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SAMMANFATTNING 

 

Studier har visat att stress är vanligt förekommande inom sjuksköterskeyrket. 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelse av stress i arbetsmiljön på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala, hur sjuksköterskorna hanterar denna stress samt huruvida den upplevda 

stressen upplevs påverka patientsäkerheten och på vilket sätt. 

Metod: Studien hade en deskriptiv, kvalitativ design och baserades på nio intervjuer. 

Urvalskriterierna var att deltagarna var sjuksköterskor och att dessa hade arbetat minst ett år 

inom yrket samt att de hade upplevt stress i sin arbetsmiljö. Data från intervjuerna 

analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.  

Resultat: Analysen av materialet gav tre kategorier: ”stress i arbetsmiljön”, ”stresshantering” 

och ”patientsäkerhet” och visade att alla deltagarna hade upplevt stress upprepade gånger på 

sina arbetsplatser. Den huvudsakliga upplevelsen av stress var känslan att inte hinna med 

arbetsuppgifterna. Stress medförde att arbetet blev ostrukturerat. Stressen hanterades genom 

att göra allt snabbare. Deltagarna upplevde att patientsäkerheten äventyrades av stressen på 

arbetsplatsen.  

Slutsats: Stress upplevs som ett stort problem inom sjuksköterskeyrket vilket riskerar att 

äventyra patientsäkerheten och medför i längden ohälsa hos personalen. Det finns både bra 

och bristfälliga strategier att hantera stressiga arbetspass och utbildning i stresshantering 

behöver ingå både i sjuksköterskeprogrammet och erbjudas yrkesverksamma sjuksköterskor. 

 

Nyckelord: Stress, sjuksköterska, avdelningsarbete, arbetsbelastning, patientsäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Studies have shown that stress is common in the nursing profession. 

Purpose: The aim was to investigate nurses' experience of stress in the work environment at 

the University Hospital in Uppsala and how nurses deal with this stress and whether the 

perceived stress experienced affect patient safety and in what way. 

Method: The study had a descriptive, qualitative design based on nine interviews. The 

selection criteria for the study was that participants were nurses and that they had worked at 

least one year within the profession and that they had experienced stress in their work 

environment. Data from the interviews was analyzed using the qualitative content analysis 

method by Graneheim and Lundman.  

Results: The analysis resulted in three categories: "Stress in the workplace”, "stress 

management" and "patient safety” and showed that all participants had experienced stress 

repeatedly in their workplaces. The main experience of stress was the feeling of not keeping 

up with the tasks. Stress did that work became unstructured. The stress was handled by doing 

things faster. Participants felt that patient security was compromised by stress at work. 

Conclusion: Stress is perceived as a major problem within the profession, compromising 

patient safety and in the long run causing health problems for nurses. There are both good and 

flawed strategies to deal with stressful work and education in stress management need to be 

included in the education of nursing students and be provided to professionally active nurses. 

 

Keywords: Stress, nurse, department work, workload, patient security. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Sjuksköterskan har i sin profession en mycket viktig roll inom vården. På vårdavdelningar 

ansvarar sjuksköterskan för flertalet patienters omvårdnad. Arbetsuppgifterna innefattar att 

informera och handleda patienterna samt medverka i den medicinska behandlingen och det 

diagnostiska arbetet genom observation och bedömning av patienternas tillstånd. 

Sjuksköterskan rapporterar patienternas status till läkaren. Sjuksköterskan arbetar även med 

andra professioner såsom dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Detta samarbete 

finns för att tillgodose patientens vårdbehov på bästa sätt. Sjuksköterskan har även möten med 

patientens familj och andra närstående (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). 

 

Den intensiva utvecklingen inom vård- och omsorgsområdet ställer nya krav på 

sjuksköterskeprofessionen. Sjuksköterskors delaktighet i förbättringsarbete och 

omvårdnadsforskning är viktiga bidrag till den snabba utvecklingen inom området. För att 

kunna omsätta, tillämpa och implementera ny kunskap krävs hög kompetens hos 

sjuksköterskorna. För att kunna möta dessa krav i framtiden behöver utbildningen för 

sjuksköterskor anpassas (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Vid två internationella 

konferenser vid Institute of Medicine of the National Academies och Quality and Safety 

Educations for Nurses på temat framtidens utbildning, togs sex kärnkompetenser för 

sjuksköterskeprofessionen fram, runt vilka sjuksköterskeutbildningarna internationellt bör 

byggas. Dessa kompetenser är: patientcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (Leksell & Lepp, 

2013).  

 

Studier visar att stress är vanligt förekommande inom sjuksköterskeyrket (Sveinsdóttir, 

Biering & Ramel, 2006; Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Problemet med arbetsrelaterad 

stress är större hos människor som arbetar inom vården än för andra arbetstagare (Pulido-

Martos, Augusto-Landa & Lopez-Zafra, 2011). Stress bidrar till att sjuksköterskor lämnar 

sjuksköterskeyrket (Sveinsdóttir et al. 2006). 

 

Enligt Vårdförbundet (2013) visar en arbetsmiljöundersökning på Akademiska sjukhuset att 

47 procent, 117 personer, av drygt 250 tillfrågade inte hade hunnit ha lunchrast vid flera 

tillfällen sedan årsskiftet på grund av arbetsbelastningen. Anledningen till detta kan enligt 
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Persson (2012) vara att Akademiska sjukhuset måste spara pengar, vilket har gjort att de har 

minskat ner antalet tjänster. För att minska personalkostnaderna har även överlappningstiden 

mellan arbetspass minskat (Tysk, 2012). 

 

Begreppet stress 

När ett sympatikuspåslag sker i kroppen, kontraheras blodkärlen och blodet omstruktureras 

till skelettmuskulaturen. Kroppen reagerar med ökad puls, förhöjt blodtryck och ökad 

andningsfrekvens. Musklerna blir spända och stresshormoner såsom adrenalin utsöndras. Med 

hjälp av stresspåslaget känner individen mindre smärta och orkar mer. Denna reaktion kallas 

för fight and flight och är livsnödvändig för att klara av farliga situationer. Det sympatiska 

nervsystemet aktiveras i stressituationer. När personen exponeras för stressreaktioner under 

en längre tid utan chans för återhämtning blir det en stor påfrestning på kroppen. Sekretionen 

av kortisol ökar och aktiviteten i sympatikus likaså. Kombinationen av dessa faktorer kan ge 

flera skadeverkningar såsom försämring av kroppens immunförsvar samt hämning av 

matspjälkningsapparaten. Långvarigt sympatikuspåslag ökar risken för flera allvarliga 

sjukdomar exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och diabetes (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 

2007).  

 

Selye (1984) ser stress som en ospecifik kroppslig reaktion på alla slags påfrestningar och 

reaktionen blir därför densamma oavsett vad som har orsakat stressen hos individen. Selye 

delar in stress i tre faser: alarmfasen, motståndsfasen och utmattningsfasen. I alarmfasen sker 

det en reaktion som uppstår då individen utsätts för stress som den inte är anpassad för. Om 

stressfaktorerna kvarstår går kroppen över till motståndsfasen för att upprätthålla sitt motstånd 

mot stressfaktorerna. Om stressen blir långvarig och fortsätter utan perioder av avslappning 

hamnar kroppen i utmattningsfasen. Kroppens försvar kan då inte hantera stressen och 

slutligen utvecklas sjukdom. 

 

Ökade krav på effektivisering inom arbetslivet har för många arbetstagare inneburit krav på 

högre arbetstakt kombinerat med större arbetsbörda (Ringsberg, 2009). Enligt “krav-kontroll- 

stöd”- modellen (Karasek & Theorell, 1990) är det framförallt tre faktorer som påverkar 

risken för negativ stress i arbetslivet: krav, kontroll och stöd. Den anställda får varken ha för 

höga eller för låga krav på sig själv. Det är viktigt att arbetstagaren känner att denne har 

kontroll över sin arbetssituation samt att hen känner stöd från medarbetare och chefer i sitt 
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arbete. I “ansträngnings- belönings”- modellen (Siegrist, 1996) sätts arbetstagarens 

ansträngningar i arbetet i förhållande till omgivningens belöning för utfört arbete. Råder det 

inte balans mellan dessa faktorer kan det leda till en negativ stress hos den anställda 

(Ringsberg, 2009). 

Stress i arbetslivet kan också beskrivas som den påfrestning som människan utsätts för när 

krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon förmår och kan prestera. Negativ 

stress i arbetslivet påverkar inte bara människan själv, utan kan även påverka kollegor eller 

till och med organisationen. Detta kan yttra sig som samarbetssvårigheter, arbetsskador, 

personalomsättningar och kompetensförlust (Arbetsmiljöverket, 2013) 

 

Forskning om stress hos sjuksköterskor 

I en studie av Hapell och medarbetare (2013) undersöktes arbetsrelaterade stressfaktorer, och 

hur dessa skulle kunna minskas, utifrån 38 sjuksköterskors perspektiv. Studiens resultat visar 

att hög arbetsbelastning, dåligt stöd från arbetsledningen och skiftarbete var saker som 

upplevdes som stressande faktorer. Förslag till åtgärder för att minska stressen var att ändra 

skifttider, ge försäkringar om att raster kan tas samt uppskattning från arbetsledningen för det 

arbete sjuksköterskorna gjorde. 

 

Purcell, Kutash & Cobb (2011) har undersökt sambandet mellan sjuksköterskors stress och 

bemanningen på sjukhuset. Resultatet visar att sjuksköterskornas ålder, vårdtyngden hos 

patienter samt vilken veckodag som arbetspasset är placerat på var viktiga faktorer för den 

egenuppskattade stressen hos de deltagande sjuksköterskorna. 

 

I studien av Riahi (2011) analyseras stress förknippat med sjuksköterskans roll på 

arbetsplatsen för att möjliggöra identifiering av nödvändiga åtgärder för att minska stress. 

Resultatet visar att faktorer som upplevelse av minskad kontroll över arbetssituationen, en 

oklarhet i sjuksköterskerollen, ökade arbetskrav samt begränsat stöd från kollegor och 

arbetsgivare, ger en sårbarhet för utbrändhet och stress.  

 

Elfering, Semmer & Grebner (2006) har undersökt sambandet mellan sjuksköterskors 

upplevda stress och patientsäkerheten. Resultatet visar att stress kan ge en ofullständig eller 

felaktig dokumentation, att patienter får fel medicin samt försenade omvårdnadsåtgärder. 
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Begreppet patientsäkerhet 

Patientsäkerhet innebär enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ett skydd mot 

vårdskada. En vårdskada definieras enligt lagen som ett lidande, en fysisk eller psykisk skada, 

sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om den utsatte hade fått en riktig 

behandling i kontakten med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdspersonal har ett 

personligt ansvar för att kravet på patientsäkerhet uppfylls vilket innebär att de ska arbeta i 

överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. För att kunna upprätthålla en hög 

patientsäkerhet är det viktigt att personalen följer kravet på att rapportera risker för 

vårdskador som de uppmärksammat i sitt arbete och att händelser som har medfört, eller som 

hade kunnat medföra en vårdskada, också rapporteras. Patientsäkerhetsarbetet ska också 

bedrivas på ett organisationsplan där vårdgivaren ska vidta de nödvändiga åtgärder som 

behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador i verksamheten. För att hindra att 

händelser som lett till en vårdskada ska ske på nytt, eller för att begränsa effekterna av sådana 

händelser, är vårdgivaren skyldig att utreda och kartlägga sådana händelser för att få underlag 

för utarbetandet av handlingsplaner för att höja patientsäkerheten (SFS, 2010:659). 

 

Problemformulering 

Arbetsmiljön på Akademiska sjukhuset upplevs av många sjuksköterskor som stressande på 

grund av hög arbetsbelastning. Den kärva ekonomin på sjukhuset möjliggör inte alltid extra 

resurser när behov finns. Även om situationen inte alltid upplevs som tillfredställande vad 

gäller stressnivåer i arbetet så måste sjuksköterskorna arbeta utifrån de förutsättningar som 

faktiskt råder. Vi ville undersöka hur sjuksköterskor hanterar detta i sitt arbete på Akademiska 

sjukhuset.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av stress i arbetsmiljön på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala och hur sjuksköterskorna hanterade denna stress samt huruvida den 

upplevda stressen upplevdes påverka patientsäkerheten och på vilket sätt. 

 

METOD 

Design 

Vald forskningsdesign var en kvalitativ deskriptiv intervjustudie på manifest nivå. Valet av 

design grundar sig i att en kvalitativ metod är ett bra sätt för deltagarna att berätta om sina 
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personliga erfarenheter om stress, vilket var studiens syfte. Med en kvalitativ metod finns 

möjligheten att ställa följdfrågor och därmed få ut så mycket och detaljrik information som 

möjligt (Polit & Beck, 2004). 

 

Urval 

Urvalskriterierna för studien var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor samt 

minst ha ett års arbetserfarenhet inom sjuksköterskeyrket på en vårdavdelning. Minst ett års 

erfarenhet valdes eftersom nyutexaminerade sjuksköterskor troligtvis är allmänt stressade det 

första året inom arbetet när allt är nytt. Exklusionskriterier blev därmed sjuksköterskor som 

arbetat mindre än ett år samt sjuksköterskor som aldrig upplevt stress i sin arbetsmiljö 

eftersom studien behandlar upplevd stress samt stresshantering. För att få spridning i 

erfarenhet så valdes deltagare från olika slags vårdavdelningar. Urvalet är ett 

bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2004) eftersom åtta deltagare som passade in i kriterierna 

var kända av författarna och den nionde deltagaren hittades genom ett tips från handledaren.  

 

Datainsamlingsmetod 

Till datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer med de deltagande 

sjuksköterskorna. Semistrukturerad intervjumetod användes då detta ger möjlighet för 

deltagarna att uttrycka svaren fritt, med vägledning av öppna frågor (Polit & Beck, 2004).  

Intervjuerna styrdes av en huvudintervjufråga och tre stycken följdfrågor (Bilaga 1) relaterade 

till studiens syfte. I inledningen ställdes frågan om vilka situationer som deltagaren upplevt 

som stressande på arbetsplatsen, följt av frågor om hur deltagaren hanterar denna stress, vad 

deltagaren gjort bra respektive sämre i situationerna, och hur deltagaren tror att stressen kan 

påverka patientsäkerheten. Frågornas relevans testades i en intervju med en sjuksköterska som 

uppfyllde kriterierna för deltagande i studien. Detta resulterade i att huvudfrågan 

omformulerades för att bli mer öppen. Några följdfrågor ändrades för att passa bättre till 

huvudfrågan. Resultatet i testintervjun visade sig vara relevant för studiens syfte och kom 

därför att inkluderas i studien. 

Vid intervjuerna ansvarade den ena av författarna för att ställa frågor och den andra för 

ljudupptagningen. För att säkerställa att deltagarens svar uppfattats korrekt av den 

intervjuande författaren så sammanfattade den senare svaret som gavs av deltagaren och 

frågade också om deltagaren ville tillägga något. 
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Tillvägagångssätt 

Sjuksköterskor som passade in i urvalet tillfrågades om deltagande via mail, telefon eller vid 

direktkontakt. De sjuksköterskor som visade intresse gav ut sina mailadresser. 

Sjuksköterskorna kontaktades sedan via mail. Ett missiv (Bilaga 2) bifogades till varje 

tillfrågad deltagare. Missivet innehöll information om bakgrunden till studien, studiens syfte, 

kriterier för att kunna delta, tillvägagångssätt samt kontaktuppgifter till författarna. 

Information fanns också om att de uppgifter som framkom under intervjuerna skulle 

behandlas konfidentiellt genom att allt inspelat material tas bort efter transkriberingen och att 

det insamlade materialet skulle förvaras på en inloggningssäker dator. Missivet informerade 

även om möjligheten för deltagaren att avbryta intervjun när som helst utan att uppge orsak.  

 

Efter att missivet skickats ut kontaktades sjuksköterskorna igen för att se om intresse 

fortfarande fanns för att delta i studien. Samtliga sjuksköterskor valde att delta. Möten för 

intervjuer bokades in via mailkontakt. Samtliga intervjuer gjordes i anslutning till de 

deltagandes arbetsplatser före eller efter ett arbetspass. Alla intervjuer ägde rum i avskildhet 

utan störande omgivning och endast författarna och den deltagande sjuksköterskan var med. 

Intervjuerna tog cirka 15 minuter att genomföra och spelades in med hjälp av mobiltelefon. 

Intervjuerna transkriberades samma dag som intervjun ägt rum eller dagen efter. Intervjuerna 

raderades sedan från mobiltelefonerna. Det transkriberade materialet förvarades på 

inloggningssäkra datorer som endast författarna hade tillgång till.  

 

Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet bearbetades utifrån Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Det inspelade materialet transkriberades ordagrant av författarna till ett 

textdokument. Svaren från intervjuerna analyserades och utifrån syftet valdes meningsbärande 

enheter ut (se tabell 1). De meningsbärande enheterna omvandlades till kondenserade 

meningsenheter, koder, underkategorier och slutligen kategorier. Koderna sorterades in i 11 

stycken underkategorier som i sin tur sorterades in under tre olika kategorier, som relaterade 

till studiens syfte. Underkategorierna och kategorierna blev riktlinjer för resultatet. Resultatet 

utifrån de meningsbärande enheterna presenteras i löpande text. 
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Tabell 1. Exempel på tolkningsprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Subkategorier Kategorier 

1# ...om man tex. 

har nyopererade 

patienter som 

man ska ta 

blodtryck på 

varje halvtimme, 

och när det är 

sådär 

jättemycket, då 

kanske man inte 

riktigt hinner 

göra det. Är de 

två första 

blodtrycken bra 

så kanske man 

glesar ut det lite 

snabbare än 

vanligt. 

När man har 

mycket att göra 

prioriteras inte 

blodtryckstagning 

varje halvtimme 

hos nyopererade 

patienter om de 

första trycken är 

bra. 

Tidsbrist 

leder till bort- 

val 

Bortval Patientsäkerhet 

 

 

Etiska överväganden 

Enligt Centrala Etikprövningsnämnden (2011) är det noga att betona att samtycke till 

deltagande är frivilligt, vilket innebär att samtycke ska vara lämnat efter det att personen fått 

information om hur uppgifterna ska behandlas i den aktuella studien. Individer som 

medverkar i studier ska skyddas från att ta skada, såväl psykiskt, fysiskt samt 

integritetsmässigt. Deltagarna i studien blev i missivet informerade om syftet och villkoren 

med studien och accepterade dessa innan intervjuernas början (CODEX, 2013). Deltagarna 

blev informerade om att deltagandet var helt frivilligt och att det inspelade materialet endast 

skulle vara tillgängligt för författarna och handledaren samt att det skulle förstöras efter 

arbetets avslutande.  
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Den som behandlar personuppgifter i ett forskningsprojekt med hjälp av informationsteknik 

måste, enligt Centrala Etikprövningsnämnden (2011) skydda uppgifterna genom att vidta 

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Transkriberingen av varje intervju i studien 

kodades så att ingen deltagare kunde kopplas till respektive intervju. Intervjuerna skedde på 

enskilda platser som deltagaren gav sitt samtycke till. 

 

RESULTAT 

 

Innehållsanalysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier och 11 underkategorier. 

  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier framtagna vid analys av intervjumaterialet. 

Kategori Underkategori 

 

 

Stress i arbetsmiljö 

För hög arbetsbelastning 

Ostrukturerat arbete 

Ny på jobbet 

Positiv effekt av stress 

 

 

Stresshantering 

Ökat arbetstempo  

Skaffa en överblick 

Prioriteringar 

Lämna ifrån sig ansvar 

 

 

Patientsäkerhet 

Otillräcklig kunskap 

Stressens påverkan på patienter 

Bortval 

 

Stress i arbetsmiljön 

Alla deltagare hade upplevt stress upprepade gånger på sina arbetsplatser. Den huvudsakliga 

upplevelsen av stress var känslan att inte hinna med arbetsuppgifterna och att ha flera 
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arbetsuppgifter och patienter samtidigt. Stress gjorde att arbetet blev ostrukturerat. 

 

För hög arbetsbelastning 

Deltagarna angav att om många personer, exempelvis patienter eller närstående till 

patienterna, kallade på uppmärksamhet eller behövde hjälp samtidigt, upplevdes detta som 

stressande. Även andra i personalen kunde behöva hjälp, exempelvis läkare eller 

undersköterskor, och då fanns en känsla av att behöva vara på flera ställen samtidigt, ”man 

behöver klona sig”, som en deltagare uttryckte det. Stressande var också att ha många olika 

arbetsuppgifter som skulle utföras samtidigt. 

 

”Som exempel nu senast, när jag var tvungen att ge läkemedel intravenöst till en patient varje 

halvtimme/timme, ha vårdplanering, hinna med alla andra patienter och sen vid lunchtid få 

veta att en patient ska iväg till ett boende inom två timmar. Då blir jag stressad, när det är 

flera saker som måste göras i stort sett på en och samma gång” 

 

Deltagarna upplevde det som mycket stressande att ha en eller flera mer vård- och 

omsorgskrävande patienter som var i behov av mer uppmärksamhet, och att samtidigt behålla 

en överblick på de andra patienterna i ens vårdlag. Små arbetsuppgifter som i sig inte tog 

mycket tid och energi, blev tillsammans tidkrävande och kunde ta fokus ifrån helhetsbilden av 

patientens situation. Deltagarna upplevde det som att de inte hade några marginaler; alla 

arbetsuppgifter skulle hinnas med i tidsschemat men inget oförutsett fick hända för då sprack 

planeringen hos sjuksköterskorna. Det var lätt att bli avbruten i arbetet av störande moment så 

som telefonsamtal, frågor från anhöriga, patienter och kollegor.  

 

” Sen är det ju såklart alltid så att den förbannade telefonen alltid ska ringa nonstop när man 

försöker komma igång och göra saker. Man blir liksom ständigt avbruten ibland av alla 

samtal man ska ta emot.” 

 

Deltagarna angav tidspress som en faktor som påverkade stressen av den höga 

arbetsbelastningen. De upplevde frustration över tidspressen, att inte kunna hinna med att 

göra arbetet inom tidsramen för sitt arbetspass på ett sätt som man skulle vilja utföra 

uppgifterna på. Deltagarna menade att de fick stressa sig igenom alla arbetsuppgifter och göra 

allt halvdant istället för att lägga ner den tid de ville på varje patient. Arbetsbelastningen och 
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stressen ökade när sjuksköterskorna kände att de hade för dåligt stöd från resten av sitt 

vårdlag, eller annan personal runtomkring. Ett exempel är om de arbetat tillsammans med en 

undersköterska som inte hade den kompetens eller initiativförmåga som krävdes för att ta 

hand om en patient, vilket ledde till att sjuksköterskan fick ta ett större vårdansvar. 

 

Ostrukturerat arbete 

En följd av stress upplevde deltagarna var att arbetet blev ostrukturerat. Den planering som 

gjorts under morgonen blev svår att följa under ett stressigt arbetspass, deltagarna upplevde 

det som att alla arbetsuppgifter blev övermäktiga och det blev svårt att prioritera vad som 

skulle göras. 

 

”Ja det blir väl att man springer runt väldigt mycket, man blir sådär ostrukturerad också så 

att man inte tänker på vad som är det smartaste sättet att hinna med allt. Man blir bara 

stirrig.” 

 

Ny på jobbet 

Deltagarna upplevde att stressen i arbetet var större som sjuksköterska på en ny arbetsplats. 

Som ny på arbetsplatsen kunde det vara svårt att få en bra överblick över arbetspasset och 

strukturera upp tiden på ett bra sätt. Med nya arbetskollegor ville de ge ett gott intryck och 

inte lämna över för mycket ansvar, vilket gjorde att de utförde många arbetsuppgifter själva 

som egentligen kunde delegeras över till andra. 

 

”Och det är prover som ska tas och det är ännu svårare när man är ny på en arbetsplats, att 

man fastnar, exempel om någon mår illa och kräks och då blir man kvar där och liksom reder 

ut allt det där och torkar upp.” 

 

Deltagarna upplevde det som att detta blev bättre med tiden på en arbetsplats, dels ju mer 

erfarenhet de fick som sjuksköterska i sin profession, och dels ju mer pondus de kände att de 

fick till att våga säga ifrån och delegera till sina arbetskollegor. 
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Positiv effekt av stress 

Viss stress på arbetsplatsen upplevdes ibland ha en positiv inverkan på arbetet. Deltagarna 

ansåg att för att hålla sig skärpt och fokuserad behövdes ett lättare stresspåslag där de 

ansträngde sig själva till det yttersta för att göra sitt bästa. Att vara under lätt stress gjorde att 

de måste ha extra bra överblick på arbetsuppgifterna så att ingenting glömdes bort och lägga 

upp en planering över hur arbetspasset skulle struktureras. Deltagarna uppgav att de när de 

blev utsatta för lättare stress fann de sig bättre till rätta i sin sjuksköterskeroll, de menade att 

de jobbade bättre när de var tvungna att fokusera på det viktigaste och inte tänka på allt 

runtomkring. 

 

” Lätt stress kan jag ändå se som positivt, men då menar jag verkligen lätt stress. Då håller 

man sig skärpt och fokuserad, lägger upp en plan i huvudet för dagen och kvällen och har 

oftast stenkoll på allt som ska göras. I en lagom dos tror jag att det kan vara nyttigt, eftersom 

man lär känna sig själv i sin roll på ett bättre sätt och man får pusha sig själv till det 

yttersta.”    

 

Stresshantering 

Resultatet visade att stressen hanterades med att göra allt snabbare, vilket ledde till ännu mer 

upplevd stress. Ett sätt var också att sätta sig ner och skaffa sig en överblick över situationen. 

I den vardagliga stresshanteringen försökte deltagarna att inte visa stressen utåt mot 

patienterna eller deras anhöriga genom att försöka dölja hur stressade de egentligen var 

eftersom de upplevde att detta kunde påverka patientens och anhörigas egen stress. 

 

Ökat arbetstempo 

Ett sätt att hantera stressiga arbetspass var att öka arbetstakten, att göra allt snabbare för att få 

arbetsuppgifter avklarade fortare. Detta kunde innebära att sjuksköterskorna sprang mer och 

hoppade över den egna lunchrasten. 

 

” Jag tror lite att man biter ihop och jobbar på. Faktiskt. Så upplever jag att alla gör.” 

 

Skaffa en överblick 

I stressiga situationer hade deltagarna som taktik att sätta sig ner, ta några djupa andetag, 

skaffa sig en överblick över situationen och arbetsuppgifterna och hålla sig lugn både utåt sett 
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och för sig själv. Att använda kom ihåg-lappar ansågs mycket viktigt för att inte glömma bort 

uppgifter. Hur stressig situationen än var, gällde det att ta sig tiden att sätta sig ner en stund 

och stapla upp arbetsuppgifterna för att skaffa sig en överblick. Även om detta medförde en 

tidsförlust upplevde deltagarna att det var värt i längden att ha en bättre planering än att bara 

springa runt. Deltagarna menade att det fanns arbetskollegor som inte alls kunde hantera ett 

större stresspåslag, istället för att skaffa en överblick över situationen så försökte de göra 

allting på samma gång vilket resulterade i ett sammanbrott. 

 

” Jag vill väl vara en sån som inte stressar upp mig så lätt utan staplar upp vad jag ska göra, 

det tror jag är en av styrkorna. Att inte börja gråta. För det finns ju de som helt rasar 

samman när det blir för mycket.” 

 

Prioriteringar 

Deltagarna menade att ett väldigt viktigt sätt att hantera en stressig vardag var att kunna 

prioritera arbetsuppgifter. Att först och främst koncentrera sig på den patient som var mest 

sjuk och hade mest behov av vård, och sedan ha förmågan att kunna se vilka arbetsuppgifter 

som inte är lika viktiga utan vad som faktiskt kan vänta eller delegeras bort. 

 

”Det handlar om att prioritera, ta det som är viktigast först. Att ta den som är svårast sjuk 

först.” 

 

Lämna ifrån sig ansvar 

Deltagarna ansåg att ett bra och nödvändigt sätt att hantera ett stressigt arbetspass var att 

lämna ifrån sig arbetsuppgifter till kollegor när det behövdes. Trots det upplevde deltagarna 

det svårt att be om hjälp, att delegera arbetsuppgifter till undersköterskor, att lämna över 

arbetsuppgifter till andra sjuksköterskor under arbetspasset samt till nästkommande arbetslag. 

Detta berodde dels på att deltagarna ansåg att det skulle gå snabbare att utföra 

arbetsuppgifterna själva istället för att behöva förklara uppgiften för en kollega, dels för att de 

inte ville belasta kollegorna i efterkommande arbetslag med extra uppgifter. Detta ledde till 

att deltagarna ofta jobbade övertid själva för att hinna klart med arbetsuppgifterna. 

Ett annat problem deltagarna såg var att det var svårt att be om hjälp i tid innan arbetet blev 

övermäktigt. Ofta väntade de för länge innan de tog hjälp med arbetsuppgifterna av en 

kollega, och då kunde arbetssituationen redan vara ohållbar. Deltagarna tyckte det var viktigt 
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att kunna säga ifrån när arbetet blev övermäktigt, att inte spela duktig och ta emot 

arbetsuppgifter som egentligen andra på arbetsplatsen skulle kunna utföra.  

 

”En nackdel att jag gör lite för mycket, att jag tänker att jag ska hinna med mera samtidigt 

som någon kanske har erbjudit sin hjälp. Men att då känna att jag nog ändå borde hinna med. 

Att man har den där prestigen att jag vill kunna göra allt med mitt vårdlag. Men att det 

kanske blir bättre arbetsmiljö för alla om jag går och ber någon om hjälp.” 

 

Deltagarna upplevde ofta att de tog med sig jobbet hem i tankarna, att de ständigt hade dåligt 

samvete över att de borde ha hunnit med mer och inte hade gjort ett tillräckligt bra jobb som 

de egentligen hade velat göra, och kände dåligt samvete gentemot kollegorna som hade blivit 

belastade med extra arbetsuppgifter som inte hade hunnits med. 

 

Patientsäkerhet 

Deltagarna upplevde att patientsäkerheten påverkades negativt av stressen på arbetsplatsen. 

Deltagarna hade inte upplevt att stress gjort att något allvarligt hänt patienterna. Upplevd 

stress ledde till att sjuksköterskorna prioriterade bort arbetsuppgifter som de upplevde som 

mindre viktiga. 

 

Otillräcklig kunskap 

En stor stressfaktor var att ha otillräcklig kunskap om patienterna. Främst gällde detta 

utlokaliserade patienter som inte hörde till avdelningens specialistområde, då de i vissa fall 

hade sjukdomar, tekniska hjälpmedel och läkemedel som inte deltagarna var vana att arbeta 

med. Detta ansåg deltagarna hade en stor negativ påverkan på patientsäkerheten då inte 

patienterna fick den bästa tänkbara vården. 

 

”Jag kände mig inkompetent och skiträdd. Eftersom jag inte hade vana av denna typ av 

patient så visste jag inte hur farligt det var för patienten.” 

 

Stressens påverkan på patienter 

Deltagarna upplevde att patienter påverkades på så sätt att under stress kunde slarv ske, 

exempelvis märktes inte alltid sprutor och läkemedelskoppar upp som de skulle under 
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tidspress. Händer spritades inte lika ofta vid stress, och skyddsutrustning som handskar byttes 

inte vid varje moment.  

Deltagarna ansåg att stress leder till att sjuksköterskan inte hann titta till patienterna i den 

utsträckning som behövdes, vilket ledde till att sjuksköterskan inte fick den överblick som 

krävdes och därmed fick förlita sig på att undersköterskan såg patienterna och sa till om det 

var någonting. När de väl gick in till patienten fanns ingen tid för extra samtal utöver det som 

måste sägas. 

 

”Är man stressad så är man inte lika lyhörd heller, man kan känna själv att man inte vill att 

patienten ska börja prata så mycket.” 

 

Deltagarna upplevde att tiden ofta inte fanns till att sitta ner och prata ordentligt med 

patienterna. Deltagarna menade att om de hann prata med patienterna en längre stund kunde 

patienten öppna sig mer och viktiga saker om patientens hälsa kunde komma fram. 

Information om patientens mående kunde gå förlorad då patienten inte hunnit få förtroende 

för vårdgivaren. Istället erhålls informationen om patienten i andra hand från en 

undersköterska. 

  

”Har patienten inte fått det förtroendet för mig på grund av att jag bara springer omkring så 

är det ju inte säkert att den säger till om den blir sämre.” 

 

 Bortval 

Deltagarna upplevde att moment valdes bort i stressiga arbetssituationer, till exempel så 

bortvaldes ordinerade regelbundna blodtryckstagningar om de första blodtrycken var stabila 

för att tid inte fanns.  

 

”…exempel om man har för många patienter och en är dålig så liksom försöker man glömma 

bort de andra lite. Det är ju en patientsäkerhetsfråga där något kan ske när man har fullt 

fokus på en patient och det skiter sig hos någon annan.” 
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Deltagarna upplevde också att patienter som inte hörde av sig själva blev bortvalda. Patienter 

som ringde på klockan och påkallade uppmärksamhet fick den mesta av sjuksköterskans tid.  

”Man litar på att dom hör av sig. Och hör dom av sig så är dom ju tillräckligt pigga för att 

kunna höra av sig. Hör dom inte av sig så kanske dom är så dåliga att dom inte kan höra av 

sig.” 

 

Deltagarna menade att en del av deras profession gick förlorad i det stressade arbetet, att vara 

inne hos patienten och få en helhetsbild hanns inte med och prioriterades bort. Då lades fokus 

på läkemedelsadministration. 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet av studien visar att deltagarna hade upplevt stress upprepade gånger på sina 

arbetsplatser. Den huvudsakliga upplevelsen av stress var känslan att inte hinna med 

arbetsuppgifterna och att ha flera arbetsuppgifter och patienter samtidigt. Stress gjorde att 

arbetet blev ostrukturerat. Stressen hanterades genom att göra allt snabbare. Deltagarna 

upplevde att patientsäkerheten äventyrades av stressen på arbetsplatsen.  

 

Resultatdiskussion 

Hög arbetsbelastning 

Hög arbetsbelastning var en av de främsta faktorerna som påverkade den upplevda stressen på 

arbetsplatsen, vilket även lyfts fram i studien av Hapell och medarbetare (2013). På 

arbetsplatserna upplevs ett högt arbetstempo med patienter som ringer på klockan samtidigt. 

Vårdtyngden hos patienterna påverkade den upplevda stressen hos deltagarna i föreliggande 

studie vilket också framkommer i studien av Purcell, Kutash & Cobb (2011). Upplevelsen av 

att ha ansvar över en allvarligt sjuk patient som kräver sjuksköterskans fulla uppmärksamhet 

samtidigt som andra patienter också behöver hjälp. I dessa fall behövs enligt författarna en 

förmåga att kunna hantera känslan av stress. 

Deltagarna angav att de ville bli sjuksköterskor för att kunna träffa och hjälpa patienter, men 

att deras roll under stressiga arbetspass reducerats till att administrera läkemedel. I 

sjuksköterskans profession ingår att informera patienterna, medverka i den medicinska 

behandlingen och det diagnostiska arbetet av dem genom observation och bedömning av 

deras tillstånd (Jahren et. Al, 2006). Författarna tror att en del av sjuksköterskans profession 
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går förlorad under stressiga förhållanden då viktiga moment så som möjligheten att utöva den 

kliniska blicken på patienter prioriteras bort vid hög arbetsbelastning vilket inte är i enlighet 

med den personcentrerade vård som sjuksköterskan ska utföra (IOM, 2003; QSEN, 2007). 

När en del av sjuksköterskans profession och kunskap går förlorad, och tiden inte räcker till 

annat än administrering av läkemedel, tror författarna att det finns risk att sjuksköterskeyrket 

får minskad status.  

 

Deltagarna upplevde att stress under ett arbetspass ökade risken för att arbetet blev 

ostrukturerat. Detta står i enlighet med Riahis (2011) resultat där upplevelsen av minskad 

kontroll över arbetssituationen ger en sårbarhet för stress vilket även deltagarna i föreliggande 

studie uttrycker. Deltagarna menade att ett visst stresspåslag kunde vara positivt. Författarna 

tror att känslan av att behöva skynda på kan göra att sjuksköterskan får ett bra tempo i sitt 

arbetssätt, men att det kan finnas en risk att långvarig lätt stress blir övermäktig och i det 

långa loppet skadlig för hälsan (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). 

 

Patientsäkerhet 

Resultatet i föreliggande studie stämmer överens med resultatet i studien av Elfering, Semmer 

& Grebner (2006) där resultatet visade att stress kunde leda till att patienter får fel medicin 

samt försenade omvårdnadsåtgärder. Deltagarna hade inte upplevt att stress gjort att något 

allvarligt hänt patienter utan de menade att stressen mest ledde till slarv och att mindre viktiga 

arbetsuppgifter prioriterades bort.  Slarv i sin tur kan leda till allvarligare konsekvenser, till 

exempel kan en omärkt spruta leda till att en patient får fel läkemedel och dålig handhygien 

hos personalen kan orsaka infektioner (Smittskyddsinstitutet, 2009). Bortval kan leda till att 

mindre sjuka patienter försämras utan att detta noteras när närvaro på rummen inte hinns med. 

Detta beteende kan inte anses överensstämma med Patientsäkerhetslagens stadgande att 

sjuksköterskan har ett personligt ansvar för att kravet på patientsäkerhet uppfylls då detta 

innebär att de ska arbeta i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Deltagare i studien uppgav att de i stressade arbetssituationer inte ville att patienten skulle 

börja prata så att de blev fast på rummet. Risken finns att patienter märker denna stress och att 

de inte vill besvära sjuksköterskan med sina funderingar. Därmed kan sjuksköterskan gå miste 

om viktig information. 

Sjuksköterskorna förlitar sig ibland i stressade situationer på att undersköterskorna ska skaffa 

sig den överblick över patienterna som egentligen ingår i sjuksköterskornas arbetsuppgift 
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(Jahren et. Al, 2006). Därmed blir patienterna inte bedömda utifrån en sjuksköterskas 

kompetens utan från en undersköterskas. Detta kan påverka patientsäkerheten då inte 

sjuksköterskan kan utföra de arbetsuppgifter som ska göras. Har sjuksköterskan inte hunnit 

besöka patienten under dagen tillfrågas undersköterskan om patientens status. Informationen 

om en patients mående kommer då i andrahand till sjuksköterskan inför rapport till läkaren på 

ronden. Detta är inte i enlighet med sjuksköterskans profession och arbetsuppgifter (Jahren et. 

al, 2006), sjuksköterskan ska själv medverka i det diagnostiska arbetet av patienter genom 

observation och bedömning av deras tillstånd.  

 

Otillräcklig kunskap om utlokaliserade patienters vårdbehov skapar en osäkerhet hos 

personalen. Detta påverkar patientsäkerheten eftersom sjuksköterskorna inte kan ge den vård 

som personal på den avdelningen där patienten egentligen hör hemma skulle kunna ge. Enligt 

Patientsäkerhetslagen innebär patientsäkerhet ett skydd mot vårdskada, som enligt lagen 

definieras som ett lidande, en fysisk eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall som hade 

kunnat undvikas om den utsatte hade fått en riktig behandling i kontakten med hälso- och 

sjukvården. Riskerna för vårdskador kan antas öka när personalen inte har den 

specialistkompetens som patienten behöver i sin vård. 

 

Stresshantering 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna hanterade stressiga arbetspass genom att göra allting 

i snabbare takt och hoppa över den egna lunchrasten. Författarna anser att denna 

stresshantering är ohållbar i längden. Det löser situationen för tillfället, men resultatet kan bli 

en utarbetad sjuksköterska som inte kan fokusera tillräckligt på arbetsuppgifterna. Detta kan i 

sin tur medföra patientosäkerhet då en utarbetad sjuksköterska som inte har ätit något inte blir 

lika skärpt och vaken för oförutsedda situationer.  

Studien av Riahi (2011) visar att upplevelse av minskad kontroll över arbetssituationen ger en 

sårbarhet för utbrändhet och stress. För att motverka en sådan känsla av kontrollförlust hade 

de intervjuade sjuksköterskorna som strategi att sätta sig ner en stund och skaffa en överblick 

över situationen. Detta tror författarna är viktigt. Att sätta sig ner och fokusera innebär en 

tidsförlust för stunden men i längden vinner både sjuksköterskor och patienter på detta 

eftersom de då får en fokuserad sjuksköterska som kan utföra bättre vård.  

Något som framkommer i studien är sjuksköterskornas problem med att lämna över 

arbetsuppgifter till sina kollegor. Det är viktigt att våga säga ifrån och be om hjälp. Annars 



18 
 

finns risken att sjuksköterskor blir överhopade med arbetsuppgifter och därmed konstant 

upplever stress. 

Då stress upplevs som ett stort problem inom sjuksköterskeyrket framkom synpunkter hos 

deltagarna på att både studenter och yrkesaktiva borde utbildas i ämnet stresshantering för att 

få verktyg för hur de ska hantera den upplevda stressen, tips på taktik för att bemästra 

stressade situationer samt konkreta övningar i att strukturera upp arbetet. 

 

Metoddiskussion 

Arbetet har genomförts som en kvalitativ deskriptiv intervjustudie på manifest nivå. Fördelen 

med kvalitativ metod till denna studie var att kunna få mer utförliga svar än om kvantitativ 

metod hade använts. Här fanns möjligheten att ställa motfrågor och deltagarna hade 

möjligheten att förklara åsikter och tankar bättre än de hade kunnat via en enkät. Kvalitativ 

metod gav oss möjligheten att ta del av helt nya resultat från sjuksköterskors personliga 

beskrivningar av upplevelser vilket inte hade varit möjligt om en litteraturstudie hade gjorts.  

Nio sjuksköterskor intervjuades, vilket ansågs vara ett tillräckligt antal eftersom materialet 

ansågs mättat.  Intervjuerna genomfördes i lugn miljö utan störande omgivning där deltagarna 

fick den tid de behövde för att svara på varje fråga. De fick också chansen att tillägga något 

efter att författarna givit en kort sammanfattning av svaret efter varje fråga. Därför antas det 

att informationen som vunnits är riktig i enlighet med deltagarnas åsikter och upplevelser, och 

detta ökar studiens giltighet (credibility)(Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna hade innan studiens början en egen uppfattning och förståelse om hur stress på 

arbetsplatsen upplevdes, därför lades stor vikt vid att endast ställa öppna frågor och 

följdfrågor vid intervjuerna för att inte dra egna slutsatser om det förväntade svaret. 

De deltagande sjuksköterskorna valdes ut personligen till studien, detta kan påverka 

tillförlitligheten (dependability), till skillnad från om deltagarna hade varit helt okända för 

författarna. Författarna anser dock att deltagarna givits möjlighet och utrymme att uttrycka sig 

som de ville under intervjuerna. Deltagarna som valdes till studien hade alla arbetat inom helt 

olika områden på Akademiska sjukhuset, och hade olika lång erfarenhet av 

sjuksköterskeyrket. Det var också en stor variation i ålder. Detta gav en stor spridning av 

erfarenhet och perspektiv på ämnet, och resultatet antas därmed kunna generaliseras till en 
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stor grupp (transferability). 

 

Slutsats 

Stress upplevs som ett stort problem inom sjuksköterskeyrket vilket riskerar att äventyra 

patientsäkerheten och medför i längden ohälsa hos personalen. Det finns både bra och 

bristfälliga strategier i att hantera stressiga arbetspass och utbildning i hantering av stress 

behöver ingå både i sjuksköterskeprogrammet och erbjudas de yrkesverksamma 

sjuksköterskorna. Men även om personalen kan lära sig att hantera ökad stress så finns det 

troligen en gräns för hur mycket stress som kan läggas på personalen innan situationen blir 

helt ohållbar med sjukskrivningar och personal som säger upp sig som följd. 

De flesta studier som behandlar stress i sjuksköterskeyrket är inriktade på att ta reda på vilka 

faktorer som framkallar stress, men berör sällan på vilket sätt stress kan hanteras. Denna 

studie har försökt att ge en inblick i hur ett antal sjuksköterskor hanterar stress och det behövs 

ytterligare forskning inom området. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

INLEDNING 

Intervjun är av ett semistrukturerat slag med öppna frågor. En sammanfattning av studiens 

syfte ges samt information om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

 

Intervjufråga: 

1. Kan du berätta om situationer där du upplevt stress i din arbetsmiljö? 

 

Följdfrågor:  

2. Hur hanterar du dessa stressande situationer? 

3. Vad gör du bra respektive dåligt i dessa situationer? 

4. Hur upplever du att stress i din arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten? 
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Bilaga 2 

 

Stress hos sjuksköterskor 

Du tillfrågas härmed om du vill deltaga i en studie där vi vill undersöka 

sjuksköterskansupplevda stress av avdelningsarbete på Akademiska sjukhuset.  

 

Bakgrund 

Akademiska sjukhuset har dålig ekonomi vilket leder till mindre överlappningstid på 

arbetspass, indragande av tjänster och därmed högre arbetsbelastning på de arbetande 

sjuksköterskorna. 

 

Syftet med studien 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet som under höstterminen ska 

genomföra en intervjustudie som examensarbete. Syftet med studien är att undersöka 

sjuksköterskors upplevda stress i arbetsmiljön på Akademiska sjukhuset. 

 

Medverkan 

För att du ska kunna delta i studien krävs det att du har upplevt stress i din arbetsmiljö på 

Akademiska sjukhuset. Du kommer att intervjuas i anslutning till ett arbetspass, antingen före 

eller efter, och vi bjuder på lyxfika. Beräknad tid för hela intervjun är cirka 30 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in på band, för att sedan transkriberas ut i fulltext. Bokning av tid 

för intervju kommer att ske vecka 36-40. Intervjuerna kommer sedan att genomföras vecka 41 

och 42. Plats för intervju bestäms vid intervjubokning. 

 

Konfidentiellt 

Efter att intervjun har skrivits ut i fulltext kommer den inspelade ljudfilen att raderas. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på en inloggningsskyddad dator. 
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Ditt namn och dina kontaktuppgifter kommer inte att finnas med i studien. 

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande utan att ange någon orsak! 

 

Vill du vara med i studien, kontakta: 

 

Julia Pettersson, julia_89a@hotmail.com, 073-20 99 024 

eller 

Anna Sjöberg-Silfverling, anna_silfverling@hotmail.com, 072-744 50 13 

 

Handledare: Eva Hovstadius, eva.hovstadius@pubcare.uu.se 

  

 

 

 

 

 


