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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Den psykosociala arbetsmiljön påverkar sjuksköterskans psykiska och fysiska 
välbefinnandet på arbetet och är beroende av sjuksköterskans arbetsrelationer och 
arbetstillfredsställelse.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö.  
Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats och baseras på fem 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet analyserades utefter Lundman och Hällgren 
Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkommer det fyra huvudkategorier, Jaget på jobbet, Att jobba 
tillsammans, Arbetspasset och Arbetsplatsens förutsättningar för hur den psykosociala 
arbetsmiljön upplevs.  
Slutsats: Den psykosociala arbetsmiljön upplevs individuellt av sjuksköterskor och har stor 
betydelse för hur sjuksköterskan trivs på jobbet. Det är viktigt att arbetsplatsen ger goda 
förutsättningar för utveckling och sammanhållningen av personal.   
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INLEDNING  
Både i media och i samhället talas det idag ofta om faktorer som inverkar på den psykosociala 
arbetsmiljön. Ofta talas det om våra sjukhus i Sverige och bristen på personal, hur avdelningar 
tvingas stänga ned, överbeläggningar, brist på vårdplatser, strejker, dåliga löner och 
“människor som går på knäna”. Det förekommer även reportage och artiklar i media om 
bristen på sjuksköterskor och hur stressig arbetsmiljön på sjukhusen är men sällan pratas det 
om vad psykosocial arbetsmiljö är och hur sjuksköterskor uppfattar den.  
 
Om ett halvår är vi förhoppningsvis färdiga sjuksköterskor, redo att börja jobba i, enligt 
media, i en av de tuffaste arbetsmiljöerna. Vi ville ta reda på hur sjuksköterskor själva 
uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö och ville därför få höra sjuksköterskornas egna 
berättelser. Genom denna studien hoppas vi kunna öka förståelsen för den psykosociala 
arbetsmiljön och vilken betydelse den har för sjuksköterskor. Vi tror att sjuksköterskor, med 
denna kunskap, bli mer motiverande att bibehålla eller att sträva efter att uppnå en god 
psykosocial arbetsmiljö. Det här med hjälp av kunskap om hur den påverkar arbetsplatsen 
som helhet och de enskilda individerna. Vi hoppas att vi som färdiga sjuksköterskor kommer 
kunna bidra med denna kunskapen på kommande arbetsplatser och därmed gynna kollegor, 
patienter och vårdarbete.   
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BAKGRUND  
Under avsnittet kommer en bakgrundsinformation till studiens syfte ges. Informationen är 
uppdelad under rubrikerna Arbetsmiljö och Sjuksköterskans roll och berör psykisk- och fysisk 
arbetsmiljö, förutsättningar för sjuksköterskor, kommunikation, samarbete, relationer och 
arbetstillfredsställelse.  
 
Arbetsmiljö  
Psykosocial arbetsmiljö  
Exakt vad psykosocial arbetsmiljö innebär har diskuterats under lång tid men har fortfarande 
ingen allmän definition (Eklöf, 2017; Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  
Däremot kan den psykosociala arbetsmiljön ses som en faktor som har betydelse för det 
psykiska och sociala välbefinnandet på arbetet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Den 
kan även ses som de egenskaper i arbetsförhållandena som påverkar den enskilda individens 
tankar, känslor, arbetsmotivation och hälsa (Eklöf, 2017). De förhållanden som berör 
psykosocial arbetsmiljö har även betydelse för hur individerna presterar och fungerar (ibid). 
Den psykosociala arbetsmiljön är beroende av samarbetet och kommunikationen mellan 
sjuksköterskorna och att det finns en tillit och respekt för varandra (Weaver Moore, Leahy, 
Sublett & Lanig, 2013).  
 
Fysisk arbetsmiljö  
Den psykosociala arbetsmiljön påverkas även av fysiska aspekter så som buller och andra 
miljöstörningar då det kan medföra att arbetet blir mer krävande. Individen behöver då, utöver 
den energi som själva arbetsuppgiften kräver, ägna extra energi åt att hantera de fysiska 
störningarna som finns (Eklöf, 2017). I Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) står det att 
arbetsmiljön ska anpassas efter individens psykiska och fysiska förutsättningar. Arbetsmiljön 
ska vara utformad på ett sådant sätt att arbetstagaren inte utsätts för onödiga psykiska eller 
fysiska belastningar som kan ge upphov till ohälsa eller olycksfall.  
 
Några av kraven för att uppnå en god fysisk arbetsmiljö är tillfredställande ventilation, ljud-
och ljusnivåer. Tekniska anordningar och personlig skyddsutrustning ska användas enligt 
riktlinjer för att undvika och förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen 
(Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)). Då arbetsmiljön ständigt förändras behöver den också 
ständigt uppmärksammas och utvärderas för att bibehålla en god nivå (Arbetsmiljöverket, 
2012).  
 
Sjuksköterskans roll 
Förutsättningar för sjuksköterskor 
Sjuksköterskeprofessionen är både ett fysiskt och psykiskt krävande yrke. Det här på grund av 
att sjuksköterskor dagligen vårdar svårt sjuka patienter med komplexa hälsotillstånd samt 
sociala- och psykiska behov (Brennan, 2016). Bristen på sjuksköterskor är ett globalt problem 
som inverkar på sjukvårdssystem runt om i världen och inom den svenska sjukvården saknas 
det resurser för att kunna klara av den nuvarande mängden patienter (Blomberg & Stier, 
2015). 
 
Inom den offentliga sektorn i Sverige har antalet sjuksköterskor minskat med 3,4% per 100 
000 invånare mellan åren 2006-2014 (Socialstyrelsens statistikdatabas). Det har resulterat i att 
antalet vårdplatser har minskat för att kunna bibehålla en säker patientvård. Dock läggs fler 
och fler patienter in på överbeläggningar, vilket innebär att de läggs in på platser som inte 
uppfyller kraven på fysisk utformning, utrustning. Det saknas även personal med rätt 
kompetens för att kunna säkerställa patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö 
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(Socialstyrelsen, 2016a). En ökad mängd sjuksköterskor med rätt kompetens har visat sig 
resultera i en minskning av allvarliga vårdskador och en reducering av medelvårdtiden för 
patienterna (Fransson Sellgren, 2014).   
 
Kommunikation, samarbete och relationer  
Hur arbetsmiljön fungerar är beroende av arbetsrelationer, både mellan sjuksköterskor och 
övrig vårdpersonal. Arbetsrelationer kan även påverka risken för att patienten råkar ut för en 
vårdskada då patientsäkerheten är beroende av kommunikation och samarbete. Är inte 
arbetsrelationer och samarbetet mellan sjuksköterskor bra är det mindre troligt att 
sjuksköterskor ber sina kollegor om hjälp. Därmed ökar risken för en försämrad 
patientsäkerhet och att uppkomsten av vårdskador blir fler. Därför bör sjuksköterskan sträva 
efter positiva arbetsrelationer genom att hitta och förebygga negativa aspekter som påverkar 
den psykosociala miljön på arbetsplatsen (Weaver Moore et al. 2013). 
 
En dålig psykosocial arbetsmiljö kan ligga till grund för konflikter och mobbning på 
arbetsplatsen. Det här kan även leda till en nedsatt förmåga att tänka, fatta beslut, göra 
bedömningar och att samarbeta (Eklöf, 2017). I en skandinavisk studie framkom det att 50% 
av alla sjuksköterskor kommer i kontakt med arbetsrelaterad mobbning, antingen genom att 
själv utsättas, utsätta andra eller blir vittne till. Mobbning inverkar på sjuksköterskors 
psykologiska, fysiologiska samt mentala hälsotillstånd. Mobbning påverkar även den enskilda 
individens arbetstillfredsställelse och risk för höga nivåer av stress, uppsägning och reducerad 
arbetsprestanda (Olsen, Bjaalid & Mikkelsen, 2017).  
 
Arbetstillfredsställelse  
Arbetstillfredsställelse är ett positivt och emotionellt tillstånd som uppstår när arbetstagaren 
känner tillfredsställelse och uppskattning för sitt arbete (Eklöf, 2017). Arbetstillfredsställelse 
kan ses som en indikator på den psykosociala arbetsmiljön då den berör välmåendet och 
hälsan hos de anställda (Jönsson, 2012). Eklöf (2017) menar att arbetstillfredsställelsen är 
beroende av arbetsmotivationen. Arbetsmotivationen i sin tur beror på sjuksköterskans 
motivation till att utföra sitt arbete och på sjuksköterskans prestationsförmåga (Teclaw & 
Osatuke, 2014). En internationell studie har visat att försämrade arbetsförhållanden kan leda 
till försämrad hälsa, stress och utbrändhet.  Försämrade arbetsförhållanden har även visat sig 
kunna leda till att sjuksköterskor avslutar sin tjänst eller går i pension i förtid (Trydegård, 
2012). Är sjuksköterskornas arbetsförhållanden dåliga är det därmed svårare för 
sjuksköterskorna att tillgodose patienternas omvårdnadsbehov (Teclaw & Osatuke, 2014; 
Trydegård, 2012).  
 
TEORETISK REFERENSRAM 
Intervjustudien har en vårdvetenskaplig och hermeneutisk ansats som innebär att resultatet 
tolkas med förståelse för att människan ses som en helhet med subjektiva upplevelser. 
Grunden till ny förståelse ligger i att kunna förstå andras subjektiva föreställningar och 
förväntningar (Birkler, 2008). Vårdvetenskapen ska genomföras så att öppna och fria 
tolkningar kan ske och sedan i praktiken kunna gynna enskilda individens hälsa utifrån den 
kunskap som framkommit (Dahlberg & Segesten, 2010). De teoretiska vårdvetenskapliga 
begreppen som ligger till grund för den här studien är hälsa, miljö och livsvärld, dygd och 
ansvar. Begreppen används sedan under avsnittet Resultatdiskussion för att spegla studiens 
resultat i relation till vårdvetenskapen.  
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Centrala begrepp och definitioner 
Hälsa 
Hälsobegreppet gestaltas i vårdvetenskapen som ett mångdimensionellt begrepp som berör 
både en objektiv och en subjektiv dimension och utgör ett helhetsperspektiv. Begreppet kan 
sammanfattas som sundhet, friskhet och välbefinnande som grundar sig på en människobild 
där människan utgör en helhet av kropp, själ och ande (Wärnå-Furu, 2012). Enligt Weman-
Josefsson & Berggren (2013) påverkar den psykosociala arbetsmiljön sjuksköterskans 
välbefinnande. Även Eklöf (2017) menar att den psykosociala arbetsmiljön har stor inverkan 
på en individs hälsa. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) innebär hälsa ett aktuellt och 
relativt tillstånd av att känna inre balans och jämvikt i relation till sina medmänniskor och den 
totala livssituationen. Upplevelsen av jämvikt är individuell och växlar mellan situation och 
individ.  

 
Miljö  
I vårdvetenskapen ses miljön som ett centralt begrepp på grund av att människan påverkar 
samt påverkas av miljön. Upplevelsen av miljön är individuell för varje enskild individ och 
tolkas ur ett helhetsperspektiv. Den fysiska miljön är allt runt omkring oss som kan beskrivas 
utifrån hur det ser ut. Den symboliska och andliga miljön utgörs av de ideologiska aspekterna 
i vår omvärld, det vill säga våra värderingar, idéer, tro och kunskap. Vårdpersonalens 
arbetsmiljö och arbetsglädje påverkar vårdandet. Arbetsbetsmiljön sammanfaller även med 
och relaterar till patientens och de närståendes miljö (Ylikangas, 2012). Upplevelsen av den 
fysiska arbetsmiljön har betydelse för den psykosociala arbetsmiljön då fysiska 
miljöstörningar kan leda till att sjuksköterskan upplever sitt arbete mer krävande (Eklöf, 
2017). Begreppet miljö sammanflätas i vissa fall med begreppet livsvärld (Ylikangas, 2012).  
 
Livsvärld 
Livsvärlden innebär det sätt som vi förstår oss själva, alla andra och världen runt omkring oss 
på och kan betecknas som “ ... världen så som den erfars” (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Även om världen delas med andra är uppfattningen av den unik och personlig för varje 
individ (ibid). Den psykosociala arbetsmiljön inverkar på individens tankar och känslor 
(Eklöf, 2017) Det här innebär att: för att kunna skapa en god arbetsmiljö behöver det också 
finnas ett intresse för människans levda och komplexa verklighet (Ylikangas, 2012).  
 
Dygd 
Dygd kan tolkas som den inre röst människan ska följa för att finna sin egen väg till hälsa och 
livsmening. Dygden sammanfattar människans etiska ideal och tar sig uttryck i vänlighet, 
heder och respekt. Den är en form av moral som kommer inifrån vårdpersonalen och ska 
hjälpa och ge vårdpersonalen mod att utföra det hen anser är det som är rätt. När dygden blir 
ett krav kan den däremot ha en nedbrytande effekt på vårdpersonalens motivation och 
livsglädje, dvs när dygden inte längre är en inre motiverande kraft utan ett yttre krav 
(Näsman, 2012). Arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen kan ses som en indikator på 
den psykosociala arbetsmiljön (Jönsson, 2012). Arbetsmotivationen kan även ses som 
sjuksköterskans vilja till att utföra sitt arbete (Teclaw & Osatuke, 2014). I vårdetiken ger 
begreppet dygd vårdpersonalen möjlighet till etiska reflektioner kring vårdandets mening och 
mål (Näsman, 2012).  
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Ansvar 
Ansvar kan handla om det professionella ansvaret, att följa riktlinjer, principer och praktiska 
regler för att sedan på ett professionellt sätt kunna förvalta, utföra och verkställa sina 
uppgifter. Ansvar kan också innebära att ta ansvar för sig själv och sin personliga utveckling 
för att sedan kunna ansvara för andra. Ansvaret utgör ett etiskt krav och en plikt mot den 
andre, men även mot den ansvarige själv (Sjögren, 2012). I den psykosociala arbetsmiljön är 
det av vikt att tillit och respekt finns för samarbetet med kollegor. Det ligger på 
sjuksköterskans ansvar att eftersträva positiva arbetsrelationer för att motverka en dålig 
psykosocial arbetsmiljö (Weaver Moore, 2013). Plikten innebär att ansvara för sina 
handlingar och ta konsekvenserna av både det onda och det goda (Sjögren, 2012).  
 
PROBLEMFORMULERING  
Sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö är bland annat beroende av samarbete och 
kommunikation mellan kollegor. Den psykosociala arbetsmiljön är även beroende av 
arbetsbelastningen på avdelningen. I dagens läge blir överbeläggningar allt vanligare och 
sjuksköterskorna blir allt färre, något som leder till en extra press och förhöjd 
arbetsbelastning. Den extra pressen som tillkommer kan leda till att sjuksköterskans 
arbetsmotivation och prestation blir nedsatt. Det är därför viktigt att som allmänsjuksköterska 
ha förståelse för vilken betydelse den psykosociala arbetsmiljön har för prestationer, 
arbetsuppgifter och välmående. Genom att belysa sjuksköterskors egna upplevelser och 
erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön kan förståelsen för dess påverkan öka. Genom 
en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön kan det 
underlätta arbetet med att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö.  
 
SYFTE 
Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor upplever sin psykosociala arbetsmiljö.  
 
Frågeställningar 
Vad innebär psykosocial arbetsmiljö för sjuksköterskor och hur upplevs den? Vad gör att 
sjuksköterskor trivs på sin arbetsplats? Vad upplever sjuksköterskan påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön och vad blir påverkat av den?  
 
METOD 
Under detta avsnitt presenteras studiens design, datainsamling, analys och etiska 
övervägande. Det här kommer sedan diskuteras mer djupgående under avsnittet 
Metoddiskussion.  
 
Design  
Då studiens syfte var att få fram sjuksköterskors upplevelser ansågs det lämpligt att göra en 
intervjustudie utifrån en kvalitativ metod. En kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats 
innebär att studien fokuserar på människors unika upplevelser, egna tolkningar och 
uppfattningar om verkligheten (Kristensson, 2014). Induktiv ansats innebär att få ett 
helhetsperspektiv av ämnet utan att några teorier testas (Larsen, 2009). Resultatet 
analyserades sedan enligt den valda analysmetoden Kvalitativ innehållsanalys som beskrivs 
av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) och presenteras nedan under avsnittet Analys.   
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Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av fem intervjuer som gjordes under hösten 2017 efter två 
genomförda pilotintervjuer. Alla informanter var anställda på somatiska vårdavdelningar på 
ett sjukhus i södra Sverige. Två veckor innan studiens start skickades ett mejl till HR-enheten 
på sjukhuset för att få hjälp med kontaktuppgifter till avdelningschefer på somatiska 
vårdavdelningar (Bilaga 1). HR-enheten kontaktade sedan ett flertal avdelningschefer med 
studiens preliminära syfte och en förfrågan om godkännande att lämna ut mejladresser till 
uppsatsförfattarna. Därefter återkom HR-enheten med fem mejladresser till olika 
avdelningschefer.  
 
En vecka innan studien påbörjades skickades ett nytt mejl ut till de fem avdelningschefer med 
en kort förhandsinformation samt det preliminära syftet och metoden (Bilaga 2). Vid studiens 
start skickades en formell förfrågan om deltagande ut till samma avdelningschefer. I den 
formella förfrågan bifogades ett mer utförligt informationsbrev till berörda sjuksköterskor 
angående inklusionskriterierna samt det önskade antalet deltagare (Bilaga 3 och 4). De 
sjuksköterskor som frivilligt anmälde sig lämnade sina kontaktuppgifter till avdelningschefen. 
Uppsatsförfattarna blev även kontaktade av en sjuksköterska som inte matchade det andra 
inklusionskriteriet men som ändå gärna ville delta. Eftersom det fanns en risk med bortfall 
valde uppsatsförfattarna att inkludera sjuksköterskan i studien. Avdelningschefen 
vidarebefordrade sedan uppgifterna till uppsatsförfattarna. Sjuksköterskorna kontaktades 
efterhand som studien fick tillgång till kontaktuppgifter. Vid kontakten med sjuksköterskorna 
bokades tid och plats för intervjun efter sjuksköterskans önskemål. När sex intervjuer var 
bokade kontaktades återigen alla avdelningschefer som fått förfrågan och tackades för visat 
intresse (Bilaga 5). Flera av avdelningscheferna återkom med en önskan om att ta del av 
studiens resultat. När studien är publicerad skickas därför ytterligare ett mejl ut till 
avdelningscheferna samt informanterna med bifogad uppsats samt länk till onlineversionen.  
 
Urvalsförfarande  
Informanterna valdes ut efter ett bekvämlighetsurval som innebär att informanterna var 
tillgängliga personer som matchade inklusionskriterierna (Kristensson 2014) som presenteras 
nedan:  

• vara allmänsjuksköterska  
• ha minst 2 års jobberfarenhet på nuvarande somatisk vårdavdelning  
• ej vara utbildad specialistsjuksköterska  

 
Tidsramen sattes av uppsatsförfattarna då studien sökte sjuksköterskor som kommit in i sitt 
arbete därmed erhållit erfarenhet av avdelningens psykosociala arbetsmiljö. Då uppsatsens 
syfte är att fokusera på allmänsjuksköterskor på allmänna vårdavdelningar valdes 
specialistsjuksköterskor bort i denna studie. Studiens slutliga urval efter ett bortfall bestod av 
fem informanter fördelat på två avdelningar. På grund av bortfallet inkluderades en informant 
som inte uppfyllde alla inklusionskriterier. Uppsatsförfattarna ansåg att informantens intervju 
var likvärdig med övriga intervjuer. Informanterna i studien hade varit yrkesverksamma i 1.5-
39 år.  
 
Intervjuerna 
Innan studien påbörjades genomfördes två pilotintervjuer på nyexaminerade sjuksköterskor, 
på en plats som informanterna själva valde (Bilaga 6). Enligt Olsson och Sörensen (2011) ger 
pilotintervjuerna studien möjlighet att testa frågor som berör eller inte berör den valda 
frågeställningen. Författarna kunde därefter strukturera om frågorna efter att pilotintervjuerna 
var genomförda. Det här resulterade i tydligare och mer välformade frågor som gav 
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deltagarna en djupare förståelse för frågan vilken resulterade i mer uttömmande svar. Första 
pilotintervjun inleddes endast med frågan “Vad innebär psykosocial arbetsmiljö för dig?”. 
Efter första pilotintervjun lades fler frågor till, bland annat frågan “Hur upplever du den 
psykosociala arbetsmiljön på din avdelning?” Ytterligare frågor lades sedan till efter att båda 
pilotintervjuerna var genomförda för att tydligare matcha studiens syfte (Bilaga 7). 
Pilotintervjuerna analyserades inte då informarnterna inte uppfyllde inklusionskriterierna samt 
att pilotintervjuernas syfte var att förbättra intervjutekniken. Därmed ingår inte 
pilotintervjuerna i studiens resultat. 
 
Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna muntligt godkänna att intervjun spelades in. 
Informanterna fick sedan en kort sammanfattning om studiens syfte samt deras rättigheter 
under studiens gång, något som styrks av Kristensson (2014). Inspelningen gjordes med hjälp 
av elektronisk utrustning för korrekt datainsamling och varje intervju tog 33-46 minuter. 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 7) vilket 
innebär att öppna frågor formulerades för att användas som stöd och riktlinjer under själva 
intervjun. Intervjuaren kunde då anpassa frågorna samt lägga till fördjupande följdfrågor 
utefter vad som framkom under intervjun (Danielsson, 2012). Intervjumetoden innebär att 
informanten fick möjlighet till att berätta fritt om ämnet (Kristensson, 2014). För att minimera 
risken för störningar och avbrott genomfördes alla intervjuer i ett avskilt rum. Under 
intervjuerna deltog båda författarna, en intervjuade, den andra observerade och 
dokumenterade samtalet. Efter två intervjuer byttes rollerna så att den som tidigare intervjuat 
observerade.  Den som intervjuade ställde, under intervjun, fördjupningsfrågor och följdfrågor 
för att informanten skulle ge mer uttömmande svar. Den som observerade kunde sedan ställa 
kompletterande följdfrågor i slutet av intervjun.  
 
Transkriberingen gjordes omgående efter varje enskild intervju och innebar att varje intervju 
skrevs ner ordagrant. I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) blev all inspelning och 
dokumentation av intervjuerna avidentifierat och raderat efter att studien var färdig. När alla 
intervjuer hade sammanställts analyserades de utefter den valda analysmetoden och därefter 
sammanställdes resultatet.  
 
Analys  
Analysmetoden som användes var kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012). För att minimera att innehåll gick förlorat och för att inge en 
högre trovärdighet till resultatet lästes de transkriberade intervjuerna igenom individuellt 
(Jacobsen, 2012). Därefter tog uppsatsförfattarna individuellt ut meningsbärande enheter som 
svarade till studiens syfte och är meningar eller stycken av texten. Det innebar att texten 
kortades ned samtidigt som den behöll sitt centrala innehåll. När det hade gjorts 
kondenserades de meningsbärande enheterna. Att meningsenheterna kondenserades innebar 
att meningsenheterna skrevs om så det väsentliga innehållet i dem blev tydligare (bilaga 8). 
Därefter skapades koder utifrån de kondenserade meningsenheterna som kortfattat beskrev 
meningsenhetens innehåll. En kod är en slags etikett på vad meningsenheten innehåller med 
ett ord. Koderna skapades för att lättare kunna kategorisera liknande koder till 
underkategorier. Det här gjordes individuellt för att minimera risken för att delar av innehållet 
gick förlorat då uppsatsförfattarna i vissa fall plockade ut olika meningsbärande enheter. 
Därmed kompletterade uppsatsförfattarna varandras analyser och kunde då diskutera likheter 
och skillnader i de framtagna koderna. Det analyserade materialet som framkom skrevs ned 
på post-it-lappar för att få en tydligare översikt gällande likheter och skillnader. Sedan 
flyttades lapparna runt tills de var grupperade med andra lappar med liknande koder. Dessa 
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grupperingar av koder formaterades sedan till underkategorier. Från dessa kategorier 
skapades sedan huvudkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
De huvudkategorier som framkom var: Jaget på jobbet, Att jobba tillsammans, Arbetspasset 
och Arbetsplatsens förutsättningar för hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs. 
 
Förförståelse 
Uppsatsförfattarna hade sedan tidigare en förförståelse inom ämnet på grund av egna 
erfarenheter och ifrån media. För att undvika att denna förförståelse påverkade resultatet intog 
uppsatsförfattarna en öppen och frågande inställning. För att minska risken att förförståelsen 
påverkade intervjuerna ställdes så öppna frågor som möjligt.  En öppen och frågande 
inställning menar Asp (2012) bidrar till ett åsidosättande av förförståelsen och därmed är 
åhöraren mer öppen för att förstå den andre. Både Ekebergh (2012) och Dahlberg och 
Segesten (2010) betonar vikten av att ha en öppenhet och följsamhet i sina möten för att öka 
förutsättningar för att få fram upplevelser.    
 
Etiska överväganden  
Då studien hade som avsikt att intervjua enskilda individer utfördes en etisk egengranskning 
för att undersöka att studiens upplägg inte orsakade den enskilda människan skada och att det 
respekterar människovärdet (SFS 2003:460). I den etiska egengranskningen besvarades de sex 
första frågorna med ”Nej” och därmed behövdes ingen vidare ansökan om etikprövning göras 
(Etikkommittén Sydost, 2016) (Bilaga 9).  
 
Studien hade sin utgångspunkt i Helsingforsdeklarationens (2013) riktlinjer och de fyra 
huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet.     
 
Informationskravet  
Innan intervjutillfällena erhöll samtliga informanter skriftlig information om studiens syfte, 
genomförande och presentation. Vid intervjutillfället fick informanterna även en muntlig 
information gällande studien och intervjuns upplägg. Genom hänsyn till informationskravet 
var informanten väl medveten om målet med studien och därmed även införstådd i vad 
deltagandet innebar. Informationen gavs även för att informanten skulle få en inblick i vad 
som kunde förväntas av denne samt av uppsatsförfattarna. 
 
Samtyckeskravet  
Innan intervjuerna började gav informanterna sitt samtycke om frivilligt deltagande. 
Informanterna bekräftade att de var införstådda i deras rätt till att avbryta sitt deltagande i 
studien när som helst utan några påföljder. Hänsyn till samtyckeskravet togs för att respektera 
informanternas anonymitet och integritet. Informanterna blev avidentifierade efter intervjun 
för att stärka informanternas anonymitet. 
 
Konfidentialitetskravet  
Informanterna blev informerade om att all personlig information som skulle kunna spåras 
tillbaka till dem sekretessbehandlades och att inga personuppgifter skulle användas i studiens 
slutliga resultat. Informanterna blev även informerade att endast studiens författare och 
handledare hade tillgång till studiens underlag under skrivprocessen. Genom att hänsyn till 
konfidentialitetskravet togs, förblev informanterna anonyma och riskerna att datan kopplades 
till den enskilda informanten minimerades. På grund av att studien tog hänsyn till 
konfidalitetskravet uppfylldes även en del av samtyckeskravet.  
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Nyttjandekravet  
Informanterna informerades om att det slutgiltiga resultatet som informanterna delgett endast 
kommer användas i den här studien. Genom att hänsyn till nyttjandekravet togs kom inte data 
att användas till ett annat syfte än vad informanterna har blivit informerade om. 
Nyttjandekravet stärker därmed information-, samtyckes- och konfidentialitetskravet.   
 
RESULTAT 
Under detta avsnitt presenteras studiens resultat under de huvudkategorier och 
underkategorier som framkom under analysprocessen. Kategorierna som framkom under 
analysprocessen presenteras i tabell 1 (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier i resultatet  

Huvudkategori Underkategori 

Jaget på jobbet • Personlig utveckling 
• Känslan av att bli sedd 
• Chefens roll 

Att jobba tillsammans • Kollegornas betydelse 
• Samarbetet mellan kollegor 
• Att ventilera och reflektera 

Arbetspasset • Planering av dagen 
• Att lämna kvar jobbet på jobbet 

Arbetsplatsens förutsättningar för hur den 
psykosociala arbetsmiljön upplevs 

• Vårdtyngd 
• Konsekvenser av förhöjd 

arbetsbelastning 
• Den fysiska miljöns betydelse 

  
Jaget på jobbet  
Personlig utveckling 
Majoriteten av informanterna upplevde att det var viktigt för dem att få möjlighet till 
vidareutbildning och få utvecklas i sin roll som sjuksköterska för att trivas på sitt jobb. 
Det gjordes med hjälp av vidareutbildningar, nya ansvarsområden och arbetsuppgifter 
samt genom att kollegor delade med sig av sina kunskaper. Att få mer ansvar, byta 
ansvarsområden och få förtroende från chefen hade en betydande roll för om 
sjuksköterskan var motiverad att stanna kvar på avdelningen. “Det påverkar mig för jag 
tycker det är roligare att gå till jobbet, hon lämnar ut ett mer ansvar till en ….  då gör 
man ju ett bättre jobb” (Informant 4). 
 
Genom att få utvecklas höjdes motivationen för att stanna kvar på avdelningen. Även 
sjuksköterskestudenter ansågs kunna bidra till avdelningens utveckling då de ofta var 
uppdaterade med aktuell forskning. Något som kunde motivera avdelningens personal 
till att utveckla sina egna metoder och sitt arbetssätt. Det framkom också att det alltid 
finns individer på en avdelning som vill hålla sig till gamla rutiner och därmed inte var 
lika positiva till förändringar. Att några individer inte var positiva till förändringar 
upplevdes stanna upp utvecklingen både för den enskilda individen och för avdelningen. 
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“För då kanske den som hela tiden kommer med förslag sen liksom känner sig nedtryckt 
och känner att den ger upp” (Informant 3).  
 
Det fanns en hög samstämmighet mellan informanterna gällande vikten av att kunna be om 
hjälp och rådfråga kollegor då det minskade risken för att göra misstag. Det gav även 
möjlighet till kompetensutveckling och informanterna upplevde sig stärkta i sin roll som 
sjuksköterska. Att våga be om hjälp och få hjälp upplevdes vara betryggande för majoriteten 
av informanterna. De behövde således inte ta ett beslut som de inte kände sig bekväma med 
eller utföra uppgifter de inte behärskade. Något som kunde resultera i utveckling av hela 
avdelningen. Genom att våga fråga ansågs sjuksköterskor ‘patientsäkra’ (Informant 3) sitt 
arbete då sjuksköterskorna inte utförde moment som de inte behärskade.  
 
Det framkom att sjuksköterskor som gick på handledar- och mentorskapsutbildningar 
fick ytterligare möjlighet till kompetensutveckling. En ökad kompetens bidrog till att 
sjuksköterskan kände en ökad trygghet i sin roll som sjuksköterska. Det upplevdes även 
ge en ökad trygghet bland övrig personal på avdelningen att de nya sjuksköterskorna 
gick på handledningsträffar en gång i månaden under sitt första år som nyanställda.   
 
Känslan av att bli sedd 
Det framkom under majoriteten av intervjuerna att ‘känslan av att bli sedd’ och ‘känslan av 
att vara någon på jobbet’ var betydande faktorer när det gäller att trivas på jobbet. Genom att 
hälsa på varandra på arbetet och att lyssna på varandras åsikter bidrog det till en känsla av att 
vara sedd. “Hade man inte känt det hade man ju inte velat va här” (Informant 1). Om 
kollegorna inte hälsade och sjuksköterskans åsikter blev negligerade kunde det resultera i en 
känsla av förminskning och att “ … känna sig osynlig” (Informant 4).  
 
Det var särskilt viktigt att sjuksköterskan inte upplevde känslorna av att vara i vägen 
eller jobbig när sjuksköterskan ställde frågor eller bad sina kollegor om hjälp. Om 
kollegorna suckade och inte ville hjälpa till upplevdes det negativt. Något som kunde 
resultera i att sjuksköterskan inte kände sig välkommen på arbetsplatsen. Det fanns en 
samstämmighet bland informanterna gällande vikten av att känna sig accepterad för sina 
styrkor och brister. Det ansågs även viktigt att kunna acceptera andras styrkor och 
brister. Det bidrog till en starkare personalgrupp och sammanhållning mellan kollegor. 
Det upplevdes även bidra till en ökad förståelse för varandra. “Jag känner mig 
accepterad för den jag är, som det här med brister och styrkor, alla har ju det. Jag 
känner att när man blir accepterad för det, det ger mig en positiv känsla i alla fall” 
(Informant 3).  
 
Chefens roll 
Det fanns en stor samenighet i att chefen hade en betydande roll när det gällde informanternas 
personliga utveckling. Huruvida chefen lyssnade till personalen och var öppen för nya idéer 
hade en inverkan på hur informanterna trivdes på deras avdelningar. Det uttrycktes som “Jag 
skulle inte kunna ha en bakåtsträvande chef som inte gillar förändringar  ….  Det är 
jätteviktigt för mig”(Informant 1). De upplevde även att chefen kunde bidra till en bättre 
psykosocial arbetsmiljö genom att lyssna på personalens önskemål och genom att vara fysiskt 
närvarande. Chefen hade en betydande roll vid konflikter i personalgruppen och det var av 
stor vikt att chefen tog ansvar och försökte lösa problemen på avdelningen.  “Jag har stor 
respekt för min chef, hon är empatisk  ...  lyhörd och gör saker och inte bara pratar. Så då 
känner jag att jag också vill vara en sån person” (Informant 3).  
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Däremot ansågs det inte bara vara sjuksköterskor som borde få ett ökat ansvar, utan även 
sjuksköterskestudenter borde få ett större ansvar under sin sista praktik. Då det kunde leda till 
att sjuksköterskestudenterna fick en bättre inblick i hur det kunde vara att vara sjuksköterska 
under mer stressiga perioder. Studenter tränas inte tillräckligt på att ha många patienter. Det 
här resulterade i nyexaminerade sjuksköterskor ofta hade svårare att komma in i arbetet och 
planera upp dagen. De hade även svårare att prioritera i omvårdnadsbehoven när det blev 
många patienter. Det resulterade i att de mer rutinerade sjuksköterskorna fick ta med ansvar 
vilket bidrog till att de upplevde sig mer stressade i dessa situationer. Flera av informanterna 
ansåg däremot att sjuksköterskestudenterna ändå bidrog till att personalen på avdelningen fick 
en positivare attityd gentemot att utvecklas inom sin profession. “Ansvar växer man ju i, men 
med tiden växer man ju i sin roll, och att man blir trygg i sin roll” (Informant 4).  
 
Att jobba tillsammans  
Kollegornas betydelse  
Det fanns en stor samstämmighet bland informanterna då de upplevde att den mest betydande 
faktorn gällande den psykosociala arbetsmiljön var hur de och kollegorna samarbetade ihop. 
Ett flertal informanter uttryckte att om inte samarbetet mellan dem och kollegorna varit bra 
hade de inte arbetat kvar på avdelningen. Det framkom även att det var viktigt att lära känna 
varandra utanför jobbet då det gav en ökad förståelse för varandra. Att känna varandra utanför 
jobbet resulterade i en förbättrad gemenskap på arbetsplatsen och ett större förtroende mellan 
kollegor. Det upplevdes även göra det enklare att våga berätta och fråga om något inte stod 
rätt till på jobbet eller i privatlivet.   
 

Det handlar mycket om att man ser varandra. Ser jag att inte du mår bra när du 
kommer till jobbet så är det ju viktigt att man ser hur är läget idag. Man kanske 
inte alltid får ett sådär uttömmande svar men kanske ah det är tufft idag eller det 
hände något igår men ändå att någon ser det (Informant 1).  

 
Majoriteten av informanterna använde sig av uttrycket ’högt i tak’  som de menade innebar att 
de kunde prata om vad som helst med sina kollegor. Allt från privatliv till att våga säga till 
när en kollega gjorde fel. ‘Högt i tak’ ansågs även innebära att våga stå för sina åsikter och att 
det skulle vara okej att tycka olika. Att allas röster blir hörda, att kunna skratta tillsammans 
och kunna bjuda på sig själv ökade trivseln på arbetsplatsen. “Skulle det försvinna så 
försvinner jag också” (Informant 2). Det ansågs att om avdelningen hade ‘högt i tak’ bidrog 
det “... till en starkare personalgrupp” (Informant 1). 
 
Samarbetet mellan kollegor  
Det fanns en stor samstämmighet mellan informanterna gällande att gott samarbete var viktigt 
för att få en bra psykosocial arbetsmiljö. En informant uttryckte sig på följande sätt gällande 
samarbete: “Att man litar på varandra …. att man litar på att var och en gör sitt och att vi 
kan jobba tillsammans efter de förutsättningar vi har” (Informant 4).   
 
Det framkom att samarbetet blev stärkt av att alla på avdelningen strävade mot samma mål. 
Målet var att alla patienter ska ha det så bra som möjligt och få den behandling och tid som 
krävs. Ett gott samarbete innebar även att hjälpa varandra när det behövdes. Däremot 
uttrycktes det ”Jag tycker inte man ska ta ansvar över någon annans arbete, inte att man inte 
kan hjälpa till … ” (Informant 5). Informanten förklarade vidare att det fanns en skillnad i att 
hjälpa till och att ta på sig ansvaret för en kollegas arbete utöver sitt egna ansvarsområde. 
Genom att ta på sig någon annans ansvar kunde det resultera i att sjuksköterskan blev 
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stressad. Sjuksköterskan hade då svårare att utföra sina egna uppgifter med det fokus som 
krävdes för att kunna ge en god patientvård.  
 
Det framkom även under intervjuerna att en öppen kommunikation bidrog till att samarbetet 
blev bättre. God kommunikation mellan de olika professionerna på avdelningen ansågs vara 
viktigt för samarbetet på avdelningen. “Asså kommunikation är viktigt ur en 
patientsäkerhetspunkt, att det ges relevant information” (Informant 2). Viktigt var också att 
patienterna förstod den information som gavs. Genom att sjuksköterskan berättade för sina 
kollegor om och vart hen gick någonstans, vad planerna för patienterna var och hur 
planeringen för dagen såg ut ansågs risken för missförstånd och irritation mellan kollegor 
minska.  
 
Att ventilera och reflektera  
Under intervjuerna framkom det att informanterna ansåg möjligheten till att ventilera och 
reflektera över händelser på avdelningen hade betydelse för den psykosociala 
arbetsmiljön.  Det bidrog även till möjlighet för utveckling av avdelningen. Under 
reflektionen togs problem och information upp som berörde hela avdelningen. Samtliga 
informanter hade dagliga reflektioner på sina avdelningar där det diskuterades hur dagen varit 
samt bra och mindre bra saker som hänt. Däremot framkom det även att de dagar som var 
stressiga och när reflektionen behövdes “Då ställer de in det för det är ingen som hinner gå 
och det bara, ger inget” (Informant 3). Flera av informanterna ansåg även att det var viktigt 
att kunna reflektera utöver reflektionsstunderna. “Man reflekterar hela tiden så man inte går 
och samlar på sig allting. För då brister det tillslut tror jag” (Informant 3). Reflektionerna 
bidrog till att det var lättare för sjuksköterskan att hantera jobbiga situationer bland annat 
konflikter mellan enskilda individer: kollegor, patienter eller anhöriga. Det bidrog även till en 
förståelse för varandras arbete och en starkare sammanhållning.  
 
Arbetspasset 
Planering av dagen  
Flera informanter uppgav att det gjordes en planering inför varje arbetspass men att den 
ständigt förändrades under passets gång då det hela tiden tillkom saker som skulle göras. Det 
framkom även att det kunde upplevas svårt att göra en bra planering vid arbetspassets start då 
den ändå skulle förändras. “Men just det här med att behöva planera om min dag hela tiden 
trivs jag med egentligen” (Informant 2).  
 
Eftersom det hela tiden tillkom arbetsuppgifter under dagens gång ansågs det vara av vikt att 
sjuksköterskan kunde prioritera och omprioritera i sin dagsplanering. Även om det upplevdes 
svårt att omprioritera ansågs det bidra till en positiv stress. Den positiva stressen gjorde att 
sjuksköterskan blev mer engagerad och koncentrerad vilket även bidrog till att arbetet blev 
mer effektivt. Vid hög arbetsbelastning upplevdes det vara svårare att prioritera, något som 
informanterna upplevde var ännu svårare när de var nyexaminerade. Förmågan att prioritera 
hade ett samband med hur mycket arbetserfarenhet sjuksköterskan hade. En nyexaminerad 
sjuksköterska hade ofta svårare att prioritera än en sjuksköterska som jobbat längre. En 
förhöjd arbetsbelastning kunde exempelvis komma ifrån att det fanns för många patienter i 
relation till antalet sjuksköterskor samt ökade omvårdnadsbehov hos patienterna. Det 
resulterade i att sjuksköterskan inte hann med allt som skulle göras under arbetspasset, något 
som upplevdes ge en negativ stress. “Det är klart man lämnar över men helst vill man ju själv 
avsluta det man satt upp för dagen att jag ska hinna med” (Informant 1). 
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Att lämna kvar jobbet på jobbet 
Det framkom att det skulle vara okej att lämna över arbetsuppgifter som inte hunnits med 
under arbetspasset gång även om sjuksköterskan strävade efter att göra färdigt sina uppgifter. 
“Vi bedriver ju 24-timmarsvård, man kan inte göra allt” (Informant 5). Dock upplevde flera 
informanter att det var jobbigt att behöva lämna över ofärdiga uppgifter till sjuksköterskan 
som kom efteråt.  Att inte känna att arbetet var färdigt när det var dags att lämna över till 
nästa sjuksköterska upplevdes stressande. Det resulterade ofta i att sjuksköterskan jobbade 
över istället för att lämna över arbetet. Anledningen till att alla uppgifter inte hanns med var 
konstanta förändringar i dagsplaneringen. Det framkom vara nödvändigt att lära sig att lämna 
över för att kunna slippa tänka på arbetet hemma. Om sjuksköterskan fortsatte fundera och 
reflektera över arbetet hemma kunde det resultera i negativ stress som yttrade sig i form 
huvudvärk, svårigheter att äta, sömnbesvär och hög puls. Om det pågick under en längre tid 
kunde det resultera i utbrändhet.  
 
Arbetsplatsens förutsättningar för hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs 
Vårdtyngd  
Flera av informanterna använde begreppet vårdtyngd när de pratade om psykosocial 
arbetsmiljö. Begreppet vårdtyngd beskrev antalet patienter i förhållande till antalet 
sjuksköterskor. Vårdtyngden påverkades även av patientens omvårdnads- och medicinska 
behov. På en avdelning användes ett klassificeringssystem för att mäta patienternas 
omvårdnadsbehov. Systemet bidrog till en positivare psykosocial arbetsmiljö då det innebar 
att de olika vårdteamen kunde fördela vårdtyngden mer jämnt över avdelningen. På grund av 
att vårdtyngden fördelades blev det även lättare att planera arbetet.  
 
Konsekvenser av förhöjd arbetsbelastning  
Till följd av förhöjd arbetsbelastning ökade risken för att sjuksköterskan gjorde misstag. 
Misstag som framkom var att göra fel i läkemedelsutdelning, missa att kontrollera patientens 
vätske- och näringslistor, missa att utföra omvårdnadsbehoven och göra missar i 
förberedelserna inför patientens hemgång; så som läkemedel, hemresa och kontakt med 
kommun. Informanterna upplevde även att stressen från en förhöjd arbetsbelastning 
påverkade kommunikationen mellan kollegorna. “Man kan ju bli lite kortare i tonen …. för 
att det måste liksom hända fort” (Informant 1). Informanterna upplevde att dåligt bemötande 
mellan kollegor kunde ge negativa känslor hos patienterna. Det framkom att om personalen 
var lugn och trygg i sina arbetsuppgifter upplevdes även patienterna bli lugnare och tryggare.  
 
Det fanns en stor samstämmighet i att känna sig som en sämre sjuksköterska vid de tillfällen 
då arbetsbelastningen blev för hög och sjuksköterskan fick ett negativt stresspåslag. Särskilt i 
de fall då stressen gick ut över patienterna. Antingen genom att de sociala behoven eller 
omvårdnadsbehoven inte blev tillgodosedda av sjuksköterskan. “Man försöker hjälpas åt, 
man försöker hålla en god ton och försöker inte låta stressen gå ut över patienterna” 
(Informant 3). Stress förekom på alla avdelningar, i negativ och positiv form. En positiv stress 
innebar att sjuksköterskan hade arbetsuppgifter att utföra men inte så många att 
sjuksköterskan inte hann med allt. När den positiva stressen övergick till en mer påfrestande 
och negativ stress i form av för många arbetsuppgifter och för hög arbetsbelastning, inverkade 
den på sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö. “Stress gör ju en lite trög, så hamnar man 
i dom lägena, ah då blir man ju lite sämre som sjuksköterska … ” (Informant 1). Särskilt 
upplevdes negativ stress vid de tillfällen då det fattades personal och det inte fanns tillgång till 
extra personalresurser. Vid dessa tillfällen ökade arbetsbelastningen och sjuksköterskorna fick 
ta på sig fler arbetsuppgifter något som resulterade i att de inte alltid hann med allt som skulle 
göras. 
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Under sommarmånaderna slogs avdelningarna ihop med andra avdelningar på grund av 
minskad personalstyrka. Sammanslagningarna upplevdes ha en negativ inverkan på den 
psykosociala arbetsmiljön då det blev en ökad arbetsbelastning på grund av den minskade 
bemanningen. En informant upplevde även en osäkerhet på grund av bristande kompetens för 
den andra avdelningens patientklientel och arbetsuppgifter.  
 
Den fysiska miljöns betydelse 
Flera informanter upplevde att den psykosociala arbetsmiljön hängde ihop med den fysiska 
arbetsmiljön. Det framkom att de kunde känna sig mer lättirriterade och på sämre humör när 
den fysiska arbetsmiljön var sämre. Faktorer i den fysiska miljön som påverkade 
sjuksköterskan var framförallt ventilation, hur varmt det var i lokalerna och ljud i form av 
människor som pratade överallt och telefoner som ringde. Det fanns en stor samstämmighet i 
att ha möjlighet att stänga om sig när sjuksköterskan ringde, hade känsliga samtal eller under 
sina raster. 
 
Vid frågan om vad psykosocial arbetsmiljö innebär, framkom det att psykosocial arbetsmiljö 
är ett brett och svårdefinierat begrepp för många. Samtidigt är det avgörande för om man 
väljer att stanna kvar på avdelningen eller inte.  

Det är ju svårt att definiera psykosocial arbetsmiljö och det är ju jätteviktigt …. 
För det är ju hur du typ trivs psykiskt ....  Och man kan ju inte gå till jobbet och 
bara ‘ne jag vill inte gå till jobbet’ i hela sitt liv, det funkar ju inte (Informant 3).  

 
DISKUSSION  
Metoddiskussion 
Denna studien hade en kvalitativ ansats, hade en kvantitativ metod valts istället för en 
kvalitativ metod finns en risk att informanternas upplevelser och åsikter uteblivit eller varit 
mer begränsade. Det eftersom kvantitativa metoder avser att observera, mäta, se samband och 
jämföra olika variabler (Polit & Beck, 2012; Billhult & Gunnarsson, 2012a). En induktiv 
ansats ansågs vara mer lämplig än en deduktiv då den deduktiva ansatsen utgår ifrån 
hypoteser och teorier (Polit & Beck, 2012).  
 
Datainsamlingsmetoden  
Genom att välja intervjuer som datainsamlingsmetod fick studien tillgång till informanternas 
erfarenheter och syn på olika situationer beskrivet med deras egna ord (Danielsson, 2012). 
Hade studien i stället använt sig av enkäter som datainsamling hade studien inte fått möjlighet 
att fördjupa vissa svar. Skulle en fråga i enkäten vara otydlig finns det ingen möjlighet för 
uppsatsförfattarna att förklara eller förtydliga den, därmed hade risken för ett felaktigt resultat 
eller större bortfall ökat (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Om studien hade använt sig av 
artiklar eller annan litteratur hade det inte funnits möjlighet till att ställa följdfrågor. Med 
hjälp av följdfrågorna fick studien en djupare förståelse för sjuksköterskans upplevelser, 
vilket var en del av syftet.   
 
Inför datainsamlingen i denna studie genomfördes två pilotintervjuer. Hade dessa genomförts 
med sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna istället för nyexaminerade hade det 
eventuellt funnits möjlighet att använda dem i studiens resultat. Syftet med dessa intervjuer 
var dock att träna intervjuteknik och pröva intervjuguiden.  Den första pilotintervjun hade 
endast en ingångsfråga “Vad innebär psykosocial arbetsmiljö för dig?”. Något som 
resulterade i att samtalet, efter en stund gick ifrån ämnet och att det var svårt att få igång 
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samtalet efter långa pauser. Vid andra pilotintervjun lades det därför till tre öppna frågor som 
berörde studiens syfte för att lättare hålla igång samtalet och för att det inte skulle gå ifrån 
ämnet. Det kan tolkas som en styrka att observatören vid intervjuerna hade möjlighet att ställa 
uppföljningsfrågor då det minskar risken för feltolkningar och därmed ökar tillförlitligheten i 
resultatet, något som tas upp av Lundman och Hällgren Graneheim (2012).  
 
Öppen intervjuteknik användes för att informanten skulle få möjlighet att berätta fritt och inte 
bli allt för styrd av intervjuguiden. Det innebar att intervjuaren inte behövde ställa de 
nedskrivna frågorna exakt som de var skrivna eller i den ordningen de stod i. Om informanten 
själv tog upp ett ämne som berörde en av de nedskrivna frågorna behövde inte intervjuaren 
ställa frågan (Danielson, 2012). Om frågan hade ställts ändå kunde resultatet möjligen belyst 
ett annat perspektiv eller gett ett mer utförligt svar. Därmed kan det ses som en svaghet i 
intervjun och i resultatet att frågorna inte ställdes som de var skrivna. Författarna upplevde 
dock inte att det påverkade då observatören kunde komplettera med fördjupande frågor och 
tilläggsfrågor som därmed gav ett bredare resultat.  
 
Att ha intervjuguiden som stöd under intervjuerna upplevdes vara en trygghet för 
uppsatsförfattarna, då det kunde vara svårt vid vissa tillfällen att hålla igång samtalet. 
Frågorna upplevdes ge uttömmande svar med hjälp av följdfrågor. Det upplevs ha varit till 
fördel för studien då informanterna själva fick välja en plats för intervjun och om den skulle 
göras på arbetstid eller fritid. Det här bidrog till att informanterna var mer bekväma med 
förhållandena kring intervjun. Det kan också ses som en svaghet om intervjun läggs på 
arbetstid då övrig personal är medvetna om vem som deltar i studien.  
 
Urvalsprocessen 
Det upplevs ha varit till studiens fördel att första kontakten togs med HR-enheten för att få 
tillgång till mejladresser. Därigenom kontaktades endast de avdelningschefer som gett sitt 
godkännande till att dela ut sin mejladress. När förhandsinformationen sedan gick ut till 
avdelningscheferna var de redan informerade om studien.  
 
Förhandsinformationen som skickades ut till avdelningscheferna en vecka innan studiens start 
anses ha varit till studiens fördel. Avdelningscheferna fick då ytterligare tid på sig att fundera 
över att delta i studien innan det utförliga informationsbrevet kom. Det upplevs ha resulterat i 
att några av avdelningscheferna återkom med kontaktuppgifter till sjuksköterskor snabbare än 
om endast det utförliga informationsbrevet hade skickats ut. Att kontakt togs med 
informanterna via avdelningschefen anses vara till fördel för studien, eftersom det då var 
lättare att få tag i deltagare till studien. Eftersom avdelningscheferna återkom med 
informanter och visade intresse för studiens resultat kan det tolkas som att de är intresserade 
av ämnet. Intresset kan även tyda på att det är ett aktuellt och viktigt ämne som fler söker mer 
kunskap om. Då kontakten togs genom avdelningscheferna kan samtidigt frivilligheten i 
deltagandet bland informanterna ifrågasättas. Därför fick varje informant innan intervjun 
ytterligare en fråga om de ville vara med och delta i studien i första mejlkontakten och sedan 
en i anslutning till intervjun. Något som även stärker hänsynen till informations- och 
samtyckeskravet. Det då uppsatsförfattarna då var säkra på att informanterna hade fått 
information om studien samt att det godkände sitt deltagande och att de var införstådda i deras 
rättigheter.  
 
Studien valde att endast använda sig av somatiska vårdavdelningar för att begränsa studien. 
Hade sjuksköterskor på vårdcentraler, psykiatriska avdelningar och i hemsjukvård använts i 
studien hade resultatet kunnat bli annorlunda då de har olika arbetssätt och rutiner. Inom 
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andra vårdområden arbetar sjuksköterskor även under andra omständigheter, med andra 
scheman och i olika arbetsmiljöer. Ytterligare forskning krävs dock för undersöka om den 
psykosociala arbetsmiljön skiljer sig mellan olika vårdområden. 
 
Trots att en informant inte uppfyllde inklusionskriterierna upplever uppsatsförfattarna att 
intervjun var likvärdig med övriga intervjuer och den användes därmed i resultatet. 
Därigenom kan det tolkas som att informanten kan ha insikt i den psykosociala arbetsmiljön 
på avdelningen, oberoende av antalet yrkesverksamma år. Uppsatsförfattarna tror inte heller 
att studiens resultat hade förändrats väsentligt om informanten som uteblev hade deltagit.  
 
Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval vilket kan ses som en svaghet. Studien fick då 
tillgång till lättillgängliga informanter som frivilligt ställde upp samt var lätta att kontakta. 
Informanter som erbjuder sig frivilligt att vara med i en studie har ofta något de vill berätta 
som är av vikt för en studies syfte och ska därmed inte helt underskattas. Hade studien istället 
använt sig av en annan urvalsmetod hade resultatet kunnat få större variation i informanternas 
upplevelser av fenomenet den psykosociala arbetsmiljön, något som även stöds av Henricson 
och Billhult (2012). Hade istället studien baserats på ett slumpmässigt och bredare urval hade 
troligen sjuksköterskornas upplevelser varit mer varierande vilket hade kunnat påverka 
resultatet. 
 
Alla informanter hade jobbat nästan all sin yrkesverksamma tid på samma avdelning vilket 
kan ha påverkat resultatet. Hade informanter som nyligen valt att byta avdelning varit med i 
urvalet hade resultatet kunna belysa andra aspekter. Trots att informanterna trivdes på sin 
avdelning upplever studiens författare att det framkom olika aspekter och tolkningar av den 
psykosociala arbetsmiljön. Det hade även kunnat resultera i en större variation av upplevelser 
om avdelningschefen samt kollegor inte varit medvetna om vem som deltog och därmed hade 
det kunnat stärka informanternas anonymitet. Informanterna kan känna sig tryggare med att 
dela sina åsikter och upplevelser om ingen vet att de deltar. Det kunde eventuellt ha bidragit 
till att fler sjuksköterskor frivilligt hade deltagit i studien.   
 
Det blev ett bortfall i urvalet på grund av sjukdom. Därmed består det slutgiltliga urvalet i den 
här intervjustudie av fyra kvinnor och en man i varierande åldrar fördelat på två avdelningar. 
Bland alla sjuksköterskor i Sverige är 88% kvinnor och 12% män (Socialstyrelsen, 2016b). 
Därför skulle urvalet kunna ses som ett representativt urval då det är liknande fördelning av 
könen i studiens urval och i statistiken. Dock består studien endast av fem informanter och 
därför går det inte att dra den slutsatsen. Inkluderandet av både män och kvinnor i olika åldrar 
ökar giltigheten då det ger möjlighet att belysa området utifrån olika erfarenheter (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2012). Att endast fem informanter deltog i studiens slutliga resultat 
kan ses som en svaghet då resultatet kunde blivit djupare eller fått ett annat perspektiv om det 
varit fler informanter. 
 
Analysprocessen 
Då intervjuerna spelades in var det möjligt att transkribera intervjuerna ordagrant. Därmed har 
studien ett mer pålitligt resultat än om dokumentationen hade gjorts med endast anteckningar 
under intervjuns gång. Inspelningen och transkriberingen gjorde det även möjligt att inkludera 
citat som stärker resultatets trovärdighet och giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). På grund av att transkriberingen skedde i anslutning till varje intervju blev det lättare 
att uppfatta betoningar och tonlägen i den inspelade datan. Även Danielson (2012) menar att 
transkriberingen bör ske i anslutning till varje intervju. 
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Efter kondenseringen av meningsenheterna upplevdes det svårt att få en överblick över 
koderna samt över likheter och skillnader på datorn. Därför skrevs alla koder ner på post-it-
lappar och sattes upp på en vägg. Det gjorde det enklare att flytta runt och gruppera koderna 
till underkategorier och därmed forma huvudkategorier med gemensamma teman. Eftersom 
båda författarna individuellt analyserade transkriberingarna minskade risken att data och 
koder som svarade till syftet gick förlorat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). När 
koderna sedan sammanställdes gemensamt fick uppsatsförfattarna möjlighet att diskutera och 
reflektera över de valda kategorierna, något som ökade resultatets tillförlitlighet (ibid). 
Danielsson (2012) menar också att kvalitativ innehållsanalys gör att resultatet kan tolkas mer 
djupgående.  
 
Eftersom studien har en kvalitativ ansats och har använt sig av ett fåtal informanter är det 
svårt att generalisera resultatet till en större population då resultatet baseras på enskilda 
individers upplevelser. Det är även anledningen till att det kan vara svårt att göra om en 
kvalitativ studie på samma sätt och få samma resultat. Däremot kan det till viss del överföras 
till liknande grupper och kontexter (Danielsson, 2012). Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012) är det läsaren som avgör om studiens resultat är överförbart. Resultatet 
som framkom i den här intervjustudien har tydliga likheter med tidigare forskning. Det trots 
att den tidigare forskningen inte var gjord specifikt på vårdavdelningar i Sverige eller med 
endast allmänsjuksköterskor i urvalet.  
 
Etiska överväganden  
All data från intervjuerna har förvarats säkert och under uppsikt under hela studiens gång. 
Informanterna fick information och gav sitt samtycke till studien samt blev avidentifierade 
tidigt. Det gör att Helsingforsdeklarationens (2013) krav anses vara uppfyllda . 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av sin psykosociala 
arbetsmiljö. I resultatet framkommer tre ständigt återkommande ämnen som påverkar 
sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö. Ämnena är utveckling, stress och sammanhållning. 
Dessa diskuteras nedan i relation till studiens syfte och frågeställningar samt till de 
vårdvetenskapliga begreppen miljö, hälsa, dygd och ansvar som presenterades under avsnittet 
Teoretisk referensram.  
 
Utveckling  
I intervjustudien framkom det att det är viktigt för sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö 
att få lov och möjlighet till personlig och professionell utveckling. Det görs bland annat 
genom vidareutbildning och dagliga reflektionsstunder. Enligt Bekkhus, Kristoffersen och 
Lillemoen (2012) bidrar gruppreflektioner till en utveckling inom professionen genom att 
kollegor delar med sig av sin kunskap. Reflektionerna leder också till ett ökat engagemang 
över hela avdelningen och ett stärkt samarbete mellan kollegorna. Även Lemetti, Voutilainen, 
Stolt, Eloranta och Suhonen (2015) menar att förmågan att förstå varandras kunskaper och att 
dela med sig av kunskap bidrar till en bättre sammanhållning på avdelningen. 
Gruppreflektioner stimulerar även till självreflektion och bidrar till en bättre baskunskap då 
sjuksköterskor får möjlighet att koppla teori till praktik. 
 
Van Bogaert, Peremans Van Heusden, Verspuy, Kureckova, Van de Cruys och Franck (2016) 
visar att sjuksköterskors möjlighet till personlig och professionell utveckling stärker den 
psykosociala arbetsmiljön. Möjligheten till utveckling stärker även viljan till att stanna kvar 
på sin arbetsplats då sjuksköterskor ofta finner en glädje i att få utveckla sin kompetens. I den 



 

 17 

här intervjustudien framkommer det också att sjuksköterskans vilja att stanna kvar på 
avdelningen ökar om möjlighet till utveckling ges. Dock visar Bringsén, Andersson, 
Ejlertsson och Troein (2009) att det även finns sjuksköterskor som mår bättre av en stabil 
arbetsmiljö med fasta rutiner, lägre tempo och minimala förändringar på arbetsplatsen.  
 
Bekkhus et al. (2012) menar även att gruppreflektioner bidrar till en bättre självinsikt hos 
sjuksköterskor och ger en bättre förståelse för kollegornas kompetens. Det kan kopplas till 
den här intervjustudiens resultat som visar att det är viktigt att känna till varandras styrkor och 
svagheter då det kan leda till bättre samarbete mellan kollegor. Bekkhus et al. (2012) skriver 
att sjuksköterskor har lättare att be om hjälp när de har insikt i sina egna begränsningar och 
känner att de inte behärskar en arbetsuppgift. Något som resulterar i tryggare sjuksköterskor 
och en säkrare patientvård. I den här intervjustudien framkommer det också att hjälpa och 
stötta varandra bidrar till en ökad trygghet för sjuksköterskor och stärker samarbetet mellan 
kollegor. Något som bidrar positivt till den psykosociala arbetsmiljön.  
 
Att hjälpa varandra och be om hjälp kan kopplas till begreppet ansvar där sjuksköterskan 
själv är ansvarig för sin professionella kompetens och utveckling. Att våga fråga kan även 
knytas till begreppet dygd då det kan tolkas som en form av mod att våga stå på sig och göra 
det som känns rätt, eller inte göra det som inte känns rätt (Näsman, 2012).  Även viljan att 
vidareutbildas och utvecklas inom sin profession kan kopplas till begreppet ansvar (Sjögren, 
2012). I intervjustudien framkommer det att sjuksköterskor som utbildar sig motiverar andra 
till att ta ansvar för sin kompetensutveckling. Sjögren (2012) skriver vidare att sjuksköterskan 
är ansvarig för att på ett professionellt sätt genomföra sina uppgifter. Det kan därmed tolkas 
som att sjuksköterskan tar sitt professionella ansvar genom att be om hjälp när dennes 
kompetens inte räcker till. Det genom att inte ta risker och utföra moment utan rätt kunskap.  
 
Stress  
Denna intervjustudie visar på tydliga skillnader i stress som något positivt och stress som 
något negativt. Det framgår att en positiv stress till följd av lagom mycket arbetsuppgifter 
ökar koncentrationen och höjer sjuksköterskans engagemang. Något som också kan kopplas 
till begreppet dygd, att dygden bör komma ifrån sjuksköterskan i form av motivation. När 
dygden blir krav utifrån minskar sjuksköterskans arbetsmotivation (Näsman, 2012). 
Intervjustudiens resultat visar att när stressen sedan blir för påfrestande kan den ge negativa 
konsekvenser och kan påverka sjuksköterskans kognitiva och fysiska funktioner; såsom att 
kommunicera, prioritera, äta och sova. I Lambert och Lamberts (2008) framkommer det även 
att följderna av en stressig arbetsmiljö kan leda till kognitiva besvär såsom minnessvårigheter, 
avsaknad av ett objektivt förhållningssätt och koncentrationssvårigheter. Det kan kopplas till 
begreppet hälsa som utgör ett helhelsperspektiv av en individs upplevelse av sitt 
välbefinnande (Wärnå-Furu, 2012).  
 
I André, Frigstad, Nost och Sjovold (2015) och i den här intervjustudien framkommer det att 
om arbetsmiljön är stressig försämras kommunikationen mellan kollegor. Kommunikationen 
blir i dessa lägen ofta mer kortfattad. André et al. (2015) utvecklar även att sjuksköterskor blir 
mindre angelägna att bjuda in till konversationer och visar mindre empati gentemot varandra. 
Enligt Van Bogaert et al. (2016) ökar förmågan att hantera stressfulla situationer ju mer 
erfarenhet sjuksköterskan har. Något som även påvisas i den här intervjustudien genom att 
informanterna upplevde att sjuksköterskestudenter och nyexaminerade sjuksköterskor har 
lättare för att bli stressade. De blir även mer påverkade av stressen och har svårare att 
prioritera.  
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Denna intervjustudie visar ett samband mellan arbetsbelastning och underbemanning. Om 
avdelningen är underbemannad ökar arbetsbelastningen och kan resultera i ett negativt 
stresspåslag hos sjuksköterskan. Därmed ökar även risken för att sjuksköterskan begår 
misstag i utförandet av sina arbetsuppgifter, något som styrks av André et al. (2015). Även 
Van Bogaert et al. (2016) visar att sjuksköterskans rädsla för att begå misstag hade ett 
samband med vårdtyngden på avdelningen. Amarnehs (2016) menar att när en avdelning är 
underbemannad hinner inte sjuksköterskan utföra alla sina arbetsuppgifter. Det här leder till 
att sjuksköterskan måste omprioritera i sina arbetsuppgifter och även behöver ta på sig mer 
ansvar för att täcka upp underbemanningen. Detta har en negativ effekt på sjuksköterskan i 
form av stress. Något som även framkommer i den här intervjustudien då prioriteringar 
åsidosätts och sjuksköterskans ansvarsområde blir större och mer påfrestande. Även det kan 
kopplas till begreppet ansvar eftersom sjuksköterskan ska kunna utföra sina uppgifter och ta 
ansvar för konsekvenserna av sina handlingar på ett professionellt sätt (Sjögren, 2012). I detta 
fall innebär det att sjuksköterskan bör kunna ansvara för hur hen prioriterar. 
 
Van Bogaert et al. (2016) menar att en förhöjd arbetsbelastning beror bland annat på ett högre 
patientantal med mer komplexa vårdbehov som kräver mer av sjuksköterskan. I denna 
intervjustudie framkommer det att antalet patienter inte minskar för att antalet sjuksköterskor 
blir färre. Underbemanning och överbeläggningar leder till att den psykosociala arbetsmiljön 
får en negativ påverkan då sjuksköterskor känner sig mer stressade. Van Bogaert et al. (2016) 
skriver att en förhöjd arbetsbelastning resulterar i att sjuksköterskans effektivitet blir nedsatt 
och ger upphov till känslor av frustration, negativitet och nedstämdhet. Huvudvärk och 
svårigheter att slappna av är också symptom som kan uppstå från negativ stress. Det kan 
kopplas till denna intervjustudien som visar att om arbetsbelastningen ökar är det lättare att 
sjuksköterskan fortsätter vara stressad hemma. Något som i längden kan leda till en obalans 
och i längden leda till utbrändhet. Begreppet hälsa innebär att människan ska känna balans i 
sin livssituation och är en individuell upplevelse (Dahlberg & Segesten, 2010; Wärnå-Furu, 
2012). Därmed kan det inverka på sjuksköterskans upplevelse av sin hälsa och sitt välmående 
vilket kan yttra sig i att inte kunna slappna av, vara frustrerad eller nedstämd. 
 
Sammanhållning  
Intervjustudien visar på ett tydligt samband mellan sjuksköterskans arbetstillfredsställelse, 
sammanhållningen på avdelningen och samarbetet mellan kollegorna. Att sträva efter samma 
mål, synliggöra varandra och kunna lita på sina kollegors förmåga att utföra sina 
arbetsuppgifter har betydelse för sammanhållningen och samarbetet. Bringsén et al. (2009) 
betonar att det är betydelsefullt för sammanhållningen att all personal på avdelningen ser sig 
som ett team. Det resulterar i en förbättrad kommunikation och leder till att personalen 
kompletterar varandra bättre genom att ta tillvara på varandras kompetenser. Genom att ta 
hänsyn till begreppet livsvärld kan det ske en ökad förståelse för andras tankar, känslor och 
uppfattning av miljön samt situationen (Dahlberg & Segesten, 2012; Eklöf, 2017).  
 
Även Lemetti et al. (2015) skriver att sjuksköterskors sammanhållning är beroende av 
pålitlighet och att kollegorna visar ett intresse för sammanhållningen samt varandras arbete. 
Det här tolkas som att förmågan att kunna lita på sina kollegors kompetens ligger till grund 
för en bra sammanhållning på avdelningen. En god sammanhållning mellan kollegor bidrar 
enligt denna intervjustudie till trivsel på arbetsplatsen, ökar arbetstillfredsställelsen och har 
betydelse för om sjuksköterskan väljer att stanna kvar på avdelningen. Resultatet visar även 
att chefen har en betydande roll. Om chefen är engagerad och närvarande på avdelningen ökar 
sjuksköterskans förutsättningar för att trivas på avdelningen. André et al. (2015) och 
Macphee, Wardrop och Campbell (2010) menar också att chefen har en viktig roll i 
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främjandet av en god psykosocial arbetsmiljö. Macphee et al. (2010) menar att när chefen 
lägger tid på att involvera personalen i beslut, prioriterar arbetsrelationerna mellan sina 
anställda och synliggör den individuella sjuksköterskan resulterar det i en bättre 
sammanhållning. Vilket även ökar sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. Vad som gör att 
man trivs på sin arbetsplats är individuellt och kan kopplas till begreppen livsvärld och miljö. 
Den personliga livsvärlden och upplevelsen av miljön är individuell och definieras av varje 
enskild människas upplevelse och förståelse för omgivningen (Dahlberg & Segesten, 2010; 
Ylikangas, 2012). Denna upplevelse kan alltså förbättras genom att sammanhållningen på 
arbetsplatsen är väl fungerande. 
 
Vidare forskning 
För att få en djupare förståelse för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön krävs vidare 
forskning med ett större och mer slumpmässigt urval. Vidare forskning behöver även göras 
för att tydligare förstå sambandet mellan arbetsrelationer och deras inverkan på samarbetet 
inom vården. Sambandet mellan att hjälpa varandra och hur det inverkar på samarbetet mellan 
kollegor är också ett exempel på vidare forskning som kan bidra till ökad förståelse för den 
psykosociala arbetsmiljön.  
 
Slutsats  
Resultatet av studien visar att den psykosociala arbetsmiljön är ett brett begrepp som är 
beroende av flera faktorer och inverkar på hur sjuksköterskan trivs på sin arbetsplats. 
Gemensamt för dessa faktorer är att de upplevs individuellt och påverkar sjuksköterskans 
arbetstillfredsställelse och psykiska välmående. Studien visar även att det finns tydliga 
samband mellan den fysiska- och den psykosociala arbetsmiljön då fysiska arbetsförhållanden 
kan påverka sjuksköterskans helhetsupplevelse av arbetssituationen. Resultatet visar att det 
inte endast är den enskilda sjuksköterskan som blir påverkad av den psykosociala 
arbetsmiljön utan att den enskilda sjuksköterskan även kan påverka hela avdelningens 
psykosociala arbetsmiljö. Genom att inte vara villig att samarbeta, dela med sig av kunskap 
och hindra avdelningens utveckling kan sjuksköterskan bidra till en försämrad psykosocial 
arbetsmiljö.  
 
Resultatet visar även att för många sjuksköterskor är det viktigt att få möjlighet att utvecklas 
inom sin profession för att trivas och vilja stanna kvar på avdelningen. Utvecklingen kan ske 
genom större ansvarsområden, vidareutbildning och utbyte av kunskap mellan kollegor. 
Däremot får inte ansvarsområdet bli så pass ansträngande att det leder till en negativ stress 
hos sjuksköterskan då det påverkar sjuksköterskans upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön. 
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Hej!  
 
Vi söker mejladresser till avdelningscheferna på *namn på sjukhuset* då vi inom kort ska 
påbörja intervjuer till vår kandidatuppsats och undrar om ni kan hjälpa oss med detta? Det vi 
preliminärt vill undersöka är hur den psykosociala arbetsmiljön på somatiska vårdavdelningar 
påverkar sjuksköterskans arbetsuppgifter och patientsäkerheten.  
 

Bästa hälsningar, 
 
Anna Thuresson 
at222pt@student.lnu.se 
 
Hannah Jörnö Karlsson 
hk222hr@student.lnu.se  
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FÖRHANDSINFORMATION TILL AVDELNINGSCHEFER  
 
Hej,  
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar på Linnéuniversitetet termin 5 i Växjö. Vi 
håller på att förbereda inför vår kommande C-uppsats och söker därför sjuksköterskor som 
frivilligt vill delta i vår intervjustudie. Vi söker allmänsjuksköterskor med minst 2 års 
arbetserfarenhet på nuvarande avdelning. Syftet med studien är att undersöka hur den 
psykosociala arbetsmiljön påverkar sjuksköterskans arbetsuppgifter och patientsäkerheten.  
 
Är ni intresserade så återkommer vi med ett formellt informationsbrev med studiens upplägg 
samt hur intervjuerna kommer genomföras, efter klartecken från handledaren. Vi hoppas att ni 
vill vara med och delta.  
 
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor. 
 
Bästa hälsningar, 
 
Anna Thuresson 
at222pt@student.lnu.se 
 
Hannah Jörnö Karlsson 
hk222hr@student.lnu.se 
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UTFÖRLIGT INFORMATIONSBREV TILL AVDELNINGSCHEFER 
Förfrågan till dig som enhetschef om deltagande till en studie om psykosocial 
arbetsmiljö 
 
Denna information går till dig som är enhetschef för en vårdavdelning på Centrallasarettet 
Växjö. Du tillfrågas härmed om samtycke till datainsamling på avdelningen. Vi vore 
tacksamma om du kan förmedla den bifogade informationen och förfrågan till de 
sjuksköterskor på avdelningen som uppfyller kriterierna.  
 
Studiens syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Vi 
söker allmänsjuksköterskor utan specialistutbildning och har arbetat på nuvarande avdelning i 
minst två år.  
 
I informationen till sjuksköterskorna ber vi de sjuksköterskor som är intresserade av att delta 
ta kontakt med dig. Vi återkommer till dig för insamling av namn och telefonnummer till de 
sjuksköterskor som frivilligt vill delta i studien för att sedan kunna boka intervjun direkt med 
sjuksköterskan.  
 
Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av utbildningen till sjuksköterska 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Studien kommer att genomföras med intervjuer under HT 
2017. Intervjun kommer beröra sjuksköterskornas upplevelser av den psykosociala 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Intervjun beräknas ta mellan 30 och 60 minuter på en tid och 
plats informanten själv bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ut i text 
för att minimera feltolkningar.  
 
Den information informanterna lämnar kommer att kodas och förvaras så ingen obehörig 
kommer kunna ta del av den. I redovisningen av resultatet kommer all information vara 
avidentifierad och informanterna kommer i uppsatsen vara anonyma. När examensarbetet är 
godkänt kommer alla inspelningar och utskrivna texter raderas och förstöras. Arbetet 
publiceras sedan i databasen DiVa (www.diva-portal.org).  
 
Sjuksköterskornas deltagande är helt frivilligt och har när som helst rätt att avbryta sin 
medverkan utan närmare förklaring eller motivering.  
 
Anna Thuresson    Hannah Jörnö Karlsson 
Student                                               Student 
at222pt@student.lnu.se    hk222hr@student.lnu.se  
 
 
Handledare: 
Karin Säll Hansson 
Universitetsadjunkt  



  

 

 

Bilaga 4  
UTFÖRLIGT INFORMATIONSBREV TILL SJUKSKÖTERSKOR 
Förfrågan om deltagande i en studie om psykosocial arbetsmiljö 
 
Vi söker dig som är allmänsjuksköterska utan specialistutbildning och har arbetat på 
nuvarande avdelning i minst två år. Studiens syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av 
den psykosociala arbetsmiljön. Området är i dagsläget ett aktuellt ämne med de ökade krav 
som finns inom sjukvården. Tidigare studier visar att den psykosociala arbetsmiljön kan ha 
inverkan på sjuksköterskan. Vi vill genom denna intervjustudie få en inblick i sjuksköterskans 
dagliga arbetsmiljö och förhoppningsvis kunna bidra till en ökad kunskap om den 
psykosociala arbetsmiljöns betydelse.  
 
Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av utbildningen till sjuksköterska 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Studien kommer att genomföras med intervjuer under HT 
2017. Intervjun kommer beröra dina upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön på din 
arbetsplats. Intervjun beräknas ta mellan 30 och 60 minuter på en tid och plats som du som 
informant själv bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ut i text för att 
minimera feltolkningar.  
 
Den information du lämnar kommer att kodas och förvaras så ingen obehörig kommer kunna 
ta del av den. I redovisningen av resultatet kommer all information vara avidentifierad och du 
som informant kommer i uppsatsen vara anonym. När examensarbetet är godkänt kommer 
alla inspelningar och utskrivna texter raderas och förstöras. Arbetet publiceras sedan i 
databasen DiVa (www.diva-portal.org). Möjlighet till att ta del av den färdiga uppsatsen 
finns.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan utan 
närmare förklaring eller motivering.  
 
Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie. Är du intresserad av att delta så ber vi dig 
kontakta din enhetschef så återkommer vi för att boka in intervjun. 
 

Anna Thuresson    Hannah Jörnö Karlsson 
Student                                               Student 
at222pt@student.lnu.se    hk222hr@student.lnu.se  
 
 
Handledare: 
Karin Säll Hansson 
Universitetsadjunkt 

 
 
 
 
 



  

 

 
 

Bilaga 5 
TACKMEJL TILL AVDELNINGSCHEFER 
 
Hej,  
Vi har nu fått ihop informanter och tackar därför för er hjälp och visat intresse. Är ni 
intresserade av studiens resultat går studien att hitta på diva-portal.org i slutet av januari 
2018. 
 
Bästa hälsningar, 
 
Anna Thuresson 
at222pt@student.lnu.se 
 
Hannah Jörnö Karlsson 
hk222hr@student.lnu.se 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6 
PILOTSTUDIE 
 
För att i en mindre skala testa de semistrukturerade intervjufrågorna kan en pilotstudie 
göras innan huvudundersökningen startar. Detta för att göra en förberedande 
undersökning där forskningsprocessen undersöks samt att alla delar i den finns med och 
att syftet med frågorna leder forskaren närmre problemområdet. Forskaren kan därefter 
strukturera om frågeställningarna efter pilotstudien så att frågorna leder till en djupare 
förståelse från deltagarna. Respondenter till pilotstudie ska erhålla samma information 
med syfte, de etiska kraven- och principerna (Olsson & Sörensen, 2011. s.42-43, 153).  
 

• Vad innebär psykosocial arbetsmiljö för dig? 
 

• Hur upplever du den psykosociala arbetsmiljön på din avdelning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 7 
INTERVJUGUIDE 
 

Vad innebär psykosocial arbetsmiljö för dig? 
 
Hur upplever du den psykosociala arbetsmiljön på din avdelning?  
 
Vad är det som gör att du trivs på din avdelning? 
 
Hur upplever du att den psykosociala arbetsmiljön påverkar dig/ dig som sjuksköterska? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 8 
ANALYSPROCESSEN 

Meningsenhet Kondenserad  Kod Kategori Huvudkategori 

Det är tycker jag är viktigt 
men framförallt kollegor 
att man på något sätt 
vågar stå för det man 
tycker att du vågar 
uttrycka din åsikt, du din 
och jag har en tredje och 
det får ändå vara okej.  

Man vågar uttrycka 
och stå för sin åsikt 
och känna att det är 
okej att ha olika 
åsikter. 

Få lov att 
uttrycka sig 

Känslan av att bli 
sedd 

Jaget på jobbet 

Det värsta är ju om man 
skulle göra något fel, om 
det är väldigt stressigt, att 
det skulle bli ett allvarligt 
fel åh man delar fel 
läkemedel, ger eh ja 
förmycket då framförallt 
av något läkemedel 
framför allt då 

Det värsta skulle ju 
vara om det sker 
något allvarligt fel på 
grund av stress, 
exempelvis vid 
läkemedel.  

Misstag  Konsekvenser av 
förhöjd 
arbetsbelastning  

Arbetsplatsens 
förutsättningar för 
hur den 
psykosociala 
arbetsmiljön 
upplevs 

Vi är ju ganska så 
plikttrogna så som grupp 
betraktad tror jag och man 
vill ehm ja det är klart 
man lämnar över men 
helst vill man ju själv 
avsluta det man satt upp 
för dagen att jag ska hinna 
med det vill man ju 
verkligen hinna med 
 

Som grupp är man 
plikttrogna och man 
vill ju helst göra klart 
det man satt upp för 
dagen och vill hinna 
med. 
 

Tid att hinna 
med 
 

Överlämning Arbetspasset 

Att man litar på varandra, 
det måste de var, att man 
litar på att var och en gör 
sitt och att vi kan jobba 
tillsammans efter de 
förutsättningar vi har 
 

Att man litar på att 
var och en gör sitt. 
 

Tillit till sina 
kollegor 
 

Samarbetet mellan 
kollegor 
 

Att jobba 
tillsammans 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 9 
ETISK EGENGRANSKNING 
Följande	frågor	ska	besvaras	av	sökande	och	godkännas	av	handledare. 
  Ja Tveksamt Nej 

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

	 	  

x	 

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

	 	 	 
x 

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

	 	  
x	 

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

x	 

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

	 	  

x	 

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

	 	  
x	 

7 Kommer	personregister	upprättas	(där	data	kan	kopplas	till	fysisk	person)	
och	anmälas	till	registeransvarig	person	(PUL-	ansvarig).	 

	 	  
x	 

8 Syftet	och	metoden	är	väl	avvägt	gällande	risk-nytta	samt	anpassat	till	nivån	
på	studien. 

 
x	 

	  
	 



 

 

9 I	den	skriftliga	informationen	beskrivs	projektet	så	att	deltagarna	förstår	
dess	syfte	och	uppläggning	(inklusive	vad	som	krävs	av	den	enskilde,	t.ex.	
antal	besök,	projektlängd	etc.)	och	på	så	sätt	att	alla	detaljer	som	kan	påverka	
beslut	om	medverkan	klart	framgår.	(För	studier	med	minderåriga	krävs	
vårdnadshavares	godkännande	t	ex	vid	enkäter	i	skolklasser.) 

 
 

x	 

	  
 

	 

10 Deltagandet	i	projektet	är	frivilligt	och	detta	framgår	tydligt	i	den	skriftliga	
informationen	till	patient	eller	forskningsperson.	Vidare	framgår	tydligt	att	
deltagare	när	som	helst	och	utan	angivande	av	skäl	kan	avbryta	försöket	utan	
att	detta	påverkar	forskningspersonens	omhändertagande	eller	behandling	
eller,	om	studenter,	betyg	etc. 

 
 

x	 

	 	 

12 Det	finns	resurser	för	genomförande	av	projektet	och	ansvariga	för	studien	
är	namngivna	(student	och	handledare) 

 
x	 

	 	 

  
 
 
 


