga situationer och att detta ökar deras 
upplevelse av moralisk stress (ibid). Luiz Davos Barlem et al. (2013) beskriver att 
sjuksköterskor många gånger får sätta sina värderingar och sig själv åt sidan för att kunna 
göra sitt arbete vid jobbiga situationer. Prestationsförmågan och hälsa, enligt Larsson (2012), 
kan därmed påverkas hos människan när moralisk stress upplevs och det påverkar inte enbart 
den enskilda individen utan berör hela organisationen. Stress är en individuell upplevelse och 
alla hanterar det olika. Hart och Warren (2016) beskriver att hos vissa sjuksköterskor orsakar 
stress irritation som sedan leder till konflikter med andra kollegor. 
 
Samarbete under stress 
Stöd från kollegor och arbetsledning är enligt Musto och Schreiber (2012) viktigt för att 
kunna undvika uppkomsten av stress i arbetet. Hart och Warren (2016) tillägger dock att 
konflikter mellan nya och erfarna sjuksköterskor är ett problem inom vården på grund av att 
de många gånger har olika utbildningar och därmed lite olika arbetssätt. Relationerna mellan 
sjuksköterskor skadas och det uppkommer stress när samarbetet inte fungerar. Yngre 
sjuksköterskor upplever att äldre sjuksköterskor är svårare att komma överens med eftersom 
dessa sjuksköterskor har byggt upp en fast rutin som de följer medan äldre sjuksköterskor 
upplever att yngre sjuksköterskor inte arbetar under samma arbetsetik. De äldre 
sjuksköterskorna anser att de yngre arbetar mer för pengar än att bara vara där för patienten. 
När sjuksköterskornas ord och fördomar bryter ner varandra istället för att vara uppbyggande 
påverkar det vårdteamets samarbete och kan därmed leda till arbetsrelaterad stress. Larsson 
(2012) beskriver att det inte alltid är bra att vara ett team som är för sammanhållet. Om teamet 
är för sammanhållet så tenderar besluten om exempelvis behandlingar att se väldigt lika ut. 
Det är istället bra att ha ett team där åsiktsskiljaktigheter främjas och uppmuntras (ibid.). 
Sjuksköterskan, enligt Hart och Warren (2016), upplever att det inte finns tillräckligt med 
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personal för att utföra bra teamarbeten och få stöd i utförandet av vårdarbete. Istället orsakar 
samarbetet med annan vårdpersonal ytterligare en arbetsbörda för sjuksköterskan som i sin tur 
leder till frustration (ibid). Johansen (2014) tillägger att sjuksköterskor i USA upplever stress 
när ledningen på arbetsplatsen inte upplevs vara lyhörd för de behov som finns som 
exempelvis att som vårdpersonal få uttrycka sina känslor. När konflikter och hög arbetsbörda 
pågår i arbetet kan det orsaka stress hos sjuksköterskor och påverka deras patientcentrerade 
arbete. Oreflekterade beslut kan leda till att omvårdnaden och patientsäkerheten blir lidande 
(ibid.). 
 
Beslutsfattande under stress 
Enligt Engström och Johansson (2009) har sjuksköterskan en central roll inom det patientnära 
arbetet. Sjuksköterskan är utbildad till att besitta den största kunskapen inom omvårdnad hos 
sjukvårdspersonalen och har därmed en betydelsefull roll i att leda arbetet. Arbetet som 
sjuksköterska kräver en viss grad av autonomi som kännetecknas av kontroll där självständiga 
beslut kan fattas. I ledarrollen som sjuksköterska är det därför viktigt att kunna reflektera och 
analysera över arbetet som utförs (ibid.). I sjukvården, enligt Larsson (2012), förekommer 
situationer där vårdpersonalen ställs inför utmaningar där de behöver fatta beslut som kan 
innebära liv eller död för en patient. Beslutstagande är därför en viktig del av att vara en 
ledare. I dessa situationer upplever personalen ofta stress i samband med rädsla över att inte 
besitta tillräcklig kunskap för att fatta rätt beslut. Personalen upplever det som att man inte har 
tillräckligt med tid i sjukvården och detta är en stor faktor till att stress. I situationer där 
stressfulla beslut ska tas är det viktigt att sjukvårdspersonalen får tid för reflektion. Vid 
situationer där tidspress är framträdande så minskar dock förutsättningarna att fatta bra beslut 
och därmed ökar risken att dåliga beslut tas (ibid.). 
 
Larsson (2012) beskriver att i hårt stressande situationer finns det olika reaktioner som är 
vanliga för personer i en ledande roll. Bland annat förlorar den stressade personen sin förmåga 
att få en överblick över situationen och kan inte längre prioritera det som är viktigt. Vidare så 
kan personen inte längre leda sitt team på grund av att hen tenderar att bli otydlig i eventuella 
delegeringssituationer. Dessa reaktioner uppkommer ofta vid situationer som vid stor 
tidspress eller om personen är rädd för att inte vara tillräcklig. Ekström och Idvall (2015) 
bekräftar även att många nyutexaminerade sjuksköterskor i Sverige upplever problem med sitt 
ledarskap och att kunskapen som krävs i att kunna ta relevanta beslut i stressade situationer 
fattas. Sjuksköterskorna upplever sig otillräckliga som ledare i situationer där deras erfarenhet 
inte räcker till att leda ett vårdteam. Sjuksköterskorna anser därför att det är viktigt att kunna 
lita på sitt team och kunna ta del av deras erfarenheter för att lösa svåra situationer. Vidare 
beskriver Ekström och Idvall (ibid.) att sjuksköterskorna upplever att de hela tiden strävar 
efter att uppnå kontroll men att det ofta blir på bekostnad av deras egna basala behov. 
Sjuksköterskorna upplever att tiden inte räcker till eftersom de även får kompensera och lägga 
tid på andra yrkesgruppers uppgifter och att det sedan påverkar omvårdnaden av deras patient. 
Sjuksköterskan ska i sitt arbete säkerställa att rätt vård används i omvårdnaden av patienten 
(ibid.). Det är därför viktigt att få tid till att övervaka och utvärdera omvårdnaden.  
 
Patientsäkerhet 
I Sveriges Patientsäkerhetslag (2010:659) finns det bestämmelser som beskriver 
skyldigheterna vårdpersonalen har för att upprätthålla en säker vård för patienter inom hälso- 
och sjukvården. Patientsäkerheten är till för att skydda patienten mot eventuella vårdskador. 
En vårdskada innebär psykiskt och fysiskt lidande som hade kunnat motverkats ifall rätt vård 
hade tillhandahållits under vårdbesöket (ibid.). Vårdskador kan, enligt Öhrn (2010) innebära 
många olika saker som exempelvis misstag vid läkemedelshantering, felaktiga behandlingar, 
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brister i omvårdnaden, trycksår och infektioner. En studie av Socialstyrelsen från 2007 visar 
på att cirka 8,7% av de som är inneliggande på sjukhus för somatiska åkommor drabbas av en 
vårdskada. I cirka 3% av fallen där patienterna avlider har vårdskadan en bidragande roll i 
utfallet. Det är viktigt att nämna att vårdskada inte ska blandas ihop med komplikationer. En 
komplikation är istället oavsiktlig och en oönskad effekt av behandling som inte hade kunnat 
motverkas. Vid vårdskada är det sällan en enskild persons fel. Ofta finns det många 
omständigheter som tillsammans har bidragit till att skadan har uppkommit. Många gånger är 
det den mänskliga faktorn som spelar in tillsammans med tekniska problem och brister hos 
organisationen (ibid.) Enligt §4 kap. 6 (Patientsäkerhetslag, 2010:659) har all hälso- och 
sjukvårdspersonal en skyldighet att medverka till att en hög patientsäkerhet uppnås på 
arbetsplatsen. Sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera när en vårdskada har 
inträffat eller vid incidenter där det finns risk för vårdskada att uppkomma (ibid.). Som 
sjuksköterska är det därmed en viktig del i hens dagliga arbete att upprätthålla en god och 
patientsäker vård för att undvika vårdskador.  
 

TEORETISK REFERENSRAM  
 
Studien kommer att utgå ifrån vårdvetenskapen vilket är en normativ disciplin som innehåller 
människans individuella upplevelse av välbefinnande och berör de fyra konsensusbegreppen 
patient, hälsa, miljö och vårdande. Förståelsen av patienten är således viktigt att anta ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv där hälsa, miljö och vårdande tillämpas. Vårdvetenskapen är ett 
kunskapsområde som utgår ifrån epistemologiska antaganden som baseras på 
kunskapsbildning och tillämpning i praktiken (Dahlberg & Segesten, 2010). Eftersom 
studiens syfte är att fånga sjuksköterskors individuella upplevelser av stress i förhållande till 
patientsäkerhet är därmed vårdvetenskapen som disciplin tillförlitlig att använda sig av. 
 
I studien kommer de tre vårdvetenskapliga begreppen trygghet, vårdlidande och hälsa/ohälsa 
att genomsyra arbetet. Begreppen valdes på grund av att de anses vara relevanta till studiens 
problemområde och att de berör sjuksköterskan i hens arbete med att tillämpa vård utifrån 
patientens upplevelser och behov (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Trygghet 
I sin strävan mot välbefinnande är trygghet en viktig sak att uppfylla. Det finns många 
faktorer som kan påverka upplevelsen av trygghet. Yttre faktorer, så som miljö, relationer och 
förhållande till materiella ting, och inre faktorer, så som att uppleva att ha kontroll samt 
närhet, har en avgörande roll i känslan av trygghet. Känslan av trygghet är något som upplevs 
individuellt och kan därmed betyda olika saker för olika individer. Otrygghet kan leda till att 
en person inte längre upplever att hen kan hantera sin situation i livet. Stressad personal kan 
bidra till en sämre känsla av trygghet och därmed ett sämre välmående för patienten. Det är 
viktigt att som sjuksköterska försöka tillgodose patientens behov av trygghet i vårdmiljö 
eftersom upplevelsen av otrygghet påverkar patientens hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Vårdlidande 
Patienter som vårdas på sjukhus eller annan vårdinrättning befinner sig i en beroendeposition 
som innebär utsatthet och sårbarhet. Om vårdandet upplevs vara opersonligt, kyligt eller 
distanserat så kan det bidra till ett vårdlidande för patienten. Det är därför viktigt att man som 
sjuksköterska strävar efter att främja patientens hälsoprocess för att motverka att ett eventuellt 
lidande ska uppstå. När patienten är en del av vården och drabbas av ett dåligt bemötande 
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eller inte blir stöttad så kan det leda till att hen inte känner sig välkommen och värdig ett 
vårdande. Mötet med vården kan således leda till förödande konsekvenser för patienten där 
hen inte finner sig värd vårdandet och vägen till hälsa blir desto längre (Dahlberg & Segesten, 
2010). 
 
Hälsa 
Upplevelse av hälsa är subjektiv och upplevs olika av alla individer, vilket gör det svårt för 
sjuksköterskan att förstå om inte hela livsvärlden tas i beaktning. Fenomenet hälsa innebär att 
människan finner en inre balans och där relationer till sina medmänniskor fungerar. Hälsa 
innebär inte enbart att vara fri från sjukdom utan kan även innebära att människan inte 
upplever en inre balans. Det är sjukvårdens mål att understödja patienten strävan efter hälsa. 
Eftersom tillståndet hälsa uppnås på olika sätt så är det sjuksköterskans främsta uppgift att 
finna vad som kan lindra ohälsan genom att främja vad som är hälsa för patienten. När 
sjuksköterskan inte upplever vården och dess arbetsmiljö vara vårdande så bidrar det till en 
upplevelse av ohälsa för både patient och sjuksköterska (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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PROBLEMFORMULERING  
 
Dagens samhälle uppmärksammar arbetsrelaterad stress och patientsäkerhet i både media och 
sociala forum, vilket gör det aktuellt att studera. Enligt tidigare redovisad forskning upplever 
sjuksköterskan att arbetsrelaterad stress är ett problem i utförande av patientcentrerat arbete 
på grund av tidsbrist och otillräcklighet. Viktiga uppgifter prioriterats bort av sjuksköterskor 
på grund av den stress som upplevs i arbetet. Exempelvis blir basala hygienrutiner 
negligerade och den patientnära kontakten missgynnas. Vidare leder det till att sjuksköterskan 
inte kan genomföra sitt arbete som det är tänkt, vilket gör att patientens vård blir lidande. För 
att minska på upplevelsen av stress i sjukvården är det därför viktigt med stöd från kollegor 
och organisationen. När stress upplevs i arbetet ökar risken för konflikter mellan teamet vilket 
kan leda till kommunikationsbrist och att irritationsmoment uppstår, vilket i sin tur påverkar 
vårdandet av patienten. Eftersom stress påverkar patientsäkerheten i andra delar av världen 
kan den även göra det i den svenska sjukvården. Tidigare forskning visar att stress påverkar 
människan både fysiskt och psykiskt och upplevs ofta bidra till ohälsa i arbetet. Det är därför 
viktigt att få svar på om stress kan påverka patientsäkerheten i de fall där sjuksköterskor 
själva upplever ohälsa. Stress är även en faktor som påverkar människans beslutsfattande. 
Lagom med stress kan vara en prestationshöjare medan för mycket stress försämrar 
prestationsförmågan hos människor. Vid stressade situationer där sjuksköterskan upplever en 
låg känsla av kontroll kan hens beslutsfattande bli förödande och det kan leda till ett 
vårdlidande för patienten. Det är därför viktigt att ta reda på vilka konsekvenser stress kan ha 
för sjuksköterskans arbete med patientsäkerhet. 
 
På grund av ovannämnda faktorer vill studien undersöka sambandet mellan stress och 
patientsäkerhet ur sjuksköterskans perspektiv. Målet är att belysa eventuell problematik med 
att utföra patientsäker vård under arbetsrelaterad stress.  
Följande frågeställningar önskar studien få svar på: 
 

• Vilka erfarenheter har sjuksköterskan gällande arbetsrelaterad stress i sin profession? 
• På vilket sätt påverkar arbetsrelaterad stress sjuksköterskans arbete med att 

upprätthålla patientsäkerheten? 
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av hur arbetsrelaterad stress 
påverkar patientsäkerheten.  
 

METOD 
 
Studien utgår ifrån en hermeneutiskt kvalitativ metod genom en induktiv ansats. 
Hermeneutiken är en välfungerande tillämpad filosofi att använda sig av. Den tar sin ansats ur 
den kvalitativa metoden vars syfte är att ge forskaren en förståelse av människans relationer 
och levda erfarenheter i förhållande till den verklighet som är deras (Polit & Beck, 2016). 
Vidare beskriver den hermeneutiska vetenskapsteorin hur människor påverkar varandra i 
mening och sammanhang samt hur det har en stor betydelse ur en ontologisk dimension av 
människans egna tolkning av verkligheten (Nortvedt & Grimen, 2006). En induktiv ansats har 
antagits för att belysa sanningen av sjuksköterskors egna upplevelser och livserfarenheter 
(DePoy & Gitlin, 1999).  
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Datainsamling 
En intervjustudie har valts för att utveckla en djupare förståelse av sjuksköterskors 
upplevelser i arbetslivet. Det stärker därmed studiens trovärdighet eftersom grunden i 
kvalitativ forskning utgår från upplevelser av individer (DePoy & Gitlin, 1999). Intervjuerna 
har valts att genomföras utifrån en semistrukturerad metod där följdfrågor sedan har använts 
för att stärka helheten av intervjuerna. En intervjuguide har skapats (Se bilaga 1.) med öppna 
frågor och följdfrågor som har använts som mall inför varje intervju så att intervjufrågorna 
inte avviker från varandra. Intervjuerna genomfördes av samma intervjuledare för att ge varje 
informant samma förutsättningar att svara på intervjufrågorna (Polit & Beck, 2016). Vidare 
har intervjuerna spelats in för att sedan transkriberas. Detta för att undvika författarnas egna 
tolkningar och bibehålla originalinformationen som har kommit fram under intervjuerna. 
Författarna rättade sedan varandras transkriberingar genom att lyssna igenom inspelat 
material. Det gjordes för att säkerställa att korrekt information används till 
analysen. Intervjuerna har utförts på platser som informanterna har valt för att uppnå en trygg 
miljö (ibid.).  
 
Urval 
Informanterna har valts utifrån ett målinriktat urval och ett nätverksurval. Målinriktat urval är 
en insamlingsmetod som är att rekommendera då målet för studien är att välja informanter 
som är representativa utifrån studiens syfte. Författarna tog kontakt med bekanta 
sjuksköterskor för att presentera studien samt fråga om informanterna skulle vilja delta. Innan 
intervjuerna genomfördes med informanterna utfördes en pilotstudie för att styrka resultatet 
av intervjuguiden. En pilotstudie innebär att en testintervju genomförs för att granska 
intervjuguidens kvalité (ibid.). Urvalsmetoden valdes för att spara tid genom att finna 
potentiella deltagare direkt istället för att försöka ta kontakt med avdelningar och på så vis få 
informanter. Nätverksurval är när författarna använder sig av en informant för att finna 
ytterligare en informant. Urvalet användes för att författarnas nätverk inte räckte till (ibid.). 
 
Informanterna som har inkluderats i studien är legitimerade sjuksköterskor och samtliga 
arbetar inom sjukhusmiljö. De har valts för att få ett brett perspektiv utifrån upplevelser av 
både nya och mer erfarna sjuksköterskor. Sjuksköterskor som arbetar på samma avdelning har 
exkluderats eftersom studien önskar att få ett bredare perspektiv av upplevelser i förhållande 
till arbetsrelaterad stress. De valdes bort för att undvika att resultatet skulle påverkas av 
relationer kollegor emellan. Totalt medverkade fem sjuksköterskor från två olika län i södra 
Sverige. Sjuksköterskorna arbetade på kirurgisk akutvårdsavdelning, medicinavdelning, 
urologiavdelning, barnmottagning och avdelning med inriktning kärlkirurgi. Fördelningen av 
sjuksköterskornas erfarenhet ligger mellan ½ år och 30 års erfarenhet. Majoriteten av dem har 
varit yrkesverksamma i tre år. Samtliga sjuksköterskor har arbetet minst ett halvår och är 
därför inte under provanställning då det i Sverige är ovanligt med provanställning längre än 
sex månader (Unionen, u.å.).  
 
Inklusionskriterier:  Legitimerade sjuksköterskor.  

Yrkesverksamma i sjukhusmiljö.  
Måste ha arbetat i minst ett halvår. 
Upplevt arbetsrelaterad stress. 
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Exklusionskriterier:    Specialistsjuksköterskor som arbetar på en specialistavdelning. 
  Sjuksköterskorna får inte arbeta på samma avdelning.  
  Sjuksköterskestudenter. 
  Provanställning. 
 
Analys 
Studiens resultat har analyserats genom användning av meningsbärande enheter, 
kondenserade meningsbärande enheter och koder som sedan resulterat i kategorier formade 
utefter Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. De meningsbärande enheterna 
analyserades enligt den manifesta metoden för att undvika att författarnas förförståelse skulle 
påverka resultatet. Den manifesta metoden innebär att författarna endast analyserar saker som 
står i texten och inte det som kan läsas ”mellan raderna”. En meningsbärande enhet är den 
delen av texten som är betydelsefull för syftet (ibid.). De meningsbärande enheterna 
plockades ut var för sig av författarna. Det för att minska risken att förförståelse skulle 
påverka analysen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska därefter de meningsbärande 
enheterna kondenseras för att åstadkomma ett mer lätthanterligt material. Kondenseringen 
utfördes genom att korta ner meningen utan att påverka den ursprungliga meningsbärande 
enhetens innebörd. Det sista steget av innehållsanalysen är enligt Graneheim och Lundman 
(2004) att koda de kondenserade meningarna. Att koda innebär att tillskriva meningen en kort 
beteckning som speglar meningens innebörd (ibid.). Det utfördes var för sig för att inga 
möjliga koder skulle missas och för att kunna urskilja likheter och skillnader i kodandet. 
Dessa lästes igenom och diskuterades sedan mellan författarna för att få en helhetsbild av det 
insamlade materialet. Slutligen lästes resultatet av analysen igenom ett flertal gånger av 
författarna, för att sedan tillsammans sammanställa ett slutligt resultat där huvudkategorier 
och underkategorier framkom.  
 
Tabell 1 – Exempel på innehållsanalys 
 

Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

…//Är man stressad så har 
man ingen tid med 
patienterna. Det hinner man 
ju inte//… 

Otillräcklighet Otillräcklig tid 
för det 
patientnära 
arbetet 

Otrygghet i 
vården 

…//Man kan inte jobba 
solo som sjuksköterska, det 
funkar inte//… 

Uppgivenhet Vikten av stöd 
från 
arbetskollegor 

Samarbete i 
vården 

 
Forskningsetiska aspekter 
Informanterna till denna studie har blivit informerade både genom tal och skrift (Se bilaga 2.) 
om deras rättigheter i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). I 
Helsingforsdeklarationen finns det fyra huvudpunkter: informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  
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Informationskravet: Innebär att informanterna blir informerade om vad studien undersöker 
och varför den görs. 
 
Samtyckeskravet: Innebär att informanterna blir informerade om att de när som helst kan 
avbryta sitt deltagande i studien utan att behöva uppge någon anledning (Se bilaga 3.). 
 
Nyttjandekravet: Innebär att informationen från informanterna endast kommer att användas i 
denna studie i forskningssyfte. 
 
Konfidentialitetskravet: Informanterna blir informerade om att de är anonyma i studien och 
kan därför inte bli identifierade i efterhand. Det inspelade materialet förstördes efter att det 
har blivit transkriberat. Vidare kommer bara studiens författare och handledare att ta del av 
originalmaterialet (ibid.).  
 
I enlighet med Etikkommittén Sydost (2016) har en etisk självgranskning utförts (Se bilaga 
4). Detta för att se om studien behövde godkännas av den Etiska kommittén för att 
genomföras. Det visade sig inte behövas. 
 

RESULTAT 
 
Det resultat som framkommit ur analysen av intervjuerna har utmynnat i två kategorier: 
Otrygghet i vården och Samarbete i vården. Under dessa finns det underkategorier som 
redovisas nedan. 
 
Tabell 2– Kategorier och underkategorier 
 
Kategori Underkategori 
Otrygghet i vården Otillräcklig tid för det patientnära arbetet 

Kampen för att utföra den bästa vården 
Erfarenhet av att vara oerfaren 

Samarbete i vården Vikten av stöd från arbetskollegor 
Beslutsfattande inom vården 

 
Otrygghet i vården  
En upplevelse av stress var något som framträdde hos samtliga sjuksköterskor och kunde 
påverka upplevelsen av trygghet i vården. Tiden upplevdes inte vara tillräcklig för att utföra 
den vård som patienten var värd att få. Konsekvenser där nedprioriteringar av patienter, 
ohälsa och inre stress framkom. Därmed blev det svårt för sjuksköterskan att upprätthålla 
patientsäkerheten. 
 
Otillräcklig tid för det patientnära arbetet 
Upplevelsen av att tiden inte räcker till nämndes frekvent av sjuksköterskorna. Är man 
stressad så har man ingen tid med patienterna. Det hinner man ju inte. Då hinner man bara 
med det som man ska göra (Informant 3.). Stress orsakade situationer där det patientnära 
arbetet inte längre kunde prioriteras. Det i sin tur ledde till att patienterna kände att de inte var 
sedda och vården blev sämre. Sjuksköterskorna beskrev att det ibland inte fanns tid att möta 
patienten innan exempelvis ronden skulle ske. Då fanns risken att patienten inte fick den vård 
som behövdes eftersom sjuksköterskan inte hade all information som är väsentlig för att ett 
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gott vårdande ska kunna tillgodoses. Många gånger märker man på patienten att de känner 
sig undanskuffade när de larmar och man går bara in och gör det de ber om och sen går man 
därifrån. (Informant 1.) 
 
Tiden fanns inte för att sätta sig ner hos patienten och se deras livsvärld, utan många gånger 
blev det bortprioriterat. Sjuksköterskorna upplevde därmed att risken för att patienten inte 
skulle känna sig sedd ökade. Det i sin tur kunde leda till att patienten upplevdes otrygg i 
vården. När tiden upplevdes otillräcklig av sjuksköterskan fanns det inte tid till att 
kommunicera med kollegorna. Detta eftersom de hade många åtaganden, vilket gjorde att 
samarbetet gällande omvårdnaden av patienten blev lidande. När dessa faktorer blev synliga  
bröts omvårdnadsprocessen, ett vårdlidande uppkom och vården upplevdes sämre.  
 

...jag har ändå en hel del patienter som man ska smärtlindra som ska 
mobiliseras och den här mobiliseringen kanske inte hamnar högst på 
prion att vi ska gå i korridoren med dem fastän det är deras behov, 

att det är viktigt med det för dem att de kommer upp och röra på sig. 
Informant 5 

 
Det var inte endast patientens psykiska behov som bortprioriterades utan även de fysiska som 
exempelvis toalettbesök, smärtlindring och mobilisering. Sjuksköterskan hade mycket att göra 
att hen ofta glömde bort att möta patienten och hens behov. När patienten inte 
uppmärksammades som människa brast förtroendet i relationen mellan patienten och 
sjuksköterskan. Det påverkade kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten 
negativt. Kommunikation hade en central roll i sjuksköterskans arbete och var ett måste för att 
kunna förstå vad som bringar välbefinnande för patienten. Upplevelsen av att tiden inte räcker 
till blev tydlig och patientsäkerheten blev därmed svårare att upprätthålla. Ett långt 
telefonsamtal, en onödig diskussion skulle kunna fördröja omvårdnad och medicindelning 
(Informant 2). 

 
Sjuksköterskorna upplevde att det administrativa arbetet fördröjde det patientnära arbetet. De 
uppgav att det fanns annan personal som skulle kunna sköta exempelvis schemaläggning och 
att kalla patienten till avdelningen. Det hade givit dem mer tid till att arbeta för patienten och 
hens säkerhet. Däremot uttryckte en av sjuksköterskorna att det administrativa inte utgjorde 
ett problem medan hen ansåg att det kunde vara ett stressande moment för hens kollegor. 
Många gånger kunde det bero på kollegornas bristande kunskap vid exempelvis 
dokumentering. Det stora ansvaret med att ha hand om allt det administrativa tillsammans 
med alla andra arbetsuppgifter upplevdes däremot stressande. 

 
                 Så jag har en kort tid på mig att skapa en bild av mitt ansvarsområde… 

för att till exempel dela ut läkemedel, så kommer något annat som 
också måste göras i det // Då kan jag känna en stress och tänka att det 

där kan vänta för här måste jag prioritera något annat.  
Informant 2 

 
Sjuksköterskorna var mångsysslare och ansvarsområdet var stort. Sjuksköterskan hade bland 
annat hand om läkemedelsutdelningar, kontakt med anhöriga och ansvarade för omvårdnaden. 
Vid exempelvis läkemedelsutdelning upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att vara 
noggrann och att få tid att inhämta kunskap för att kunna avgöra om patientens läkemedel 
fortfarande var relevanta. Vid varje läkemedelsutdelning måste en ny bedömning göras. Detta 
för att försäkra sig om att patientens säkerhet fortfarande kunde garanteras om läkemedlet 
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gavs. Sjuksköterskorna upplevde att de tappade tråden i deras utförande när de blev störda och 
avbrutna. Detta bildade en otrygg och stressig arbetsmiljö och risken att fel begås blev därmed 
större och patientsäkerheten blev hotad.  
 
Kampen för att utföra den bästa vården  
För att sjuksköterskorna skulle hinna med att göra sina arbetsuppgifter under ett arbetspass 
var prioritering och planering viktigt. Det är många val som görs och sjuksköterskan vet inte 
alltid vad som var rätt eller fel när viktiga arbetsuppgifter har kolliderat med varandra. Det 
ledde till att sjuksköterskan ofta prioriterade den svårt sjuke patienten framför en annan sjuk 
patient. Båda patienter kom in på sjukhuset för att få hjälp och stöd med det var en som blev 
mer prioriterad. Det innebar att den ena patienten inte fick den vård hen hade rätt till för att 
sjuksköterskorna inte hade tid att fördela sina resurser lika för alla patienter. Människor som 
upplevdes kunna sköta sig själv fick stå i bakgrunden. Bakomliggande faktorer missades 
därför, vilket kunde leda till förödande konsekvenser för patientsäkerheten, till exempel 
dödsfall.  

 
Vet en kollega, han berättade för mig att han hade en patient som var 

utskrivningsklar och skulle hem samma dag. Då lägger man inte 
mycket vikt på den för att man vet att den ska gå hem. Den klarar sig 

då. Men det var också den patienten man glömde bort som fick en 
hjärtinfarkt och dog. Informant 5 

 
Patientsäkerheten var svår att bevara för alla patienter samtidigt när det var en stressig 
arbetsmiljö med många och krävande patienter. Det är ett faktum att prioriteringar måste 
göras för att det inte fanns tid att ge samma vård för alla patienter. En sjuksköterska beskriver 
att om det kommer in ett cancerbarn på hens avdelning så vet alla i personalen att det barnet 
måste prioriteras och att det är en självklarhet. De andra patienterna och deras behov får 
åsidosättas. Detta blev en stor patientsäkerhetsrisk då saker hos de patienter som är mindre 
sjuka missas. En arbetsuppgift som nedprioriterades var att exempelvis kolla NEWS-poäng 
efter smärtlindring för att utvärdera om den fungerar. Smärtlindring fick ibland hamna i 
botten på prioriteringslistan på grund av stress och för att det fanns annat som ansågs vara 
viktigare än att smärtlindra en patient. Stressen blev påtaglig när sjuksköterskorna var tvungna 
att prioritera bort saker som var viktiga för en god och säker vård. Det ledde till att mindre 
”viktiga” arbetsuppgifter prioriteras bort som exempelvis att kolla ID på patienter. 
 

...om patienten ber om smärtstillande och så kommer undersköterskan 
och säger till mig att patienten vill ha smärtstillande men så har jag 

kanske tre fyra andra saker som jag måste prioritera, och så gör man 
dem och så glömmer man bort att patienten vill har smärtstillande och 

då ligger ju den och har ont och lider i onödan. Informant 4 
 
Sjuksköterskan ansåg bland annat att kontroll av ID blev bortprioriterat av kollegorna för att 
de upplevde att tiden var otillräcklig för att utföra kontrollerna. Bortprioritering av ID kunde 
öka risken att misstag skulle utföras av kollegorna som exempelvis fel läkemedel till fel 
patient. Det är ju ofta det händer att det kan bli fel mediciner, fel antibiotika, så dubbelkolla, 
det tar liksom inte lång tid. Jag vet att många slarvar med ID och kolla så att det är rätt 
patient (Informant 5.). För att kunna undvika stress och farliga bortprioriteringar poängterade 
samtliga sjuksköterskor vikten av att ta sig tid för planering och att finna struktur i sitt arbete. 
Detta gjordes inte för att man var stressad och tyckte att det tog för mycket tid och därför 
begicks många slarvfel. Exempelvis blev administration av läkemedel fel och provtagningar 
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fick tas om. Stress kunde påverka sjuksköterskan genom att orsaka ett tunnelseende, vilket 
kunde medföra allvarliga konsekvenser för patienten. En av sjuksköterskorna berättade att 
stressen gjorde att risken ökade att hen skulle läsa fel på ordinationer. Det kunde leda till att 
patienten skulle kunna få i sig tio gånger så mycket läkemedel. Detta på grund av att 
sjuksköterskorna kände stress men även osäkerhet då tiden inte fanns till för att dubbelkolla. 
Sjuksköterskorna berättade att stress ibland är till hjälp i deras arbete. De beskrev att stress 
gjorde dem skärpta och mer effektiva i sina beslut i akuta situationer.  

 
Jag känner ju att en dag när jag har lagom med stress gör jag ett 

bättre jobb. För då har jag ändå en press på mig att jag måste vara 
vaken, jag måste jobba lite effektivt // Sen kan det såklart bli negativt 

för man kan missa saker. Informant 4 
 
Däremot uttryckte de att när stressen var för hög blev de sämre som sjuksköterskor. 
Konsekvenserna av för mycket stress kunde orsaka att vårdtiden förlängdes för patienten på 
grund av misstag. Under stressiga förhållanden kunde exempelvis undersökningar och 
kontroller glömmas bort inför operation, vilket kunde orsaka förödande konsekvenser för 
patienten och hens säkerhet. En patient skulle exempelvis vara fastande inför en operation. 
Stress orsakade dock att en av sjuksköterskorna gjorde en felbedömning där patienten gavs 
mat vilket i sin tur ledde till att operationen fick skjutas upp. När sådana misstag skedde 
upplevde många av sjuksköterskorna uppgivenhet, att de inte räckte till som sjuksköterska och 
att en inre stress skapades. Det gick inte att ge den vård som patienten var värd att få. 

 
Inre stress, den moraliska stressen, påverkade det psykiska och fysiska hos sjuksköterskan. En 
av sjuksköterskorna berättade att den yttre stressen till sist letar sig in i en och bildar en inre 
stress. Otillräcklighet. Känner mig inte tillräcklig som sjuksköterska. // Man hinner inte göra 
det man vill göra (Informant 1.). Tryggheten i deras profession påverkades negativt och ledde 
till osäkerhet i vårdandet av patienten. Detta gav sjuksköterskorna en rädsla att de hade missat 
att utföra arbetsuppgifter, vilket ledde till att de tog med sig arbetet hem. En sjuksköterska 
beskrev att denna stress ledde till att hen blev utmattad, trött och nedstämd. Det i sin tur 
påverkade prestationen på arbetet negativt och patientens säkerhet riskerades. Detta för att 
sjuksköterskan riskerade att inte kunna vara tillräckligt fokuserad i omvårdnaden av patienten. 
Många gånger var utmattningen självförvållad då sjuksköterskan tog på sig för mycket ansvar, 
men även privatlivets skeenden påverkade arbetet. Denna ansvarskänsla upplevdes vara en 
större stress när hen var nyutexaminerad sjuksköterska. 
 
Erfarenhet av att vara oerfaren  
En av sjuksköterskorna upplevde att när erfarenheten brast som nyfärdig sjuksköterska 
missades viktiga saker. Stressen upplevdes större och bidrog till högre risk av utförda misstag 
som kunde leda till vårdskada för patienten. Som ny var det svårt att fråga kollegorna om 
hjälp eftersom stressen gjorde att kollegornas tillgänglighet minskades. Detta bidrog till en 
osäkerhet hos sjuksköterskan som kunde påverka säkerheten av vårdandet. Ofta kunde det 
vara stressigt att arbeta med en kollega som var ny eftersom den inte var trygg i sin roll som 
sjuksköterska, och arbetsbördan blev större för den som var mer erfaren. Flera av 
sjuksköterskorna berättade att upplevelsen av stress och patientsäkerhet blev bättre när de 
arbetade med en kollega som är erfaren. När en avdelning hade mycket ny personal kunde det 
bidra till att patienten blev lidande för att personalen inte visste vad de skulle göra. När 
sjuksköterskan var säker i sin profession ledde det däremot till en säker vård för patienten. 
Därför beskrev sjuksköterskorna vikten av våga be om hjälp när erfarenheten inte räckte till.  
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Jobbar jag med kollegor som är erfarna och som jag känner att jag 
kan lita på och som jag känner att jag kan ställa frågor till, då har 

man ett väldigt, väldigt gott samarbete och man kan slappna av 
mer….skulle det nu hända något så vet jag att jag har kollegor som 

ställer upp och har koll. Informant 3 
 
Samarbete i vården 
Under intervjuerna framkom det hur viktigt samtliga sjuksköterskor ansåg att samarbete var. 
Oavsett hur länge en sjuksköterska har arbetat kommer hen alltid vara ny i vissa situationer. 
Det var därmed en trygghet att ha erfarna kollegor att falla tillbaka på. Här poängterade 
sjuksköterskorna vikten av ett gott samarbetet med alla yrkeskategorier inom vården, för 
annars kunde de inte upprätthålla patientsäkerheten. Om samarbetet var bra minskade det 
upplevelsen av stress och patientsäkerheten förbättrades. 
 
Vikten av stöd från arbetskollegor 
Om det var en tillåtande atmosfär på avdelningen som gjorde att sjuksköterskorna vågade 
ställa frågor och be om hjälp, ledde det till en bättre arbetsmiljö och patientsäkerheten blev 
bättre. Det visade sig även vara ett gott samarbete när sjuksköterskorna hade möjlighet att 
ventilera orosmoment med sina kollegor då de upplevde att stressen blev övermäktig. Det var 
därför viktigt att få tid till reflektion på arbetstid, tillsammans med arbetsledningen, för att 
minska den inre stressen.  
 
Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att visa omtanke och få bekräftelse av sina 
kollegor under arbetsdagen. Detta för att det gav en bättre sinnesstämning på arbetet. 
Sjuksköterskorna berättade vidare att det därför var väldigt viktigt att uppleva stöd från sina 
kollegor i vårdandet av patienter för att kunna behålla patientsäkerheten. Då kunde de få hjälp 
när arbetsbördan var för stor och då erfarenheten brast. Man kan inte jobba solo som 
sjuksköterska, det funkar inte (Informant 3.). Vid stress minskade stödet kollegor emellan och 
ledde till konflikter. En av sjuksköterskorna berättade att vissa kollegor inte kunde hantera 
stress och blev otrevliga mot alla på avdelningen, både patienter och kollegor. Det minskade 
både kollegornas och patientens förtroende för sjuksköterskan och hen upplevdes vara mindre 
tillgänglig. Patienterna ville för det mesta, enligt sjuksköterskan, inte vara till besvär när de 
upplevde att sjukvårdspersonalen var stressad. Detta ökade risken för ett sämre bemötande, fel 
läkemedel, trycksår, att patientens basala behov förbisågs och därmed påverkades 
patientsäkerheten negativt då kommunikationen inte längre fungerade. 
 
Det var inte endast sjuksköterskan som drabbades av stress när samarbetet inte fungerar utan 
även hela organisationen. Sjuksköterskan berättade hur hela avdelningens upplevelse av stress 
ökade när de inte hade stöd från arbetsledningen. Detta då hen upplevde att chefen saknade 
empati och det ledde till dåligt samarbetet mellan ledning och vårdpersonal. Jag är sådan som 
avskyr skitsnack. Men det blir ganska mycket skitsnack när man har en chef som inte 
lyssnar… och ibland måste man få prata av sig och det tar ju också tid från patienterna  
(Informant 3.). Patientsäkerheten påverkades negativt då det gav vårdpersonalen en otrygg 
arbetsmiljö där konflikten tog energi och tid från det patientnära arbetet. Irritationen som 
bildades på grund av stressen ledde till splittringar i samarbetet som var nödvändigt för att 
kunna fatta patientsäkra beslut.  
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För att sjuksköterskor ska kunna arbeta effektivt var det viktigt att samarbetet fungerade under 
stress. När samarbetet med andra avdelningar fungerade minskade det stressen. Detta för att 
bra samarbete påskyndade vårdprocessen då arbetsbördan fördelades ut över avdelningarna, 
vilket gjorde att det blev enklare att arbeta effektivt med patienten. Om det däremot inte 
fungerade ökade det stressupplevelsen på avdelningarna vilket i sin tur ökade risken för 
slarvfel, nedprioriteringar av patienter, tunnelseende och moralisk stress. Har man mycket att 
göra så kan det bli fel, kan jag inte kommunicera med min kollega så kan hon gå in och göra 
dubbla grejor… (Informant 3.). Två av sjuksköterskorna menade att det var viktigt att ha 
förtroende för sina kollegor i samarbete men ändå kunna skilja på vem som hade ansvar för 
vilka arbetsuppgifter. Om detta inte förekom så skapade det en irritation mellan kollegorna 
som till sist kunde bli skadligt för patienten. Detta för att sjuksköterskorna inte litade på 
varandra i stressade situationer, vilket i sin tur ledde till att kommunikationen brast. Risken 
ökade då att dubbelarbete skulle ske där sjuksköterskorna gick om varandra och utförde 
varandras arbetsuppgifter. Det ledde vidare till att misstag kunde ske vid exempelvis 
läkemedelsutdelning. Detta på grund av att sjuksköterskorna kunde riskera att ge samma 
läkemedel varsin gång, vilket skulle kunna orsaka förödande konsekvenser för patienten. Det 
var därför viktigt att uppleva ett betryggande förhållningssätt kollegor emellan där 
kommunikationen var god, så att säkra beslut kunde tas angående patientens vård. 
 
Beslutsfattande inom vården  
Beslut som togs inom vården grundade sig alltid på någon form av samarbete. Teamet av 
undersköterskor, sjuksköterskor och läkare med övrig vårdpersonal samlade tillsammans in 
information för att kunna fatta adekvata beslut angående patientens vård. Det var därför sällan 
som sjuksköterskan upplevde att hen tog beslut ensam, utan det gjordes i reflektion 
tillsammans med andra yrkesgrupper. Stress inom de andra yrkesgrupperna påverkade därför 
sjuksköterskans arbete. En sjuksköterska berättade att när läkaren var stressad på ronden blev 
hen också stressad. Det blev en ond cirkel som kunde leda till en sämre vård för patienten 
eftersom alla blev stressade och kvalitén på vården blev därmed sämre. När stressnivån var 
hög missades många saker, bland annat återkopplingen mellan yrkesgrupperna vilket ledde till 
negativa konsekvenser för patienten. Sjuksköterskorna poängterade att det även saknades 
personal för att kunna utföra alla åtgärder som ingår i hens ansvarsområde. När 
sjukskrivningar och annan sjukdom var ett faktum blev det extra tydligt hur beroende 
verksamheten var av sin personalstyrka. En av sjuksköterskorna beskrev att det var brist på 
sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i förhållande till arbetsbelastningen. 
Underbemanning var därmed en bidragande faktor till stress som i sin tur orsakade att 
patientsäkerheten var svår att upprätthålla.  
 

Läkarna finns inte på avdelningen och att de inte riktigt heller vet vad 
de ska göra. Det är många underläkare, AT-läkare och ST-läkare och 
då är det ofta att dem säger att: ja, men jag får återkomma, jag måste 

fråga min överläkare. Och de återkopplar inte alltid tillbaka. 
Informant 5 
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DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av hur arbetsrelaterad stress 
påverkar patientsäkerheten. Det finns en mängd olika faktorer som påverkade upplevelsen av 
stress både positivt och negativt. Under intervjuerna framkom det att stress påverkar 
sjuksköterskans utförande av arbete både när de gäller patientnära arbete och samarbetet med 
kollegor. Besluten om liv och död som togs av sjuksköterskorna tillsammans med andra 
professioner varje dag påverkades av olika stressorer som uppkommer i arbetet. Kampen om 
att upprätthålla patientsäkerheten förekom därför dagligen för samtliga sjuksköterskor i 
studien. 

Metoddiskussion 
Enligt Polit och Beck (2016) är kvalitativ metod att föredra när människors upplevelser ska 
undersökas. En hermeneutisk ansats är därför tillförlitlig att använda sig av eftersom den 
samlar in och tolkar människors erfarenheter, för att få en djupare förståelse av verkligheten 
(ibid.). Intervjustudie valdes för att använda den primära källan och få en insikt i 
sjuksköterskornas livsvärld. Intervjustudier ger, enligt Forsberg och Wengström (2015) och 
Dalen (2015), författarna en möjlighet att ta del av informantens verklighet, upplevelser och 
känslor. I början av studiens planering visade det sig att det valda forskningsområdet gällande 
arbetsrelaterad stress påverkan av patientsäkerheten har en kunskapslucka. Kvantitativa 
studier kring området finns, men det finns knappt några som är utförda utifrån ett kvalitativt 
angreppssätt. Därför valdes en kvalitativ ansats för att bidra med forskning angående 
sjuksköterskors erfarenheter. Polit och Beck (2016) beskriver vikten att som forskare planera 
och reflektera över vad forskningen kan ge för vidare nytta i praktiska sammanhang. Därför 
valdes en kvalitativ metod för att kunna bidra med fördjupad kunskap och förståelse för 
sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter.  

Ett målinriktat urval valdes då informanterna skulle överensstämma med studiens 
inklusionskriterier och exklusionskriterier. Polit och Beck (2016) menar att målinriktat urval 
är lämpligt att använda sig av där syftet är att finna informanter som är till nytta för studiens 
syfte. Ett av exklusionskriterierna var att informanterna inte fick arbeta på samma avdelning. 
Detta för att undvika att en specifik arbetsmiljö skulle påverka resultatet. Överförbarheten 
blev därmed större eftersom ett större antal avdelningar inkluderades. Nätverksurval 
inkluderades då antalet informanter inte räckte för att uppnå datamättnad och kompletterades 
därför med målinriktat urval. Vidare berättar Polit och Beck (2016) att nätverksurval är 
vanligt att inkluderas när målinriktat urval används för att utvidga och samla in olika 
perspektiv trots att målgruppen skiljer sig. Det är en fördel att inkludera två urvalsgrupper 
eftersom det ökar trovärdigheten för att fenomenet förekommer utanför den begränsade 
urvalsgruppen (ibid). Informationen från de två olika urvalen i studien överensstämde med 
varandra och ökar därmed resultatets trovärdighet. Enligt Forsberg och Wengström (2015) 
kan nätverksurval användas för att på ett effektivt sätt samla in tillräckligt med informanter ur 
en viss målgrupp och därigenom kunna uppnå datamättnad för ett tillförlitligt resultat. 
Däremot påpekar Polit och Beck (2016) att användning av nätverksurval kan vara negativt 
eftersom risken är högre att informanten inte litar på författaren. Det kan leda till att 
informanten inte skulle vilja delge hela sin livsvärld. Informationen från intervjun avvek dock 
inte från övriga intervjuer. Genom att intervjua en icke bekant informant kan resultatet bli mer 
korrekt då informanten antagligen kommer att svara mer objektivt. Det anses vara positivt 
eftersom det kan visa att frågorna som ställts utifrån intervjuguiden är relevanta och 
tillförlitliga oavsett informantens tidigare relation till författarna.  
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Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska författarna fortsätta med sin datainsamling tills 
datamättnad uppnåtts. Med datamättnad avser Forsberg och Wengström att ingen ny 
information upptäcks under intervjuerna (ibid). Fler intervjuer ansågs inte vara nödvändigt 
eftersom författarna inte upplevde att nya upptäckter eller mönster framkom efter de fem 
intervjuerna.  

Samtliga intervjuer utfördes av samma intervjuledare för att ge informanterna samma 
förutsättningar att svara på intervjufrågorna. Författarna var tydliga med att berätta för 
informanterna att båda författarna skulle närvara under intervjun mot vilket inga invändningar 
fanns. Dalen (2015) menar att det finns en risk att informanten kan bli obekväm när två 
personer är närvarande under intervjun. Fördelarna ansågs överväga nackdelarna och att bådas 
närvaro sedan underlättade bearbetningen av insamlad data. Vidare valdes intervjuplatser som 
informanterna var bekväma med. Polit och Beck (2016) menar att det är viktigt i en 
intervjustudie att vara i en miljö där informanten känner sig trygg och där få störmoment 
finns.  
 
Semistrukturerade intervjuer används när forskarna redan vet vilka frågor som ska ställas men 
inte vilka svar som kommer att ges. Därför skapar forskarna en intervjuguide med listade 
frågor och följdfrågor där målet är att fånga informanternas erfarenheter. Semistrukturerade 
intervjuer ger informanten frihet att berätta om ämnet och deras erfarenheter men tillsammans 
med handledning av forskaren (Polit & Beck, 2016). Forsberg och Wengström (2015) berättar 
dock att när informanterna får frihet till att delge sina erfarenheter kan det ge en stor variation 
av svar, och intervjumetoden kan även bidra till utelämnad information där intervjun kan 
upplevas begränsad. Fördelen med att använda sig av semistrukturerad intervjumetod är att 
intervjufrågorna kan anpassas utefter den specifika informanten (ibid.). Det kan därmed öka 
chansen för ett mer trovärdigt resultat.   

Det var viktigt att spela in intervjuerna för att få chansen att lyssna igenom materialet igen 
och hålla sig så nära originaldatan som möjligt. Vidare kan det bidra till en minskad 
förförståelse. Detta styrks av Lantz (2013) som menar att om detta inte görs tvingas 
författarna att anteckna samtidigt som intervjun pågår och det leder till att de ofrivilligt 
selekterar bort data eftersom de inte hinner med att anteckna allt. Nackdelen med att spela in 
är att informanten kan känna sig obekväm och därmed kan påverka intervjun (Polit & Beck, 
2016). Under intervjuerna var det inte ett problem då bakgrundsfrågor användes för att göra 
informanten mindre nervös vilket styrks av Polit och Beck (2016). Författarna delade sedan 
upp inspelningarna så att de transkriberade hälften av intervjuerna var. Det anses inte ha 
påverkat resultatet då intervjuerna skrevs av ord för ord och sedan lästes och korrigerades av 
den andra om något misstag gjorts. 

En pilotstudie utfördes för att kritiskt granska förförståelser och tillförlitlighet i 
intervjufrågorna. Vidare var det viktigt att testa intervjun så att frågorna inte misstolkas av 
informanterna. Det bekräftar även Dalen (2015) som menar att en pilotstudie alltid måste 
genomföras för att säkerställa och pröva både intervjufrågornas trovärdighet och för att testa 
författarens egna erfarenheter och förförståelser. Eftersom frågorna kan anpassas efter de 
reaktioner som ges under en testintervju kan det leda till att överförbarheten av intervjun 
stärks (ibid.). Det kan därmed bidragit till att studiens tillförlitlighet styrks eftersom 
intervjuguiden mäter det den avser att mäta. 
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Enligt Graneheim och Lundman (2004) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen skillnader 
och variationer, med detta uppmuntras variationer såsom kön och ålder. På grund av 
författarnas bristande kontaktnät bestod urvalet endast av kvinnor. Om män hade intervjuats 
hade eventuellt resultatet kunnat bli annorlunda. Däremot kan urvalet bestående av kvinnor 
bidra till ett mer homogent urval vilket kan ha styrkt resultatet. Valet att inkludera en 
informant som har mer yrkeserfarenhet än tre år gjordes då informationen från den intervjun 
kunde styrka de andras svar och bidrog med ett bredare perspektiv till analysen. Författarna 
anser att det är viktigt att ta med informanten med mer erfarenhet eftersom sambandet mellan 
yrkeserfarenhet och upplevelse av stress kan antas.  

För att öka studiens trovärdighet har citat valts att redovisas i resultatdelen. Det för att visa att 
analysen utfördes noggrant genom att plocka ut relevanta meningsbärande enheter. Granheim 
och Lundman (2004) menar att användningen av citat kan visa på att analysen har gjorts på ett 
sådant sätt att relevant data har inkluderats och irrelevant data har exkluderats, vilket i sin tur 
ökar studiens trovärdighet. Författarna hoppas att citaten ska ge läsaren en ökad förståelse för 
sjuksköterskornas vardag. 

Innan studien genomfördes gjordes en etisk självgranskning. Denna visade inga hinder för att 
gå vidare med intervjustudien, men för att vara säkra tog de kontakt med Etikkommittén syd 
via mail för rådfrågning. Etikkommittén syd såg inga problem med att genomföra studien. 
Dalen (2015) menar att det är viktigt att alltid göra en etisk självgranskning som forskare och 
eventuellt ansöka om tillstånd innan studier ska genomföras, från respektive 
etikprövningsnämnd.  
 
Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar sjuksköterskornas erfarenhet av arbetsrelaterad stress och hur stressen 
påverkar deras arbete i att upprätthålla patientsäkerhet. Samtliga berättar att det patientnära 
arbetet prioriteras bort när tiden upplevs vara otillräcklig. Mängder av åtaganden likt 
telefonsamtal, läkemedelsutdelning, provtagningar, kalla på patienter, dokumentation och att 
lägga scheman är ansvarsområden som orsakar stress och tar tid från arbetet med patienterna. 
Berland, Natvig och Gundersen (2008) beskriver problemet som farligt när det inte finns tid 
till att kontrollera patientsäkerheten. Sjuksköterskorna upplever att det vardagliga 
morgonarbetet inte kunde bli färdigt inom den tid som fanns till. Vidare beskrivs att tiden inte 
alltid räcker till för att göra alla arbetsuppgifter under dagen som sjuksköterskor är skyldiga 
att göra (Berland, Natvig och Gundersen, 2008). Det leder till att sjuksköterskan inte gör sina 
arbetsuppgifter ordentligt för att hen är stressad och därmed blir patientsäkerheten sämre 
(ibid.). Studiens resultat visar att när stressen upplevs övermäktig har inte sjuksköterskorna tid 
med patienten för de hinner bara med det viktigaste som ska utföras. Otryggheten blir därför 
tydlig hos patienten eftersom kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten hindras. 
Chang, Jones och Wong (2013) belyser samma problem. De beskriver att det är svårt att finna 
tiden att sitta ner och prata med patienter tillsammans med närstående när sjuksköterskorna 
upplever att tiden inte räcker till. Detta för att de har mycket att göra (ibid.). Dahlberg och 
Segesten (2010) berättar om vikten av att som vårdare få tid med patienten där hela patientens 
livsvärld kan uppmärksammas. Detta för att bidra med trygghet och att finna vad som är 
välbefinnande för denne (ibid.). Resultatet tyder på att det kan bidra till sämre vård för 
patienten när sjuksköterskorna inte får ta del av patientens livsvärld och det kan därmed leda 
till en förlängd vårdtid. Vidare upplever sjuksköterskorna att patienterna inte är trygga när de 
nedprioriteras och det ökar risken för ett vårdlidande. Därför behövs mer tid för att 
sjuksköterskan ska kunna utföra ett patientcentrerat arbete. För att åtgärda problemet skulle 
det vara nödvändigt att öka personalstyrkan och göra att personalen används på ett effektivt 
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sätt. Detta för att minska arbetsbördan för sjuksköterskan, både administrativt och 
patientantalet. 

Resultatet visar att när sjuksköterskorna upplever stress var prioritering och planering av 
deras arbetsdag ett måste för att få tiden att räcka till. Nedprioriteringar av patienter görs 
därför då vissa patienter är sjukare än andra och därför behöver mer omvårdnad och tiden 
saknas för att kunna göra lika mycket för alla. Det leder till att patientsäkerheten blir lidande 
då säkerheten för resterande patienter riskerar att falla. Winters och Neville (2012) 
instämmer i att nedprioritering av patienten är en risk för patientsäkerheten eftersom saker 
som hygien och vändning av patienten prioriteras bort på grund av tidsbrist. Detta i sin tur 
leder till en sämre hälsa för patienten (ibid.). Detta visar också på att personalstyrkan inte 
räcker till. Det behövs nya metoder som kan effektivisera vårdarbetet mellan sjuksköterskan 
och de andra yrkeskategorierna på arbetsplatsen för att minska risken för nedprioriteringar 
av patienter. Förslagsvis kan reflektionsstunder användas för att det skulle kunna leda till att 
förbättringsarbete sker. 

Sjuksköterskorna i resultatet berättar att slarvfel var lätt att göra då stressen var påtaglig. 
Risken ökar därmed att glömma läkemedelsutdelning, provtagningar, preoperativa 
förberedelser men även basala behov som kan orsaka ett vårdlidande och i sin tur kan 
minska patientens hälsa. Phipps, Turkel, Mackenzie och Urrea (2012) berättar att den 
hektiska miljö som sjuksköterskan arbetar i bidrar till att misstag görs. Berland, Natvig och 
Gundersen (2008) menar vidare att sjuksköterskor upplever att stressen skapar en känsla av 
att sjuksköterskan inte längre har kontroll över situationen och därför orsakar att 
förberedelser missas. Detta leder sedan till att sjuksköterskan inte längre kan garantera 
patientsäkerheten (ibid.). Det blir därför svårare att upprätthålla en säker och god vård för 
patienten när de inte får rätt förutsättningar för en god vård. Musto och Schreiber (2012) 
menar att när sjuksköterskan upplever att hen inte gör det som borde göras för patienterna så 
skapas den moraliska stressen, den inre stressen. 

Resultatet berättar att arbetsrelaterad stress påverkar den moraliska stressen, då känslan av 
att inte räcka till upplevs. Den inre stressen uppstår när sjuksköterskorna inte får tid att visa 
omsorg och hänsyn i vårdandet av patienten, vilket är ett krav enligt Patientsäkerhetslag 
(2010:659) §1 kap. 6 som säger att vårdpersonal ska garantera att patienten vårdas med 
respekt och omtanke. Sjuksköterskans trygghet i sin egna profession minskas eftersom 
osäkerhet i vårdandet upplevs vilket även bekräftas av Musto och Schreiber (2012) som 
menar att moralisk stress ökar känslan av att sjuksköterskan inte duger till att utföra sitt 
arbete. Winters och Neville (2012) beskriver samma fenomen där sjuksköterskan själv mår 
sämre för att hen måste kompromissa med patientens vård. Resultatet visar även på att 
utmattning, trötthet och nedstämdhet blir en följd när stressfaktorn är för hög. Enligt Larsson 
(2012) kan det påverka sjuksköterskans prestation och hälsa negativt vilket studiens resultat 
bekräftar. Sjuksköterskans hälsa påverkas både psykiskt och fysiskt och därmed ökar risken 
för att patientens säkerhet inte kan garanteras.  

Studiens resultat visar att sjuksköterskor behöver vara säkra i sin profession för att kunna 
bidra till en säker vård. Det är därför svårt att som nyfärdig sjuksköterska hantera den 
arbetsrelaterade stress som finns på arbetet. Ekström och Idvall (2015) beskriver att 
nyfärdiga sjuksköterskor ofta upplever sig ensamma i sitt arbete i vårdandet av patienten. De 
upplever även att det är viktigt att få tid till att ställa frågor till sina kollegor där erfarenheten 
brister. Detta för att kunna säkerställa patientens vårdande (ibid.). Studiens resultat visar att 
viktiga saker missas när erfarenheten brister och att som ny upplevs det vara svårare att 
fråga kollegor om hjälp eftersom stressen minskar kollegornas tillgänglighet. Hart och 
Warren (2016) beskriver att det inte alltid finns tillräckligt med personal för att 
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sjuksköterskan ska kunna utföra ett bra arbete med sina kollegor. På grund av att samarbetet 
inte fungerar leder det till en frustration mellan kollegorna och stödet mellan dem försvinner. 
Istället utför nyfärdiga sjuksköterskor arbetsuppgifter med osäkerhet och endast med en 
förhoppning om att de utförs på rätt sätt. Detta ökar rädslan av att göra misstag som kan 
medföra vårdskada för patienten. Patientsäkerheten riskeras därmed att bli ett vårdlidande 
när sjuksköterskan inte får möjlighet att bli trygg i sin roll på grund av arbetsrelaterad stress. 
Sjuksköterskorna i resultatet upplever arbetsbördan som större när de arbetar tillsammans 
med en nyfärdig sjuksköterska. Happell et al. (2013) instämmer och menar att 
sjuksköterskor kan uppleva en större stress när de arbetar med kollegor som har olika 
mycket erfarenhet. Arbetsbördan blir alltså mindre när samarbetet görs med en erfaren 
kollega och det bidrar till en säkrare vård för patienten. Att våga fråga när erfarenheten inte 
räcker till är därför viktigt för att kunna säkerställa en trygg vård. Därför är det viktigt att 
blanda nyfärdiga och erfarna sjuksköterskor så att de nyfärdiga får möjlighet att bli trygga i 
sin roll. Mentorskap eller handledning under en längre tid hade kanske kunnat skapa en 
tryggare arbetsmiljö för båda parter. Vidare är det viktigt att de erfarna sjuksköterskorna 
uppmärksammas för deras arbete med att upprätthålla patientsäkerheten, detta för att de 
hjälper de nya kollegorna. 

Resultatet beskriver vikten av att samarbetet mellan vårdpersonalen måste fungera för att 
kunna upprätthålla en säker vård för patienten. När stressen blir övermäktig påverkar det 
samarbetet så att det fallerar och utgör en risk för patienten. Happell et al. (2013) menar att 
otillgängligheten av andra yrkesgrupper kan orsaka stress hos sjuksköterskan. Detta leder till 
att sjuksköterskan inte kan göra viktiga åtgärder för patienten. Phipps, Turkel, Mackenzie 
och Urrea (2012) menar att kommunikationsbrist vanligtvis inte orsakar större problem inom 
vården. Studiens resultat menar dock att det kan leda till förödande konsekvenser för 
patienten när kommunikationen brister, och det kan i sin tur leda till exempelvis fel 
läkemedelsdoser men även försenade akuta operationer.  

När kollegor är otrevliga mot varandra pekar studiens resultat på att det leder till irritation. 
Förtroendet för både varandra som vårdpersonal men även patientens förtroende för 
personalen försvinner därför allt eftersom. Tiden och energin som går åt till konflikterna 
borde istället ges till det patientnära arbetet upplever sjuksköterskorna. Berland, Natvig och 
Gundersen (2008) bekräftar problemet där konflikter mellan kollegor tar energi och tid från 
patienten. De beskriver hur viktigt det är att som kollegor behålla ett positivt samarbete och 
en tillåtande atmosfär för att motverka stressen. Sjuksköterskorna är beroende av sina 
kollegor i och med den tidsbrist som upplevs för att kunna utföra en säker vård och 
tillsammans ta bra beslut för patienten (Chan, Jones & Wong, 2013). För att minska 
kommunikationsbristen inom vården är det därför viktigt att försöka skapa mer tid för att 
utveckla ett gott samarbete mellan vårdpersonalen. Förslagsvis skulle arbetsplatsträffar vara 
aktuellt för att kunna uppmärksamma problem på arbetsplatsen och hur man åtgärdar dem. 

Arbetsmiljön blir otrygg och arbetsbördan blir större för samtliga i personalen när 
samarbetet inte fungerar på grund av stress. Resultatet visar på att sjuksköterskorna upplever 
sig själva vara mindre tillgängliga för patienten och arbetsplatsen blir otrygg. Dahlberg och 
Segesten (2010.) menar att det är viktigt för patienterna att uppleva att vårdpersonalen är 
tillgänglig för att kunna dela med sig av sin livsvärld, vilket de inte gör om de visar sig 
stressade. WHO (u.å.) berättar att arbetsmiljön blir skadlig för arbetarna när stressen blir för 
hög och det bidrar till en sämre sinnesstämning på arbetsplatsen, vilket studiens resultat 
också pekar på. Purpora, Blegen och Stotts (2013) menar att när kollegor är otrevliga mot 
varandra minskar kvalitén på vården. Besluten gällande patientens vård tas genom samarbete 
med andra yrkeskategorier, vilket visas i studiens resultat. Larsson (2012) beskriver vidare 
att om samarbetet fallerar och sjuksköterskorna förlorar stöd från sina kollegor blir det 
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svårare att utföra arbetsuppgifterna korrekt vilket studiens resultat också styrker. Det ökar 
därmed risken för att orsaka vårdskada och vårdlidande där trycksår och basala behov 
förbises i vårdandet av patienten. Patientsäkerhetslagen (2010:659) beskriver 
vårdpersonalens skyldighet att skydda patienten mot eventuella vårdskador. Öhrn (2010) 
beskriver att det är sällan en enskild individs fel att vårdskador uppstår, utan olika 
omständigheter runt patienten har bidragit till att det brister i organisationens utförande av 
vård. Arbetsrelaterad stress påverkar därmed inte endast sjuksköterskan och patienten utan 
hela organisationen när samarbetet inte fungerar (ibid.). Detta visar ännu en gång att det är 
viktigt att samarbete fungerar och att personalen måste uppleva hälsa för att kunna 
säkerställa patientsäkerhet. För att minska stressens påverkan av patientsäkerhet behövs det 
därmed ökad personalstyrka, tid för reflektion, främjande av kommunikation och 
mentorskap av nya sjuksköterskor. 

 

Framtida forskning  
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av hur arbetsrelaterad stress 
påverkar patientsäkerheten. Det finns en del forskning angående vad som orsakar stress i 
sjuksköterskans arbete i Sverige men hur stress påverkar patientsäkerheten är ännu relativt 
outforskat. Därför baserar sig denna studie på sjuksköterskans upplevelser angående hur 
patientsäkerheten blir påverkad. Vidare forskning angående hur patienter upplever sin vård 
när vårdgivaren är stressad är av intresse, men även vidare forskning kring sjuksköterskans 
upplevelser av hur patientsäkerheten påverkas. Upplever patienterna att de är säkra i den 
vård som bedrivs i Sverige idag? Tror de att stress inom sjukvården påverkar deras vård och 
i så fall hur? 

 

Slutsats 
Denna studie visar att det finns hinder för att utföra en patientsäker vård när arbetsrelaterad 
stress förekommer. Det finns många olika faktorer i vården som påverkar stressens inverkan 
på patientsäkerheten och ofta är det inte bara en faktor som leder till att patientsäkerheten 
brister utan det är hela organisationen som fallerar. När stress förekommer blir det en 
otrygghet i vården för patient och sjuksköterska men även en sämre arbetsmiljö där 
samarbetet brister. Det är sällan konkreta saker som kan nämnas när det kommer till 
patientsäkerhetsbrister, utan det är ofta att stressen leder till olika situationer där risken blir 
större för att patientsäkerheten ska brista. I studien framkommer det att samarbete är en 
faktor som måste fungera för att en trygg och patientsäker vård ska kunna garanteras av 
sjukvårdspersonalen. Det är därför viktigt att försöka skapa mer tid för sjuksköterskan och 
detta genom att bland annat öka personalstyrkan. 

Utifrån studiens resultat så skulle det kunna antas att det är problematiskt för sjuksköterskan 
att utföra en patientsäker vård när stress finns. Det visar därmed på att patientsäkerhetslagen 
är svår att upprätthålla alla dagar under året. Däremot när de faktorer som orsakar att 
patientsäkerheten brister verkligen fungerar så räddar det människors liv. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
Intervjufrågor 
 
I vilka situationer har du upplevt dig stressad på ditt arbete? 
Följdfråga: Skulle du kunna beskriva några situationer? 
 
Vilka erfarenheter har du gällande stress i arbetet?  
Följdfråga: Hur hanterar du det? 
 
Hur upplever du att stress i ditt arbete påverkar patientsäkerheten?  
 
Vilka konsekvenser kan stress leda till i ditt arbete?  
Följdfråga: Hur påverkar det dig, patienten och relationer till andra yrkeskategorier?    
 
Hur påverkar stress i arbetet ditt beslutsfattande? 
 
Hur gör du för att bevara patientsäkerheten när du upplever stress i arbetet?  
Följdfråga: Vad hjälper dig? 
 
Hur? Var? Vad? Varför? Vilka? Utveckla? Beskriv? 
 
Bakgrundsfrågor 
Vad heter du? 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat inom vården? 
Trivs du med ditt arbete?  
  



 

 

Bilaga 2 
INFORMATIONSBLAD 

 
Informationsblad till deltagare 
 
Hej! 
Elin Larsson och Paulina Reimer heter vi som ska utföra denna studie. Vi är två 
sjuksköterskestudenter som skriver vår kandidatuppsats på Linnéuniversitetet i Växjö. Vårt 
preliminära syfte med studien är att belysa sjuksköterskans upplevelse gällande hur 
arbetsrelaterad stress påverkar patientsäkerheten.  
 
Under vår utbildning har vi förstått att stress på arbetet tillsammans med patientsäkerhet är 
något som är förekommande i vården. Det är därför ett viktigt ämne att beröra då vi upplever 
att det är problem som berörs i samhället idag både i vårdtidningar och i sociala medier. Vi 
vill därmed studera sjuksköterskors egna upplevelser och fördjupa oss i det problemområde 
som är framträdande i dagens vård för att bidra med resultat som kan användas i vidare 
forskning.  
 
Tillvägagångssätt för intervjun 
Vi kommer att intervjua fem stycken sjuksköterskor då studien är en intervjustudie. 
Intervjuerna kommer ske på en plats där Du som informant känner dig trygg och gärna har 
valt själv. Intervjun uppskattas till att vara runt 30-40 minuter lång. Ifall Du samtycker så 
kommer intervjun att spelas in för att sedan transkriberas. Ingen förutom studiens författare 
och handledare kommer att få tillgång till materialet. När studien är färdig så kommer 
materialet att förstöras. 
 
Viktig information till Dig som deltagare 

• Deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta Ditt 
deltagande utan att behöva uppge någon anledning. 

• Materialet som samlas in kommer endast att användas till denna studie och 
informationen behandlas konfidentiellt. Vi kommer att avidentifiera allt material så att 
Du inte kan bli igenkänd. 

 
Innan intervjun så kommer Du få ta del av en samtyckesblankett där Du uppger att du 
godkänner att delta i intervjun och att Du tagit del av informationsbladet. 
 

 
Vid frågor kontakta: 
Elin Larsson 
El222yv@student.lnu.se 
Paulina Reimer 
Paulinareimer.94@gmail.com 
 
Handledare 
Marcus Granmo 
marcus.granmo@lnu.se 
  



 

 

Bilaga 3 
SAMTYCKESBLANKETT 

Samtyckesblankett 
 
Jag deltar frivilligt i denna intervju av Elin Larsson och Paulina Reimer, studerande på 
sjuksköterskeprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag har blivit tilldelad information 
angående studiens preliminära syfte: sjuksköterskors upplevelse gällande arbetsrelaterad 
stress påverkan på patientsäkerheten. 
 

1.  Mitt deltagande i intervjun är frivillig. Jag har rätten att omedelbart ångra min medverkar och 
dra mig ur studien när jag vill. Om jag skulle avstå kommer intervjumaterialet inte föras 
vidare.   

2.  Jag har förstått att om jag under intervjun skulle uppleva mig obekväm och besvärad av en 
ställd fråga, har jag rättigheten att undvika att svara eller att avsluta intervjun. 

3.  Mitt deltagande innebär att jag blir intervjuad av sjuksköterskestudenter från 
Linnéuniversitetet Växjö. Min Intervjun kommer att pågå i 30-40 minuter. Anteckningar 
kommer att göras under samtalet och vid mitt godkännande kommer intervjun även spelas in.  

4.  Jag har förstått att informationen från intervjun kommer att förvaras säkert och att mitt 
deltagande i intervjun kommer behandlas konfidentiellt.  Det innebär att mitt namn inte 
kommer att publiceras i det slutgiltiga resultatet. När studien är färdig kommer allt insamlat 
material förstöras.  

5.  Universitetet och fakulteten kommer inte att vara närvarande vid intervjun och det är endast 
studenterna som gör studien som kommer ta del av anteckningar och inspelningsmaterial från 
intervjun.  

6.  Jag har förstått att denna intervju är en del av en kandidatuppsats som 
sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet Växjö tilldelat studenterna. Om det skulle 
uppstå problem och/eller frågor har jag blivit tilldelad kontaktuppgifter till de ansvariga 
studenterna. 

7.  Jag har läst och förstått informationen. Om frågor uppstår så vet Jag var jag ska vända mig. 
Jag godkänner mitt deltagande i denna studie. 

8.  Jag har blivit tilldelad en kopia av denna samtyckesblankett. 
 
Min signatur                                         Datum och ort 
 
–––––––––––––––––––––––––                   ––––––––––––––––––––––––– 
 
Namnförtydligande                                 
 
_________________________ 
 
Signatur av författare    Datum och ort 
 
–––––––––––––––––––––––––                   ––––––––––––––––––––––––– 
Elin Larsson       
 
Signatur av författare   Datum och ort 
 
_________________________  _________________________ 
Paulina Reimer     
   



 

 

Bilaga 4 
ETISK SJÄLVGRANSKNING 

 
Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening 
eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är 
ett led i studien)? 

  x 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?  

  x 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )?   x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande.   x 

 
Har du svarat "Ja" eller "Kanske” på någon av frågorna 1-6 kan projektet, om det bedöms 
som forskning, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd 
(EPN). För vidare information se www.epn.se 

 


