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Abstract 

 

Title: Job demands and resources in home care. Nurses' experiences of working 

situation - an interview study.. 

Background: The past five years, long-term sickness absence has increased among 

nurses in general. Working within the caring professions many times results in high 

levels of demands which can be seen as an occupational hazard. Nurses work within 

home  healthcare consists of decisions, judgments and solitary work with large 

responsibilities. 

 Aim: The purpose of this study was to elucidate the district nurses and nurses' 

experiences of their work situation in home healthcare. 

 Method: Semi-structed interviews were the basis for this qualitative study carried out 

with a total of ten nurses and district nurses in municipal home healtcare. The analysis 

was based on a qualitative content analysis with the latent and the manifest message 

highlighted. 

Results: The nurses described their situation as frustrating related to the lack of 

support and the workload they experienced as a result of time pressure, and 

understaffing. The nurses felt important in situations where meaningful relationships 

created in the daily contacts with patients. 

Conclosion: Efforts to reduce workload and increase support from management are 

important factors to make the working situation, understandable, manageable and 

meaningful. 

 

-Keywords: Home healthcare, District nurs, experience, work situation, demands. 

  

Sammanfattning 

 

Titel: Arbetets krav och resurser i hemsjukvården. Sjuksköterskors erfarenheter av 

arbetssituationen – en intervjustudie. 

Bakgrund: De senaste fem åren har långtidssjukskrivningarna bland sjuksköterskor i 

allmänhet, ökat. Att arbeta inom människovårdande yrken för många gånger med sig 

höga nivåer av krav, vilket kan ses som en yrkesrisk. Sjuksköterskors arbete i kommunal 

hemsjukvård består av beslut, bedömningar och ensamarbete med stort ansvar i 

vardagen. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors och sjuksköterskors 

erfarenheter av sin arbetssituation inom kommunal hemsjukvård. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer har legat till grund för denna kvalitativa studie 

som genomförts med totalt tio sjuksköterskor och distriktssköterskor inom kommunal 

hemsjukvård. Analysen baserades på en kvalitativ innehållsanalys där det latenta och 

manifesta budskapet lyftes fram.  

Resultat: Sjuksköterskorna beskrev sin situation som frustrerande relaterat till 

avsaknaden av stöd och den arbetsbörda som de erfor till följd av tidspress och 

underbemanning. Sjuksköterskorna kände sig betydelsefulla i situationer där givande 

relationer skapades i de dagliga kontakterna.  

Slutsats: Insatser som minskar arbetsbelastningen och ökar stödet från ledningen är 

betydelsefulla faktorer för att göra arbetssituationen, begriplig, hanterbar och 

meningsfull.  

 

Nyckelord: hemsjukvård, distriktssköterska, erfarenhet, arbetssituation, krav.  
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1 INLEDNING 

Båda författarna till föreliggande studie är legitimerade sjuksköterskor som har flera års 

erfarenhet av arbetet inom hemsjukvården. Författarna är nu under pågående utbildning 

till distriktssköterskor. Under utbildningens gång har författarna uppmärksammat att 

föga fokus legat på hemsjukvårdens arbetsområde. Det kan ses som anmärkningsvärt 

eftersom basen och ansvaret för Sveriges sjukvård ligger på hemsjukvården enligt 

Drevenhorn (2010) och omfattar en stor del vårdtagare som får sin vård och omsorg av 

många anställda. Därav väcktes vårt intresse av att närmare studera sjuksköterskors och 

distriktssköterskors erfarenheter av sin arbertssituation i hemsjukvården. Denna studie 

innehåller beskrivningar från både sjuksköterskor och distriktssköterskor. För att 

underlätta läsningen av studien har författarna valt att använda benämningen 

sjuksköterska i de flesta delarna av studien, utom i de delar som specifikt går in på vad 

som skiljer sjuksköterskan från distriktssköterskan. I dessa fall förtydligas skillnaden 

genom att använda beteckningen distriktssköterska.   

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Innebörden av att vara distriktssköterska/sjuksköterska 

Historiskt sett har sjuksköterskan setts som en individ som präglas av godhet och ansvar 

med fokus på omsorgen för andra (Moody Fairchild, 2010). En bild som har blivit 

mycket mer mångfacetterad i vårt nya komplexa sjukvårdssystem. Idag krävs det att 

sjuksköterskan besitter en hel arsenal av egenskaper för att kunna anpassa vården över 

tid i takt med att patientens situation förändras. De ska till exempel kunna reflektera 

samtidigt som de ska ligga steget före och förutse vad som kan gå fel i vården, och ha 

en plan redo för att åtgärda problemet om det uppstår. De ska också kunna reflektera 

över kliniska och etiska resonemang under resans gång (Ibid.). 

 

Det finns dessutom många lagar och riktlinjer som styr sjuksköterskans arbete. Den lag 

som utgör grunden är Hälso- och sjukvårdslagen. Sköterskans huvudsakliga ansvar 

beskrivs i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och distriktssköterskor och består 

i stora drag av anvisningar för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

minska lidande (Socialstyrelsen, 2005). Därtill ska sjuksköterskan ansvara för enskilda 

patienters omvårdnad och se patienten ur ett helhetsperspektiv med en empatisk 



  
 

- 2 - 

förmåga (Socialstyrelsen, 2005). Empati definieras genom förmågan att kunna sätta sig 

in i någon annans upplevelse eller tankesätt (Tengland, 2011a). Vidare ska 

sjuksköterskan medverka vid och i vissa fall genomföra undersökningar och undervisa 

patienter, anhöriga, elever och personal. Sjuksköterskan ska själv planera sitt arbete och 

även samarbeta med andra yrkesföreträdare för att vidtaga förebyggande åtgärder mot 

både smittsamma och icke smittsamma sjukdomar, samt andra hälsoproblem hos 

individen. Alla uppgifter och ställningstagande sjuksköterskan gör ska präglas av ett 

etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att bevara sin 

yrkesskicklighet är ett personligt ansvar som sjuksköterskan måste ta genom att ständigt 

uppdatera sin kunskap genom utbildning och följa med i utvecklingen som sker inom 

vården (Socialstyrelsen, 2005).  

SFS (1993:100) beskriver också vad som specifikt gäller för distriktssköterskans arbete. 

Enligt lagen ska distriktsköterskan självständigt kunna bedöma, planera, genomföra och 

utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa samt 

förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer. Dessutom ska 

distriktsköterskan observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och 

rehabilitering samt ha kunskaper som krävs för att ansvara för hälsoundersökning, 

vaccinationsverksamhet och bedriva kvalitetssäkerhetsarbete (Ibid.). 

 

2.2 Distriktssköterskans/sjuksköterskans arbete för kvalitet och 

säkerhet 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ingår det i sjuksköterskans ansvar att tillse att all 

omvårdnad är evidensbaserad och det gäller inte enbart det egna arbetet. Dessutom har 

sjuksköterskan ett kvalitetsansvar för vårdandet som utförs av undersköterskor, 

vårdbiträden och jämförbara personalgrupper som de har samarbete med. I 

Socialstyrelsens (2008) enkätundersökning framkom att en sjuksköterska i 

hemsjukvården kan ansvara för upp till 400 patienter under kvällar, nätter och helger. 

Detta är inte förenligt med god vård och kan äventyra patientsäkerheten enligt 

Socialstyrelsen (2008). I hemsjukvården där kommunen ansvarar för hälso- och 

sjukvård har sjuksköterskan en ledande roll, och enligt Ljung (2010) krävs i många 

avseende den specialistutbildade sjuksköterskans unika kompetens.  
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Ansvarsområdet för den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan i hemsjukvården är 

omfattande. I arbetsuppgifterna ingår att ha ett övergripande ansvar kring patientens 

samlade hälso- och sjukvårdsbehov. Det handlar om att göra bedömningar, besluta om 

insatser och sätta mål. För att säkerställa vården krävs ett tydligt ledarskap och god 

planering. En fördelning av vilken omsorg den enskilde patienten är i behov av från 

undersköterskor och vårdbiträden erfordras. Dessa personalgrupper i sin tur behöver ha 

kompetens nog  för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifterna. Genom att 

sjuksköterskan kan delegera medicinska arbetsuppgifter till vårdpersonal får de ett eget 

ansvar och kan utföra medicinska uppgifter vilket bistår sjuksköterskan i 

omvårdnadsarbetet. Det ligger därför i sjuksköterskans ansvar att bedöma vem som kan 

delegeras och vilka omvårdnadsdelar som är relevanta att delegera. Sjuksköterskan har 

således en ansvarsroll i att informera, utbilda, handleda och leda vårdpersonalen i 

omvårdnaden, samt följa upp och utvärdera rutiner. Sjuksköterskor har även ansvar för 

dokumentation eftersom det är en viktig del för att säkerställa och leda omvårdnaden. 

Dokumentationen fungerar även som ett redskap vid informationsöverföring. För att 

patienten ska vara i fokus behövs det skapas en helhet i relationen mellan sjuksköterska 

och patient. Detta sker genom samverkan med patienter, närstående, vårdpersonal, 

enhetschefer, biståndshandläggare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. I 

sjuksköterskans ledarroll är det viktigt med samverkan mellan olika yrkeskategorier och 

med egna kollegor vilket kan leda till kvalitetssäkring och utveckling av hemsjukvården 

(Ljung, 2010). 

 

2.3 Vad är hemsjukvård  och vem nyttjar den?  

Hemsjukvård är enligt Socialstyrelsen (2008) hälso- och sjukvård som utförs i hemmet 

vilket kan vara i ordinärt (eget privat boende), och särskilt boende (hem som erbjuds av 

kommunen). Hemsjukvård är en verksamhet som växer och förändras med ett ökat krav 

på allt fler kvalificerade och avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser till allt fler svårt 

sjuka. Detta ställer krav på att det finns personal tillgänglig dygnet runt. Socialstyrelsen 

(2008) beräknar att det finns omkring 250 000 som har hemsjukvård i Sverige. 

Hemsjukvård är inte enbart för äldre personer, men de utgör en majoritet. För att få 

hemsjukvård finns ingen åldersgräns, vårdtagarna kan utgöras av spädbarn, barn, 

ungdomar, vuxna samt de som är 65år och äldre (Josefsson, 2010).  
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2.4 Distriktssköterskans/sjuksköterskans arbete i hemsjukvården 

Eftersom hemsjukvård ges i hemmet innebär det att vården inte helt kan efterlikna den 

vård som ges på sjukhusavdelning (Josefsson, 2010). Yrkeskraven på sjuksköterskan är 

av olika svårighetsgrad avseende både relationsaspekten och utförandet av konkreta 

omvårdnadsåtgärder. Kraven i hemsjukvården är mångskiftande och det krävs att 

sjuksköterskan har anpassad kompetens för arbetsuppgifterna samt förmåga till att vara 

flexibel och klara av att arbeta självständigt och i team (Ibid.). Tullai-Guinness (2008) 

påvisar i sin studie att möjligheten att påverka praktiska beslut och inställningen till 

beslut som tas är betydelsefulla faktorer för upplevelsen av tillfredsställese bland 

sjuksköterskor i hemsjukvården (Ibid.).   

Sjuksköterskor i hemsjukvården erfar en motsägelsefull situation där de känner sig 

uppskattade samtidigt som känslan av frustration finns närvarande (Karlsson, Ekman & 

Fagerberg, 2009). Frustrationen grundar sig bland annat i avsaknaden av att kunna 

påverka sin arbetssituation på organisatorisk nivå. En annan orsak till frustration är 

förväntningen av att alltid vara tillgänglig. För att minska känslan av frustration är det 

viktigt att organisationen är uppbyggd på ett sätt som ger sjuksköterskan möjlighet till 

inflytande över resurserna i omvårdnadssituationen . Att kunna vara med och påverka 

de arbetsuppgifter som de själva ska uträtta är betydelsefullt för att minska känslan av 

frustration. När sjuksköterskor har tydliga direktiv för vården med klara mål ökar både 

självständigheten och känslan av uppskattning.  Den svåra uppgiften att leva upp till de 

förväntningar som finns kräver en förstående chef som lyssnar och ger stöd när 

situationen kräver det.  Saknas detta stöd finns risken att sjuksköterskorna utsätts för 

moralisk stress som kan leda till att det görs misstag i arbetet, samtidigt som risken för 

att utveckla stressrelaterade sjukdomar ökar (Ibid.). 

Det är främst distriktssköterskor och grundutbildade sjuksköterskor som arbetar i 

hemsjukvården (Josefsson, 2010). För att möta dagens och morgondagens krav på 

kvalificerad vård i hemmet behövs en ytterligare kompetensförstärkning inom 

hemsjukvården med fler distriktssköterskor och specialistsjuksköterskor inom äldre, 

barn och ungdomar (Ibid.). 

2.5 Arbetslivets förutsättningar och krav 
 

Enligt Forslin (2009) är arbetslivet en viktig livsbetingelse som är grundläggande för 

folkhälsan. Arbetet kan både ha gynnsamma och ogynnsamma aspekter. Enligt 



  
 

- 5 - 

Folkhälsomyndigheten (2014) kan ett arbetsliv med välfungerande arbetsvillkor minska 

de sociala skillnaderna och minska den arbetsrelaterade ohälsan, samt medverka till 

förbättrad folkhälsa rent allmänt. Dessutom är detta en nödvändig förutsättning för en 

hållbar tillväxt. Förhållandena mellan individens kapacitet att kunna fungera och må bra 

bör balanseras mot kraven i arbetslivet (Folkhälsomyndigheten, 2014). För att studera 

en arbetsprocess inverkan på hälsa och effektivitet används arbetsvetenskap (Forslin, 

2009). De mänskliga insatserna i arbetsprocessen är en dåligt förstådd post jämfört med 

de tekniska och ekonomiska krav som omsorgsfullt detaljredovisas. Hälsobegreppet får 

inte bara en positiv innebörd när den arbetsamma människans behov och motivation 

tillgodoses utan det blir även möjligt att förena verksamhetens krav med människans 

behov och effektiviteten blir mer åtkomlig. Viktiga delar som den svenska 

arbetsvetenskapliga forskningen har uppmärksammat är att konsekvenserna av att det 

saknas socialt stöd och egenkontroll, samt att över- och underbelastning leder till stress i 

arbetet (Ibid.). 

Inom människovårdande yrken krävs det att individen är social och ansvarstagande för 

patientens liv och säkerhet (Melin, 2008). Dessutom finns krav på att klara av att 

samråda med andra och fatta kloka och snabba beslut. Därutöver tillkommer det krav 

från patienten och dennes närstående. Vårdpersonal utsätts för höga sociala och 

psykiska krav, men det behöver inte medföra något ogynnsamt för hälsan utan det kan 

kännas stimulerande. För att möjliggöra detta bör påfrestningarna uppfattas som 

hanterliga och övergående samt ge tillfälle för återhämtning. När känslan av långvarig 

frustration och övermäktiga krav infinner sig, kan det uppstå olika fysiska och psykiska 

reaktioner. Om arbetet innebär mycket ansvar eller är hårt styrt kan det ge upphov till 

hög psykisk belastning. Exempel på vanliga omständigheter som höga psykiska krav 

och tidspress benämns som stressorer och dessa kan i en pressad situation utlösa en 

stressreaktion. När oklara eller motstridiga förväntningar finns på den anställde kan 

situationen förvärras. Detta gäller även då det förekommer bristande information, 

förändringar i arbetet och stor arbetsmängd. Utöver detta har den moderna tekniken 

bidragit till nya kognitiva krav. Det är svårare att kartlägga de psykiska belastningarna 

än de fysiska, därför har arbetsmiljölagen inte lyckas tillse detta på ett tillfredställande 

sätt (Ibid.). 
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2.6 Utbrändhet och ohälsa 

Utbrändhet/burnout kan definieras som ett psykologiskt syndrom av emotionell 

utmattning, depresonalisation och upplevelse av minskad professionell prestation 

(Maslach & Goldberg, 1998). Den emotionella utmattningen orsakas oftast av en känsla 

av hjälplöshet, att inte kunna vara med och påverka sin situation och arbetsglädjen 

förloras (Romani & Ashkar, 2014). Förändringarna i personligheten innebär att 

vårdpersonalen behandlar sina patienter likgiltligt och ser dem som objekt, det skapas 

en negativ attityd till både sina kollegor och sitt yrke. Den sistnämnda delen, låg 

personlig prestation, kännetecknas av avståndstagande från ansvar, ineffektivitet, 

känslan av att inte prestrea och allt högre frånvaro från arbetsplatsen (Ibid.). Symtomen 

på utbrändhet/burnout är kraftig utmattning, känslor av frustration, ilska och en känsla 

av ineffektivitet och misslyckande, vilket påverkar både personlig och social funktion 

(Maslach & Goldberg, 1998). Beskrivningen av utbrändhet/burnout kan grenas ut i flera 

delar där obalans och konflikter utgör två faktorer. Obalansen består av att kraven i 

arbetet är höga, medan resurserna för att bemöta dessa krav är låga. Konflikterna kan 

förekomma mellan den arbetande individen och kunder/patienter, kollegor eller chefer. 

Konflikten kan också förekomma mellan roll och krav eller värderingar. Tillsammans 

kan dessa delar bilda konstanta känslomässiga anspänningar och orealistiska 

förväntningar som påverkar individens hälsa (Ibid.). Utbrändhet/burnout för med sig 

ökad risk för felbedömningar och minskad arbetstillfredsställelse (Romani & Ashkar, 

2014).  

Yrken som innebär kontakt med människor leder till flera fall av utbrändhet/burnout 

och kan ses som en yrkesrisk (Maslach & Goldberg, 1998).   

Utbrändhet/burnout är ett vanlig förekommande tillstånd bland individer som arbetar 

inom sjukvården då deras arbetssituation innebär stora krav och höga nivåer av stress 

(Romani & Ashkar, 2014). De senaste fem åren har långtidssjukskrivningarna ökat 

bland sjuksköterskor i allmänhet (Arbetsmiljöverket, 2015). Sedan 2010 fram till mitten 

av 2015 har antalet anmälda fall av arbetssjukdomar relaterade till sociala och 

organisatoriska orsaker, ökat med 20%  inom människovårdande yrken över hela landet 

(Ibid.).  

Den sociala strukturen i dagens samhälle är mer komplicerad än tidigare vilket försvårar 

hanterbarheten och begripligheten av arbetssituationen (Währborg, 2009). Detta har lett 

till social, psykisk och biologisk stress på grund av kraven till anpassning efter de 
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föränderliga faktorerna. Stressens effekter kan leda till beteendeförändringar, kroppsliga 

reaktioner och sjukdomar. De kroppsliga reaktionerna på stress kan leda till sjukdomar i 

centrala nervsystemet, hjärta - kärl, mag-tarmkanalen, smärta, depression och 

ämnesomsättningssjukdomar (Ibid.). 

Hög arbetsbelastning och otydliga mål är två faktorer som betraktas som avgörande vid 

arbetsrelaterad stress (Ljungblad & Näswall, 2009). Då arbetsrelaterad stress ofta 

resulterar i en sjukskrivning är det viktigt att finna strategier för att motverka detta. 

Resurser som kan bidra till en positiv utveckling i stressfyllda situationer är socialt stöd 

från chefer och kollegor. Coping är en annan strategi som kan beskrivas som ett verktyg 

för att hantera de påfrestningar en individ ställs inför relaterat till stress (Ibid.). 

 

2.7 KASAM - känslan av sammanhang 

Antonovsky (2005), gundaren till KASAM, fann ett stort intresse av att studera vilka 

faktorer som ger upphov till bibehållen hälsa, snarare än vilka som orsakar sjukdom. 

Därav utvecklade han den salutogena modellen som fokuserar på hälsans ursprung där 

hälsa ses som en viktig resurs. Han ansåg att en individ befinner sig i ständig rörelse på 

en skala mellan två ytterligheter, hälsa och ohälsa. De individer som befinner sig 

närmare hälsa på skalan gör detta på grund av en större känsla av sammanhang, än de 

som befinner sig på motsatt del av skalan. Hälsan främjas inte enbart genom att undvika 

stress utan individen behöver skapa en hanterbar tillvaro i med- och motgångar för att 

göra det bästa av situationen. Situationen blir sammanhängande när den består av de tre 

elementen: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet (Ibid.).  

2.7.1 Hanterbarhet 

Alla situationer och sammanhang med olika krav vi ställs inför som individer kräver att 

vi har en viss förmåga att hantera det vi utsätts för. Hanterbarheten bedöms efter 

tillgången till och hur effektiv individen är, på att hitta och använda sig av de lösningar 

och resurser som gör att han eller hon inte känner sig lika utsatt när någonting inträffar. 

Exempel på sådana resurser kan vara familj, vänner, religiös tro eller stöd från chefer 

och kollegor på arbetsplatsen. De individer som har möjligheten att hantera med- och 

motgångar i livet blir också mer motståndskraftiga emot ohälsa (Antonovsky, 2005.).  
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2.7.2 Begriplighet 

Begripligheten innebär att individen har en förmåga att förstå och sätta sig in i olika 

situationer i sin tillvaro. Det förekommer en känsla av att det som sker i tillvaron är 

tämligen förutsägbart. I de fall där oväntade händelser uppstår har individen likväl 

förmågan att känna att situationen är hanterbar, för att sedan skapa en förståelse för 

företeelsen i efterhand. Individer mår väl av att leva i en värld med struktur och 

regelbundenhet. De som har en förmåga att göra olika händelser i livet begripliga 

upplever också hälsa i större utsträckning (Antonovsky, 2005).  

2.7.3 Meningsfullhet 

Källan till att må bra är att känna att de utmaningar som vi ställs inför är värda att 

bemötas i förhållande till den tid och energi som behövs för att lösa problemet. 

Meningsfullheten är förenad med motivation. En individ som upplever meningsfullhet 

är mer motiverad att arbeta hårt och anstränga sig även i tuffa situationer och situationer 

som han eller hon inte har riktig kontroll över. Dessa individer mår också bättre än de 

som inte upplever meningsfullhet. De tillfällen en individ gjort en investering med sina 

känslor blir också mer betydelsefulla vilket ökar meningsfullheten (Ibid.).   

3  PROBLEMFORMULERING 

Långtidssjukskrivningarna bland sjuksköterskor i allmänhet har ökat under de senaste 

fem åren. Människovårdande yrken leder många gånger till utbrändhet/burnout och kan 

ses som en yrkesrisk, då de som arbetar inom denna sektor dagligen utsätts för höga 

nivåer av krav och stress i sitt arbete. Inom hemsjukvården i kommunal verksamhet 

arbetar sjuksköterskor under stort ansvar där beslut, bedömningar och ensamarbete 

utgör stora delar i vardagen. Det är därför rimligt att anta att risken för stress föreligger 

inom denna yrkesgrupp, och i förlängningen även risken för långtidssjukskrivningar. 

Relaterat till detta antagande är det viktigt att undersöka erfarenheten sjuksköterskor har 

av sin arbetssituation inom hemsjukvården, då en negativ utveckling av hälsotillståndet 

hos sjuksköterskorna kan motverkas genom en ökad förståelse för deras situation. 

Genom de fynd som framkommer kan resurser skapas eller utvecklas som motverkar 

ökningen av långtidssjukskrivningarna. Förhoppningen är att ett tydliggörande inom 

detta område ska bidra till färre långtidssjukskrivningar bland sjuksköterskor och 

därmed bidra till en säkrare och tryggare vård i samhället. 
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4 SYFTE 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter 

av sin arbetssituation inom kommunal hemsjukvård. 

5 METOD 

Kvalitativ ansats användes och genomfördes som en empirisk studie med induktiv 

design. Datainsamlingen baserades på semistrukturerade intervjuer som analyserades 

enligt kvalitativ innehållsanalys. Metoden ansågs vara lämplig att använda för denna 

studie, då syftet var att undersöka hur distriktssköterskor och sjuksköterskor i 

hemsjukvården erfarenheter av arbetssituationen med avseende på krav. Författarna 

ville kunna dra faktabaserade slutsatser genom att jämföra och beskriva likheter och 

skillnader i den information som samlas för att på så vis öka kunskapen kring 

fenomenet. Därför valde författarna att utgå från en kvalitativ innehållsanalys (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). 

Vid empirisk kvalitativ design samlas data genom informantens berättelse (Polit & 

Beck, 2012). I denna studie fångades berättelser genom intervjuer, där informanten fick 

tala fritt med utgångspunkt i egna upplevelser och erfarenheter utifrån öppna frågor. 

Vidare ställdes  följdfrågor för att skapa ett mer nyanserat och rikt material vilket 

överenstämmer med Polit och Becks (2012) beskrivning av denna typ av datainsamling. 

Designen är empirisk-holistisk vilket kan förklaras som en strävan efter en förståelse av 

helheten och har sitt ursprung i hermeneutisk vetenskapssyn (Alvesson & Sköldberg, 

2013).  Hermeneutiken har sin grund i humanvetenskaplig människosyn och utgår från 

ontologin med utgångspunkt i definitioner, tolkningar, föreställningar och viljan att 

förstå mänskliga interaktioner (Dychawy Rosner, 2012). Empirisk-holistisk 

(humanvetenskapliga kvalitativa) forskning arbetar mer med förståelse än förklaring. 

Empiriska-holistiska forskningsansatser med hermeneutik använder induktion vilket 

betyder att forskaren närmar sig verkligheten förutsättningslöst med ambition att lägga 

sin egen förförståelse åt sidan (Gunnarsson, 2009). 

Inom kvalitativ design är betraktarens uppfattning om sanningen i fokus (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012), och det är forskarens uppgift att sammanställa individers 

upplevelser för att skapa ökad förståelse. Detta innebär att det kan finnas lika många 

olika sanningar som det finns människor, då sanningen grundas utifrån individens 
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upplevelse (Alvesson & Sköldberg, 2013). Till exempel kan två individer som är med 

om samma händelse, beskriva den utifrån två helt olika synvinklar, med fokus på olika 

detaljer som påverkat dem själva på något sätt.   

5.1 Urval 

Maximalt varierat urval har använts för att de som skulle ingå i undersökningen 

tillhörde samma yrkesgrupp. Maximalt varierat urval är en form av ändamålsenligt urval 

och deltagarna kan väljas så de utgör en så bred variation som möjligt (Polit & Beck, 

2012). Detta urval innebär att forskaren väljer deltagare som informationsbärare och 

därför är ändamålsenliga för studien. Eftersom målet var att skapa en djupare kunskap 

inom området valdes således de personer med kunskap eller erfarenhet inom det som 

ska undersökas utifrån studiens syfte. I kvalitativa studier kan det ske på olika sätt men 

de flesta metoderna har fyra gemensamma nämnare i form av att deltagarna inte väljs 

slumpmässigt, urvalet tenderar att vara litet och studeras på en djup nivå och det svarar 

an till syftet (Ibid). 

Urvalet bestod av tio kvinnor i olika åldrar mellan 25 - 65 år, median 50 år, och av olika 

bakgrund. Inklusionskriteriet var att samtliga deltagare i studien arbetade som 

sjuksköterska eller distriktssköterska i kommunal hälso- och sjukvård. Informanterna 

utgjordes av 6 sjuksköterskor och 4 distriktssköterskor. De skulle ha arbetat i 

hemsjukvården i minst 3 år. Medianen av antal arbetade år som sjuksköterska inom 

hemsjukvård var 19 år.  

Valet av arbetsplatser till studien gjordes utifrån geografiskt läge i förhållande till 

författarnas hemorter. Arbetsplatserna skulle ha bedrivit hemsjukvård under ungefär lika 

lång tid vilket resulterade i att 2 län blev aktuella för studien. Informationen kring vilka 

län som kunde vara aktuella inhämtades via Sveriges Kommuner och Landstings 

hemsida. Ur de aktuella länen valdes totalt 3 kommuner ut av författarna varifrån 

informanterna inhämtades. 

5.2 Genomförande 

För att hitta informanter kontaktades tre arbetsplatser i tre olika kommuner i södra 

Sverige för att kunna ge muntlig och skriftlig information (bilaga 1) om studien och 

dess syfte till vederbörande sektionschefer. I samband med denna kontakt ställdes en 

förfrågan om hemsjukvårdens sköterskor fick delta. Sektionscheferna gav sitt samtycke 

och godkännande till studien samt att den fick genomföras på arbetstid. Författarna 
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besökte därefter olika enheter där de fick kontakt med flera personer som var villiga att 

delta i studien, några kontaktades även via telefon. Först gavs muntlig information om 

studien och de tillfrågades om de hade intresse av att delta. De som var intresserade 

bokades in på olika tider som passade informanterna. Informationsbrev (bilaga 2) 

delades ut. Samtliga informanter fick muntlig information och erbjöds skriftlig 

information som några avböjde. Sammanlagt tio intervjuer gjordes var av två var 

pilotintervjuer. Innan intervjun påbörjades småpratade författaren och informanten. 

Dessutom gavs en kort presentation om studiens syfte för att ge möjlighet till att ställa 

frågor kring studien. Sedan inhämtades muntligt samtycke från informanten att delta i 

studien. 

5.3 Datainsamling 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer under första kvartalet 2015. En 

intervjuguide utformades (bilaga 3) med öppna frågor som svarade an mot syftet med 

studien. Avsikten med öppna frågor var att låta informanterna få tala så fritt som möjligt 

kring fenomenet som skulle studeras. Författarna följde upp med följdfrågor som 

svarade an till det informanten berättade och som krävdes för att leda informanten 

vidare i berättelsen. Eftersom det inte går att förutse vad svaren kommer att innehålla 

och vilka frågor som är uppenbara för att nå individens sanning av fenomenet, är det 

enligt Polit och Beck (2012) den bästa metoden att använda då informanten berättar fritt 

och på så vis nås kunskap i högre utsträckning kring fenomenet. Till en början 

kontrollerades intervjuguiden med att det gjordes två pilotintervjuer för att prova om 

frågorna var relevanta till syftet. Dessa intervjuer valdes att inkluderas i resultatet 

eftersom de bedömdes som relevanta och de svarade an mot syftet med tillräcklig 

kvalité. Intervjuguiden korrigerades i och med att några frågor förtydligades. Vid dessa 

pilotintervjuer närvarade båda författarna. De övriga intervjuerna genomfördes med 

enbart en intervjuare efter överenskommelse med handledaren. Författarna utförde 

därför vardera fyra intervjuer, men utgick från samma intervjuguide.  

Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på informantens arbetsplats som de 

själva valde. Enligt Thomsson (2006) är det en viktig aspekt för att deltagaren ska känna 

sig bekväm och därmed ge ett rikt underlag för studien. Vid några av intervjuerna kom 

det in någon som frågade efter något eller så ringde deras mobiltelefon. Vid ett tillfälle 

var rummet dubbelbokat och intervjun fick fortsätta i ett annat rum. Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av mobiltelefon eller liknande, ingen av informanterna hade några 
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invändningar till det när de tillfrågades. Intervjuernas längd varierade från 45 minuter 

till en timme. Flera av informanterna upplevde att det var lättare att tala efter avslutad 

intervju och inspelning. Det framkom ännu fler reflektioner och tankar som då 

noterades i skrift för att sedan läggas till det som redan berättats eftersom det berikade 

materialet ytterligare. Efter varje intervjutillfälle transkriberades det inspelade 

materialet ordagrant, även skratt, suckar samt andra störande ljud som knackningar och 

telefonsignaler. 

5.4 Dataanalys  
 

En kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod utifrån Lundman och Hällgren 

Graneheims (2012) modell. Det vill säga en tolkning av textens innebörd görs utan att 

forskaren i förväg har bestämt vilka teman som finns i texten. Kvalitativ innehållsanalys 

identifierar skillnader och likheter i den text som studeras för att sedan ordnas under 

olika teman och tolkningsnivåer. Processen är inte linjär utan en rörelse mellan helhet 

och delar av texten. I alla texter kan både det uppenbara (manifesta) budskapet och det 

underliggande (latenta) budskapet urskiljas. Det uppenbara budskapet beskrivs i 

kategorier medan det underliggande budskapet tolkas i teman (Ibid.). Texten från 

intervjuerna tas fram genom transkribering det vill säga inspelad intervju överförs till 

text (Polit & Beck, 2012). Författarna till föreliggande studie började med 

genomläsning av de transkriberade intervjutexterna för att få en uppfattning om 

helheten, eventuella variationer och mönster i texten. Efter att ha läst intervjutexterna ett 

flertal gånger i relation till studiens syfte, framträde meningsenheter varpå de ordagrant 

togs ur texten i sin helhet, vilket är en sammansatt textmassa där det centrala i texten 

som motsvarar studiens syfte beskrivs (bilaga 4). Därefter kondenserades 

meningsenheterna då överflödiga ord togs bort för att gör texterna kortare med ett 

bevarat centralt innehåll. Den kondenserade texten abstraherades och försågs med namn 

och kallades för koder. För att tydliggöra koderna markerades de med olika färger 

beroende av likheter och skillnader, vilket de också sorterades efter i skapandet av 

huvudkategorier och underkategorier. Analysen mynnade ut i två huvudkategorier och 

tio underkategorier, hittills har texten befunnit sig på en manifest nivå. I det sista steget 

utarbetades ett tema ur texten som helhet och kategoriernas innehåll utifrån författarnas 

tolkning av det latenta budskapet och därmed bildades det övergripande temat stress i 

samband med yrkesutövning. Tolkningen av orden ledde fram till en underliggande 
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innebörd, vilket enligt Lundman et al. (2012) är det latenta innehållet. Utarbetandet av 

tema är en process som är i rörelse under hela analysen (Ibid.). 

Till en början analyserade författarna intervjuerna individuellt som var och en 

genomfört fram till och med koderna. Därefter sammanstrålade författarna för 

genomgång och diskussion av materialet. För att säkerhetsställa analysen läste båda 

författarna igenom den andres transkriberade texter för att bilda sig en uppfattning om 

den andres intervjuer före diskussion kring lämpliga underkategorier, huvudkategorier 

och teman. 

 

5.5 Forskningsetiska övervägande 

Författarna gjorde en etisk egengranskning utifrån Etikkomitten Sydost (2014) mall för 

etisk självgranskning (Bilaga 5) i samråd med handledaren och bedömde att det inte 

fanns någon osäkerhet angående studiens forskningsetiska principer. Därav gjordes 

ingen ansökan till etikprövningsnämnden för en etisk prövning. 

Studien kom att genomföras med hänsyn till gällande forskningsetiska principer. 

Helsingforsdeklarationen (2013) redogör för de riktlinjer som ska ligga till grund inom 

all medicinsk forskning med människor. Riktlinjerna är informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och nyttjandekravet (Ibid.). I efterforskningar av 

problemområdet framkom det att forskningen var begränsad inom detta område. Utifrån 

denna aspekt ansågs studien som relevant och meningsfull då den kan leda till ny 

kunskap som kan vara till nytta för individen och samhällsutvecklingen. 

Personerna som deltog i studien informerades både skriftlig och muntligt om studiens 

syfte och tillvägagångssätt samt vilka risker och fördelar det innebar att delta. I 

informationsbrevet (bilaga 2) gavs upplysningar om att allt deltagande var frivilligt och 

att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan närmare motivering. 

Informanterna lämnade muntligt samtycke till att medverka i studien. 

Dessutom garanterades att allt intervjumaterial behandlades konfidentiellt. Detta 

innebar att informanterna avidentifierades i rapporten, genom att material som kunde 

härledas och identifieras till informanterna inte redovisades. Endast författarna har haft 

tillgång till det samlade materialet. Handledaren tog endast del av ett fåtal 

transkriberade intervjuer. För att skydda informanterna kodades materialet och det  

förvarades inlåst och oåtkomligt för obehöriga hemma hos författarna. Konsekvenserna 

för informanterna i förhållande till studiens nytta bedöms att fördelarna överväger de 
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eventuella riskerna. Inspelningar och anteckningar kommer efter studiens slut att 

förstöras. 

Författarna har förhållit sig till det vetenskapliga ansvaret och relationen till 

informanterna för att ta fram kunskap av värde på ett kontrollerat och sanningsenligt 

sätt. Författarna har varit oberoende dels från eventuella finansiärer och från 

informanterna i studien. (Polit & Beck, 2012). Risken för felaktiga slutsatser “bias” 

finns när forskare utgår från en specifik teori och information söks utifrån det som 

stödjer den valda teorin (Dychawy Rosner, 2012). För att minimera riskerna för 

forskningsfusk har författarna följt riktlinjerna och föreskrifter enligt (SOU 1999:4) 

anvisningar. Författarna har ansvarat för att studien är moraliskt acceptabel och av god 

kvalité samt med hänsyn till yrkesetiken som innebär att tjäna mänskligheten och ha 

respekt för mänskligt liv (CODEX, 2013). 

 

6 RESULTAT 

Resultatet pekar mot ett underliggande tema: Stress i samband med yrkesutövning. 

Analysen redovisas utifrån två huvudkategorier och tio underkategorier som 

framkommit. 

 

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Faktorer som påverkar arbetssituationen Tidspress 

Ensamarbete och stöd 

Otydlig arbetsbeskrivning 

Arbetssituationens yttre krav 

Utsatthet och otillräcklighet 

Frustration 

Individuella krav och resurser Kompetens 

Empati ökar arbetsstressen 

Sjuksköterskans inre krav 

Resurser för att bemöta krav 
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Ur intervjutexterna har citat använts för att kontextualisera resultatet. Vissa delar av 

citaten utelämnades då de inte ansågs vara av betydelse, vilket markerades med dubbla 

snedstreck (//). Detta gjordes utan att meningsinnehållet förvanskades. 

6.1  Faktorer som påverkar arbetssituationen 
Resultatet visade att samtliga informanter hade erfarenheter av tidsbrist och svårigheter 

över att själva styra arbetsbelastningen som de planerat. Trots viljan och önskan om 

struktur och kontroll över arbetet beskrevs hur yttre faktorer som de inte själva kunde 

styra över bidrog till den höga arbetsbelastningen. Samtliga informanter beskrev olika 

påfrestningar som alla fick konsekvensen att de kände sig stressade. Känslan av stress 

beskrevs med varierande uttryck såsom rädsla, oro, maktlöshet, frustration och 

ensamhet kopplat till olika yrkesrelaterade situationer. 

                                                                                               

6.1.1  Tidspress  

Informanterna beskrev att de hade en hög arbetsbelastning som förvärrades av akuta 

uppkomna situationer. De var väl medvetna om att det akuta kunde uppstå när som 

under arbetspasset, och det var nödvändigt att lösa situationen på bästa sätt för 

patientens skull. En av svårigheterna med de akuta situationerna var att de redan 

brådskande planerade uppdragen för dagen hade täckt upp arbetsdagens timmar. Ofta 

krävdes ändringar till ett senare tillfälle eller en annan dag om det var möjligt. Flera 

erfor att veckans arbetstimmar inte räckte till för alla arbetsuppgifter och att det ständigt 

tillkom nya uppgifter men inget plockades bort. 

Ofta saknades någon kollega som antingen var ledig, sjuk eller hemma för vård av barn. 

Detta bidrog till ökad arbetsbelastning eftersom det innebar att oftast fick de som 

arbetade den dagen täcka upp för dem som saknades. Några informanter ansåg att det 

var deras skyldighet att lösa det som var kvar efter arbetspasset, genom att arbeta 

övertid. 

Flera informanter upplevde att det fanns en tillit till dem från patientens sida som de 

kände att de inte hade möjlighet att leva upp till, då arbetsbördan ständigt gjorde sig 

påmind. Det tar tid att vårda en relation, tid som informanterna kände att de inte alltid 

hade tillgång till. Många av dem kände att deras relation till patienten och känslan av att 

göra ett tillfredsställande arbete, blev lidande till följd av den stress som tidsbristen 

medförde. Prioriteringarna som krävdes förde med sig att de inte hade samma möjlighet 

att arbeta preventivt i den grad som önskades. Några informanter påpekade att de skulle 
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vilja ha tiden att utföra tätare tillsyner för att upptäcka eventuella försämringar i tid. En 

distriktssköterska berättade om en patient där ett sår på benet blivit infekterat. 

Infektionen hade inte upptäckts i tid då sjuksköterskorna som varit hos patienten varit 

tidspressade och tillsynerna hade inte skett i den utsträckning eller med den kvalité som 

distriktssköterskan ansåg vara nödvändig i denna situation. När infektionen väl 

upptäcktes var det för sent och benet gick inte att rädda. Distriktssköterskan förklarade 

att denna händelse förföljt henne under lång tid och gett henne mycket dåligt samvete. 

Upplevelsen var att om hon och hennes kollegor hade haft mer tid hade kanske 

amputationen kunnat undvikas. 

”Det är frustrerande // jag borde ha tänkt på det, borde ha 

fixat det, borde klarat det, men det finns ju andra patienter 

också//” 

Några informanter ansåg att de aldrig kände sig riktigt lediga från sitt arbete. Arbetet 

fanns hela tiden i tankarna även på fritiden, vilket gjorde att de aldrig kände sig riktigt 

utvilade. Många upplevde arbetet som både psykiskt och fysiskt utmattande, vilket ofta 

berodde på en hög arbetsbelastning med höga krav som ledde till stress.   

”När jag går från jobbet är jag fullständigt dränerad, av 

alla, att man har varit så anspänd, att man har varit så 

fokuserad. Så att när man åker hem sen är man så trött att 

man inte orkar gå ur bilen” 

Tankarna kretsade ofta kring utförda arbetsuppgifter, vad de skulle ha gjort annorlunda, 

vad de inte hunnit med, om det fanns något som missats och fall där de kände att de inte 

lyckats hjälpa patienten på bästa sätt, genom exempelvis smärtlindring. 

 

6.1.2  Ensamarbete och stöd 

I analysen framkom att samtliga informanter hade ett behov av arbetsrelaterat stöd. 

Anledningen till behovet av stöd var kopplat till yrkeskrav i samband med olika 

händelser och problem där informanterna känt sig utelämnade eller maktlösa, och när de 

inte fått stöttning infann sig en känslan av stress. 

Flertalet av informanterna beskrev att de arbetade i team med kollegor eller andra 

professioner där samarbetet fungerade. Likväl ansåg några av dem sig ofta vara 

ensamma eftersom de saknade kollegor att samarbeta med och de hade inte någon att 
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vända sig till för att få stöd i arbetet. En informant berättade att alla hade mycket att 

göra och därför fanns ingen möjlighet att kollegorna skulle hinna prata med och ge stöd 

till henne. En annan informant påpekade att hon var mycket själv på sitt område som 

ensam distriktssköterska och arbetade i team med omvårdnadspersonal, vilket bidrog till 

en saknad av stödet från kollegor. Många informanter upplevde sig som ensamma i sitt 

arbete där de inte hade möjlighet till de resurser som kunnat bidra till en bättre vård för 

patienterna. Vardagen kantades av många beslut och bedömningar som de egenhändigt 

stod ansvariga inför, där ensamheten gjorde sig starkt påmind. 

”Vi är utsatta när vi jobbar ute, på fältet så att säga, vi har 

inte tillgång till sjukhusets alla resurser hela tiden. Det är ju 

ett geografiskt avstånd som inte bara alltid är geografiskt // 

tröskeln är väldigt hög” 

Andra informanter berättade att de hade stöd i den egna gruppen. Stödet fick de genom 

att prata med sina kollegor och de kunde rådfråga och hjälpas åt för att få tips och råd. 

Avsaknaden av stöd och förståelse från sina chefer för hur hög arbetsbelastningen var, 

och vad de utförde när de arbetade var tydligt framträdande i övervägande del av fallen. 

När de tog upp något som upplevdes som svårt, ansträngande eller frågan om 

underbemanning fick de ofta som svar att det tog tid att utföra arbetsuppgifterna, men 

att det hade fungerat, och att de fick helt enkelt göra bättre prioriteringar. 

 

” Hela tiden går vi på knäna för att vi ska lösa det för 

patienten // man tar på sig och säger ja men vi fixar // sedan 

kommer chefen och säger att ja men ni fixar ju det” 

 

Att arbeta med låg bemanning var hanterbart under en viss tid, men känslan av att det 

var vedertaget med lägre bemanning gjorde att informanterna inte kände något verkligt 

stöd från sina chefer. Några hade tänkt tanken att det inte gick att arbeta under dessa 

förhållanden längre och att det var lika bra att säga upp sig. Förhoppningen om en 

kommande förbättring och att de ändå trivdes med sitt arbete gjorde att de stannade 

kvar. 
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6.1.3  Otydlig arbetsbeskrivning 

I övervägande del av intervjuerna framkom det erfarenheter av otydlighet i 

organisationen. Informanterna var själva osäkra på vad som krävdes av dem, och vad 

som ingick i deras ansvar. Det saknades klara direktiv för vad de skulle göra och vart 

gränsen gick för deras arbete. Otydligheten kring vad som var inom ramarna som de 

skulle arbeta utefter, beskrevs som spretiga, luddiga, oklara och flummiga. Otydligheten 

gav utrymme för olika tolkningar om vad som ingick i deras roll och ansvar. 

Även andra professioner påverkades av otydligheten vilket kunde leda till missförstånd, 

osämja och samarbetsproblem. 

Bristerna och otydligheterna i organisationen speglades genom att de egna cheferna och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska hade olika möten och det ständigt kom olika direktiv 

som hela tiden ändrades. Organisationens brister hade fått många att sluta vilket bidrog 

till att det kom många nya kollegor som slutade ganska fort igen. 

 

”En sköterska kom och jobbade 14 dagar lade nycklarna på 

bordet och gick, och sa att det här ställer jag inte upp på. En 

annan var där en månad. Jag blev varnad när jag skulle 

börja här” 

 

Vidare visade resultatet att informanterna ändå kände sig trygga i sin yrkesroll, trots att 

organisationen beskrevs som otydlig. De berättade att de var ett team runt patienten med 

olika professioner och aktörer: läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, 

biståndshandläggare, enhetschef, hemtjänst, anhöriga och även ibland grannar till 

patienten. De kände att de kunde vända sig till samtliga professioner när deras egen 

kunskap begränsades. Detta kunde till exempel röra sig om möjligheten att rådfråga 

läkaren vid olika läkemedelsfrågor eller arbetsterapeuten om befintliga hjälpmedel som 

kunde underlätta sårläkning vid trycksår. 

Det var inte ovanligt att informanterna iklädde sig olika roller och tog på sig ansvar som 

egentligen inte var deras. Egenskapen att ständigt för patientens bästa lösa problem som 

uppstod förde med sig att informanterna ibland klev över gränsen för vad som tillhörde 

deras yrkesområde. De ansåg att det var svårt att veta vart gränsen gick då det inte fanns 

en tydlig arbetsbeskrivning.          
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6.1.4  Arbetssituationens yttre krav 

Resultatet visade att alla informanter hade förväntningar och krav på sig att vara 

tillgängliga och nåbara under hela arbetspasset. Samtliga berättade att de kunde bli 

kontaktade av många olika personer som befann sig i deras nätverk. Den vanligaste 

kontaktvägen var via telefon, men fler och fler hade börjat använda olika 

mailfunktioner. De flesta kontakterna var angående olika patienter och runt varje 

enskild patient var det många kontakter och beslut som skulle tas. Informanterna 

menade att de påverkades av att ständigt vara tillgängliga och nåbara via telefon. De 

kände att telefonen var ett stressmoment, men kontakterna sågs som nödvändiga 

eftersom alla ville vara uppdaterade. Telefonsamtalen kunde upplevas positiva om det 

gav svar och information på det som efterfrågats, eller om det var brådskande händelser. 

Det som uppfattades negativt var att bli avbruten och störd i arbetet vilket bidrog till 

ineffektivitet och svårigheter att hinna med. Frustration uppstod när det ställdes 

återkommande frågor om redan given information som ledde till upprepningar. 

Dagligen fick de frågor från omvårdnadspersonal och de kunde ringa om tider som 

patienten skulle passa, medicinhantering eller planering för hur arbetet skulle läggas upp 

på avdelningarna. 

Ett ytterligare exempel när informanterna kände av kravet att vara tillgängliga och 

nåbara, var under obligatoriska möten. Här infann sig känslan av stress eftersom 

arbetsbelastningen var hög på området samtidigt som det var bra att få information. 

 

”Vi måste ju ändå ha med våra telefoner för att vi ska alltid 

kunna nås // just nu ringer telefonen oavbrutet och vi kan inte 

//ta till oss det som sägs på mötet ändå”   

 

En annan form av krav som beskrevs var att alla professioner kring patienten förväntade 

sig att sjuksköterskan skulle veta allt om patienten, även om de patienter som de inte 

hade träffat eller kände till. Även anhöriga och patienter förväntade sig att 

sjuksköterskan visste allt och kunde ordna allt, samt krävde att sjuksköterskan hade 

fullständig kontroll. En informant gav ett exempel på krav att kunna ge en god 

bakgrundsbild till läkaren som skulle komma till patienten samma dag. Denna 

förväntning fanns trots att hon inte var bekant med patienten. 

Den mångfacetterade hemsjukvården var mycket avancerad och det krävdes att 

informanterna arbetade med både kollegor andra professioner samt med ett flertal olika 

personalgrupper. Dessutom tillkom flera olika chefer som hade ansvar för de olika 
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personalkategorierna. Sjuksköterskan hade kravet på sig att delta i de olika mötena för 

varje personalgrupp där hon var patientansvarig. Sedan fanns det krav och uppdrag från 

ledningen som skulle följas och erfarenheten var att även samhället ställde stora krav. 

 

“Samhället ställer otroligt höga krav på oss //. Det är inte 

lätt utan man ska göra sitt jobb perfekt” 

 

Resultatet visade även att informanterna kände av kravet på att de skulle vara 

uppdaterade på aktuell kunskap, arbeta ansvarsfullt med att journalföra, dokumentera 

och göra inskrivningar i de olika datorsystemen. Kravet bestod även i att hålla 

signeringslistor och läkemedelslistor uppdaterade allt eftersom något ändrades, samt att 

ge berörda rätt information. Områdesansvariga sjuksköterskor kunde få krav från andra 

kollegor. Det kunde röra sig om att ordna med delegeringar även om det inte fanns 

lämplig personal att tillgå. En informant beskrev kravet på att ge delegering trots att det 

stred emot och inte var förenligt med säker vård enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Detta 

krav var främst riktat från kollegors sida. Kravet att delegera arbetsuppgifter trots att 

personalen inte ansågs ha kunskaperna som krävdes, var något som informanterna 

upplevde finnas även från chefers sida, då cheferna ofta påpekade att delegeringarna 

krävdes för en fungerande verksamhet. 

 

6.1.5  Utsatthet och otillräcklighet 

Utsattheten och maktlösheten gav sig uttryck genom att informanterna inte hade 

tillgångar att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Att inte ha möjlighet att själv 

påverka sin situation ledde till en känsla av stress. 

”Vi har ju ett uppdrag uppifrån //Alla beslut som fattas 

kanske man inte tycker om men man har ju // bestämt detta 

och då arbetar jag utefter det. Även om jag kanske inte tycker 

att det är rätt” 

Utsattheten tog sig också uttryck i samhällets syn på rätten att klaga på vården och då i 

synnerhet på sjuksköterskan. Risken att kunna bli anmäld var överhängande hos de 

flesta, där informanterna både tänkte på sig själva, patientens välbefinnande men också 

kollegor, undersköterskor och yrkeskårens rykte i sin helhet. Detta bidrog till att yrket 

kändes svårhanterligt emellanåt. Många uttryckte också att de kände en maktlöshet inför 

sin position inom yrket, vilket påverkade dem i deras sätt att arbeta. En informant 
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berättade att hon ständigt utförde sina arbetsuppgifter med en rädsla i bakhuvudet av att 

missa något som kunde bidra till en utsatthet i form av hotet att bli anmäld.   

Informanter kände sig obekväma inför vissa arbetsuppgifter som de inte utförde på 

regelbunden basis. Osäkerheten gjorde att de ofta tänkte på sin arbetsuppgift med 

obehag och mådde dåligt inför kommande arbetsdag flera dagar i förväg, vilket bidrog 

till en inre stress. En informant beskrev känslan när hon fick stanna hemma för vård av 

barn: 

”Jag tänkte mycket på det innan eftersom jag verkligen inte 

kände mig bekväm i det jag skulle göra, och då var det som 

en lättnad när jag fick vara hemma”. 

Informanterna beskrev en känsla av otillräcklighet när medicineringen inte hjälpte 

patienten. Det kunde röra sig om kramper som inte gick att lösa med medicinering, men 

också smärta. Detta förde med sig att de ofta gick hem med en känsla av att inte ha räckt 

till. Även i de fall där patienter och anhöriga varit med om vårdsituationer som inte 

upplevts som positiva, där patienterna kände att de inte blivit bemötta på ett 

tillfredställande sätt, gjorde att informanterna kände sig otillräckliga. De ville 

kompensera för patienternas och anhörigas tidigare upplevelser genom att bemöta alla 

behov, oavsett om det tillhörde arbetsuppgifterna eller inte.  

Informanterna erfor både yttre och inre stress, vilket fick följden att de kände sig 

otillräckliga. Den yttre stressen bestod av att det alltid var någon som ville ha deras 

hjälp, och den inre stressen av vetskapen att närsom helst fanns det ett behov av dem 

någon annanstans, vilket skulle innebära att de inte skulle hinna utföra alla dagens 

arbetsuppgifter. Att vara här och nu i stunden kändes svårt. Det var övermäktigt att veta 

att hur effektivt de än arbetade så fanns vetskapen att de inte skulle hinna med allt som 

behövde göras under dagen. I huvudsak visade studien att känslan av otillräcklighet 

grundade sig i en hög arbetsbelastning. 

6.1.6  Frustration 

Informanternas erfarenheter av att varken blir sedda eller hörda som sjuksköterskor var 

mycket svårt, särskilt när detta bidrog till en känsla av uppgivenhet eller frustration i att 

inte kunna hjälpa sina patienter. En sjuksköterska beskrev sin frustration över att behöva 

strida för sina patienter gentemot andra yrkesgrupper. Frustrationen gjorde att 

samarbetet mellan yrkesgrupperna försämrades och sjuksköterskan kände sig 

betydelselös. 
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”Idag får man ofta strida för sina patienter. När jag ringer 

ambulans och dom vägrar att lasta och säger ingenting utan 

bara åker igen, då blir jag totalt galen” 

Det framkom också att sjuksköterskorna i hemsjukvården inte känner att kollegor från 

andra instanser som sjukhus etc. hade insikt i vilken kunskap som fanns att tillgå i 

hemsjukvården. Många gånger kände sig informanterna nedvärderade och obetydliga, 

där deras arbete nedgraderades till hjälpreda istället för likvärdig kollega.   

Många informanter nämnde att de lyfte, för dem, oroväckande information i olika 

forum, men att de inte fick något gehör. Informationen kunde till exempel beröra 

bristande patientsäkerhet eller rutiner som var utformade på ett sätt som var negativa för 

organisationen eller patienten. Att arbeta under missgynnsamma förhållanden där ingen 

verkade se allvaret i situationen beskrevs som en hopplöshet inför sin situation. 

”Jag skrev brev till socialnämnden om hur jag upplevde det 

och fick en klapp på axeln att så länge ingen dör så....jag gör 

fel och mina kollegor gör fel och det här är allvarligt” 

 

6.2  Individuella krav och resurser 

I analysen framkom det att samtliga informanter på ett eller annat sätt uttryckte sina 

tankar och känslor kring sin egen förmåga, erfarenhet och kompetens. Dessutom 

framkom reflektioner kring hur undersköterskors, vårdbiträdens och personliga 

assistenters erfarenheter och kompetens påverkade sjuksköterskans arbetssituation. 

Upplevelsen dels av att de själva, men också undersköterskorna, inte hade tillräcklig 

kunskap inom alla områden som krävdes, bidrog till stress. 

 

6.2.1  Kompetens 

Informanterna var av uppfattningen att det krävdes en bred kompetens för att kunna 

arbeta inom yrket då de kunde få många olika frågor och även om sådant som inte 

ingick i deras arbetsuppgifter. Frågorna kunde till exempel avgifter, patientens 

ekonomiska situation och andra regler och bestämmelser kring patientens boende eller 

kontakter som tagits med försäkringskassa eller liknande. 

Flera informanter påpekade vikten av att göra sig själv medveten om sin tysta kunskap 

och föra den vidare till andra i yrkesgruppen. Denna kunskap sågs som nödvändig för 

att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Egenskapen att kunna se det 
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dolda i varje situation för att upptäcka sådant som inte var uppenbart för ögat var något 

som samtliga informanter beskrev som en dyrbar kunskap. 

Att arbeta utifrån sitt eget bästa och den kompetens och de resurser de hade tillgång till 

var något som genomsyrade arbetssättet. Arbetet speglades som en ständig process där 

beslut togs efter vad situationen krävde och sedan gjordes analysen och bedömningen 

med facit i hand om det varit rätt eller inte och om något skulle korrigeras. Flertalet 

informanter uttryckte att de kände sig otrygga och osäkra i vissa fall. Särskilt när det 

rörde sig om arbetsuppgifter som inte tillhörde det de brukade utföra vardagligen, till 

exempel vård av svårt cancersjuka i palliativt skede. I det fallet var det ofta den 

medicinska tekniken som skrämde snarare än själva vården av patienten. En informant 

delade med sig av att en sjuksköterska hade valt att sluta på arbetsplatsen till följd av 

känslan av att inte ha tillräckliga tekniska kunskaper. 

 

6.2.2  Empati ökar arbetsstressen 

Medkänslan och förmågan att sätta sig in i patientens situation ledde mer än ofta till 

merarbete då informanterna valde att göra det där lilla extra för patienten. Samtliga 

informanter utförde extraarbete för patientens skull oavsett om det låg utanför 

ansvarsområdet eller inte. Det kunde röra sig om att ta sig tiden för att övertala patienter 

att släppa in andra professioner i sina hem likväl som att komma på kreativa lösningar i 

svårhanterbara situationer. Det rörde sig också om att se till att undersköterskor utförde 

de uppgifter som tilldelats av till exempel sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Empatin 

och dess följder grundade sig många gånger i att informanterna ville skapa en bra 

relation till sina patienter, vilket också ledde till att de även accepterade mer krav från 

anhöriga. Alla informanter påtalade att de alltid arbetade med patienten i fokus eller för 

patientens bästa, vilket förde med sig känslan av stress i samtliga fall. 

 

”Det känns som sjuksköterska att man är en legitimerad 

slasktratt//och vi fixar ju alltid det fast vi kanske inte alltid 

borde//det beror på att vi sätter patienten i fokus” 

 

I studien framkom det att informanterna ofta själva blev påverkade av patienters oro 

eller rädslor. En informant menade att hon många gånger kontrollerade provsvar etc. för 

att kunna ge patienten förhandsinformation i lugnande syfte, då hon själv satte sig in i 

patientens situation och agerade utefter vad hon själv hade känt i samma situation. 

Desto bättre relation informanterna hade till sina patienter, desto djupare gick empatin 
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vilket fick följderna att informanterna tog på sig mer arbetsuppgifter. Dessa 

arbetsuppgifter kunde vara att ta kontakt med olika instanser, göra personliga tjänster 

och arbeta utanför ramarna. 

Empatin sträckte sig längre än till patienterna. De kände även kravet och viljan att 

underlätta för sina kollegor, men också för andra medarbetare. En informant berättade 

att hon vid ett tillfälle hade fått stötta undersköterskor då de hade dödsångest inför en 

patients bortgång. Detta ledde till att informanten besökte avdelningen ett flertal gånger 

utöver vad som krävdes för patientens välbefinnande. Informanterna var medvetna om 

att de utförde arbetsuppgifter utöver vad de ansåg att yrkesrollen krävde och som var 

tidskrävande. De förklarade handlandet med att det var det bästa för patienten som var i 

fokus. 

En informant upplevde att det hade skapats en förändring av synen på människan som 

hade blivit mycket hårdare. Hon kände att den medmänsklighet och empati som tidigare 

genomsyrat bilden av sjuksköterskan nu höll på att gå förlorad, vilket skapade en stark 

oro för hur framtiden skulle utvecklas inom vården. 

6.2.3  Sjuksköterskans inre krav 

Informanterna hade högra krav på sig själva när det kom till att slutföra arbetet som var 

uppsatt under dagen och det var mer regel än undantag att detta ledde till övertidsarbete. 

De kände också ansvar över att de själva skulle upptäcka små förändringar i patientens 

tillstånd för att kunna förebygga insjuknande i tid och dessutom göra rätt bedömningar i 

ett led att fullfölja sitt ansvar gentemot patienten. Ansvaret gentemot patienten grundade 

sig i erfarenheten av att patienten hade en tillit till dem som profession. Därmed ökade 

kraven informanterna ställde på sig själva i takt med att förtroendet från patienterna 

växte, vilket erfors som stressande. 

Svårigheten att säga nej var något som alla informanter upplevde mer eller mindre. 

Detta förde med sig att informanterna även utförde arbetsuppgifter som de inte hade 

befogenhet att utföra. Ett exempel på en sådan arbetsuppgift kunde vara att de tog olika 

prover som inte var ordinerade inför läkarmedverkan, då doktorn ansåg att detta 

underlättade arbetet. Känslan grundade sig ofta i att de ville vara till lags och bevara 

lugnet. Denna egenskap genererade tidsbrist och en högre arbetsbörda som upplevdes 

som stressande. 

Informanterna slets mellan sitt eget kontrollbehov och tilliten till övrig personals 

förmåga att se patienter med en klinisk blick. 
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”På något vis måste jag förlita mig på personalen under 

mig//men det är ju jag som har utbildningen och ser på saker 

med min kompetens och det är ju saker som dom inte alltid 

ser” 

 

Kontrollbehovet och erfarenheten av att personalen inte alltid hade den kunskap som 

krävdes för att kunna delegera arbetsuppgifter ledde till att många informanter utförde 

uppgifterna själva vilket ökade arbetsbelastningen. 

 

 

6.2.4  Resurser för att bemöta krav 

 

Informanternas strategier skapades efterhand som erfarenheten växte. Att ta lärdom av 

tidigare erfarenheter gjorde att det var lättare att säga ifrån och stå upp för sina åsikter 

när de ansåg att något behövde förändras. En informant delade med sig av att hon blivit 

väldigt påverkad vid ett vårdtillfälle där hon ansåg att patienten inte tillgodosågs en 

optimal smärtlindring. Hon och läkaren hade olika åsikter om behandlingen, men hon 

valde att vara tyst och inte ifrågasätta läkaren. Vid ett annat tillfälle hade en annan 

läkaren valt att gå en annan väg i smärtlindringen med god effekt. Erfarenheten av att ha 

varit med i denna situation gjorde att vid nästa tillfälle skulle hon stå på sig och 

framföra sina åsikter och idéer för en optimal smärtlindring för patienten. 

Även om datasystem och andra tekniska verktyg som dagligen används i arbetet 

uppfattades som påfrestande och tidskrävande, hade flera informanter vänt frustrationen 

över systemen till något positivt. De hade lärt sig att hantera systemen till sin fördel och 

därmed minskade stressen. Detta skedde bland annat genom att kontakter med läkaren 

togs via datasystemet istället för telefon. På så vis sparades det tid till annat då de inte 

längre behövde ha kontakten med mellanhanden, för att sedan vänta på ett samtal från 

läkaren. 

För att minska stressen av att alltid vara nåbar hade olika typer av strategier utformats. 

Anhöriga hänvisades till telefontider vilket underlättade och minskade känslan av stress 

betydligt. Den mest förekommande copingstrategin som nämndes var strategin att 

prioritera och lära känna sina begränsningar. Informanterna ansåg att detta var grunden 

för att klara av att arbeta inom yrket då nya saker ständigt uppkom och hela tiden 

krävdes det att de ändrade sina planer. Genom att lära känna sina begränsningar över tid 
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minskade också arbetsbördan genom att delegera ut uppgifter eller föra problematiken 

vidare till rätt instans. 

Många av informanterna tog på sig saker utöver sitt eget ansvar för att de kände att det 

krävdes eftersom det annars hade påverkat deras eget arbete. De valde också att bemöta 

vissa krav som inte ingick i deras arbetsuppgift, eftersom de hade vetskapen att 

bemötandet skulle göra patienten lugn en tid framöver, vilket frigjorde tid för att lägga 

fokus någon annanstans den tiden.   

 

Att arbeta med människor var något som informanterna upplevde som tillfredsställande 

och betydelsefullt. Relationerna som skapades mellan sjuksköterska och patient 

upplevdes som givande, och det var också denna kontakt med olika individer som förde 

med sig att informanterna upplevde att de ville arbeta kvar inom yrket. En informant 

berättade att anhöriga till en patient som avlidit hade uppmärksammat vårdens arbete, 

genom att i dödsannonsen speciellt tacka för de fina insatser som hade gjorts genom 

åren. Detta hade berört informanten, som beskrev känslan av att ha lyckats med sitt 

arbete även i anhörigas ögon som glädjefylld.  

 

Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården beskrevs som ett ansvarsfullt arbete med 

många varierande arbetsuppgifter. Informanterna trivdes att arbeta inom 

hemsjukvården. De ansåg att arbetssättet gav mer utrymme för frihet under ansvar, 

jämfört med ett arbete på en avdelning på lasarettet, där arbetssättet upplevdes vara mer 

inrutat och enformigt. Jämförelsen av relationer till patienter och anhöriga ansågs också 

skilja sig åt från arbetet på lasarett. Informanterna upplevde skapandet av djupare 

relationer till patienter och anhöriga som betydelsefulla i arbetet, vilket ansågs gå 

förlorat vid lasarettarbetets korta möten.  
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7 DISKUSSION 

Studiens resultat har givit en god inblick i distriktssköterskors och sjuksköterskors 

erfarenheter av arbetssituationen inom kommunal hemsjukvård, och därmed har syftet 

med studien uppfyllts. Vidare har studien på flera sätt belyst vilka olika krav som ställs 

på dem, och hos samtliga informanter fanns det en tydlig koppling mellan hög 

arbetsbelastning och tidsbrist. Erfarenheten av stress i samband med yrkesutövning var 

ett resultat av både egna och omgivningens höga krav i en otydlig organisation, med 

lite, eller ingen möjlighet för återhämtning. Informanterna beskriver även olika 

strategier för att hantera stressen. 

                                                            

7.1 Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte var att belysa distriktssköterskors och sjuksköterskors 

erfarenheter av sin arbetssituation, var kvalitativ ansats att föredra då deras erfarenheter 

skulle studeras. 

Maximalt varierat urval användes för att hitta informanter till studien, vilket enligt Polit 

och Beck (2012) är en användbar metod när deltagare väljs ut från samma yrkesgrupp 

då det kan ge en bred variation. Nackdelen med denna metod är att informanterna kan 

ha känt sig pressade att delta eftersom de blev utvalda av författarna. Författarna valde 

att använda sig av maximerat varierat urval i hopp om att en gemensam nämnare skulle 

framträda under intervjuerna och på så vis stärka trovärdigheten i studien.Urvalet av 

informanter styrdes av klart definierade kriterier. Problemområdet begränsades inte 

enbart till utbildningsnivå hos informanterna, eftersom författarna hade som avsikt att 

spegla hela hemsjukvårdens verklighet. Detta urval är användbart i dokumentationen 

och i identifieringen av viktiga mönster som griper över variationerna omkring 

fenomenet, vilket enligt Polit och Beck (2012) styrker överförbarheten. 

Enligt Benner, Tanner och Chesla (2009) krävs det 2-3 år att arbeta på samma plats 

innan en sjuksköterska har förmåga till flexibilitet, behärskar komplexa situationer och 

känner sig trygg i rollen (Ibid.). Med denna utgångspunkt valde författarna till 

föreliggande studie att sätta kriteriet att informanterna skulle ha arbetat minst tre år 

inom kommunal hemsjukvård. Författarna till föreliggande studie anser likt Benner 

et.al. (2009), att det krävs några års erfarenhet att skapa sig en uppfattning om den 

verkliga arbetssituationen och dess krav.  
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 Valet av arbetsplatser som skulle representera studien valdes utifrån geografiskt läge i 

förhållande till författarna till föreliggande studies hemort. Skälet till detta var att 

författarna inte ville lägga värdefull tid för studien på pendling, då intervjuer enligt Polit 

och Beck (2012) tar mycket tid i anspråk. 

Datainsamlingsmetoden med semistrukturerade intervjuer ansågs lämplig eftersom 

fenomen med kvalitativ karaktär skulle studeras. Denna insamlingsmetod anses 

dessutom vara lämplig att användas av forskare som inte har en vana att göra intervjuer. 

Intervjumetoden har en struktur som utgår från att författarna ställer öppna frågor till 

informanterna som får beskriva sina erfarenheter kring fenomenet som ska studeras. 

Denna metod möjliggör att ställa följdfrågor som anses relevanta och angelägna för 

stunden, och därmed få en djupare förståelse av informantens erfarenheter. Dessutom 

minskas riskerna för missförstånd eftersom författaren har möjlighet att upptäcka om 

informanten inte förstått frågan. En enkätstudie kunde ha varit möjlig men den har sina 

begränsningar när erfarenheter av arbetssituationen ska studeras (Ibid.). Enligt Polit och 

Beck (2012) kan mängden data bli begränsad eftersom det är svårt att ställa 

komplicerade frågor i en enkät och nyanseringen i svaren går förlorad. Författarna till 

föreliggande studie anser att det hade varit möjligt att kombinera enkätstudie med 

intervjustudie för att få en bredare bild av fenomenet om studien inte utförts under 

tidsbegränsning. Litteraturstudie är ett annat sätt för att samla in data (Ibid.), men den 

ansågs inte som möjlig eftersom det visade sig att utbudet av kvalitativa studier som 

beskrev det undersökta fenomenet, var begränsat, och därmed hade syftet med studien 

gått förlorat. 

Intervjufrågorna som besvarades svarade an mot studiens syfte och därmed undersöktes 

det som var tänkt att undersökas, vilket är ett mått på trovärdigheten enligt Polit och 

Beck (2012). Vidare är svarsfrekvensen högre vid intervjustudier jämfört med till 

exempel enkätundersökningar, vilket ökar trovärdigheten och överförbarheten (Ibid.). 

Forskarens närvaro kan innebära nackdelar. Informanten kan till exempel – medvetet 

eller omedvetet- svara som denne tror att forskaren vill (Ibid.). I kvalitativa studier bör 

forskarens kvalité och förmåga att göra bra intervjuer, vara följsam mot data och 

forskarens handledning diskuteras. Är kvalitén god ökar mätinstrumentets pålitlighet 

(Gunnarson, 2009). 

Båda författarnas intresse för det valda ämnet kom att underlätta intervjusituationen då 

det fanns en äkta vilja att förstå och lyssna till informanternas beskrivningar. Dessutom 
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kände författarna respekt och vördnad inför informanternas erfarenheter. Författarna har 

varit medvetna om sin egen förförståelse som både kan vara en förutsättning och ett 

hinder. Den förförståelse som författarna till föreliggande studie innehar kan ha haft en 

positiv påverkan genom att informanterna inte behövde förklara olika begrepps 

innebörd. Förförståelsen kunde utgjorts av ett hinder genom att denna kunde styrt 

informantens berättelse utifrån bekräftelse genom kroppsspråk. På så vis kunde 

informantens unika berättelse färgats av intervjuaren. Utan förförståelse kan inte 

förståelse utvecklas, men förförståelsen kan begränsa och hindra intervjuns utfall, och 

därmed kan fenomenets innebörd gå förlorat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Detta kännetecknar att förförståelsen använts på ett medvetet förhållningssätt och har 

öppnat upp för möjligheten till ny kunskap och nå en djupare förståelse vilket ökar 

överförbarheten (Ibid.). Det är viktigt enligt Polit och Beck (2012) att forskaren är 

medveten om att datainsamlingen och tolkningen av materialet kan påverkas negativt 

om inte forskaren reflekterar över den egna förförståelsen. Författarna till föreliggande 

studie har reflekterat över sin förförståelse och därför är det som Polit och Beck (2012) 

beskriver, inte fel att anta att datainsamlingen och tolkningen av materialet inte har 

påverkats i negativ bemärkelse. 

Valet att författarna först började med att göra två pilotintervjuer tillsammans, sågs som 

positivt eftersom det gav kunskap och förståelse för varandras olikheter och likheter. 

Detta kom att stärka kvalitén och tillförlitligheten (Ibid.). Författarna anser att det fanns 

fördelar med att genomföra de andra intervjuerna enskilt, eftersom maktsituationen inte 

blev lika påtaglig som när båda var med vilket bekräftas av Polit och Beck (2012). 

Författarna upplevde att informanterna såg detta som positivt, vilket kan bero på att 

författarna själva var sjuksköterskor. Det kan enligt Thomsson (2006) finnas en 

svårighet med att utföra intervjuerna enskilt eftersom det kan var svårt att fokusera på 

intervjuns olika delar. Vidare menar Thomsson (2006) att det ibland kan vara lättare att 

vara två intervjuare eftersom de kan komplettera vandra och uppmärksamma vad som 

sägs under intervjun och komma med följdfrågor.   

Det kan misstänkas att informanterna hade kunnat känna sig granskade och ifrågasatta 

om båda författarna skulle närvara. Känslan kunde även färgas av att båda intervjuarna 

var sjuksköterskor. En ojämn maktfördelning skulle troligen kunna leda till att intervjun 

påverkats i negativ riktning (Polit & Beck, 2012), vilket innebär att informanten kanske 

blivit mer återhållsam med att berätta om sina erfarenheter, vilket hade haft negativ 

inverkan på trovärdigheten och tillförlitligheten i studien. 
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Författarnas samlade intryck, var att det fanns ett stort intresse hos informanterna att få 

delta och berätta om sina erfarenheter av arbetssituationen i hemsjukvården. Under 

småpratet före intervjun lyftes tankar och kommentarer om uppkomna händelser för 

dagen eller intilliggande dagar. Det fanns inga svårigheter att få informanterna att 

berätta kring de frågor som ställdes. Ibland kunde författarna avläsa att vissa 

beröringspunkter väckte känslor, då de gjorde pauser, darrade på rösten, pratade forcerat 

och gestikulerade. Här visade författarna respekt genom att invänta informanten och 

därmed ge tid för reflektion. Vid några av intervjuerna var det svårt att finna ett avslut. 

Troligen hade frågorna väckt nya funderingar hos informanterna som de ville bearbeta. 

Enligt Thomsson (2006) kan en väl genomförd intervju vara en positiv upplevelse för 

informanten, vilket kan göra det svårt att avsluta intervjun. När ett äkta och respektfullt 

möte leder till positiva upplevelser ökar möjligheten att nå fenomenets kärna, vilket 

ökar pålitligheten. 

Författarna till föreliggande studie har bedömt att det fanns vissa skillnader i 

intervjuerna som kan vara orsakade av att författarna är olika individer. Skillnaderna 

ansågs inte leda till negativ inverkan på studien eftersom en kontroll gjordes med  

pilotintervjuer. Dessutom kan skillnaderna även vara orsakade av att informanterna är 

olika som individer, trots gemensam nämnare. 

Intervjuerna har skiftande nyanser som berikar materialet men likheterna har övervägt 

eftersom författarna använde samma intervjuguide till intervjuerna. Enligt Polit och 

Beck (2012) kan intervjuer gjorda av olika intervjuare som använder samma 

intervjuguide, ge lika resultat oberoende av författarnas skiftande känslighet för det som 

sägs. I den kvalitativa intervjun utnyttjas skillnaderna för att fånga ämnets alla nyanser 

och dimensioner (Ibid). 

Författarnas upplevelse av att genomföra enskilda intervjuer var att fokus på samtalet 

underlättades. Enligt Thomsson (2006) är det lättare att komma den intervjuade nära 

och följdfrågorna riskerar inte att utebli som annars kan ske när två intervjuar. Enligt 

Gunnarsson (2009) ökar mätinstrumentets pålitlighet om forskaren har god förmåga att 

genomföra bra intervjuer med hög kvalité. 

Alla informanter tillfrågades om författarna fick spela in intervjuerna. Ingen av de 

tillfrågade hade några invändningar mot detta. Inledningsvis under intervjun fanns det 

en anspänning hos informanterna, vilken avtog relativt snart. Sedan var inte 

inspelningsapparaturen något störande moment. Enstaka informanter reflekterade efteråt 
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att de upplevde att det var lättare att fortsätta prata efter avslutad inspelning. Författarna 

antecknade även det som tillkom efter avslutad inspelning och gjorde tillägg till 

respektive intervju. Därav anser författarna att ingen viktig information har gått 

förlorad. Användandet av inspelningsapparatur kan enligt Thomsson (2006) störa 

intervjun eftersom det kan medföra att informanten inte vågar att vara spontan, vilket 

kan påverka tillförlitligheten. 

Inspelningarnas ljudkvalité var i vissa fall bristande som orsakades av störande 

bakgrundsljud, vilket enligt Gunnarsson (2009) kan ha negativ påverkan. Vid ett 

enstaka intervjutillfälle hade delar av intervjun inte sparats ner på grund av brister i den 

digitala tekniken. Författarna till föreliggande studie anser likväl att användandet av 

inspelningsapparatur var ett användbart redskap för genomförandet av intervjuerna. Det 

gjorde det lättare att lyssna in vad informanten berättade, vilket kan varit svårt om det 

som berättades skulle skrivits ner under intervjun. Risken finns då att allt material inte 

antecknas ordagrant, som det görs vid inspelningar. Dessutom finns det ingen möjlighet 

att gå tillbaka och lyssna på det som sagts, vilket försvagar tillförlitligheten och 

giltigheten. Det positiva med att spela in intervjun är att innehållet blir tillgängligt 

ordagrant vilket höjer giltigheten (Ibid.). 

Alla intervjuer genomfördes på respektive informants arbetsplats, och de tillfrågades om 

var och när intervjun skulle äga rum. Fördelen med att genomföra intervjuerna på 

arbetsplatsen, var att informanterna inte behövde avsätta sin privata tid för studien, då 

intervjuerna fick genomföras på arbetstid. Dessutom var syftet med studien att belysa 

erfarenheter av arbetssituationen, vilket kändes mer naturligt att berätta om på 

arbetsplatsen där erfarenheterna utspelade sig. 

Att besöka informanterna på deras arbetsplats har varit positivt för intervjun då 

författarna upplevde att informanterna kände sig trygga i situationen. Thomsson (2006) 

menar att sker intervjun på en plats som är välkänd för informanten kan mötet bli 

trivsamt, personligt och öka informantens vilja att berätta. Leder intervjun till att 

motivera deltagare och intervjuare ökar kvaliteten. 

Enligt Gunnarsson (2009) är författarna medskapande av texten genom samspelet under 

intervjun, och därmed är delaktigheten given. Resultatet av intervjuerna kan inte ses 

som oberoende av författaren. Är kvalitén god, ökar mätinstrumentets pålitlighet, det 

innebär i kvalitativa studier att även människan används som instument vilket är 

inteterjuaren (Ibid.). 
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All transkribering utfördes i nära anslutning till intervjuerna. Detta underlättade när 

ljudkvalitén i vissa fall var dålig, samt när delar av intervjun inte sparats ner. Trots 

dessa brister var det lätt att minnas det som sagts genom att lyssna upprepade gånger på 

inspelningarna och de ord och meningar som var svåra att uppfatta framträdde. För att 

minska riskerna för feltolkningar transkriberade författarna enbart de intervjuer som de 

själva genomfört. Då möjlighet har funnits under transkriberingen att lyssna på 

inspelningarna upprepade gånger ökar validiteten (Polit & Beck, 2012), vilket enligt 

Gunnarsson (2009) motsvarar datainsamlingens giltighet. 

Författarna till föreliggande studie utgick från Lundman och Hällgren Graneheims 

(2012) innehållsanalys. Denna analysmetod valdes eftersom författarna ansåg sig 

tämligen oerfarna inför uppgiften. Analysen är uppbyggd i flera steg, men med en tydlig 

struktur som underlättar textbearbetningen. Detta har minimerat riskerna att resultatet 

skulle ha påverkats av slumpen, och där med stärks pålitligheten. 

Analysen underlättades av att författarna analyserade sina intervjuer individuellt fram 

tills kategoriseringen. Båda författarna läste igenom alla transkriberade texter, för att 

bilda sig en uppfattning och på detta vis kontrollera analysens utfall. Före 

kategoriseringen gjordes en översikt av analysens tidigare steg som undersöktes och 

diskuterades. Då kategoriseringen påbörjades var författarna väl förtrogna med hela 

materialet och det borgar för hög pålitlighet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) kan med fördel flera forskare diskutera tolkningarna av resultatet och 

kategoriseringen för att få kontroll över intervjuns djupare mening. Denna kan annars 

bli ensidig eller godtycklig om endast en forskare utför analysen. Under hela analysen 

hade författarna diskussioner angående de manifesta och latenta delar, för att kontrollera 

tolkningarna av materialet gjordes återkopplingar till syftet under hela analysprocessen, 

för att inte tappa fokus på vad som skulle studeras. Alla intervjuerna som genomfördes 

har varit innehållsrika och givit en målade beskrivning av informanternas erfarenheter 

Detta rika innehåll har varit positivt för föreliggande studies resultat där de manifesta 

likheter och skillnaderna tydlig framkommit i alla intervjuer. Dessutom möjliggjorde 

det innehållsrika materialet att ett tema kunde läsas ut och där med ökar trovärdigheten 

och överförbarheten. När forskaren kan återge tillräckligt relevanta citat från 

intervjuerna är det möjligt för läsaren att bedöma överförbarheten av resultatet, vilket 

ökar trovärdigheten (Ibid). 
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Författarna valde att enbart inhämta muntligt informerat samtycke av informanterna till 

studien. Skälet till detta var att genom påskrift kan det kännas svårare för informanten 

att dra sig ur om de skulle vilja det. En påskrift kunde härmed leda till en känsla av 

tvång, vilket inte är förenligt med de forskningsetiska principerna, som innebär att allt 

deltagande ska vara frivilligt (CODEX, 2013). 

7.2 Resultatdiskussion  
 

Författarna kommer i resultatdiskussionen lyfta fram och diskutera några viktiga fynd 

som framträtt i den föreliggande studiens resultat. Diskussionen kommer dels att beröra 

hur sjuksköterskor erfor tidspress och hög arbetsbelastning, när de inte hade någon 

möjlighet att påverka sin arbetssituation. Nästa del av diskussionen kommer att beröra 

hur sjuksköterskorna erfor saknaden av stöd från ledningen. Därefter kommer de 

mångskiftande kravens inverkan att diskuteras utifrån känslan av en ansträngand 

situation där det inte fanns någon möjlighet för återhämtning. Dessutom kommer stress i 

samband med yrkesutövning att diskuteras, som är ett återkommande tema inom 

huvudkategorierna som redovisas i föreliggande studies resultat. Slutligen kommer 

sjuksköterskors resurser och positiva erfarenheter av arbetet att beröras. 

 

I föreliggande studies resultat påvisar samtliga sjuksköterskorna att de erfor en hög 

arbetsbelastning och med en känsla av att ständigt vara under tidspress. Dessutom 

påvisar resultatet ytterligare faktorer som otydliga arbetsbeskrivningar och 

arbetssituationers yttre krav påverkade sjuksköterskornas arbetssituation. Det beskrevs 

att prioriteringar var nödvändiga men tiden räckte inte till för vad som ansågs vara 

nödvändigt, vilket resulterade i övertid och känslan av frustration och stress. Forskning 

visar att främsta orsakerna till att sjuksköterskor inom både primärvården och 

slutenvården väljer att avsluta sina anställningar är hälsorelaterade skäl och en önskan 

om vidareutbildning (Estryn-Behar, van der Heijden, Fry & Hasselhom, 2010). Andra 

orsaker är känslomässiga skäl, tidspress, tufft planerade arbetsscheman och ett missnöje 

över att inte kunna utnyttja sin kompetens i arbetet (Ibid.). Tidspressen var det som 

sjuksköterskorna i föreliggande studie erfor som mest påfrestande. Däremot var det 

ingen av deltagarna i studien som kände att de inte hade möjlighet att utnyttja sin 

kompetens inom arbetet, snarare tvärtom. De påpekade istället att det var nödvändigt att 

sjuksköterskor inom hemsjukvården verkligen utnyttjade sin kompetens till fullo. 
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Önskan om vidareutbildning fanns bland sjuksköterskorna, vilket kopplades ihop med 

önskan att kunna erbjuda än mer professionell vård för vårdtagarna.  

Antonovskys (2005) KASAM har tre centrala komponenter begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet och är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna bemöta de 

krav som olika stimuli orsakar och skapa en god vård, samt ett hållbart arbetsliv. 

Författarna tror att sjuksköterskornas känsla av tidspress och hög arbetsbelastning som 

orsakar övertidsarbete gör det svårare till möjlighet för återhämtning. Dessutom när 

frustration och stress uppstår kan det vara svårt att slappna av efter arbetstid vilket är en 

hälsorisk. Detta överrenstämmer med Holmgren, Fjällström Lundgren och Hensings 

(2011) studie som visade att egna krav och svårigheter att sätta gränser orsakar 

arbetsrelaterad stress. Dessutom visade deras studie att arbetsorganisatoriska faktorer 

som konflikter på arbetet och ökad arbetsbelastning ansågs vara de mest stressande 

(Ibid.). Enligt Dahlberg och Segersten (2010) kan en arbetssituation där vårdandet 

ställer stora krav på vårdaren innebära att vårdaren upplever utsatthet och ohälsa. Detta 

kan ge konsekvenser för vårdandets kvalitet. Att som vårdare hamna i situationer som 

väcker känslor av att inte räcka till kan orsaka stressreaktioner. Den höga 

arbetsbelastningen för många gånger med sig övertidsarbete och psykisk och fysisk 

ohälsa, då arbetstagaren tar med sig arbetet hem och inte får tiden för mental och fysisk 

återhämtning (Ibid.). I föreliggande studies resultat framkom det att sjuksköterskorna 

hade svårigheter att koppla bort arbetet på fritiden. Detta förde med sig att de aldrig 

kände sig riktigt utvilade, vilket kan komma att leda till psykisk och fysisk ohälsa, 

precis som Dahlberg och Segersten (2010) skriver. Enligt Hultberg (2007) kan tecken 

på en för hög stressbelastning visa sig hos individen med bristande koncentration och 

minskad flexibilitet etc. Vilket också var fallet i föreliggande studie där 

sjuksköterskornas flexibilitet minskade på så vis att de inte längre samarbetade över 

gränserna, och hade svårt att utföra arbetsuppgifter på andra områden än sitt eget. När 

sjukfrånvaro, personalomsättningar ökar drastiskt, och olycksfall/arbetsskador stiger i 

höjden, är det en varningssignal på organisationsnivå. Likaså när kvaliteten försämras 

eller att missnöjen från patienter/närstående ökar (Ibid.).Författarna har sett ett samband 

mellan tidspress, otydlig arbetsbeskrivning, utsatthet och otillräcklighet med en stark 

koppling till stress. Vilket enligt Antonovsky (2005) kan ha med att begripligheten inte 

upplevs som strukturerad, förutsägbar och begriplig. Upplevelsen av hanterbarheten är 

att de inte har de resurser som krävs utifrån de krav som ställs, men även kontroll är 

viktig för hanterbarheten. För att upplevelsen av meningsfullhet ska infinna sig i arbetet 
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behöver individen känna att det är möjligt att välja arbetstakt, uppgifter och 

arbetsordning.  

    

För en god psykosocial arbetsmiljö menar Hultberg (2007) att de viktigaste faktorerna 

är att arbetsbelastningen är rimlig utan svåra och oförenliga krav och med goda 

återhämtnings möjligheter. För att frambringa en rimlig arbetsbelastning bör insatser 

inriktas på verksamhetsutveckling och effektivisera arbetet genom ökad 

grundbemanning, skapa resurspooler som minskar den höga arbetsbelastningen och 

reducera arbetsuppgifter för att orka arbeta kvar. Det är viktigt att skapa återhämtnings 

pauser i arbetet, begränsa övertiden och möjliggöra längre sammanhängande ledighet, 

för att klara av möten med nya krav (Ibid.). Enligt Antonovsky (2005) är meningsfullhet 

en känslomässig innebörd av vilka problem och krav som är värda investering och 

engagemang. Meningsfullhet fungerar som en motivationskomponent (Ibid.). Forskning 

visar att sjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård arbetar under tidspress 

(Josefsson, Sonde, Winblad & Robins Wahlin, 2007). Tidspressen gör det orimligt att 

avsluta dagens arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid, trots att arbetsuppgifterna inte 

består av höga psykologiska krav. Det är viktigt att minska tidspressen som 

sjuksköterskor upplever på sin arbetsplats då dessa bidrar till ohälsosamma 

stressreaktioner. Möjligheter till återhämtning ligger både i organisationens och den 

enskilde individens ansvar för att skapa en balans i livet. Det är viktigt att 

organisationen respektera gränsen mellan arbete och fritid (Ibid.). Vinberg och 

Toivanen (2011) menar i sin studie att en stor del av förvärvsarbetare upplever sig för 

trötta efter arbetet eller lider brist på tid för familjen, vänner eller fritidsaktiviteter. De 

kvinnor och män som arbetar inom välfärdssektorn och med människor har störst 

problem med återhämtning (Hultberg, 2007).   

Missgynnsamma arbetsförhållanden påverkar vårdkvaliteten negativt vilket ger 

vårdpersonal dåligt samvete (Åhlin, 2015). Nivåer av stress och samvetsstress kan 

sammankopplas med lägre kvalitet av vårdande. Det finns även ett samband mellan 

samvetsstress och utbrändhet/burnout och socialt stöd. Det är angeläget med 

handledning på arbetsplatsen där vårdpersonalen har möjlighet att uttrycka sig fritt kring 

sådant de upplever som betungande. Detta är en åtgärd för att mildra effekterna av 

samvetsstressen och stress i allmänhet (Ibid.). 
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I det dagliga livet byggs sociala nätverk och andra stödresurser upp både på arbetet och 

på fritiden (Währborg, (2009). Dessa kontakter fungerar som sociala stödresurser. En 

riskfaktor för utveckling av stress är när det sker sociala förändringar som rubbar eller 

raserar det sociala stödet. Det sociala stödet har en betydelsefull roll mellan hälsa och 

ohälsa (Ibid.). 

Det sociala stödet kan ta form i ett instrumentellt stöd som innebär att individen har 

möjlighet till utbildning eller extra resurser vid hög arbetsbelastning (Ljungblad & 

Näswall, 2009). Detta stöd kan också innebära att tid avsätts för avkopplande aktiviteter 

av olika slag. Vidare kan även ett informativt stöd beskrivas som ett socialt stöd. Ett 

informativt stöd innebär att individen har tillgång till information, råd och återkoppling 

vid problemlösning. Känslomässigt stöd innebär att individen har tillgång till ett forum 

för samtal, där de även har möjlighet att uttrycka sin oro som är relaterad till arbetet. En 

annan typ av känslomässigt stöd är bekräftelse. Bekräftelsen kan innebära att individens 

förmågor och prestationer lyfts fram i ljuset i positiv anda och att personen i fråga får 

höra att han eller hon är betydelsefull för arbetsplatsen (Ibid.). 

I föreliggande studie uppmärksammade författarna att sjuksköterskorna beskrev att 

ensamheten gjorde sig påmind i många beslut och bedömningar där behovet av 

arbetsrelaterat stöd uttalades men ibland saknades detta stöd från kollegor, andra 

professioner och chefer. Resultatet visade att det fanns en önskan om att få 

arbetsrelaterat stöd och det var tydligt framträdande att sjuksköterskornas erfarenheter 

speglade ett bristande stöd och förståelse från sina chefer. Antonovsky (2005) menar att 

hanterbarheten  påverkas av omgivningens stöd. Vilket innebär att ett bra fungerande 

socialt stöd kan underlätta för individer när hanterbarhet och resurser är begränsade. Det 

sociala stödet kan fungera som en resurs för att kunna hantera de olika stressorerna som 

individen utsätts för och därmed kan individen känna en ökad hanterbarhet. Författarna 

tror att sjuksköterskornas erfarenheter av att känna sig utelämnade eller maktlösa i olika 

situationer blev mera påtaglig då de inte fått stöttning från kollegor eller chefer. Detta 

kan i sin tur leda till en känsla av otrygghet och stress och enligt Antonovsky (2005) 

bidrar det bristande sociala stödet till att försvåra hanterbarhet eftersom själva 

hanteringen av stressorer kan skapa nya stressorer och utan stöd under hanteringen av 

stressorerna kan annspänningen omvandlas till stress.  

 



  
 

- 37 - 

Andra resurser hos vårdpersonalen och organisationen som visat sig vara effektiva för 

att skapa en fungerande effektiv arbetssituation utan stresspåverkan, är stöd, kunskap, 

engagemang och tid. Stödet består av ett ledarskap som främjar för engagemang, inger 

trygghet och banar väg för gemenskap i arbetsgruppen. Sektionscheferna behöver också 

vara stödjande när det gäller arbetsrelaterad problematik och underlätta för 

vårdpersonalens prioriteringar mellan lokala direktiv på arbetsplatsen och patienternas 

behov. Att sektionschefer på arbetsplatsen ger stöd under omorganisationer och i 

besparingstider är en väsentlig del för att lindrar stressen som kan uppstå i en ansträngd 

arbetssituation (Åhlin, 2015). Resultatet i föreliggande studie visade att 

sjuksköterskorna erfor att cheferna saknade förståelse inför deras arbetssituation. När 

sjuksköterskorna påtalade att de arbetade under hög stress relaterat till personalbrist, 

fick de svaret att de hade visat att det fungerade att arbeta med underbemanning, då de 

hade klarat av situationen tidigare. Detta skapar en känsla av brist på stöd, vilket i sin 

tur leder till stress, vilket Åhlin (2015) också beskriver. 

Sjuksköterskor ställs inför situationen att arbeta utefter ett patientsäkert sätt med hög 

kvalité i en miljö som inte främjade för detsamma (Moody Fairchild, 2009). För att 

lyckas med detta är det viktigt att sjuksköterskan känner ett stöd från sina chefer och att 

det finns en positiv organisationsutveckling (Ibid.). För en hälsosammare livsstil och 

god psykosocial arbetsmiljö bör fokus ligga på en grundlig problemanalys enligt 

Hultberg (2007) och utifrån denna problemanalys arbeta stegvis samt långsiktigt där de 

anställda får vara delaktiga i processen, med hängivet stöd från ledningen (Ibid.). 

Sjuksköterskornas inflytande på beslut som fattas på arbetsplatsen behöver ökas för att 

de ska känna sin arbetssituation som betydelsefull (Josefsson et. al., 2007). 

Föreliggande studies resultat visar att sjuksköterskorna erfor sin arbetssituation som 

betydelsefull genom de kontakter de knöt till patienter och anhöriga. Även om de även 

önskade att de hade mer inflytande i de beslut som togs gällande deras arbete, fanns det 

andra delar som vägde upp känslan. Det är däremot rimligt att anta att sjuksköterskorna 

skulle uppleva sin arbetssituation som än mer betydelsefull än i dagsläget, om de även 

hade inflytande över de beslut som tas som påverkar deras arbetssituation, precis som 

Josefsson, et. al (2007) beskriver. I dagsläget finns det större utrymme för 

sjuksköterskor att planera och genomföra arbetsuppgifter, än att påverka 

beslutsfattandet gällande deras arbetssituation på chefsnivå (Ibid.). Sjuksköterskor inom 

den kommunala hemsjukvården är i stort behov av stöd för att få utlopp för 

arbetsrelaterad stress, speciellt eftersom sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård 
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arbetar mycket ensamma utan nära kontakt med läkare (Josefsson, et.al., 2007). Detta 

överensstämmer med föreliggande studies resultat där sjuksköterskorna beskrev att de 

arbetade mycket ensamma och att stödet från chefer och kollegor i denna situation 

saknades.. Antonovsky (2005) menar att i de flesta arbetsmiljöerna skapas informella 

sociala strukturer och dessa sociala relationer kan till och med få större betydelse än de 

egna eller formella resurserna. Den enskilde individens hanterbarhet är beroende av 

socialt stöd. Hanterbarheten har att göra med vilka människor som finns runt om den 

enskilde individen och om de kan samarbeta, samt detta påverkas av organisationens 

struktur. Hanterbarheten ökar om det också  finns en känsla av meningsfullhet och 

begriplighet, då kan känslan av KASAM infinna sig.  

Svenska arbetsvetenskapliga forskningen har uppmärksammat att konsekvenserna av att 

det saknas socialt stöd och egenkontroll samt över- och underbelastning leder till stress i 

arbetet (Forslin, 2009). Antagandet stödjs av Moody Fairchild (2010), som menar att det 

krävs stöd av ledningen på arbetsplasen för att sjuksköterskor ska utföra ett bra arbete 

som främjar för patientens hälsa. Stödet består i att tillåtas mer tid för patientvård, ett 

öppet klimat på arbetsplatsen där frågor kan ventileras fritt och möjligheten att vara med 

och på ett professionellt sätt påverka sin arbetssituation. Avsaknaden av en sådan miljö 

leder till lägre arbetsmotivation och en låg moralisk tillfredsställelse, vilket är de 

främsta orsakerna till att den emotionella stressen och utbrändhet ökar bland 

sjuksköterskor (Ibid.). Enligt Antonovsky (2005) är känslan av meningsfullhet i arbetet 

förknippat med stadigvarande upplevelser av få delta i socialt värdesatt beslutsfattande. 

Meningsfullhet fungerar som en motivationskomponent. Begripligheten innebär att 

känna trygghet och kontroll över situationen. Hanterbarheten innefattar den egna 

förmågan och omgivningens stöd. För att stärka hanterbarheten vid överbelastning bör 

det finnas utrymme för vila och återhämtning (Ibid.). 

Samspelet mellan sjuksköterskor och stödet från ledningen är faktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelse enligt Rodwell och Munro (2013). I sin studie beskriver de 

negativa effekter av krav på sjuksköterskors trivsel och psykiska hälsa. Dessutom 

beskriver de att det är viktigt med stöd från ledningens sida likväl som stöd från 

familjen och vänner. Stödet upprätthåller sjuksköterskors psykiska hälsa och 

tillfredsställelse. I huvudsak kan en rad stödjande samspel ha en positiv inverkan på den 

psykiska hälsan även när de inte nödvändigtvis fokuserar på coping, stress eller 

specifika problem (Ibid.). 
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En individ som utsätts för påfrestande situationer kan mycket väl uppleva ett 

välbefinnande då detta kan påverkas av andra faktorer som väger upp den upplevda 

belastningen. Exempel på sådana faktorer kan vara ett stort fungerande socialt nätverk, 

upplevelsen av att känna sig betydelsefull eller att ha ett socialt eller känslomässigt stöd. 

Alltså kan det vara fullt möjligt att en individ med stora påfrestningar likväl har en stark 

känsla av välbefinnande (Tengland, 2011b). Enligt Antonovsky (2005) finns det ett 

samband mellan en individs KASAM, livserfarenheter och välbefinnande, vilket 

innebär att ett starkt KASAM befrämjar välbefinnandet. Hansson (2010) menar att det 

är viktigt för individen och gruppen att få återkoppling på hur väl en uppgift utförts. 

Finns det ingen återkoppling på om det utförda arbetet har varit bra eller dåligt blir 

individerna ganska vilsna. Detta leder till minskad motivation och arbetet kan upplevas 

meningslöst. Det finns olika sätt att få bekräftelse på sin arbetsinsats. Det kan vara 

genom egen värdering som har att göra med den egna kunskapen om vad som är god 

kvalitet och bra resultat. Ledarens återkoppling och feedback är för de flesta extra 

betydelsefull. Återkopplingen finns i olika sammanhang, det viktigaste är att bli 

uppskattad och det är begripligt (Ibid.).  

Rodwell och Munro (2013) studie beskriver även viktiga insatser som arbetsgivaren 

skulle kunna sätta in för att stödja den psykiska hälsan hos sjuksköterskor. För det första 

bör orimliga arbetskrav minskas, även om den nuvarande bristen på sjuksköterskor i 

hela hälso- och sjukvårdssektorn och den fortsatta upptrappningen av hälsorelaterade 

behov från samhället, gör att denna åtgärd kan ses som orealistiskt för många. Även om 

en minskad arbetsbelastning i praktiken inte är möjlig kan stöd ges för att underlätta för 

sjuksköterskor att få kontroll över sitt eget arbete. Stödet i det här fallet handlar om att 

ge mer återkoppling i arbetet, vilket skulle kunna få effekten att sjuksköterskornas 

trivsel ökar. Ett annat exempel på organisatoriskt ingripande  är att uppmuntra 

sjuksköterskor att dela aktiviteter,  samtal, idéer och intressen utöver arbetet (Ibid.). 

Detta skulle kunna förbättra det psykiska hälsoutfallet för sjuksköterskor. I föreliggande 

studies resultat beskriver sjuksköterskorna brister inom stödet från kollegor men i första 

hand chefer, likväl känner de sig betydelsefulla i vissa situationer där anhöriga eller 

patienter uppmärksammat deras insatser. Genom att arbeta för att sjuksköterskorna ska 

känna sig än mer betydelsefulla ökar deras välbefinnande. Därmed bör också risken för 

långtidssjukskrivning minska. Författarna till föreliggande studie är av åsikten att det 

finns flera möjliga enkla insatser för att nå detta resultat. Till exempel genom att, som 

Rodwell och Munro (2013) skriver, chefer ger mer återkoppling och blir mer insatta i 
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sjuksköterskornas situation borde välbefinnandet öka. Ges sjuksköterskorna dessutom 

mer tid för sitt arbete genom exempelvis en högre personaltäthet, kommer även 

möjligheten för att uppmärksamma varandra på ett positivt sätt öka, vilket också gynnar 

känslan av välbefinnande. Antonovsky (2005) menar att känslan av gruppidentifikation, 

tydliga förväntningar och gemensamma värderingar kommer att leda till upplevelse av 

förutsägbarhet. Vilket syftar på medverkan i beslutsfattande som skapar stolthet och 

glädje över arbetet, där självbestämmande och frihet finns i situationen, samt att det 

uppmärksammas av verksamheten genom social uppskattning av utfört arbete samt att 

det bedöms och belönas rättvist. Individens liv formas av olika erfarenheter och de som 

kommer från erfarenheter utanför arbetssfären kan bidra till ett starkt KASAM som 

sedemera överföras till arbetssfären och kan betyda olika mycket beroende av tidigare 

erfarenheter.  

  

Är det oklart för arbetstagaren vilka förväntningar som finns och vem som bär ansvar 

för vad, blir det svårt att prioritera i arbetet vilket får följden stress (Ljungblad & 

Näswall, 2009.). Enligt Hansson (2010) kan hanterbarheten öka för medarbetarna, om 

ledaren utgår från Antonovskys salutogena synsätt och väljer att lita på deras goda vilja 

och se till deras kompetens. Förbättringar som görs i sammanhanget påverkar 

hanterbarheten för alla parter. Men det måste finnas en balans mellan utmaningar/ krav 

och resurser/möjligheter. Saknas balansen blir hanterbarheten liten eller obefintlig. 

Även om personalen på en arbetsplats är motiverad och kompetent kan en på tok för låg 

bemanning i förhållande till arbetsmängden leda till försämrad hanterbarhet (Ibid). 

Det är enligt Hansson (2010) viktigt med en begriplighet och förståelse för att en 

arbetsgrupp ska fungera i dagens komplexa sammanhang. Det innebär att varje individ 

måste få se hur det förhåller sig och vad som finns, annars kan inte individen orientera 

sig och där med vet inte individen hur den ska agera och hanterbarheten infinner sig 

inte. Dessutom ger gemensamma mål en starkare sammanhållning, men det förutsätter 

att alla förstår vilket som är målet och förstår vad det innebär samt att de upplever det 

viktigt. Mål som formuleras av andra kan bli meningslösa, om de presenteras för 

medarbetaren med mer eller mindre realistiska nivåer, för vad som ska klaras av till en 

viss tidpunkt. Däremot är de målformuleringar som gemensamt tas fram av både ledare 

och medarbetare de bästa. Detta har att göra med att det finns en delaktighet och 

förståelse kring verksamhetens intressen både från ledningens och medarbetarnas sida. 

Därmed bildas ett samarbete över gränserna med gemensamma mål i sikte, som leder 
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till ett större ansvarstagande för ett fungerande arbete, målen nås och budgeten hålls 

(Hansson, 2010).   

Enligt Swedberg (2014) känner vårdare att de själva måste ta ett stort ansvar till följd av 

bristande rutiner. De upplever att arbetsledningen är dålig och cheferna är frånvarande 

och svåra att få tag på. Osynliga chefer gör att vårdarna hittar egna strategier för att 

hjälpa sina patienter (Ibid.) Forskning visar att de vårdgivare som tar till olika 

copingstrategier, produktiva strategier eller söker annan hjälp, mår bättre än de som inte 

gör det (Romani & Ashkar, 2014). Sessioner med stressminskning genom kognitiva 

beteendetekniker är den insats som ger störst resultat bland vårdpersonal både i 

förebyggande syfte och i behandlingen av utbrändhet (Ibid.). Enligt Antonovsky (2005) 

kräver de krav vi ställs inför en förmåga att hantera det vi utsätts för. Hanterbarheten 

 avgörs av förmågan att se lösningar och effektivt använda sig av dem. Detta gör att vi 

inte känner oss lika utsatta när något sker (Ibid.). Ur föreliggande studies resultat 

framkom att sjuksköterskorna skapade egna strategier för att förbättra brister i sin 

arbetssituation. Vissa av dessa strategier uppkom när det erfors att stödet från cheferna 

brast. Författarna till föreliggande studie anser att även om dessa strategier uppkommit 

ur en negativ aspekt, finns det positiva aspekter i vad som utformats. Exempelvis ledde 

det bristande stödet till att sjuksköterskorna blev mer medvetna om sina begränsningar 

och därmed också ökade samarbetet med andra professioner. Detta borde i sin tur även 

minska arbetsbördan och i förlängningen även tidspressen. Antonovsky (2005) menar 

att copingstrategier utvecklas för att hantera stressorer, dessa strategier kan göra det 

möjligt att framgångsrikt bemöta stressorerna men strategierna kan också riskera att få 

motsatt effekt och därmed orsaka större skada. Individer med starkt KASAM strävar 

efter att lösa sina problem, copingstrategier utvecklas för att göra situationen hanterbar. 

I föreliggande studies resultat beskrev sjuksköterskorna att arbetet med människor 

kändes betydelsefullt och relationerna som skapades mellan sjuksköterska och patient 

upplevdes som givande, vilket förde med sig att sjuksköterskorna ville arbeta kvar inom 

yrket. Och egenskapen att kunna se det dolda i varje situation för att upptäcka det som 

inte var uppenbart för ögat var något som samtliga beskrev som en dyrbar kunskap. 

Författarna antar att viljan att stanna kvar inom yrket kan vara förknippat med en känsla 

av meningsfullhet och erfarenheter som ökade begriplighet gav resureser för 

hanterbarhet. Som enligt Antonovsky (2005) har att göra med återkommande 

livserfarenheter bygger upp KASAM. Erfarenheter påverkas av delaktighet, över och 

underbelastning som sedan formar resultatet. Erfarenheterna sammanlänkar 
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begriplighet, meningsfullhet, hanterbarhet och tillvaron görs sammanhängande, vilket 

innebär att individen kan uppleva känslan av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

 

8 SLUTSATS 
Arbetssituationens krav för sjuksköterskor i hemsjukvården behöver ses över, då 

resultatet visade att erfarenheten fanns att de arbetade under påfrestande 

omständigheter. De påfrestande omständigheterna tog sig bland annat uttryck i en 

arbetssituation med hög arbetsbelastning under tidspress. Andra saker som behöver ses 

över är hemsjukvårdens organisation i sin helhet, då det ur resultatet framkommit 

förekomma brister inom denna i form av stöd från ledningen och sjuksköterskornas 

möjlighet för inflytande i organisationens beslut. 

 

Enligt Antonovsky (2005) ska de utmaningar vi utsätts för vara värda att bemöta i 

förhållande till den tid och energi som krävs för att uppleva meningsfullhet. Detta 

innebär att den tid som krävs för att utföra arbetsuppgifter ska vara i samspel med den 

energi uppgiften kräver, vilket inte överensstämmer med vad som framkommit i 

föreliggande studies resultat. Därmed är det rimligt att förutsätta att sjuksköterskorna 

inte upplever meningsfullhet i den grad de önskar vilket kan påverka hälsan och därmed 

vårdandets kvalitet.   

Organisationens ledarskap skulle kunna gynnas av ett salutogent ledarskap, där ledaren 

arbetar för att varje enskild medarbetare ska ha en känsla av att arbetssituationen är 

begriplig, hanterbar och meningsfull. 

8.1 Kliniska implikationer 
 

I föreliggande studies resultat framhåller sjuksköterskorna erfarenheter av 

arbetssituationen i form av arbetsbelastning, tidsbrist, krav och stress. Det som 

påtalades var att behovet av stöd efterfrågades från kollegor men framför allt från 

chefer. En viktig faktor för hur krav och stress erfars kan grundas i organisationens 

uppbyggnad, därför är det betydelsefullt att reflektera kring hur verksamheten utformas. 

Att ge sjuksköterskorna möjlighet att påverka organisationen genom delaktighet när nya 

rutiner och regler skapas är betydelsefullt. Ett gott arbetsklimat kan bibehållas och 

utvecklas om kraven är rimliga med stöd och förståelse, vilket kan leda till minskad 

stress samt färre sjukskrivningar. Resultatet skulle kunna användas som grund till 

förbättringsarbete inom hemsjukvården för skapandet av bättre utgångspunkter för 
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sjuksköterskorna och därmed leda till en god vård. Genom att ledningen involveras mer 

i vardagen för att få ta del av sjuksköterskornas arbete, skulle en ny insikt och förståelse 

skapas för deras arbetssituation. Detta skulle leda till en helt ny dynamik för 

sjuksköterskorna men också för patienten och vården i sin helhet. Författarna har 

förhoppning om att föreliggande studie ska läsas av deltagare till studien och deras 

sektionschefer eftersom de kommer att delges studien. Information om studien kommer 

även att underrättas till kollegor och verksamhetschefer inom kommunal hälso-och 

sjukvård. En förhoppning är att studien skulle kunna användas som en hjälp för 

politiska beslut i kommunerna för satsningar på förbättrings arbete.  

8.2 Förslag på vidare forskning 
 

Föreliggande studie baserades på 10 kvinnor och det var både sjuksköterskor och 

distriktssköters som ingick i studien. Det skulle vara intressant att undersöka om 

erfarenheterna skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Hur hade resultatet visat sig om 

sjuksköterskor och distriktsköterskor studerats var för sig? Det hade även varit 

intressant att göra en jämförelse mellan professionerna i sig. Dessutom hade det varit av 

värde att studera närmare kring organisationens funktion för att se om det framkommer 

några möjliga förändringar som kan göras för att gynna alla parter. Ytterligare forskning 

föreslås för att upptäcka om det existerar några skillnader geografiskt inom vårt land, 

men även hur det ser ut i andra länder med hemsjukvård. Det hade varit intressant och 

lärorikt att se om någon organisatorisk skillnad förekom, och i så fall, om detta skulle 

vara något som skulle kunna tillämpas för en positiv utveckling för våra svenska 

sjuksköterskor. 
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10 BILAGOR 
Bilaga 1 

10.1 Informationsbrev till enhetschef    
 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i en intervjustudie med titeln; Arbetets 

krav och resurser i hemsjukvården. Sjuksköterskors erfarenhet av arbetssituationen – en 

intervjustudie. 

 

Bästa XXXX 

Vi är två distriktsjuksköterskestudenter som heter Jenny Madsen och Maria Sterner som 

går andra terminen av vår utbildning vid Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen 

ingår att skriva en uppsats i ämnet distriktsköterskans kompetensområde som sedan 

kommer att presenteras i en skriftlig rapport. 

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av 

sinarbetssituation inom kommunal hemsjukvård.  

Vi har under utbildningen diskuterat sjuksköterskan/distriktsköterskans 

yrkeserfarenheter och roller inom kommunal hemsjukvård. Det finns ingen tidigare 

forskning kring hur sjuksköterskans/distriktsköterskan erfar sin arbetssituation. 

Vi hoppas kunna sprida kunskap som kan leda till förståelse för de behov och problem 

som uppstår i hemsjukvården, till dem som organiserar vården. 

En medverkan i studien betyder att en intervju kommer att utföras på Er arbetsplats 

under arbetstid. Intervjun beräknas ta omkring 60 minuter. Hela intervjun kommer att 

spelas in och kommer att behandlas enligt föreskrifter i sekretesslagen. 

Om Ni accepterar att delta i studien kommer vidare kontakt tas via telefon för att 

bestämma en tid för genomförande av intervjun. 

 

 

Kalmar den xxx 

Vänliga hälsningar 

 

 

Jenny Madsen                                                       Maria Sterner 

Distriktsköterskestuderande                                 Distriktsköterskestuderande 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap          Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

Linnéuniversitetet                                                 Linnéuniversitetet                       

Telefon: xxxxx                                                      Telefon:xxxxx 

 

 

 

Handledare: 

Stig Wenneberg 

Titel xxxx 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Linnéuniversitetet 

Telefon: xxxxx  
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Bilaga 2 

 

 

10.2 Informationsbrev 
 

Till XXXX 

Bästa XXXX 

Vi är två distriktsjuksköterskestudenter som heter Jenny Madsen och Maria Sterner som 

går andra terminen av vår utbildning vid Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen 

ingår att skriva en uppsats i ämnet distriktsköterskans kompetensområde. 

Vi har under utbildningen diskuterat sjuksköterskan/distriktsköterskans erfarenhet av 

sin arbetssituation inom kommunal hemsjukvård. Det finns ingen nämnvärd tidigare 

forskning kring hur sjuksköterskans/distriktsköterskans erfarenheter av sin 

arbetssituation med avseende på krav i sitt arbete. Därför skulle vi vilja intervjua Dig 

med fokus på detta. Vi hoppas kunna sprida kunskap som kan leda till förståelse för de 

behov och problem som uppstår i hemsjukvården, till dem som organiserar vården. 

Därför undrar vi om Du vill dela med Dig av Dina erfarenheter av arbetssituationen med 

avssende på krav i arbetet inom hemsjukvården. Om Du väljer att delta önskar vi 

intervjua Dig. Vi väljer tillsammans en plats för intervjun som passar Dig. Intervjun 

kommer att spelas in. Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst under 

intervjun, välja att avbryta Ditt deltagande utan att ange skäl. Din intervju kommer 

sedan att behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga obehöriga kommer att ta del av 

det Du berättat. Resultatet kommer att presenteras så att det inte går att känna igen de 

som deltagit i studien. 

 

Kalmar den xxx 

Vänliga hälsningar 

 

Jenny Madsen                      Maria Sterner 

Distriktsköterskestuderande                 Distriktsköterskestuderande 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap             Institutionen för hälso- och vårdvetenskap    

Linnéuniversitetet                      Linnéuniversitetet         

Telefon: xxxxx                                                       Telefon: xxxxx 

 

Handledare: 

Stig Wenneberg 

Titel xxxx 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Linnéuniversitetet 

Telefon: xxxxx   
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Bilaga 3 

 

10.3 Intervjuguide 
 

Efter information om syftet med undersökningen ombeds informanten beskriva sina 

erfarenheter kring sin arbetssituation utifrån följande öppna fråga: 

 

1) Berätta vilka varierande insatser du kan tänkas göra och vilka kontakter du tar som 

distriktssköterska/sjuksköterska från och med du får vetskap om att en patient behöver 

inleda en kontakt med hemsjukvården fram tills kontakten avslutas. 

 

2) Vilka specifika frågor och situationer kan du som sjuksköterska/distriktsköterska 

ställas inför i ditt vardagliga arbete, och hur påverkar de dig och ditt arbete? 

 

3) Hur skulle du beskriva din erfarenhet av kraven i arbetet som 

sjuksköterska/distriktsköterska i hemsjukvården? 

 

4) Vilka övriga krav ställs på dig och hur upplever du att dessa krav påverkar dig och 

din arbetssituation? 

 

Följdfrågor ställs efter hand varefter de kan behövs för att uppnå syftet. Exempel på 

följdfrågor kan tänkas vara: 

 

Kan du utveckla det? 

Kan du beskriva en konkret situation då du upplevde detta? 

Hur menar du med...? 

Vad innebär det? 

Vad upplever/upplevde du då? 

Hur känner du då? 

Är det något annat som du skulle vilja tillägga, som känns viktig för dig? 

  



  
 

- 50 - 

 

Bilaga 4 

 

10.4 Exempel på innehållsanalys 
 

 

Meningsbärande enheter Kondensering Koder Underkategorier Huvudkategorier Tema 

            

“Vi måste ju ändå ha 

med våra telefoner för vi 

ska alltid kunna nås//just 

nu ringer telefonen 

stupalöst och vi kan inte//ta 

till oss det som sägs på 

mötet ändå” 

Hon känner 

ett krav av att 

alltid vara 

nåbar 

Krav 
Arbetssituationens 

yttre krav 

Faktorer som 

påverkar 

arbetssituationen 

  

“Det är 

frustrerande//jag borde ha 

tänkt på det, borde ha fixat 

det, borde klarat det, men 

det finns ju andra patienter 

också” 

Hon känner 

att hon inte 

lever upp till 

egenställda 

krav 

Brist 
Utsatthet och  

otillräcklighet 

Faktorer som 

påverkar  

arbetssituationen 

Stress i  

samband 

med yrkesutövning 

“På något vis måste jag 

förlita mig på personalen 

under mig//men det är ju 

jag som har utbildningen 

och ser på saker med min 

kompetens och det är ju 

saker som dom inte alltid 

ser” 

Hon känner 

att hon inte 

kan förlita sig 

på 

personalens 

kunskaper 

Kunskap Kompetens 

Individuella 

krav och 

resurser 
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      Bilaga 5 

10.5 Forskningsetisk egengranskning 
 

 

 

 
 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 
Projekttitel: Sjuksköterskors erfarenheter av arbetssituationen och dess krav i kommunal hemsjukvård. – En 

intervjustudie.  

 

Projektledare: Jenny Madsen och Maria Sterner 

  

 Handledare: Stig Wennerberg  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

         X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epn.se/
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    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

 Orelevant  

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 
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………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 


