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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande i sjuksköterskearbetet. Det kan 
vara extra påtagligt för nyutexaminerade sjuksköterskor. Den stressen kan komma att påverka 
omvårdnaden till patienten. Det saknas studier om hur arbetsrelaterad stress påverkar svenska 
nyutexaminerade sjuksköterskors omvårdnad till patienten. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av 
om och hur arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnaden. 
Metod: Empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats som analyserades utefter Graneheim 
och Lundmans beskrivning av hur en innehållsanalys kan gå till.  
Resultat: I resultatet framkom det tre kategorier om hur sjuksköterskorna upplever att 
arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnaden. ”Kommunikationen brister”, ”Närvaron brister” 
och ”Omvårdnaden uteblir eller fördröjs”. I dessa kategorier framkommer det hur omvården 
påverkas av stress och hur det kan påverka patienten. Kommunikationen fallerar i mötet med 
patienten och i vårdteamet. Sjuksköterskorna upplever att de inte är fysiskt och mentalt 
närvarande med patienten när de upplever stress. Omvårdnaden påverkas av stress genom att 
den kanske glöms bort eller blir bortprioriterad.  
Slutsats: Arbetsrelaterad stress påverkar nyutexaminerade sjuksköterskors omvårdnad. 
Sjuksköterskorna brister i sjuksköterskans kärnkompetenser. Vidare forskning i ämnet kan 
vara relevant utifrån ett patientperspektiv.  
Nyckelord: Intervju, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, arbetsrelaterad stress, 
nyutexaminerad sjuksköterska.
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Inledning 
I takt med att många sjuksköterskor går i pension, anställs allt fler oerfarna sjuksköterskor på 

svenska vårdavdelningar (Statistiska Centralbyrån, 2015a). Ofta är arbetsbelastningen hög 

samtidigt som tempot också är högt och personalen känner sig stressad. För en 

nyutexaminerad sjuksköterska kan det bli extra påtagligt där själva steget från att vara student 

till att bli legitimerad sjuksköterska upplevs som utmanande och stressande (Blomberg et al., 

2016; O´Shea & Kelly, 2007). Arbetsrelaterad stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor kan 

leda till att de vill sluta på arbetet, den konsekvensen är vanligast under dem tre första 

yrkesverksamma månaderna i det nya arbetet (Yeh & Yu, 2009). Sjuksköterskor som har en 

hög arbetsbelastning på sin arbetsplats upplever ofta att de är stressade (Jenkins & Elliot, 

2004), men en lång erfarenhet inom yrket kan vara förknippat med en mindre stresspåverkan 

hos denna yrkesgrupp (Sveinsdòttir, Biering & Ramel, 2005). Stress som påverkar 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete kan dessutom vara potentiellt skadligt för patienterna 

(Murphy, 2004). Det har också visat sig att om det finns ett otillräckligt antal sjuksköterskor 

på en avdelning så kan det leda till stress vilket kan göra att omvårdnaden blir försenad eller 

helt uteblir (Cho, Kim, Yeon, You & Lee, 2015). Det finns då en möjlighet att arbetsrelaterad 

stress kan påverka patienternas omvårdnad negativt, och den risken kan tänkas vara extra hög 

när sjuksköterskan är oerfaren.  

 

I tidigare forskning framkommer orsaker till arbetsrelaterad stress. Orsakerna kan vara 

nattarbete, sömnproblem, krävande patienter och konflikter mellan vårdpersonal (Alimoglu & 

Donmez, 2005; Jenkins & Elliot, 2004). Det är däremot bara sparsamt forskat kring hur stress 

påverkar omvårdnaden som svenska nyutexaminerade sjuksköterskor utövar. Dock finns det 

forskning utanför Sverige om hur stress påverkar nyutexaminerade sjuksköterskor, det finns 

bland annat i Nordamerika (Duchscher, 2008). Studien är därför relevant för att få en inblick i 

om och hur svenska nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att den arbetsrelaterade 

stressen påverkar deras omvårdnad av patienter. 
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Bakgrund 

Stress 
Stress beskrivs som ett fenomen vilket inte tolkas och bearbetas lika mellan människor (Ursin 

& Eriksen, 2004; Lazarus, 1984; Benner & Wrubel, 1989). Den stressbelastning som en 

person utsätts för tolkas av yttre och inre händelser för individen. Det innebär att en händelse 

kan vara stressande i ett kontext men inte i ett annat även om det är samma situation som 

uppenbarar sig men i olik miljö. Det bygger på den egna individens tolkning av miljön 

runtomkring den stressade händelsen. Det beskrivs som ett perspektiv inom omvårdnaden 

som visar på att en individs tankar, emotioner och kroppsliga funktioner är sammanlänkade 

och interagerar tillsammans mot miljön som individen utsätts för (ibid.). 

 

Begreppet stress beskrivs av Lazarus och Folkman (1984) med hjälp av en modell som 

påminner om en tidigare modell som kallas för “låd modellen” som består av en låda för 

individen och en för miljön. Det som är centralt i teorin är den samverkan som uppstår mellan 

person och miljö. Enligt Lazarus och Folkman (1984) är det individens uppfattning av egna 

resurser i förhållande till krav som avgör om förhållandena i miljön bidrar till en 

stressreaktion eller inte. Det måste finnas en balans mellan resurserna och kraven, om kraven 

ökar så måste resurserna också öka. När kraven  är tvetydiga, leder det till en överladdning 

eller skapar en konflikt, det skapar stress för individen. Vidare beskrivs det att stress påverkas 

av hur individen värderar sin roll på arbetsplatsen samt hur tvetydighet, överladdning och 

konflikt hanteras. Emotionellt stöd används  för att stödja individens egna upplevelse av den 

stressade situationen och därigenom förändra upplevelsen av stress hos individen (ibid.).  

Arbetsrelaterad stress 
Det är viktigt att veta att det inte är hårt arbete i sig som skapar problem (Åsberg, Nygren, 

Rylander & Rydmark, 2002). När det finns möjlighet för återhämtning så kan lång arbetstid 

och hårt arbete vara stimulerande. Anledningen till vissa stressreaktioner inom arbetslivet är 

väl kända. Det handlar inte bara om arbetsbelastningen utan också om möjligheten till 

belöning (inte bara pengar), egenkontroll, samspel med arbetsledningen och arbetskamrater. 

Det handlar också om känslan av att ens egna värderingar stämmer överens på ett ungefär 

med arbetsgivarens samt om upplevelsen av rättvisa (ibid.). 
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Karasek och Theorell (1990) har med hjälp av sin krav-kontroll- och stödmodell beskrivit vad 

som bidrar till känslan av arbetsrelaterad stress. Modellen innehåller förklaring till kraven 

som finns i förhållande till vilken kontroll en individ har över situationen samt vilket stöd 

personen kan få. Modellen beskriver att den bästa arbetssituationen är när kraven på de 

arbetande är höga samtidigt som de arbetande upplever att de har kontroll över sitt arbete. 

Den vanligaste orsaken till stress är däremot höga krav med brist på socialt stöd och liten 

kontroll. Enligt Karasek och Theorell (1990) består psykologiska krav av en kvalitativ del 

och en kvantitativ del. De psykologiska kraven handlar om hur fort, hårt och mycket 

personen jobbar. Socialt stöd definieras genom relationer som är goda mellan den anställde 

och chefen samt mellan de anställda sinsemellan. Det sociala stödet delas upp i två delar, 

instrumentellt stöd och emotionellt stöd. Det instrumentella stödet beskrivs som att de 

anställda avlastar och hjälper varandra med exempelvis olika arbetsuppgifter. Det 

emotionella stödet handlar om den del som är ett känslomässigt stöd där den anställdes 

personliga sidor framkommer (ibid.).  

 

Vidare beskriver Karasek och Theorell (1990) teoretiskt kontroll som beslutsutrymme. 

Beslutsutrymmet visar vilka möjligheter till beslutsfattande som arbetsplatsen ger de 

anställda över sitt eget arbete. Att ha kontroll över sin arbetssituation kan innebära att 

individen själv får fatta beslut över sitt eget arbete, vilket kan minska upplevelsen av stress på 

arbetet (ibid.). 

Omvårdnad 
Vad omvårdnad innebär beskrivs på olika sätt i litteraturen. Henderssons (1969) beskrivning 

är den som har haft störst inflytande för sjuksköterskor. Där beskrivs omvårdnaden som att 

hjälpa till med åtgärder för människor genom att främja hälsa eller återställa den, samt att 

främja en fridfull död. Henderson  beskriver vidare att sådana åtgärder kan vara det patienten 

själv skulle utföra om hon eller han hade tillräckligt med vilja, kunskap eller kraft (ibid.). 

 

Omvårdnad är ett komplext begrepp då det ändrar sig från individ till individ. Begreppet 

definierar det som sjuksköterskan gör (Bentling, 2013). För att sjuksköterskan ska kunna 

utföra omvårdnad till en annan människa måste sjuksköterskan först förstå denna människa 

och se dennes behov. Bentling (2013) beskriver fenomenet när en sjuksköterska ska 

identifiera omvårdnadsbehovet hos en annan människa som att sjuksköterskan måste ha 



 

7 
 

kunskap om att varje individ har en egen uppfattning av sin hälsa, sjukdom, vårdbehov, 

lidande och död. 

 

Omvårdnad kan också förstås utifrån ett etiskt patientperspektiv (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Patientperspektivet fastställer en värdegrund för vårdandet som 

handlar om att uppmärksamma människors sårbarhet, integritet, värdighet och 

självbestämmande. Värdegrunden utgår från en grundsyn som är humanistisk och som ser på 

människan som skapande och aktiv i sitt liv, och samtidigt har kunnandet att ta ansvar och att 

göra val. Människovärdet innebär att ta hänsyn till att människan har rätt till ett liv som är 

värdigt och att alla människor har lika värde. Människovärdet knyter an till livsvärlden och 

existensen för människan. Respekt för självbestämmande, integritet, värdighet och sårbarhet 

är centrala värden för omvårdnad. Om dessa värden finns och respekteras kan patienten ges 

möjlighet till att uppleva hopp, tillit samt känna mening. Det centrala är patientens egna 

perspektiv på sjukdom och hälsa. Vårdarens hållning och värdegrund i förhållande till 

patienten utmärks av öppenhet för patientens behov och situation samt respekt och ansvar. 

Att omvårdnad bedrivs på personnivå är ett grundläggande antagande (ibid.). 

 

I den tidigare kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor som utformades av Socialstyrelsen 

(2005) beskrivs det vad omvårdnad innebär för yrkesverksamma sjuksköterskor i Sverige. I 

beskrivningen ansågs det att sjuksköterskan ska kunna kartlägga patienternas egna resurser 

och vilken kapacitet de har för att utföra egenvård. Kompetensbeskrivningen tar upp att 

bemötande och kommunikation är viktigt, det betyder att kommunikation med patienter och 

anhöriga ska ske på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. Något annat som ska ingå i 

sjuksköterskans kompetens är att förmedla adekvat information, undervisning och dialog för 

att främja god egenvård och omvårdnad till patienten. För att konstatera att patienten förstått 

informationen är det viktigt med uppföljning. En annan fundamental del i sjuksköterskans 

arbete är dokumentation och att arbeta utifrån omvårdnadsprocessen i det dagliga arbetet. För 

att bidra med en helhetssyn på patienten är det viktigt att samarbeta. Sjuksköterskan ska 

också med tillämpning av kunskaper inom medicinhantering på ett adekvat sätt kunna hantera 

läkemedel. Att kunna hantera medicintekniska produkter utifrån gällande säkerhetsrutiner och 

föreskrifter är livsviktigt för patienten. En annan arbetsuppgift är att sjuksköterskan ska ha 

förmågan att uppmärksamma och aktivt förebygga arbetsrelaterade risker (ibid.). Meleis 

(2012) beskriver att sjuksköterskor ska ha ett intresse för att stärka patienter med kunskaper 
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om ohälsa och hälsa för att underlätta deras egenvård. För att patienterna ska kunna hantera 

olika symptom och livsprocesser ska sjuksköterskan kunna öka deras resurser. 

 

I Högskoleförordningens (SFS 1993:100) examensordning beskrivs det att sjuksköterskor ska 

kunna visa förmåga att både i samverkan med patienten och anhöriga samt självständigt 

kunna identifiera vårdbehov. Sjuksköterskan ska kunna upprätta en omvårdnadsplan samt ge 

behandling och vård. Sjuksköterskan ska kunna på ett adekvat sätt hantera läkemedel och 

informera patienten om dess biverkningar och effekter. Sjuksköterskan ska kunna genomföra 

och identifiera behov av förebyggande och hälsofrämjande arbete. Sjuksköterskan ska kunna 

samverka med andra yrkesgrupper samt undervisa och informera olika grupper. Att kunna 

diskutera behandlingsresultat och åtgärder samt dokumentera dessa är också betydelsefullt 

(ibid.). 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Ett sätt att tänka på omvårdnad inom yrket är att fokusera på sjuksköterskans 

kärnkompetenser som används som stöd för att utforma omvårdnad. Sjuksköterskearbetet 

utformas av sjuksköterskans sex kärnkompetenser vilka är patientcentrerad vård, samverkan 

i team, evidensbaserad omvårdnad, förbättringskunskap, säker vård och informatik 

(Cronenwett et al., 2007). Dock har Svensk sjuksköterskeförening (2016) ersatt 

patientcentrerad vård med personcentrerad vård.  

 

Personcentrerad vård uppkommer enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) i mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten. Där är sjuksköterskan lyhörd och ser patientens unika behov 

och från det mötet planeras omvårdnaden. Vidare skriver McCormack et al. (2010) att för att 

personcentrerad vård ska  fungera så måste teamarbetet också fungera. Samverkan i team 

definierades av Cronenwett et al. (2007), som ett samlingsnamn för att kunna arbeta i grupp. 

För att samverka i team innebär det att ta till vara på teammedlemmarnas kompetens samt ha 

i åtanke de begränsningar som finns i teamet. Vidare ska samverkan i team genomsyras av en 

öppen kommunikation, ömsesidig respekt och att planering och besultfattande ska delas i 

teamet, allt det för att uppnå en god omvårdnad för patienten. Sjuksköterskans arbete ska 

baseras på evidensbaserad vård. Evidensbaserad omvårdnad innebär enligt Cronenwett et al. 

(2007) att omvårdnaden ska baseras på bevisade metoder med evidens i forskning. Det 

används för att integrera bra omvårdnadsmetoder i omvårdnadsarbetet samt för att leverera 

optimal omvårdnad till patienterna. Säker vård innebär att minimera risker för vårdskador hos 
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patienter och skador på vårdpersonal. För att kunna arbeta säkert behöver sjuksköterskan 

först förstå sina egna begränsningar både fysiskt och mentalt för att kunna utföra säker vård. 

Informatik handlar om ett sätt att kommunicera genom teknik såsom datajournaler. 

Informatik innefattar också teknik för att kunna kommunicera, hantera kunskap och som stöd 

i beslutsfattande. Appliceringen av informatik i omvårdnadsarbetet gör att omvårdnaden sker 

på ett säkrare sätt med mindre risk för misstag i kommunikationen (ibid.). 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av om och 

hur arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnaden.  

Metod 

Design 
En kvalitativ empirisk intervjustudie genomfördes för att undersöka nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser av om och hur arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnaden. 

Denna design användes för att kunna samla in informationsrik data om hur fenomenet 

arbetsrelaterad stress kan påverka omvårdnaden till patienten (Kristensson, 2014; Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

I föreliggande studie användes  en kvalitativ ansats för att intervjudeltagarna lättare skulle 

kunna beskriva sina upplevelser fritt. Förhållningssättet var förutsättningslöst samtidigt som 

situationen möttes som att den vore helt ny. För att få en så klar bild av situationen som 

möjligt strävades det efter en helhetsförståelse. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att i en 

kvalitativ ansats grundar sig resultatet på ett stort antal variabler och ett litet antal individer. 

Resultatet är på en djup nivå där specifika tidpunkter, miljöer och omständigheter tas upp. 

Intervjun fördjupar sig i frågeställningarna successivt där fenomenet växer fram, upptäcks 

och tydliggörs stegvis (ibid.). Därför ansågs det att en kvalitativ ansats kunde svara bäst på 

syftet då sjuksköterskorna kunde beskriva sina egna upplevelser och kunde beskriva det de 

själva upplevde var det viktiga. 
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Datainsamling 
Intervjuer kan användas som metod för att samla in kvalitativ data om individers upplevelser 

av ett fenomen och bidra till högre förståelse för fenomenet som undersöks (Kristensson, 

2014; Kvale & Brinkmann, 2009). Eriksson (1991) beskriver att en upplevelse är individens 

egen och kan inte tolkas eller förstås helt av någon annan samt att upplevelsen är subjektiv. 

Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2009) att intervjuer kan användas för att samla in 

data från den intervjuade individens egna perspektiv och för att förstå ämnen från den levda 

vardagsvärlden (ibid.). Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod för 

att få tillgång till intervjudeltagarnas egna upplevelser av det fenomen som undersöktes. 

Enligt Danielsson (2012a) är en semistrukturerad intervju en intervju baserad på ett antal 

öppna frågor med en eller flera följdfrågor på samma fråga, för att få en djupare inblick i 

fenomenet som undersöks.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att intervjuarens roll är avgörande för utfallet av 

intervjun. Det som sker mellan intervjuaren och intervjudeltagaren är att data frambringas 

genom interaktioner i samtalet mellan personerna. I samtalet använder sig forskare av sig 

själva som redskap i intervjun. Därigenom krävs det personliga färdigheter för att kunna 

genomföra bra kvalitativa intervjuer. Vidare beskrivs det att intervjuer baseras på interaktiva 

samtal mellan personer och att det då finns risk för att intervjudeltagaren blir “köpt” utav den 

som intervjuar. Det betyder att intervjudeltagaren berättar det som forskaren vill höra, det kan 

hända om forskaren inte kan hålla en professionell distans till deltagaren och därmed färga 

deltagarnas åsikter och berättelser (ibid.).  

Urval och tillvägagångsätt 
Urvalet av informanter till studien genomfördes genom ett bekvämlighetsurval. Det 

tillvägagångssättet innebär enligt Kristensson (2014) att alla tillgängliga personer som finns i 

ett visst sammanhang tillfrågas om att delta i studien och därefter hör dessa personer av sig 

(ibid.). Sjuksköterskor som stämde in på inklusionskriterierna tillfrågades om deltagande i 

studien. De första sju sjuksköterskorna som hörde av sig och ville delta i studien valdes och 

därefter stoppades rekryteringen av informanter. Studien baserades på sju intervjuer med 

nyutexaminerade sjuksköterskor från fem olika avdelningar vid ett sjukhus i södra Sverige. 

Inklusionskriterierna för urvalet av informanter var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat 

mellan fyra och tolv månader på en somatisk vårdavdelning på kirurg- eller medicinkliniken 

efter att de tagit sin sjuksköterskeexamen. Inklusionkriteriet att sjuksköterskorna ska arbetat 



 

11 
 

fyra till tolv månader motiveras med hjälp av Duchschers (2008) studie där det beskrivs att 

nyutexaminaderade sjuksköterskor som arbetar tre till fyra månader är mycket stressade. När 

de sedan arbetat nio till tolv månader så kan de hantera stressen bättre (ibid.). Därför valdes 

inklusionkriteriet fyra till tolv månader. I planeringsfasen bedömdes ett rimligt antal 

informanter att vara mellan sex och åtta stycken. Det antal informanter motiverades med att 

få en hanterbar datamängd. 

 

Rekryteringsprocessen startades så fort den etiska förfrågan behandlats och godkänts. 

Avdelningscheferna fick information om studien via ett informationsbrev (se bilaga 1). De 

tillfrågades sedan via mejl eller telefon om det fanns sjuksköterskor som stämde in på 

studiens inklusionskriterier. Om denna fråga besvarades med ett ja så anhölls det om dessa 

nyutexaminerade sjuksköterskornas arbetsmail för att kunna skicka ett informationsbrev om 

studien till dessa personer samt en förfrågan om att delta i densamma (se bilaga 2). När de 

tillfrågade sjuksköterskorna hade hunnit fundera på förfrågan om deltagande kunde de sedan 

återkomma via mejl eller telefon med besked. Om de ville medverka i studien avtalades det 

gemensamt tid och plats för intervjun. Sju sjuksköterskor hade möjlighet att medverka. 

 

Intervjuerna skedde i samråd med varje enskild deltagare. Deltagaren fick själv bestämma 

vart intervjun skulle genomföras. Det gavs förslag på antingen att vara på universitetet eller 

inom hälso-sjukvårdens lokaler för att vara i en bekväm och lugn miljö. Hälften av 

intervjuerna ägde rum på BTH:s lokaler och resterande ägde rum på sjukhuset.  

 

Intervjuerna påbörjades först efter att det försäkrats om att intervjudeltagarna förstått studiens 

syfte. Studiens syfte informerades både genom ett informationsbrev och muntligt. 

Intervjudeltagarna fick också möjlighet att ställa frågor kring studien och därefter 

dokumenterades det informerade samtycket som ett skriftligt samtycke (se bilaga 3). 

Intervjudeltagarna informerades om att det var frivilligt att delta i studien samt att det gick att 

avbryta medverkan utan att ange orsak. Medeltiden för hur länge sjuksköterskorna hade 

arbetat var sju och en halv månad. 

 

Under intervjun så användes en intervjuguide (se bilaga 4). Intervjuerna varade mellan åtta 

och sexton minuter, mediantiden på intervjuerna var fjorton minuter. Under intervjuerna 

fördes anteckningar över ämnen som togs upp för att kunna ställa följdfrågor. Enlig Kvale 

och Brinkman (2009) ger det intervjupersonen en möjlighet till att utveckla sina svar (ibid.). 
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Intervjuerna spelades in via diktafon och sparades oåtkomligt för obehöriga. Intervjuerna 

genomfördes av båda forskarna i studien, en person höll i intervjun medan den andra 

personen var observatör och i sin tur kontrollerade den som intervjuade samtidigt som denna 

person kunde hjälpa till med följdfrågor i förekommande fall. I nästkommande intervju byttes 

rollerna.  

 

När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa så fort som möjligt för att ha intervjun 

färsk i minnet. Den ena forskaren transkriberade tre intervjuer och den andra fyra intervjuer. I 

kvalitativ forskning är det vanligast att alla intervjuerna genomförs först och sen analyseras 

all data tillsammans. Intervjutexter transkriberades vilket innebär att intervjun skrivs ner i sin 

helhet med pauser, gråt, skratt med mera, vilket Henricson och Billhult (2012) beskriver är ett 

vanligt tillvägagångssätt vid transkribering av intervjuer för att kunna bära fram 

betydelsefulla budskap i texten. 

Analys 
Den analys som användes till föreliggande studie utgick från Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning av innehållsanalys. Analysen gjordes med en induktiv ansats. Induktiv 

ansats innebär att analysen utgår från innehållet av texten (Danielsson, 2012b). Analysen tog 

upp det manifesta innehållet med latenta inslag. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

manifest nivå att beskriva det uppenbara och synliga i texten. Det som anses vara det latenta 

innehållet är när analysen talar om vad texten handlar om samt att en tolkning av den 

underliggande innebörden av texten sker. I både manifest och latent nivå sker det en tolkning 

men tolkningen är på olika djup och abstraktionsnivå (ibid.). I föreliggande studie arbetades 

det utefter de steg som Kristensson (2014) beskrivit om hur en innehållsanalys kan gå till och 

som är inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av hur en innehållsanalys 

kan utföras.  

 

Kristensson (2014) skriver att första steget är att att läsa igenom dem transkriberade 

intervjuerna flertalet gånger och sedan diskutera innehållet mellan forskarna. Därefter är 

andra steget att identifiera meningsbärande enheter som svarar på studiens syfte. I tredje 

steget kondenseras meningsenheterna och kodas. Kondensering innebär att meningsenheten 

kortas ner utan att kärnan i enheten går förlorad. Kodning innebär att en etikett sätts på 

meningsenheten där budskapet lyfts fram. Om det är fler än en forskare är det lämpligt att 

göra kondensering eller kodning enskilt för att sedan diskutera kondenseringarna och koderna 
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tillsammans. Fjärde steget innebär att läsa igenom koderna och söka efter likheter och 

skillnader bland dessa. Koder som hör ihop bildar kategorier. Femte steget innebär att 

forskaren läser igenom varje kategori, dess koder och meningsenheter. Därefter kan forskarna 

tillsammans diskutera om några kategorier hör ihop och eventuellt bilda underkategorier. I 

det sjätte steget, som är det sista steget, läser forskarna på nytt igenom kategorier och 

tillhörande underkategorier för att skapa sig en förståelse för vad budskapet är i varje 

kategori. Därefter kan ett resultat sammanfattas (ibid.).  

 

Varje intervju lästes i sin helhet flera gånger. Därefter togs meningsenheter ut var för sig. 

Sedan jämfördes meningsenheterna och diskuterades av båda författarna för att uppnå 

konsensus. Meningsenheterna kondenserades och kodades enskilt och diskuterades sedan 

tillsammans. Koderna klipptes ut och de koder som passade ihop las i samma hög. Koderna 

som passade  ihop bildade subkategorier och kategorier. Under hela processen arbetades det 

fram och tillbaka mellan de ingående delarna i analysen (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Sitta hos de, lyssna på de, se de för det 

de är. Men det är ju mycket sånt som 

stryker på fotan. 

Sitta hos de, lyssna på 

de och se de för det de 

är stryks på fotan. 

Bristande 

personfokus. 

 
Bristande närvaro. 

Mycket förebyggande 

omvårdnadsarbete man ska göra med i 

rollen som sjuksköterska…… som man 

bör göra för patientens skull men har 

man då mycket annat att göra eller 

känna stressad så kanske man inte alltid 

prioriterar den förebyggande åtgärden 

och då har man istället risk för 

vådskador tillexempel, eller ja men 

vårdbehovet kommer ju öka om en 

patient får trycksår. Så att det är ju 

mycket förebyggande saker som blir 

lidande. 

Att ha mycket och göra 

och känna stress gör att 

man inte prioriterar det 

förebyggande 

omvårdnadsarbetet 

vilket ökar risk för 

vårdskador. 

Bristande 

förebyggande 

omvårdnadsarbete. 

 

 

 

 

 
Omvårdnaden 

uteblir eller 

fördröjs. 

Om inte humöret är med…. De kan ju 

tappa förtroendet för en och ja de blir ju 

mer slutna och vill inte ha hjälp och 

kanske känner sig jobbiga, vill inte 

Dåligt humör gör att 

patienten tappar 

förtroendet för 

sjuksköterskan och 

Vågar inte be om 

hjälp. 

Kommunikationen 

brister i mötet med 

patienten. 

Kommunikationen 

brister 
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störa och då säger de inte att de vill ha 

någon hjälp. 

därmed vill ej be om 

hjälp. 

När kommunikationen inte fungerar på 

arbetsplatsen så blir det ett 

stressmoment, arbetsuppgifter utförs 

inte som dem ska. 

Ej fungerande 

kommunikationen leder 

till stress som i sin tur 

leder till att uppgifter 

inte utförs redigt. 

Bristande 

kommunikation 

Kommunikation 

mellan 

vårdpersonal brister 

Kommunikationen 

brister 

Etiska överväganden 
Den forskningsetiska ansatsen i denna studie hade sitt ursprung ur Helsingforsdeklarationen 

(2013) som bland annat innebär att information ges om studiens syfte och att deltagande är 

frivilligt samt att deltagande kan avbrytas utan att ange orsak. Denna informationen ska 

finnas med och delges skriftligt i ett informationsbrev. Där ska också telefonnummer och 

namn på forskarna finnas med (ibid.). När deltagarna fått informationsbrevet och bestämt sig 

för att delta kunde de återkomma via mejl eller telefon. Tanken var att genom det förfarandet 

visa respekt för deltagarnas integritet så att de inte kände sig utpekade av arbetsgivaren utan 

självständigt kunde bestämma om sitt deltagande utan att det röjdes för övriga anställda på 

arbetsplatsen. Deltagarna informerades formellt och muntligt att det är en frivillig medverkan 

och att de kan avbryta medverkan när de vill utan att ange orsak. De informerades också om 

vilket syfte och metod den aktuella studien hade. Helsingforsdeklarationen (2013) påpekar att 

det är av vikt att det informerade samtycket skrivs på frivilligt. Varje deltagare fick frivilligt 

skriva på ett informerat samtycke. Studien godkändes av Etikkommitén sydost, 

diarienummer: EPK 374-2016.  

 

För att värna om deltagarnas integritet och privatliv förvarades all intervjudata i studien så 

konfidentiellt som möjligt. Det innebar att data behandlades oåtkomligt för obehöriga, bara 

författarna och handledaren hade tillgång till intervjudatan. Nyttjandekravet tillämpades 

vilket innebar att all datainsamling om enskilda personer användes endast för 

forskningsändamål. Efter att studien examinerats kommer alla intervjuer och transkriberingar 

att förstöras. Under föreliggande studies gång arbetades det under tystnadsplikt enligt 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). 
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Resultat 
Resultatet av analysen påvisade att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde arbetsrelaterad 

stress. Vissa nyutexaminerade sjuksköterskor kunde hantera stressen på ett bra sätt genom att 

stänga av den i stunder med patienter, till skillnad från vissa andra nyutexaminerade 

sjuksköterskor som upplevde svårigheter med att hantera stress. När svårigheter med att 

hantera stress uppkom så påverkades omvårdnaden negativt. Det beskrevs att när de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterad stress så tog omvårdnaden extra 

lång tid att utföra, vilket ökade lidandet för patienten. I analysen utkristalliserades tre 

kategorier: Kommunikationen brister, Bristande närvaro och Omvårdnaden uteblir eller 

fördröjs.. Till kategorin Kommunikationen brister framkom två stycken underkategorier: 

Kommunikationen brister i mötet med patienten och Kommunikation mellan vårdpersonal 

brister.   

Kommunikationen brister 
En kategori som kom fram var beskrivningar om hur arbetsrelaterad stress påverkade 

kommunikationen. Kommunikationen påverkades mellan vårdpersonalen och mellan den 

nyutexaminerade sjuksköterskan och patienten. I båda fallen ledde bristande kommunikation 

till en försämrad omvårdnad. Vidare beskrevs det att brist i kommunikationen hade ett 

samband med sjuksköterskans humör samt att det fanns risk för att viss omvårdnad inte blev 

utförd. Kategorin består av underkategorierna Kommunikationen brister i mötet med 

patienten och Kommunikation mellan vårdpersonal brister. 

Kommunikationen brister i mötet med patienten 

Sjuksköterskorna beskrev att kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten inte 

fungerade bra när sjuksköterskan upplevde arbetsrelaterad stress vid nära omvårdnadsarbete 

med patienten. Sjuksköterskorna stressade sig igenom omvårdnadsarbetet och hann inte 

berätta för patienten vad de gjorde eller varför. Sjuksköterskorna tog sig inte riktigt tid till att 

prata med patienten. 

…och förklara vad man gör, ja men så, då blir ju också det en påverkan 

på omvårdnaden, att man stressar sig igenom det och det blir inte bra för 

patienten alls (sjuksköterska 6). 
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Vidare beskrev sjuksköterskorna att deras humör blev negativt påverkat av arbetsrelaterad 

stress. Genom att sjuksköterskorna inte hade humöret med sig i mötet med patienten beskrevs 

det att patienterna tappade förtroende för sjuksköterskorna och inte ville be om hjälp när de 

sen behövde det.  

Om inte humöret är med?..........  De kan ju tappa förtroendet för en och 

ja de blir ju mer slutna och vill inte ha hjälp och kanske känner sig 

jobbiga, vill inte störa och då säger de inte att de vill ha någon hjälp 

(sjuksköterska 6). 

Humöret kunde påverka bemötandet till patienten i omvårdnadsarbetet genom att 

sjuksköterskorna inte kommunicerade på ett korrekt sätt, utan var känslostyrda i mötet med 

patienterna. Det visades genom att sjuksköterskorna bemötte patienten på ett felaktigt sätt och 

det påverkade patienternas upplevelse av omvårdnaden. 

Kommunikation mellan vårdpersonal brister  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna påtalade att kommunikationen i sjukvårdsteamet 

kunde påverkas av arbetsrelaterad stress och att utfallet av det blev att omvårdnaden till 

patienten blev lidande. De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev situationer då 

kommunikationen brast när de inte hade tid att sätta sig ner och samverka i teamet. De 

nuytexaminerade sjuksköterskorna berättade om stunder då de inte hann med att prata med 

undersköterskorna om vad som bestämts på ronden. I de situationerna beskrevs det att 

omvårdnaden brast genom att undersköterskorna inte hade information om vad som var 

planerat eller hur omvårdnaden skulle utföras.  

 

Det beskrevs också att när kommunikationen inte fungerade på arbetsplatsen  mellan 

kollegorna så utfördes inte omvårdnaden som den skulle. Kommunikationen beskrivs som en 

väldigt vital del i omvårdnadsarbetet, när inte kommunikationen fungerade i teamet brast 

omvårdnaden till patienterna. Till exempel genom att de nyutexaminerade sjuksköterskan inte 

hann med att dokumentera vad som skulle göras för en patient, vilket kunde leda till att det 

nästkommande arbetslaget inte visste vad som skulle utföras, hur det skulle utföras eller när 

det skulle utföras. Då blev det en förlängd omvårdnadsprocess för patienten genom att 

personalen hela tiden fick börja om på ruta ett och identifiera omvårdnadsbehov, samt hur 

omvårdnaden skulle utföras. Det beskrevs också ge upphov till förlängd omvårdnadstid och 

inskrivningstid för patienten.  
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Och det kan ju vara många gånger jag inte hinner rapportera över till 

undersköterskorna vad vi gick igenom på ronden, och då kan det bli 

sådana missar (sjuksköterska 7). 

Vidare beskrevs det situationer då läkarna inte gjorde allt de skulle, då fick den 

nyutexaminerade sjuksköterskan utföra läkarens arbete. På grund av stressen med det arbetet 

så kunde exempelvis omvårdnaden till patienter med inkontinensproblem brista.  

När kommunikationen inte fungerar på arbetsplatsen så blir det ett stress 

moment, arbetsuppgifterna utförs inte som de ska (sjuksköterska 4). 

Bristande närvaro 
Resultatet av analysen påvisade att arbetsrelaterad stress kunde påverka de nyutexaminerade 

sjuksköterskornas fysiska och mentala närvaro i omvårdnadsarbetet med patienten. Det 

framkom att de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns någon tid för 

att kunna sätta sig ner med patienten för att det var så stressigt. Det gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde otillräcklighetskänslor. De nytexaminerade sjuksköterskorna 

beskrev samtidigt att det inte fanns tid för att prata med patienterna som sjuksköterskorna 

förknippade med att de inte kunde vara närvarande i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna 

upplevde att deras bristande närvaro hos patienten gjorde att de inte fick en tillräckligt bra 

helhetssyn på vilka patienterna verkligen är. I och med att de brister i helhetssynen 

uppkommer det problem med att arbeta personcentrerat. Som följd av det upplevde de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna svårigheter i situationer med läkare då det krävdes av 

sjuksköterskorna att de hade helhetsperspektivet av patienten för att kunna utforma bra 

omvårdnadsplaner för patienten. De nyutexaminerade sjuksköterskorna var osäkra på hur 

patienten verkligen mådde för att de inte var närvarande i omvårdnadsarbetet. De upplevde 

att den enda stunden de verkligen var närvarande med patienten var vid 

medicinadministration till patienten. 

Det är också en stress när man inte hinner prata så mycket med 

patienterna, man får den där lilla stunden kanske när man delar ut 

mediciner och se om man hinner hjälpa till med den grundläggande 

omvårdnadsarbetet men annars så hinner man inte träffa dem mycket på 

dagen. Och sen däremot ska man träffa läkaren och berätta hur 
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patienterna mår och man har  ändå inte riktigt koll på hur det är 

(sjuksköterska 5). 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna berättade att de tyckte att de behandlade patienter 

orättvist för att de inte alltid gav patienten den tiden som behövdes på grund av stress. Likaså 

upplevde sjuksköterskorna att de lämnade över mycket omvårdnadsarbete till 

undersköterskorna, mer än vad de borde göra. I och med att sjuksköterskorna överlämnade 

omvårdnadsarbete till undersköterskorna så minskade sjuksköterskornas fysiska närvaro i 

omvårdnaden.  

Ja, jag kanske inte är där lika mycket som jag skulle vilja vara. Men om 

jag stressar, det kan blir att jag, jag ger inte patienten lika mycket tid. 

(sjuksköterska 3). 

Sjuksköterskorna påtalade att om de upplevde stress i mötet med patienten när de skulle 

utföra omvårdnad så kände de sig inte mentalt närvarande hos patienten, för att de hela tiden 

hade andra saker att tänka på. Om den nyutexaminerade sjuksköterskan inte är mentalt 

närvarande fanns det en risk för att sjuksköterskan inte såg patientens verkliga behov i 

omvårdnaden, samt att den personcentrerade omvårdnaden brast. Det framkom också att det 

fanns risk för att sjuksköterskorna inte hade närvaro nog att lyssna på patienten. Om 

sjuksköterskorna var stressade i mötet med patienten beskrev sjuksköterskorna att de inte gav 

patienten den tiden som behövdes utan sprang vidare till nästa arbetsuppgift. Då kände 

sjuksköterskorna att de hade bristfällig fokus på patienten i stressade omvårdnadssituationer.   

Stress kan ju påverka på omvårdnaden genom att, alltså ja man är inte 

riktigt där alltså mer mentalt där med patienten, det påverkar också 

omvårdnaden, man ser inte, kanske lyssnar inte riktigt som man hade 

önskat, det är mycket sånt, alltså mentalt att man inte, ja man inte riktigt 

är 100% fokus på individen som är där (sjuksköterska 2). 

Omvårdnaden uteblir eller fördröjs 
Sjuksköterskorna berättade att under stressiga dagar och i vissa situationer då stressnivån var 

hög påverkades omvårdnadskvalitèn negativt. Det beskrevs genom att om det var för mycket 

att göra så drogs det in på kvalitén på till exempel läkemedelskontroll innan administrering av 

läkemedel till patienten.  
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Sjuksköterskorna berättade att de har ansvar för omvårdnaden. Sjuksköterskorna har också 

ansvar för att medicinadministrering och att medicintekniska uppgifter utförs på rätt sätt. 

Vidare berättade sjuksköterskorna att om det blev mycket stress så fokuserade 

sjuksköterskorna på de medicinska uppgifterna istället för att hjälpa någon som har kissat ner 

sig. Det berättades att de medicinska uppgifterna tog lång tid när sjuksköterskorna upplevde 

arbetsrelaterad stress. Det medförde att omvårdnaden till patienten blev lidande. Det fanns 

också risker för att vårdskador uppkom och att patienten till exempel inte hann bli hjälpt till 

toaletten i tid. Vilket kan påverka patientsäkerheten negativt. 

Det är nog att man drar in på… Ja man drar ju in på raster och så och 

sen så drar du ju in på kvalitén.... ska du dela tjugofem läkemedel till en 

patient… och du kan kanske fem då ska du egentligen gå in på fass och 

kolla och du ska veta exakt vad du delar ut och har du jättemånga 

patienter då är det bara så här ... ja,. Jag får ju dela efter listan och  

listan stämmer ju oftast... men det kan ju va så att den inte stämmer. 

(sjuksköterska 1).  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev ofta att medicinskt arbete gick före 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna beskrev också att mängden medicintekniska uppgifter 

också skapade arbetsrelaterad stress som gjorde att omvårdnadsarbetet antingen prioriterades 

bort eller blev förskjutet. Det för att sjuksköterskorna upplevde att de inte hann med 

omvårdnadsarbetet på grund av att de var stressade i samband med det medicinska arbetet. 

Vidare berättade sjuksköterskorna att de upplevde att deras fokus låg på att utföra 

medicintekniska uppgifter och att omvårdnaden fick komma i efterhand. 

Alltså själva omvårdnaden påverkas ju för att den blir bristfällig för all 

fokus som jag upplever det ligger ju på att jag utför de medicinska 

grejerna medans (sjuksköterska 2).  

Vidare beskriver sjuksköterskorna att stressen gör att de inte kunde utföra sitt 

omvårdnadsarbete som de önskade utan de fick göra det mest primära i situationen och sedan 

springa vidare till nästa. Därmed uteblev en stor del av omvårdnaden och risk fanns för att det 

blev ett lidande för patienten. Sjuksköterskorna upplevde att stressen bidrog till att de blev 
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tvungna att prioritera bort förebyggande omvårdnadsarbete. Sjuksköterskorna var rädda att 

det kunde leda till vårdskador till exempel trycksår. 

Mycket förebyggande omvårdnadsarbete som man ska göra i rollen som 

sjuksköterska………. som man bör göra för patientens skull men har man 

då mycket annat eller känner sig stressad så kanske man inte alltid 

prioriterar den förebyggande åtgärden och då har man ju istället risk för 

vårdskador till exempel, eller ja men vårdbehovet kommer ju öka om en 

patient får trycksår. Så att det är ju mycket förebyggande saker som blir 

lidande (sjuksköterska 2). 

Vidare upplevde sjuksköterskorna att stress bidrog till att de inte kunde göra det där lilla extra 

för patienten. Sjuksköterskorna berättade att stressen gjorde att de inte kunde hjälpa alla 

patienter, det uppkom också situationer då det ledde till att patienterna blev arga på 

sjuksköterskorna när de inte fick den omvårdnad som de ville. I vissa situationer så uteblev 

omvårdnaden helt på grund av stressen. Då upplevde sjuksköterskorna att deras delaktighet i 

omvårdnaden blev ännu mer lidande. Samtal med anhöriga var tvungna att avslutas innan de 

var färdiga. Samtal blev avbrytna när sjuksköterskan upplevde hög arbetsrelaterad stress, för 

att det var för mycket att göra. När det hände för sjuksköterskorna så önskade 

sjuksköterskorna att de kunde dela på sig för att kunna vara på två ställen samtidigt och 

därmed finnas till för fler patienter. Sjuksköterskorna berättade att stressen gjorde att 

omvårdnadsarbetet på morgonen fallerade genom att de glömde bort att göra vissa 

arbetsuppgifter. Om sjuksköterskan glömmer bort att göra vissa arbetsuppgifter  i 

omvårdnaden så finns det stor risk för att patientsäkerheten blir lidande och därmed ett ökat 

vårdlidande för patienten. 

Nej men det kan ju va till exempel på morgonen kanske det är jätte 

stressigt och då hinner man inte gå igenom liksom vi säger ju rum. Har 

du varit inne på rum 6 eller något och sen kan ju det bli liksom att det blir 

som missat, då ringer nån där inne och då glömmer man bort det andra. 

Alltså det blir kaos rent ut sagt ibland. Och då blir det kanske att shit hon 

har inte fått borsta sina tänder efter frukosten (sjuksköterska 7). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Kristensson (2014) beskriver att en semistrukturerad intervju är en intervju där alla 

intervjudeltagare får en möjlighet att berätta fritt under intervjun och att alla deltagare får 

samma frågor där frågorna är öppna. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning till alla 

och det finns en möjlighet till att ställa följdfrågor (ibid). Anledningen till att en 

semistrukturerad intervju valdes istället för exempelvis en strukturerad intervju var för att få 

en djupare inblick i fenomenet. En djupare inblick var möjlig eftersom deltagarna kunde gå 

fram och tillbaka i frågorna under intervjun och tillägga ytterligare beskrivningar om sina 

upplevelser. Hade det varit en strukturerad intervju hade deltagarna kanske känt att de var 

begränsade i sina beskrivningar. Kristensson (2014) anger att en strukturerad intervju som 

exempelvis en enkät har slutna frågor där frågorna ställs i samma ordning för alla. Polit och 

Beck (2012) beskriver att en strukturerad intervju kan ha frågor med “ja” och “nej” svar. 

Därför hade en strukturerad intervju gjort det svårt för intervjudeltagarna att uttrycka sig med 

egna ord och på så sätt förstå deras upplevelser och erfarenheter om sin syn på olika 

situationer. 

 

Ett bekvämlighetsurval användes som urvalsmetod för att deltagarna skulle vara lätta att få 

tag på speciellt med tanke på att dessa inte var en så stor grupp utan endast några få på varje 

avdelning. Ett bekvämlighetsurval är en strategi enligt Kristensson (2014) som är 

tidsbesparande och eftersom deltagarna då är lättare att få tag på så är urvalsmetoden lämplig 

inom ramarna för en uppsats. Kristensson (2014) menar att det kan finnas en nackdel med ett 

bekvämlighetsurval genom att variationen kan vara för liten eftersom rekrytering av deltagare 

sker från samma kontext. Det är bra om möjlighet finns till att rekrytera från flera olika 

avdelningar och sjukhus (ibid.). För att öka trovärdigheten rekryterades därför deltagare från 

fem olika avdelningar.  

 

Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat mellan fyra och tolv månader 

på en somatisk vårdavdelning inom kirurg eller medicinklinik efter att de tagit sin 

sjuksköterskeexamen. Innan studien sattes igång var inklusionskriterierna att 

sjuksköterskorna skulle ha jobbat minst sex månader. Men det ändrades på grund av att 

många av de nyutexaminerade sjuksköterskorna på avdelningarna hade gått klart 
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sjuksköterskeutbildningen precis innan sommaren och därför bara hunnit arbeta i fyra 

månader. Hade inklusionskriterierna varit kvar på sex månader hade det varit svårt att få tag 

på tillräckligt med intervjudeltagare till intervjustudien. Med en ändring till fyra månader 

kunde det inkluderas sju stycken deltagare. Att det bara var sju deltagare skulle kunna ses 

som en svaghet. Men antalet deltagare blev inte en avgörande faktor i föreliggande studie 

eftersom en tillräcklig datamängd kunde insamlas för att besvara studiens syfte. Valet av 

inklusionskriteriet att sjuksköterskorna skulle ha arbetat fyra till tolv månder stryks i 

Duchschers (2008) studie där det beskrivs om sjuksköterskors stresstålighet. Benner (1989) 

beskriver också att sjuksköterskors yrkesutveckling inte har någon tidsaspekt då det är en 

individuell utveckling från att vara novis inom yrket till att vara expert. Om inklusionskritet 

hade varit under fyra månder så hade det kunnat vara svårt för sjuksköterskorna att beskriva 

upplevelsen av hur stress påverkar omvårdnaden då de kanske saknar erfarenhet av stress.   

 

Trovärdigheten hade kunnat öka om fler deltagare hade varit med men det motiverades med 

att sju deltagare var lämpligt för att få en hanterbar textmängd att analysera. Kristensson 

(2014) beskriver att det är omöjligt att svara på hur många personer som ska vara med i en 

intervjustudie. Vidare påpekar Kristensson (2014) att det är bättre med sex intervjuer som är 

långa med ett bra djup än tolv korta utan djup. Intervjuerna varade mellan åtta och sexton 

minuter vilket ansågs vara kort tid men innehållet i intervjuerna hade tillräcklig datadjup. 

Intervjulängden påverkades beroende på vilket sätt intervjudeltagarna uttryckte sig. Att 

intervjudeltagarna uttryckte sig på olika sätt och att intervjuerna tog olika lång tid kan bero på 

i vilken grad intervjudeltagarna reflekterat över sina erfarenheter  och upplevelser av stress. 

Även om intervjuerna var relativt korta så framkom det data som var tillräckligt 

informationsrik för att kunna genomföra studien och svara på syftet. Alla deltagare fick 

samma frågor enligt intervjuguiden men med olika följdfrågor beroende på vad som framkom 

i intervjun. Hade intervjuerna gjorts idag med en bättre erfarenhet av intervjuer hade 

intervjuguiden haft mer beskrivande frågor om olika nyanser av stress i samband med 

omvårdnad. En sådan förändring hade kunnat ge olika nyanser av både positiv och negativ 

stress i samband med omvårdnad.  

 

Att samtliga deltagare i studien var kvinnor kan ses som en svaghet på grund av att resultatets 

variation begränsades. Att alla var kvinnor gjorde också att studien inte var helt representativ 

då det inte är enbart kvinnor som arbetar som sjuksköterskor. Enligt SCB (2015b) var år 2007 

antalet yrkesverksamma sjuksköterskor i Sverige 122 000 stycken. Av dessa var nio av tio 
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stycken kvinnor (ibid.). I föreliggande studie hade det varit bra med en manlig 

intervjudeltagare för att det skulle kunna ses som representativt och därför går det inte att 

utesluta att resultatet kan ha påverkats av det. 

 

Vid rekryteringen av deltagare uppstod problem då det uppfattades att sjuksköterskorna 

besökte sina arbetsmail väldigt sällan. Därför var det svårt att få svar från sjuksköterskorna 

om de ville eller inte ville delta i studien. Då togs beslut om att ringa upp avdelningarna där 

sjuksköterskorna jobbade och påminna de om att kolla sina arbetsmail eller fråga de muntligt 

ifall de ville medverka i studien. Det gjordes för att underlätta rekryteringsprocessen. Hade 

sjuksköterskorna istället besökt sin arbetsmail ofta hade det kunnat leda till att flera 

sjuksköterskor varit intressade av att delta i studien. Konsekvensen av det hade blivit att 

forskarna behövt tacka nej till vissa. Om antal deltagare hade varit fler än sju stycken hade 

det kunnat ge mer variation på upplevelsen av arbetsrelaterad stress och dess påverkan på 

omvårdnaden. För att minska en möjlig påverkan på intervjun så bestämdes tid och plats då 

sjuksköterskorna antingen var lediga eller när de hade tid på jobbet. Kristensson (2014) 

beskriver att platsen för intervjun ska vara avskild med en liten risk för störning. Danielsson 

(2012) säger att plats för intervjun kan genomföras på högskolan eller inom hälso- och 

sjukvården och det är bra om platsen väljs i samråd med intervjudeltagaren.  

 

Första intervjun gjordes som en pilotintervju, och om den ansågs lyckad skulle den inkluderas 

i studien. Medvetenhet fanns om att det hade varit bättre att göra en pilotintervju med en helt 

annan person som inte kunde blivit aktuell för att delta i studien men som ändå kunde 

utvärdera studiens frågor och försöka att svara på dessa. Om utfallet av första intervjun hade 

varit mindre lyckad så hade intervjuguiden ändrats, vilket inte behövdes. Danielsson (2012a) 

skriver att en pilotintervju ger en möjlighet till att testa om den planerade tiden är hållbar. En 

pilotintervju är också bra för att kontrollera ifall frågorna i intervjuguiden är adekvata eller 

behöver justeras (ibid.). Utfallet av första intervjun gjorde att det inte behövdes några 

justeringar i intervjuguiden då den ansågs vara begriplig och fungerade enligt första 

intervjudeltagaren. 

 

Båda forskarna var med under alla intervjuerna på grund av bristande erfarenhet av 

intervjusituationen. Det upplevdes vara svårt att både vara lyhörd och ha ansvar för intervjun 

samtidigt. Det upplevdes att det var positivt att vara tillsammans under intervjuerna, för att då 

kunde den som inte hade ansvar för att hålla i intervjun vara lyhörd och ställa bra följdfrågor. 
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Rollen som intervjuare ansågs ha varit lyckad därför att deltagarnas åsikter och berättelser 

inte färgades. Henricson och Billhult (2012) beskriver att det är av stor vikt att innan 

intervjuaren påbörjar intervjuer själv reflekterar över sina kunskaper om det fenomen som 

undersöks. Det för att skapa sig en egen förståelse om vad forskarens egna förförståelse kan 

ha för inverkan på resultatet av intervjuerna (ibid.).  

 

Under transkriberingen upptäcktes det att vissa deltagares berättelser och resonemang var 

motsägelsefulla, vilket gjorde att det inte gick att använda just dessa delar av den 

transkiberade texten i resultatet. Det uppmärksammades inte under intervjuernas gång. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att det krävs erfarenhet och kunskap för att kunna genomföra 

bra intervjuer (ibid.). Om tidigare erfarenhet av intervjustudier hade funnits hade bättre 

följdfrågor ställts och på så sätt hade inte berättelserna blivit lika motsägelsefulla och hade då 

kunnat användas i sin helhet i resultatet.  

 

Analysmetoden till föreliggande studie är inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning om hur en innehållsanalys kan gå till. Metoden ansågs vara bra för att den var lätt 

att förstå och lämplig för en kandidatuppsats. Arbetet med innehållsanalysen utfördes väldigt 

tätt tillsammans samtidigt som det arbetades enskilt med analysen. Därefter diskuterades 

genomförandet av analysen tillsammans. Det fanns olika uppfattningar till en början men 

med kreativa diskussioner utvecklades analysen. Genom sammarbete med analysen ökade 

trovärdighet jämfört med om endast en person hade utfört analysen då det endast hade varit 

möjligt att få en persons perspektiv. 

Resultatdiskussion 
Det framkom i föreliggande studies resultat att vissa sjuksköterskor var bättre på att hantera 

arbetsrelaterad stress än andra och därmed inte lät stressen påverka omvårdnaden. Enligt 

Ebrahimi, Hassankhani, Negarandeh, Gillespie och Azizi (2016) så behöver nyutexaminerade 

sjuksköterskor hjälp och stöd av erfarna sjuksköterskor för att växa in i sin yrkesroll och lära 

sig att hantera arbetsrelaterad stress. När sjuksköterskorna får stöd och hjälp av erfarna 

sjuksköterskor ökar den nyutexaminerade sjuksköterskans självkänsla och stressen minskar 

(ibid.). Benner (1993) beskriver att nya sjuksköterskor behöver stöd och undervisning för att 

klara av att prestera i nya situationer då den novisa sjuksköterskan saknar erfarenhet av 

kliniskt omvårdnadsarbete (ibid.).  
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Resultatet visade att kommunikationen brast mellan sjuksköterska och patient när 

sjuksköterskan upplevde stress. Det påverkade omvårdnaden genom att patientens tillit till 

sjuksköterskan blev försämrad och risk för vårdskador kunde uppkomma. Sjuksköterskorna 

beskrev att när de upplevde stress var det svårt att förklara för patienten i omvårdnadsarbetet 

vad de gjorde eller varför de gjorde det. Larsson, Palm och Rahle Hasselbalch (2016) berättar 

att det har visat sig i studier att bristande kommunikation mellan vårdgivare och patient är 

den enskilt vanligaste  anledningen till vårdskador. Enligt Steward, Brown, Wayne Weston, 

McWhinney, McWilliam och Freeman, (2003) beskrivs det att god kommunikationsförmåga 

är ett viktigt hjälpmedel för att skapa god relation till patienten, samt för att kunna ge bättre 

stöd och hjälp men också för att förstå patienten som person. Stewart et al. (2003) beskriver 

också att en förbättrad kommunikationsförmåga hos sjuksköterskan bidrar till bättre hälsa för 

patienterna. Kommunikationen är viktig för att kunna förebygga fel omvårdnadsmetoder. Om 

kommunikationen är bristfällig uppstår det risker för vårdskador. Därav är en bra 

kommunikation viktig för kvalitén av omvårdnadsarbetet (ibid.).   

 

Om de nyutexaminerade sjuksköterskorna var stressade i patientnära situationer blev 

kommunikationen lidande. McCabe (2004) beskriver i sin studie att patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna var mer intresserade av att slutföra sina uppgifter än att prata med 

patienterna. Patienterna reagerade på olika sätt, vissa kände frustration och ansåg att 

sjuksköterskorna inte brydde sig om dem som individer. Vissa patienter ansåg att det var 

normalt att sjuksköterskorna var mer intresserade av sina uppgifter. Oavsett hur patienterna 

kände så kunde de förstå att anledningen till den bristande kommunikationen var att 

sjuksköterskorna var upptagna med annat för att det var mycket att göra. När 

sjuksköterskorna hade många andra uppgifter kände sig patienterna mindre viktiga och då 

vågade de inte störa och be om hjälp av den upptagna sjuksköterskan (ibid.). Det beskrivs 

också i föreliggande studiens resultat att när sjuksköterskan har mycket att göra och är 

stressade så påverkas humöret negativt vilket kan resultera i att patienterna upplever brist på 

förtroende och tillit till sjuksköterskorna. I föreliggande studie påtalade de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna att bristande kommunikation kunde leda till att patienter inte ber om hjälp 

när de behöver det. 

 

Resultatet av studien påvisade att sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen i teamet , 

alltså mellan vårdpersonalen, blev lidande när sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterad 

stress och att det påverkade omvårdnaden negativt. Likaså påvisar Zwarenstein, Rice, Gotlib- 
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Conn, Kenaszchuk och Reeves (2013) studie, som beskriver att en dålig kommunikation 

mellan vårdpersonal kan leda till att patienternas vård försämras eller misslyckas. Enligt 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100) är det viktigt att sjuksköterskan kan samverka med 

andra yrkesgrupper samt informera och undervisa dessa. Samtidigt påtalar Bègat, Ellefsen 

och Severinsson (2005) att om kommunikationen fungerar bra mellan vårdpersonalen så 

upplever sjuksköterskorna att de har bättre kontroll i sitt arbete (ibid.). Karasek och Theorell 

(1990) beskriver i sin krav-kontroll- och stödmodell att känslan av stress minskar samt att den 

bästa arbetssituationen är när kraven på de anställda är höga samtidigt som de anställda 

upplever att de har kontroll över sitt arbete (ibid.). En av sjuksköterskans kärnkompetenser är 

samverkan i team. För att uppnå en god omvårdnad för patienten så ska samverkan i teamet 

genomsyras av en öppen kommunikation, ömsesidig respekt och att planering och beslut ska 

delas i teamet (Cronenwett et al., 2007). Samverkan i team är en vital del för att den 

personcentrerade vården ska fungera. Om samverkan i team kan förbättras mer så minskar 

sjuksköterskans arbetsbelastning och därmed en stor stressfaktor (McCormack et al., 2010).    

 

Det framkom vidare i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att stressen gjorde att de bara 

kunde göra det mest primära i omvårdnaden till patienten. De var även tvungna att hålla 

många saker i fokus samtidigt och det gjorde att de ibland inte var mentalt eller fysiskt 

närvarande i omvårdnaden. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att omvårdnaden 

kan förstås utifrån ett etiskt patientperspektiv. Patientperspektivet fastställer en värdegrund 

för vårdandet som handlar om att uppmärksamma människors sårbarhet, integritet, värdighet 

och självbestämmande (ibid.). Det kan bli svårt att uppmärksamma dessa saker om 

sjuksköterskorna brister i sin närvaro. Det framkommer i O´Shea och Kellys (2007) studie att 

det kan vara ett vanligt fenomen att nyutexaminerade sjuksköterskor är stressade och 

upplever att de inte hinner med att utföra allt de vill göra. Heckmans (2012) studie påvisar att 

sjuksköterskor är bättre på att vara emotionellt och fysiskt närvarande i omvårdnaden utan 

stress. I Duchscher (2008) studie beskrivs det att nyutexaminerade sjuksköterskor som hade 

arbetat tre till fyra månader kunde vara så stressade att de var i sin egna “bubbla”. Väl inne i 

sin “bubbla” kunde sjuksköterskorna inte ta in vad som hände runt omkring dem på arbetet 

och de tappade därmed den mentala närvaron i omvårdnaden. Det kunde leda till misstag i 

omvårdnaden. Vidare beskrivs det av Duchscher (2008) att när sjuksköterskorna arbetat nio 

till tolv månader så upplevde de att de kunde hantera stressen bättre, vilket gjorde att 

sjuksköterskornas mentala närvaro förbättrades i omvårdnaden. Billeter-Koponen och Fredén 

(2005) påvisar i sin studie att sjuksköterskans arbete kan förändras när sjuksköterskan är 
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stressad. Det visar sig genom att sjuksköterskan inte längre ser patienter som personer utan 

snarare som objekt. Först när sjuksköterskorna inte är stressade ser de sina patienter som 

personer med känslor. Det beskrivs också i Eide och Eides (2004) studie att ha förmågan att 

lyssna aktivt är den mest grundläggande och viktigaste färdigheten i professionell 

omvårdnadskommunikation (ibid.). Om sjuksköterskorna upplever en mindre arbetsrelaterad 

stress så har de kanske möjlighet att vara mer närvarande och därmed ges möjlighet för en 

bättre helhetssyn på patienten. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna fick prioritera bort förebyggande omvårdnad för 

att det var så mycket att göra. Om förebyggande omvårdnad inte prioriterades så kunde det 

leda till vårdskador som exempelvis trycksår. Sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns tid 

för att utföra viss omvårdnad och att omvårdnaden då blev utebliven. Likaså framkom det att 

det var en överhängande faktor att patientsäkerheten hotades och att vårdskador kunde 

inträffa om sjuksköterskorna upplevde stress. Ett annat exempel på det beskrevs genom att 

kvalitén på läkemedelskontrollen innan läkemedelsadministration drogs in på grund av stress 

hos sjuksköterskorna. I en studie av De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage och Rennick 

(2016) beskrivs det att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever stress när det är för mycket 

att göra. När sjuksköterskorna är utsatta för stress så påverkas deras förmåga att utföra arbetet 

på ett säkert sätt (ibid.). Cronenwett et al. (2007) beskriver att sjuksköterskans arbete ska 

genomsyras av kärnkompetensen säker vård. Det innebär att sjuksköterskan ska arbeta säkert 

för att minimera risken för vårdskador och inte brista i sjuksköterskans kärnkompetenser. 

 

Föreliggande studies resultat visade att kvalitén på omvårdnaden blir försämrad när 

sjuksköterskorna upplever arbetsrelaterad stress. Likaså påvisar Pahlavanzadeh, Asgari och 

Alimohammadi (2016) att omvårdnadskvalitén blir bättre för patienten om sjuksköterskan 

inte är stressad. I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskorna inte hann med att göra 

det lilla extra för patienten. Sjuksköterskorna fick istället utföra det mest primära i situationen 

och sedan springa vidare till nästa uppgift. Det överensstämmer med vad Billeter-Koponen 

och Fredén (2005) visar i sin studie. De påtalar att sjuksköterskans arbete har förändrats från 

att arbeta nära patienten till att bara utföra uppgifter på uppgifter på grund av stress. Det 

medför att sjuksköterskorna inte har förmågan att se patientens alla behov samt tillgodose 

dem. Föreliggande studie jämförs med De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage och Rennicks 

(2016) studie där erfarna sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress på  grund av att de har 
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många ansvarsområden samtidigt i arbetet. De erfarna sjuksköterskorna upplever att de 

brister i sitt omvårdnadsutövande och att omvårdnaden då inte blir så bra som de vill (ibid.).    

 

Föreliggande studie påvisade att de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att det var 

en svårighet att prioritera mellan medicinsk omvårdnad och annat omvårdnadsarbete. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev situationer då patienternas omvårdnad blev 

lidande på grund av att medicinarbetet tog tid från omvårdnaden. O´Shea och Kelly (2007) 

och Ebright, Urden, Patterson och Chalkos (2004) studier beskriver att nyutexaminerade 

sjuksköterskor har svårigheter att prioritera tiden i sitt arbete när det är stressigt, det visade 

sig genom att sjuksköterskorna hade svårigheter att planera sitt arbete (ibid.). Vidare 

beskriver O´Shea och Kelly (2007) att många nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att 

särskilt medicinarbetet är stressande och att det gör sjuksköterskorna oroliga för att det ska 

påverka patienterna. Det styrks i resultatet i föreliggande studie där det beskrivs att 

medicinarbetet tar tid från patienterna vilket kan påverka omvårdnaden negativt.    

Slutsats 
Det framkom tydligt att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att arbetsrelaterad stress 

påverkar omvårdnaden. När de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterad 

stress förändrades deras förhållningssätt till patienterna i omvårdnadsarbetet genom att de 

inte hade fokus på personen framför dem. Det framkom också att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna brister i förhållande till sjuksköterskans kärnkompetenser. Bristerna 

framkom tydligast i personcentrerad omvårdnad, samverkan i team och säker vård. I 

praktiken så kan resultatet av föreliggande studie användas för att få en inblick i hur 

arbetsrelaterad stress påverkar nyutexaminerade sjuksköterskors omvårdnadsarbete. 

Resultatet kan ligga till grund för att förbättra introduktionsprogrammen för nyutexaminerade 

sjuksköterskor, och därmed minska den negativa påverkan på omvårdnaden. Vidare forskning 

i ämnet kan vara relevant utifrån ett patientperspektiv för att få en djupare förståelse för hur 

arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnad. 

Självständighet  
Alla delar i studien har genomförts tillsammans men vissa delar har vi först skrivit själva och 

sedan diskuterat och korrigerat tillsammans. Arbetet med ansökan till Etikkommitèn Sydost 
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gjordes tillsammans. Alla informationsbrev och intervjuguiden skrevs tillsammans. Jesper 

stod för kontakten med intervjudeltagarna och avdelningscheferna till största del. Intervjuerna 

genomfördes tillsammans, transkriberingarna delades upp lika mellan författarna, analysen av 

data gjordes tillsammans. Texten med bakgrundsfakta delades upp mellan Jesper och Bilal. 

Jesper skrev inledning och sjuksköterskans kärnkompetenser. Bilal skrev om arbetsrelaterad 

stress och upplevelse. Begreppen stress och omvårdnad delades upp ungefär hälften var. 

Jesper skrev ett första utkast av resultatet som Bilal sedan korrigerade och fyllde på. Metoden 

och resultatdiskussionen skrevs gemensamt. Bilal skrev ett första utkast av 

metoddiskussionen som senare Jesper utvecklade och fyllde på. Jesper skrev ett första utkast 

av slutsatserna som sedan diskuterades och korrigerades gemensamt.  
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Bilaga 1 Informationsbrev till 

verksamhetschef/avdelningschef 
 

 
 
Information om studien:  
Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av om och hur arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnaden.  
 

Till verksamhetschef/avdelningschef  
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på sjuksköterskeprogrammet, Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. 
Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete (kandidatuppsats) där vårt syfte är att undersöka 
nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av om och hur arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnaden. Vi vill 
därför genomföra en intervjustudie, med förhoppningen om att resultatet av studien kan leda till en bättre 
förståelse för nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av den arbetsrelaterade stressens påverkan på 
omvårdnaden i början av sin karriär inom den somatiska slutenvården. Denna kunskap skulle kunna vara till 
hjälp vid introduktion av nyutexaminerade sjuksköterskor för att säkerställa att omvårdnad sker säkert och med 
god kvalitet. 
 

Vi kommer att ta kontakt med sjuksköterskor som har arbetat 4-12 månader på antingen kirurg- eller 
medicinkliniken. Intervjuerna kommer att utföras av undertecknade studenter under perioden vecka 39-46 2016 
och kan ske på avdelningen/sjukhuset om inte sjuksköterskorna önskar något annat. Beräknad tidsåtgång är 
ungefär 30-60 minuter per intervju. Deltagarna kommer att informeras muntligt och skriftligt om syftet med 
examensarbetet och hur intervjuerna ska genomföras. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut 
ordagrant. Allt material kommer att avidentifieras, och både det inspelade och skriftliga materialet kommer att 
förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Intervjuerna är helt frivilliga och deltagarna kan när som helst 
avbryta utan förklaring.  
 

Vår handledare i examensarbetet heter Catharina Lindberg, universitetslektor på Institutionen för hälsa på 
Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta antingen undertecknade 
eller handledare. 
 

Vänliga hälsningar 
 

__________________________                                     __________________________ 
Jesper Walden                                                                  Bilal Sleiman 
E-post: Jewc14@student.bth.se                                       E-post: Bisl4@student.bth.se  
Tfn 073-534 54 31                                                           Tfn 076-275 79 04 
 

Handledare 
Catharina Lindberg 
Institutionen för Hälsa Blekinge Tekniska Högskola 
0734 22 36 32  
catharina.lindberg@bth.se  
 

mailto:Jewc14@student.bth.se
mailto:Bisl4@student.bth.se
mailto:catharina.lindberg@bth.se
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Bilaga 2 Informationsbrev till sjuksköterskorna 
 

 
 

 

Till dig som är nyutexaminerad sjuksköterska och arbetar vid Medicin- eller Kirurgkliniken – 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Arbetsrelaterad stress är en vanlig företeelse inom sjukvården. Arbetsrelaterad stress är en faktor som kan påverka sjuksköterskors 

omvårdnadsarbete och det kan sannolikt påverka nyexaminerade sjuksköterskors omvårdnadsarbete i ännu högre grad. Vi vill 

därför genomföra en intervjustudie, med förhoppningen om att resultatet av studien kan leda till en bättre förståelse för 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av den arbetsrelaterade stressens påverkan på omvårdnaden i början av sin karriär 

inom den somatiska slutenvården. 

 

Syftet med studien är att undersöka nyexaminerade sjuksköterskor upplevelser av om och hur arbetsrelaterad stress påverkar 

omvårdnaden.  

 

Alla nyexaminerade sjuksköterskor som arbetar vid kirurg- eller medicinkliniken kommer att tillfrågas om deltagande i denna 

intervjustudie genom ett mail från författarna. Om du har jobbat 4-12 månader som sjuksköterska på någon av dessa kliniker skulle 

vi vilja att du som är intresserad av att delta i vår studie kontaktar någon av oss via e-post eller telefon. Det är helt frivilligt att 

medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange skäl för detta. Intervjuerna kommer att 

genomföras på din arbetsplats eller en annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. Det kommer att förvaras inlåst och, förutom vi båda 

studenter, kommer endast handledare och examinator att kunna ta del av det avidentifierade materialet. Inga enskilda personer 

eller kliniker kommer att kunna identifieras i det slutgiltiga examensarbetet. 

 

Vi heter Jesper Waldèn och Bilal Sleiman och studerar på sjuksköterskeprogrammet, termin 5, vid Blekinge Tekniska Högskola i 

Karlskrona. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete, en kandidatuppsats, vilket är anledning till att denna intervjustudie 

kommer att göras. Har du några frågor så är du välkommen att höra av dig. 

 

Karlskrona 2016-09-13 

 

Studerande 

Jesper Walden                                                                  Bilal Sleiman 

E-post: Jewc14@student.bth.se                                       E-post: Bisl4@student.bth.se  

Tfn 073-534 54 31                                                           Tfn 076-275 79 04 

Handledare 

Catharina Lindberg         

Universitetslektor 

Institutionen för Hälsa  

Blekinge Tekniska Högskola 

0734 22 36 32  

catharina.lindberg@bth.se  

mailto:Jewc14@student.bth.se
mailto:Bisl4@student.bth.se
mailto:catharina.lindberg@bth.se
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Bilaga 3 Informerat samtycke 
 

 
Informerat samtycke till medverkan i intervjustudie 
 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, 
bearbetas och handhas. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt 
och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange 
orsak. Jag har även haft möjlighet att ställa kompletterande frågor och fått 
svar på dessa.  
Jag samtycker härmed till att medverka i intervjustudien ”Nyutexaminerade 
sjuksköterskors upplevelse av om och hur arbetsrelaterad stress påverkar 
omvårdnaden”.  
 

 

 

…………………………………………………………………………………
………………... 
Ort                Datum 
 

…………………………………………………………………………………
………………... 
Underskrift av deltagaren            Namnförtydligande 
 

 

 

Jesper Waldén                        Bilal Sleiman                              Catharina Lindberg 
Sjuksköterskestudent              Sjuksköterskestudent                   Universitetslektor 
Institutionen för hälsa             Institutionen för hälsa                  Institutionen för hälsa 
Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola       Blekinge Tekniska Högskola 
0735345431                            0762757904                                 0734 22 36 32 
Jewc14@student..bth.se         Bisl14@student.bth.se                 catharina.lindberg@bth.se  
 

 

mailto:catharina.lindberg@bth.se
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Bilaga 4 Intervjuguide 
Intervjuguide 

 

Vad innebär stress för dig? 

 

Vad är arbetsrelaterad stress för dig? 

 

Kan du beskriva vad stress är på din arbetsplats? 

 

Upplever du att arbetsrelaterad stress påverkar den omvårdnad du ger till patienterna? I så fall 

hur? 

 

Exempel på följdfrågor 

-Kan du utveckla detta mer? 

-Vad kände du?  

-Vad menar du? 

-Kan du beskriva en situation…? 
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