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Abstrakt 

 
Bakgrund: Tio procent av de patienter som vårdas på svenska sjukhus drabbas av 

en vårdskada. Avvikelserapportering är en av hörnstenarna i patientsäkerhetsarbetet 

som syftar till att undvika uppkomst av vårdskador. Att arbeta patientsäkert är en del 

av sjuksköterskans kärnkompetenser och utöver det är sjuksköterskor enligt 

patientsäkerhetslagen skyldiga att rapportera händelser, som har eller hade kunnat 

resultera i en vårdskada. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

avvikelserapportering. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes. Sex yrkesverksamma sjuksköterskor 

som arbetade på ett större sjukhus i norra regionen i Sverige intervjuades. 

Resultat: Sjuksköterskornas främsta motiv till att skriva avvikelserapporter var att 

belysa fel i verksamheten. Det fanns flera hinder för skriva avvikelserapporter. Dessa 

var hög arbetsbelastning, tidsbrist, organisatoriska problem och att det av olika skäl 

kan vara känsligt att skriva en avvikelserapport. Samtliga sjuksköterskor hade 

erfarenheter av återkoppling men ansåg att den återkoppling som brukade ges var 

undermålig och de ansåg även att avvikelserapporterer sällan leder till någon 

förändring i verksamheten. 

Konklusion: Det finns flera faktorer som försämrar sjuksköterskors förutsättningar 

för att skriva avvikelserapporter. Ökad kunskap inom området skulle kunna generera 

att fler avvikelserapporter skrivs. Det skulle i sin tur bidra till en patientsäkrare vård. 
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Abstract 

Background: Ten percent of all patients in Swedish hospitals suffer from an 

adverse event. Incident reporting is one of the corner-stones in patient safety work 

which is essential in avoiding adverse events. To carry out work in a way that ensures 

patient safety is one of the nurse’s core competences. Nurses are also obligated to 

report events that could have or have resulted in an adverse event, according to the 

Swedish patient safety law. 

Aim: The aim of the study was to describe nurses' experiences of incident reporting. 

Method: Qualitative interviews were conducted with six registered nurses, working 

at a larger hospital in the northern region of Sweden. 

Result: The strongest motive for writing an incident report was to shed light on 

errors that occurred in their workplace. There were several circumstances that 

constituted obstacles for writing incident reports. These were a high level of 

workload, lack of time, organizational problems and that writing an incident report 

could be a sensitive matter. The nurses considered that the feedback was 

substandard and they considered that incident reporting rarely leads to any changes. 

Conclusion: There are several circumstances that inhibited nurses from writing 

incident reports. More knowledge may lead to an increased number of written 

incident reports. This would lead to improvement of the patient safety. 
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Bakgrund 

I Sverige drabbas nästan tio procent av de patienter som varit inlagda på en somatisk 

avdelning av en vårdskada (Socialstyrelsen 2009). Det finns dessutom skäl att anta 

att den siffran egentligen är högre relaterat till underrapportering (Edvinsson 2016, s 

10). I patientsäkerhetslagen (2010:659) definieras begreppet vårdskada som något 

som antingen resulterat psykisk eller fysisk sjukdom, lidande eller dödsfall och hade 

kunnat undvikas om adekvat behandling satts in vid kontakt med hälso- och 

sjukvård. 

  

I en studie genomförd bland svenska sjukhus framkom att vårdskador upptog en stor 

del av sjukhusens ekonomiska resurser. Under ett år då 1,2 miljoner patienter 

vårdades på sjukhus drabbades cirka 105 000 patienter av en vårdrelaterad skada 

som hade kunnat förebyggas. Dessa vårdskador var av varierande allvarlighetsgrad 

och hade i 10 000 fall lett till bestående men för patienten och i 3000 fall lett till att 

patienten avlidit (Soop, Fryksmark, Köster & Haglund 2009). Vårdskador utgör 

således en stor kostnad för samhället och enligt Socialstyrelsen (2014, s 9) ligger 

kostnaden på ungefär 11,5 miljarder kronor per år. Omvandlat i antal extra vårddygn 

för patienter som drabbats av en vårdskada inom svensk sjukvård rör det sig om över 

en miljon extra vårddygn (Edvinsson 2016, s 10). 

  

Efter the US Institute of medicine publicerade rapporten To Err Is Human i slutet av 

90-talet ökade erkännandet för behovet av att organisationer inom sjukvården 

internationellt behövde bevaka och dra lärdom av incidenter som riskerat 

patientsäkerheten (Hutchinson, Young, Cooper, McIntosh, Karnon, Scobie, Thomson 

2007). En incident som medfört en vårdskada eller en negativ händelse som hade 

kunnat resultera i en vårdskada benämns som en avvikelse. En avvikelse kan också 

röra brister i personalens situation och arbetsmiljö samt rutiner för administration 

(Öhrn, 2015). Idag finns krav på att det inom sjukvården ska finnas system för att 

rapportera avvikelser och på varje arbetsplats ska det finnas lokala anvisningar som 

anger vilka händelser som ska rapporteras (Öhrn 2015). Avsikten med 

avvikelsesystemet är att risker ska identifieras, rapporteras, åtgärdas och följas upp 

(Öhrn 2015). Den som är verksamhetsansvarig är skyldig att genomföra en analys av 

avvikelserapporterna, vidta åtgärder för att förhindra att de inträffade händelserna 
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återupprepas samt att se till att berörd personal får återkoppling i form av att 

slutsatserna rapporteras tillbaka (Socialstyrelsen 2009). I en svensk nyligen 

publicerad studie (Ridelberg, Roback, Nilsen, Carlfjord 2016) om 

patientsäkerhetsarbete framkom att elektroniska avvikelsesystem idag är etablerade i 

Sverige. På det sjukhus där denna intervjustudie genomfördes infördes 

avvikelsesysstemet år 2008 (Hugosson-Wallgren 2016).  

Avvikelserapportering - en viktig del av patientsäkerhetsarbetet 

Enligt International Council of Nurses (Willman 2014 ss 8, 12), förkortat ICN, är en 

av sjuksköterskans uppgifter att bevaka och bidra till utveckling av miljön för såväl 

medarbetare som patienter. De ska även bidra till utarbetandet av system som ska 

verka för att skydda enskilda patienter och deras familjer mot felaktigt handlande av 

vårdpersonal. Säker vård är, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010, ss 8, 12), en 

av de sex kärnkompetenser som har påvisats som essentiella i all utbildning av 

professioner inom vården. För att förhindra vårdskador är det därför viktigt att 

sjuksköterskor har kunskap om säkerhetsarbetets utformning och betydelse. 

Säkerhetsarbete avser såväl händelser som redan inträffat som framtida tänkbara 

risker. Avvikelserapportering har sedan länge ansetts vara en av hörnstenarna i 

patientsäkerhetsarbetet (Socialstyrelsen 2009). Patientsäkerhet definieras enligt 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) som skydd mot vårdskada. Enligt samma lag är 

sjuksköterskor skyldiga att bidra till en hög patientsäkerhet bibehålls genom att 

rapportera händelser som inneburit risk för vårdskada eller händelser som medfört 

vårdskada. 

Tidigare forskning 

Patientsäkerhetskultur avser attityder och normer som inom en grupp skapar en 

kultur bestående av oskrivna regler och värderingar. På en vårdavdelning påverkar 

dessa oskrivna regler och värderingar personalens handlingar och därigenom även 

vården (Danielsson, 2015). I en studie om rapportering av avvikelser på akutsjukhus 

kom forskarna fram till att det fanns ett samband mellan hög frekvens av 

avvikelserapportering och en stark patientsäkerhetskultur (Hutchinson, Young, 

Cooper, McIntosh, Karnon, Scobie, Thomson 2007). 
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År 2000 fastslogs det i rapporten To Err Is Human att det inom sjukvården verkade 

finnas problem med underrapportering av avvikelser (Kohn, Corrigan, & Donaldson 

2000 s 98). Även senare studier har visat att det förekommer fler avvikelser än de 

som faktiskt rapporteras (Moumtzoglou 2010; Hajibabaee, Joolaee, Peyravi, Alijany-

Renany, Bahrani & Haghani 2014).  

  

I en norsk studie som handlar om hindrande faktorer för sjuksköterskor vid 

avvikelserapportering kom forskarna fram till att sjuksköterskorna upplevde 

barriärer som gjorde att de blev restriktiva kring att rapportera avvikelser. Detta 

trots att de hade kännedom om vikten av att rapportera avvikelser. De hinder som 

beskrevs var bristande stöd från ledningen, att effekterna av avvikelserapportering 

sällan är märkbar, att rutinerna inte är tydligt fastställda, rädsla för förtal och 

konflikter, låg grad av förtrogenhet gällande IT-systemet där avvikelser rapporteras, 

att bedömning av misstagets allvarlighetsgrad är subjektivt samt tidsbrist (Winsvold 

Prang & Jelsness-Jørgensen 2014). 

 

Sjukvårdspersonal behöver uppleva att det finns fördelar med att skriva 

avvikelserapporter för att det ska kännas meningsfullt. Ett exempel på något som 

spelar en avgörande roll för huruvida de skriver avvikelserapporter eller inte är om 

de tror att informationen de lämnar kommer att göra någon skillnad eller ej. Om den 

som skriver en avvikelserapport tror att informationen i avvikelserapporten kommer 

att användas så upplevs det vara värt tiden och besväret som krävs för att skriva den 

(Kohn, Corrigan, & Donaldson 2000, s 99).  I en tidigare studie om 

avvikelserapportering (Evans, Berry, Smith, Esterman, Selim, O’Shaughnessy, DeWit 

2006) framkom att återkoppling är viktigt för att den som skriver en 

avvikelserapport ska känna mening med att göra det samt att brist på återkoppling 

leder till att färre avvikelserapporter skrivs. 

  

För att ett avvikelsesystem som ska främja ärlighet vid rapportering av händelser 

som har, eller hade kunnat leda till patientskada, ska fungera på ett tillfredsställande 

sätt har förståelse för hur sjukvårdspersonal känner när de skriver en 

avvikelserapport en betydande roll. Trots att sjukvårdspersonal är skyldiga att skriva 

en avvikelserapport när ett misstag har skett kan det finnas andra faktorer som kan 

påverka om en rapport faktiskt blir skriven eller ej. Dessa faktorer är bland annat 
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kulturella, känslomässiga och organisatoriska faktorer. Således är det av stor vikt att 

förstå hur sjuksköterskor känner när de har varit involverade i ett misstag då detta 

genererar kunskap som behövs för att på bästa sätt uppnå en vård som präglas av 

öppenhet och lärande (Donaldson-Myles 2005, s 105). 

 

I en svensk studie (Ridelberg, Roback, Nilsen, Carlfjord 2016) framhåller forskarna 

att avvikelsehantering sedan länge setts som en hörnsten i patientsäkertsarbetet. 

Eftersom sjuksköterskor utgör den största yrkesgruppen inom svensk sjukvård 

(Sveriges kommuner och landsting 2013) är det därför relevant att undersöka vad 

sjuksköterskor har för erfarenheter av avvikelserapportering. Mycket av tidigare 

forskning som gjorts gällande sjuksköterskor och avvikelserapportering är av 

kvantitativ metod (Kreckler, Catchpole, McCulloch & Handa 2009; Okuyama, Sasaki 

& Kanda 2010; Throckmorton & Etchegaray 2007). Eftersom kvantitativ metod 

genererar ytlig kunskap om det som önskas studeras (Trost 2010, s 32) behövs 

ytterligare kvalitativ forskning. Enligt vad författarna har kunnat finna, saknas 

kunskaper om svenska sjuksköterskors erfarenheter av avvikelserapportering. 

Således behövs extensiv vidare forskning för få ökad förståelse inom området.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

avvikelserapportering. 

Metod 

Design 

Denna studie har en kvalitativ design då avsikten var att beskriva erfarenheter. 

Kvalitativ metod strävar efter att ge beskrivningar och tolkningar som efter analys 

syftar till att skapa insikt och förståelse kring det valda ämnet (Henricsson & Billhult 

2012, s 130). Sammanfattningsvis kan kvalitativ metod beskrivas som att den syftar 

till att förstå och beskriva mänskliga liv och mänskliga erfarenheter (Segesten 2006, 

s 71). 
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Urval 

Storleken på urvalet bestämdes på förhand till att innefatta sex informanter med 

möjlighet till att utföra ytterligare intervjuer vid behov. Informanter till studien 

rekryterades löpande under studiens gång av handledare Ulrika Fallbjörk, 

universitetslektor vid Umeå universitet, som fungerade som en nyckelperson. De 

tillfrågade var alla anställda vid ett sjukhus i norra regionen. Urvalet som användes 

var ett så kallat maximalt varierat urval. Med det menas att urvalet sker genom att 

informanter medvetet väljs ut för att uppnå spridning gällande exempelvis kön eller 

ålder (Polit & Beck 2008, s 355). Detta val gjordes då författarna eftersträvade att ha 

en jämn fördelning mellan yrkesverksamma sjuksköterskor anställda på medicinska- 

och kirurgiska avdelningar, en variation i informanternas ålder samt en jämn 

fördelning gällande kön. Tio personer tillfrågades om de ville delta i studien, av dessa 

tio tackade sex sjuksköterskor ja. Informanternas ålder varierade mellan 24-54 år 

och variationen i tid som de varit yrkesverksamma som sjuksköterska från två till 26 

år. Hälften av informanterna arbetade vid en medicinsk avdelning och den andra 

hälften vid en kirurgisk avdelning. Inklusionskriterierna i denna studie var att varje 

informant skulle vara legitimerad sjuksköterska, svensktalande och anställd på 

sjukhuset där intervjuerna ägde rum. De skulle även ha varit anställda under minst 

sex månader. Exklusionskriterierna var personer med ett särskilt ansvarsområde 

knutet till avvikelser. 

 

Informanterna fick muntlig och skriftlig information som beskrev studiens syfte och 

information om hur personuppgifter skulle komma att hanteras. Där fanns också 

information om att de när som helst, under studiens gång, hade rätt att avbryta sin 

medverkan utan att uppge skäl. Informanterna fick också en blankett där de 

skriftligen fick lämna samtycke till sitt deltagande i studien (se bilaga 1-2). Då 

informanterna arbetade på olika avdelningar söktes godkännande för att genomföra 

intervjuerna från utvecklingsdirektören för Västerbottens Läns Landsting, Margit 

Håkansson (se bilaga 3). 

Datainsamling 

Materialet till denna studie samlades in genom sex stycken semistrukturerade 

intervjuer. Den första av dessa sex var en provintervju för att testa frågorna i 

intervjuguiden. Därefter gjordes revideringar genom att frågor lades till samt 
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förtydligades. Innan intervjuerna påbörjades fick de informanter som inte redan 

hade fyllt i blanketten om samtycke till sitt deltagande i studien göra detta. Därefter 

togs syftet med studien upp på nytt och sedan gavs information om upplägget för 

intervjun samt författarnas olika roller för respektive intervju. Informanterna blev 

också påminda om att de när som helst fick avbryta sin medverkan utan att uppge 

skäl. Ett sådant förfarande är enligt Danielson (2012, s 170) lämpligt som en 

introduktion innan själva intervjun påbörjas.  

  

Det är viktigt att informanten känner sig trygg i miljön där intervjun ska äga rum 

(Trost 2010, s 65). Därför gavs informanterna i studien möjlighet att själva välja lokal 

för intervjun samt tillfälle för när intervjun skulle äga rum. Eftersom det inte ska 

ligga på informantens ansvar att ordna en plats för intervjun (Trost 2010, s 66) 

erbjöd författarna även andra alternativ. Samtliga informanter önskade dock att 

intervjun genomfördes på deras arbetsplats. På grund av detta fick de på förhand 

information om att de såldes behövde tillgodose ett rum lämpligt för samtal utan 

störningsmoment. Detta eftersom störningsmoment riskerar att förstöra kontakten 

som byggts upp mellan informanten och personen som håller i intervjun (Trost 2010, 

s 65). 

  

Intervjuerna genomfördes med båda författarna närvarande. Att vara två intervjuare 

har både för- och nackdelar. Att vara två kan ge ett innehållsmässigt rikare samtal då 

det finns möjlighet för att komplettera varandras frågor. En nackdel är att det finns 

en risk att det uppstår en obalanserad maktsituation där den intervjuade kan uppleva 

att den hamnar i underläge (Trost 2010, ss 66-67). För att minska risken för en sådan 

situation höll en av författarna i den huvudsakliga interaktionen med informanten. 

Intervjuerna upplevdes inte bli negativt påverkade av att intervjun genomfördes av 

två personer. 

  

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren anpassar frågorna efter vad som 

kommer på tal under intervjun och att frågorna därför inte behöver ställas i samma 

ordning (Danielson 2012, s 167). Inledningsvis ställdes sex bakgrundsfrågor (se 

bilaga 4). Därefter följde tolv öppna frågor, utformade för att besvara studiens syfte 

(se bilaga 5). De öppna frågorna inleddes med en övergripande fråga om vad 

informanten fick för associationer till ordet avvikelse. Sedan behandlades flera 
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frågeområden som rörde informantens erfarenhet av att skriva avvikelserapporter. 

Dessa områden handlade om känslan av att rapportera en kollegas misstag 

respektive ett eget misstag, avvikelsers betydelse, faktorer som kan påverka om en 

avvikelse skrivs eller inte, återkoppling samt om de hade upplevt någon förändring 

efter en skriven avvikelserapport. Avslutningsvis ställdes en fråga till informanten 

om hen ville ta upp något mer gällande avvikelser utöver det som diskuterats under 

intervjun. Trost (2010, ss 74-75) menar att det är fördelaktigt att spela in 

intervjuerna för att det ger möjlighet till flera genomlyssningar. Därför spelades 

intervjuerna in med hjälp av en diktafon. Intervjuerna varade mellan 14 och 24 

minuter med en medeltid på 19 minuter. 

 

För att reducera risken att innehåll i intervjuerna går förlorat är det viktigt att 

intervjuerna skrivs ner så ordagrant som möjligt (jfr. Malterud 2009, ss 78-79). För 

att öka chansen för en så korrekt transkribering som möjligt hjälptes författarna åt 

med att transkribera varje intervju. Detta skedde under samma eller nästkommande 

dag efter att en intervju ägt rum.  

Analys 

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Induktiv ansats innebär att författaren analyserar textmaterial om exempelvis 

mänskliga berättelser eller upplevelser på ett förutsättningslöst vis. Ansatsen har ett 

brett tillämpningsområde och möjliggör för tolkning av data på olika nivåer. Detta 

gör att metoden är användbar inom olika typer av forskningsområden. Ett exempel 

på ett forskningsområde där kvalitativ innehållsanalys har använts är omvårdnad 

(Lundman & Graneheim 2008, ss 159-160). 

  

Trost (2010, s 149) rekommenderar att analysarbetet inte görs i direkt anslutning till 

intervjuerna eftersom lite distans ger bättre förutsättningar till en bra analys. Därför 

genomfördes samtliga intervjuer innan analyseringen av materialet påbörjades. 

Analysarbetet togs vid cirka en vecka efter att alla intervjuer genomförts. Först lästes 

alla intervjuerna igenom ett flertal gånger för att ge en tydlig bild av textens innehåll. 

Därefter delades de transkriberade intervjuerna in i meningsenheter som 

kondenserades för att sedan bli kodade. Indelningen av texten i meningsenheter sker 

efter gemensamt innehåll i materialet. Det kan röra sig om hela stycken som berör 
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samma innehåll eller av ord och meningar. Kondensering görs för att korta ned 

transkriberingen och göra materialet lättare att hantera men utan att det centrala 

innehållet i meningsenheterna tappas. Koder fungerar som en etikett på 

meningsenheter och representerar meningsenheternas innehåll på ett kort och 

koncist vis (Lundman & Graneheim 2008, s 163). Då meningsenheterna blivit 

kodade delades de in efter övergripande gemensamt innehåll. Genom denna 

indelning framträdde sedan kategorier och subkategorier (se exempel i bilaga 6). En 

sådan typ av indelning syftar till att alla koder som har ett liknande innehåll bildar en 

kategori. Kategorierna som bildas ska vara formulerade så att en kod bara passar in i 

en enda kategori (Lundman & Graneheim 2008, s 163). 

                                                            

Kursiverad text i arbetet är citat hämtade från intervjuerna. De citat som 

förekommer i resultatet är ordagrant återgivna men justerade för bland annat 

talspråk och upprepningar (jfr. Riessman 2008, s 58). Vissa detaljer i resultatet har 

utelämnats för att säkerställa informanternas konfidentialitet, vilket i sig inte har 

påverkat resultatet. I resultatdelen finns citat från fem informanter då en informant 

önskade att inte bli citerad. 

  

Forskningsetik 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska sekretess gälla kring handhavande av 

personlig information. Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att behålla 

informanternas integritet. Informanterna ska också informeras om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan välja att avsluta sitt deltagande, utan att uppge 

skäl. Innan deltagandet ska personen ge ett skriftligt samtycke till medverkan. De har 

också rätt att ta del av resultatet i studien, vilket beskrevs i informationsbladet.  

 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) är 

ett teoretiskt arbete som görs inom en högskoleutbildning på grundnivå ett undantag 

och behöver därför inte prövas för ett etiskt godkännande. En ansökan om etiskt 

godkännande har därför inte gjorts för denna studie. Under intervjuprocessen har 

materialet förvarats i säkerhet enligt Danielsons (2012, s 172) instruktioner som 

säger att allt intervjumaterial ska hållas oåtkomligt för andra personer än författarna 

och handledare. För att minska risken att identitetsberövande uppgifter avslöjas har 
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ljudfilerna arkiverats efter transkriberingen och avidentifiering har gjorts innan 

resultatet sammanställts (jfr. Danielson 2012, s 169).  

Resultat 

Vid analysen av intervjuerna framkom tre kategorier; Betydelsen av 

avvikelserapportering, Hindrande faktorer och Förväntningar uppfylls inte, vilka 

beskriver sjuksköterskors erfarenheter av avvikelserapportering (se tabell 1). 

  

Tabell 1. Översikt av resultatets kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Subkategorier 

Betydelsen av 

avvikelserapportering 

Generell uppfattning 

Förväntan om förbättring och ökad medvetenhet 

Misstagets konsekvenser och allvarlighetsgrad 

Hindrande faktorer 

Hög arbetsbelastning 

En tidskrävande och komplicerad procedur 

Att skriva en avvikelserapport kan vara känsligt 

Organisatoriska problem 

Förväntningar uppfylls 

inte 

 

Undermålig återkoppling  

Ingen märkbar förändring 

 

Betydelsen av avvikelserapportering 

Generell uppfattning  

De flesta av informanterna hade en generellt positiv syn på avvikelserapportering. En 

av dem förklarade att hens syn på avvikelserapportering förändrats då syftet med 

avvikelserapportering med tiden klarnat upp för denne. Endast en av informanterna 

hade en generellt negativ syn på avvikelserapportering. Hos vissa fanns till en början 

en oro för att de skulle drabbas av negativa konsekvenser om de rapporterade en 

avvikelse och även en viss tveksamhet kring nyttan med avvikelserapportering. De 

flesta informanterna uttryckte dock att det kändes bra att skriva avvikelserapporter. 

“Jag tycker att det är jättebra med avvikelsehantering...” 
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Förväntan om förbättring och ökad medvetenhet 

Merparten av informanterna berättade att den huvudsakliga anledningen till varför 

de skrev avvikelserapporter var för att belysa fel i verksamheten så att adekvata 

åtgärder kunde vidtas för att på så vis förhindra att dessa fel upprepades. Att skriva 

avvikelserapporter beskrevs av informanterna som viktigt, meningsfullt och som ett 

verktyg för att stärka patientsäkerheten. 

 

Det fanns en stark förväntan hos informanterna om att rapportering av avvikelser 

skulle leda till förbättring av befintliga rutiner eller att nya åtgärder skulle sättas in. 

Två informanter underströk vikten av att all personal alltid skriver en 

avvikelserapport efter att en händelse som kunnat äventyra patientsäkerheten 

inträffat. Detta för att återkommande problem ska kunna bli synliga. En av dessa 

informanter beskrev att återkommande problem verkade tas på större allvar än 

problem som bara inträffade någon enstaka gång. En annan informant menade på att 

det ibland krävs att ett misstag sker upprepade gånger för att hen faktiskt skriva en 

avvikelse om det. Avvikelserapportering beskrevs av många som det enda sättet att 

visa på brister och den enda möjligheten till att uppnå förändring. Informanterna 

framhöll särskilt en positiv aspekt som de ansåg att avvikelserapportering hade. 

Denna var att systemet i sig ökar medvetenheten hos personalen om att arbeta på ett 

patientsäkert och förebyggande sätt. 

  

 “Så jag menar, jag tror att bara att avvikelsehanteringen finns gör att vi blir 

mer påminda om att vi måste tänka ett steg i förväg, att försöka undanröja risker.” 

  

Misstagets konsekvenser och allvarlighetsgrad 

Av informanternas berättelser om avvikelserapporter de skrivit framkom det tydligt 

att samtliga hade erfarenheter av att ha rapporterat händelser som inneburit en risk 

för patientskada. Majoriteten av informanterna beskrev dock att de i högre 

utsträckning skrev avvikelserapporter vid incidenter som lett till uppkomst av skada 

eller lidande för en patient än vid incidenter som enbart inneburit en risk för skada.  

 



11 
 

“...om jag doserar fel till exempel...det behöver ju inte leda till någon 

konsekvens... kanske att man lättare.. alltså tänker att jaja okej jag gjorde fel, men 

det hände ändå ingenting”.  

 

Även misstagets allvarlighetsgrad beskrevs som något som påverkade om en 

avvikelserapport blev skriven eller ej. Ju allvarligare ett misstag var desto större var 

benägenheten för informanterna att rapportera misstaget. En informant uttryckte att 

ett tänkbart skäl till detta var att det var mer motiverande att skriva en 

avvikelserapport när hen kände till vad konsekvensen av misstaget resulterade i. Att 

en patient faktiskt drabbats av en skada var således ett starkt motiv för 

informanterna att skriva en avvikelse. ”När patienten far illa, är ju det viktigaste...”. 

 

Hindrande faktorer 

Hög arbetsbelastning 

Något som var tydligt framträdande gällande huruvida avvikelserapporter skrevs 

eller inte visade sig var brist på tid. Alla informanter i denna studie ansåg att tidsbrist 

var ett betydande hinder som resulterade i att färre avvikelserapporter skrevs. Flera 

informanter uppgav också att de valde att arbeta vidare med sina arbetsuppgifter 

eller ta ut sin rast om de hade tid över. De beskrev också att de hellre gick hem vid 

arbetspassets slut istället för att arbeta på övertid för att skriva en avvikelse. Hög 

arbetsbelastning, en stressfull arbetssituation och undermålig bemanning gjorde att 

det inte alltid fanns möjlighet för informanterna att sätta sig ner och skriva 

avvikelserapporter under ordinarie arbetstid. Hög arbetsbelastning och stress ledde 

också till att de vid dagens slut inte hade tillräckligt med ork kvar för att skriva en 

avvikelse.  

  

 “ ...när man slutar för dagen, då är man så trött själv så man orkar inte mer, 

man vill bara gå hem. Istället för att kanske ta den där kvarten eller tjugo minuter 

att sätta sig ner å skriva…” 

 

Ett annat problem som uppstod på grund av tidspress var att det fanns en risk att det 

som skulle rapporteras glömdes bort om det gick för lång tid mellan den inträffade 

händelsen och att avvikelsen blev skriven. Flera av informanterna uppgav att det 
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därför ökade deras benägenhet att skriva en avvikelse om blev påminda av en 

kollega. “...jag har skrivit nån i efterhand också, att när det har gått nån dag, att 

nån har påmint mig..” 

En tidskrävande och komplicerad procedur 

Informanterna upplevde avvikelserapportering som en komplicerad process som 

krävde mycket tid och tankeverksamhet. Problematiken låg utöver tidsaspekten även 

i formuleringen av själva rapporten. Informanterna ansåg att det var av stor vikt att 

formulera sig korrekt för att ge en tydlig redogörelse för den inträffade händelsen. 

Flera av informanterna berättade att de tyckte att det var svårt och krångligt att 

rapportera i början och att de hade behövt ta hjälp från kollegor för att lära sig hur de 

skulle gå till väga när de skulle skriva avvikelserapporter. En informant ansåg att hen 

behövde välja sina ord väl för att inte bli ifrågasatt och en annan menade att 

formuleringen var viktig för att det som hen ville förmedla i avvikelserapporten 

skulle framgå på ett tydligt sätt. “...man ska få fram det man vill också när man 

skriver... det kan ju vara lite klurigt, hur man ska formulera sig.”                                      

Att skriva en avvikelserapport kan vara känsligt 

Att skriva en avvikelse på en kollega beskrevs som jobbigt eller känsligt. Två av 

informanterna i denna studie hade erfarenheter av att göra detta. Den ena beskrev 

att hen inte såg något problem med att skriva på en kollega så länge som hen 

informerade den berörda individen innan och tydliggjorde att det inte var för att 

skuldbelägga kollegan. Den andra tyckte att det kändes jobbigt att skriva på kollegor 

på grund av att hen upplevde att det var som att hänga ut en specifik individ “man 

vill ju inte peka ut någon, vara taskig...” 

  

De flesta informanter hade ingen erfarenhet av att skriva en avvikelse på en kollegas 

misstag. Av dessa informanter var en del som inte såg några svårigheter med detta 

medan andra tyckte att det skulle kännas jobbigt “Ja det känns ju lite jobbigt ibland 

för det känns som att man ska sätta dit folk...” Att skriva en avvikelse riktad mot en 

läkare uppfattade några informanter inte vara detsamma som att skriva på en 

kollega. En informant uttryckte att det kändes lättare att skriva en avvikelse på en 

läkares arbete än en kollegas. Bland informanterna fanns det uppfattningar om att 

avvikelser som skrevs på läkarkåren inte togs på lika stort allvar. De upplevde också 

att det förr ansågs dåligt att skriva avvikelser riktade mot läkare. 
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Att skriva en avvikelse på sitt eget arbete var det endast en av informanterna som 

hade erfarenhet av. Det var däremot flera som uttryckte att de kunde tänka sig att 

göra det. 

  

En av informanterna hade erfarenhet om att ha fått tillsägelse, från sin 

avdelningschef, om att ta bort en skriven avvikelse som rörde ett felaktigt beslut från 

en annan avdelning. Detta på grund av att ärendet blev allt för känsligt “Då vart jag 

mer eller mindre hotad om jag inte skulle ta bort det där…”. Hen berättade också att 

det på grund av detta inte nådde verksamhetschefen, trots att incidenten som 

rapporten handlat om medförde en allvarlig risk för patientskada. Händelsen 

resulterade i att informanten upplevde att reglerna om skyldighet att rapportera 

kunde kringgås av vissa individer. 

Organisatoriska problem 

Flera informanter hade erfarenheter av organisatoriska problem som påverkade 

deras benägenhet att skriva avvikelser. Någonting som uppdagades var att det fanns 

ett behov av tydligare direktiv och stöd från ledningen. 

 

 “ ...cheferna måste vara mer tydliga... vad ska vi ha för rutin kring 

avvikelserapportering, när ska vi skriva dem, hur ska vi skriva dem?” 

 

En annan beskrev att hen hade en känsla av att ledningen tyckte att det var bra att få 

in få avvikelser. Något som också framkom var att avvikelsehanteringen upplevdes 

mer välfungerade om det fanns en person på avdelningen som hade 

avvikelsehantering som sitt ansvarsområde. 

  

En ytterligare aspekt som beskrevs var att det på arbetsplatsen inte fanns någon 

avsatt tid för att skriva avvikelser. En informant förklarade att hen på grund av 

tidsbristen inte hade tid att skriva avvikelser angående hög arbetsbelastning. Hen 

beskrev att detta skapade en ond cirkel eftersom facket behöver avvikelserapporter 

som underlag för att kunna hjälpa sina medlemmar med arbetsmiljöproblem 

gällande hög arbetsbelastning och stress. En annan av informanterna beskrev att hen 

trodde att avvikelser gällande hög arbetsbelastning och stress inte leder till 
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förändring på grund av att cheferna har för lite mandat i form av ekonomiska 

resurser för att åtgärda den typen av problem. Flera av informanterna uppgav att 

cheferna hade uppmanat dem till att skriva avvikelser. En av informanterna 

berättade att hen upplevde att avvikelserapporteringen på avdelningen gått till 

överdrift efter dessa uppmaningar. 

  

Förväntningar uppfylls inte 

Undermålig återkoppling 

Samtliga av informanterna hade erfarenheter av att ha fått återkoppling på någon 

avvikelserapport de skrivit. Denna erfarenhet var dock av varierande grad och 

majoriteten ansåg att återkopplingen de fått varit undermålig. Det framgick av 

informanternas svar att den återkoppling som gavs inte uppfyllde deras 

förväntningar. 

  

Några av informanterna beskrev att de blev frustrerade och kände sig uppgivna när 

återkopplingen på en skriven avvikelserapport varit bristfällig eller uteblivit helt. En 

informant nämnde också att det kändes tråkigt att inte få något erkännande i 

återkopplingen. Vanligtvis gavs återkoppling i samband med avdelningens 

arbetsplatsträff och i vissa fall informerades det då även om eventuella åtgärder som 

satts in för att förhindra att liknande händelser skulle inträffa igen. Dock visade 

informanternas erfarenheter att återkoppling på avvikelserapporter inte hade en 

betydande roll på arbetsplatsträffarna. 

 

 ”...det brukar inte vara någon jättestor återkoppling ska jag säga, alltså det 

brukar bara gås igenom avvikelserna och sen är det inte så mycket mer” 

  

De gånger då informanterna fick återkoppling stärktes deras känsla av mening med 

att skriva avvikelserapporter. Det kunde exempelvis vara ett skriftligt svar eller 

positiv respons. Negativ respons medförde istället att de kände mindre mening med 

att skriva en avvikelserapport. En informant berättade att hen hade skrivit en 

avvikelserapport på en händelse som hen uppfattade som ett allvarligt misstag. Trots 

detta erhöll hen ett svar som antydde att avvikelserapporten hen skrivit inte var 

befogad. 
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“... så fick jag ett svar om att det var deras rutiner och att det inte var någon 

fara och att de tyckte att vi kunde ta över deras rutiner. Så då känns det som att då 

spelar det ingen roll egentligen att man skrev.” 

 

Ingen märkbar förändring 

Den mest framträdande erfarenheten informanterna hade var att avvikelserapporter 

sällan leder till någon förändring. De ansåg att det borde hända mer, att det inte blir 

någon märkbar effekt och uttryckte känslor av att problemen inte går att förändra. 

 

“...det upplevs att det inte görs nånting åt det, utan de blir bara såhär okej, vi 

har lämnat över det här till verksamhetschefen, det är på hans bord nu. Vad bra, 

nu har vi det ur världen.. ungefär så. Det känns inte som att det händer så mycket.. 

av avvikelserna”  

 

För flera informanter medförde bristen på effekt av avvikelserapportering frustration 

samt att de blev omotiverade till att skriva ytterligare avvikelserapporter. ”Varför ska 

jag skriva den, blir det någon förändring om jag skriver den?” Det gavs uttryck för 

en sviktande tilltro till meningen med avvikelserapportering och för en informant 

resulterade det i att hen hellre valde egna lösningar på incidenter som inträffade än 

att skriva avvikelserapporter. 

  

Samtliga informanter hade någon erfarenhet av att det skett en förändring eller 

förbättring till följ av en avvikelserapport. De tyckte att det kändes bra de gånger då 

åtgärder satts in, dock var den generella uppfattningen att detta i regel inte skedde. 

En informant uttryckte att det ibland var otydligt huruvida det faktiskt varit en 

avvikelserapport som legat till grunden då en förändring gjorts. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av 

avvikelserapportering. Analys av intervjumaterialet gav tre kategorier; Betydelsen av 

avvikelserapportering, Hindrande faktorer och Förväntningar uppfylls inte. 

Resultatet i denna intervjustudie visar informanternas motiv till att skriva 

avvikelserapporter. Motiven var att synliggöra brister i verksamheten och bidra till 

att fel inte upprepades. De hade en övertygelse om att detta skulle stärka 

patientsäkerheten. Likvärdigt med detta har även tidigare forskning (Danielsson, 

Nilsen, Öhrn, Rutberg, Fock, & Carlfjord 2014; Donaldson-Myles 2005) visat att 

sjuksköterskor har en hög tilltro till att avvikelserapportering bidrar till en starkare 

patientsäkerhet. En av dessa studier (Donaldson-Myles 2005) styrker också 

intervjustudiens resultat, att ett motiv med avvikelserapportering är att förhindra att 

fel upprepades genom att främja lärande av tidigare inträffade händelser. 

 

Tidigare forskning (Kingston et al. 2004) har visat att sjuksköterskor känner sig 

maktlösa gällande deras möjlighet att bidra till förändring angående problem på 

deras arbetsplats. De upplevde dock avvikelserapportering som deras enda sätt att 

skapa en förändring. Detta överensstämmer till viss del med resultatet i denna 

intervjustudie. Även om ingen av informanterna uttryckligen beskrev en känsla av 

maktlöshet visade studiens resultat att informanterna ansåg att 

avvikelserapportering var deras enda sätt att belysa problem. 

 

Intervjustudien visar att informanterna hade starka förväntningar om att 

rapportering av avvikelser skulle leda till att befintliga rutiner förbättrades eller att 

nya åtgärder sattes in. Trots denna förväntan var den mest framträdande åsikten att 

avvikelserapportering sällan leder till en förändring och att det borde hända mer. 

Informanterna kände frustration kring bristen på effekt av avvikelserapportering 

vilket ledde till att deras motivation till att skriva ytterligare avvikelserapporter 

minskade. Enligt vad författarna kunnat finna är sjuksköterskors upplevelse av 

vilken effekt avvikelserapportering har inte utforskat. Istället har tidigare forskning 

(Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen 2014; Kingston et al. 2004), angående 
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upplevd effekt av avvikelserapportering, främst berört vilken effekt det har på 

sjuksköterskor som individer. 

 

Informanterna i intervjustudien ansåg att tidsbrist var det största hindret för att 

skriva avvikelserapporter. En stressig arbetsmiljö gjorde att rapportering av 

avvikelser ibland prioriterades bort till förmån för andra arbetsuppgifter. En svensk 

studie (Lundqvist & Axelsson 2007) om sjuksköterskors uppfattning om 

kvalitetssäkring visade att sjuksköterskorna inte såg kvalitetssäkring som en 

integrerad del av omvårdnaden, utan som något de behövde utföra utöver den 

ordinarie omvårdnaden. Detta medförde en känsla av att avvikelserapportering var 

en extra börda. En tanke skulle kunna vara att även informanterna i denna 

intervjustudie anser att avvikelserapportering är något som de är ålagda att göra 

utöver deras övriga arbetsuppgifter.  

  

Ytterligare ett hinder som informanterna uttryckte i denna intervjustudie handlade 

om att skriva själva avvikelserapporten. Flera informanter upplevde formuleringen 

som krånglig och processen som tidskrävande. De ansåg att det behövdes bättre stöd 

och tydligare direktiv från ledningen för att avvikelserapporteringen skulle fungera 

bra. De uttryckte ett behov av tydligare riktlinjer om när och hur de skulle genomföra 

avvikelserapportering samt vad som skulle rapporteras. Detta fynd överensstämmer 

till viss del med en tidigare studie (Elder, Graham, Brandt, Hickner 2007) där det 

framkom att informanterna upplevde en otydlighet kring vad som skulle rapporteras. 

Även att processen ansågs tidskrävande stämmer överens med tidigare forskning 

(Waters, Hall, Brown, Espezel & Palmer 2012). I Waters et al. (2012) studie framkom 

även att informanterna upplevde otydligheter angående vem som förväntades 

rapportera händelsen och vad som faktiskt utgjorde en avvikelse. Detta skiljer sig 

från resultatet i denna intervjustudie då ingen av informanterna gav uttryck för 

sådana svårigheter. 

  

Resultatet i denna intervjustudie visade att informanternas benägenhet att 

rapportera avvikelser varierade beroende på den inträffade händelsens 

allvarlighetsgrad. Desto allvarligare en händelse bedömdes vara desto större var 

benägenheten att informanterna rapporterade händelsen. Detta resultat är 

samstämmigt med tidigare forskning (Elder, Graham, Brandt, Hickner 2007; 



18 
 

Winsvold Prang & Jelsness-Jørgensen 2014). I likhet med en annan studie (Berland, 

Gundersen & Bentsen 2012) visade denna intervjustudie en skillnad mellan 

informanternas benägenhet att rapportera en avvikelse som enbart inneburit en risk 

för skada, jämfört med en avvikelse där en patient faktiskt drabbats av en skada. Om 

en inträffad händelse enbart medfört en risk för vårdskada, utan att några 

konsekvenser faktiskt drabbat en patient, minskade sannolikheten för att 

informanterna skrev en avvikelserapport om händelsen. Resultatet visar således att 

alla händelser som inneburit risk för vårdskada inte rapporteras.  

  

Samtliga informanter i denna studie angav att de hade erfarenhet av att få 

återkoppling men de ansåg att återkopplingen ofta var bristfällig. Att de upplevde 

återkopplingen som bristande resulterade i att många kände sig omotiverade till att 

fortsätta skriva avvikelserapporter. Även tidigare studier har kommit fram till att 

återkoppling har en central betydelse när det gäller sjuksköterskors känsla av mening 

med att rapportera avvikelser (Salem, Jones & Elkharam 2013; Donaldson-Myles 

2005) och att adekvat återkoppling skulle kunna öka sjuksköterskornas motivation 

till att rapportera avvikelser (Kingston et. al 2004). I en av dessa studier (Salem, 

Jones & Elkharam 2013) kom forskarna även fram till att flera sjuksköterskor näst 

intill förväntade sig att de inte skulle erhålla någon återkoppling och att detta kunde 

hämma deras benägenhet att rapportera framtida händelser. 

 

Redan i rapporten To Err Is Human (Kohn, Corrigan, & Donaldson 2000, s 65), som 

fungerade som en ögonöppnare angående patientsäkerhet, framkom att en av de 

största faktorerna till att misstag begås är mänskligt felande, den mänskliga faktorn. 

Författarna till rapporten menar att de flesta fel som begås på grund av den 

mänskliga faktorn i grunden orsakas av systemfel. Att säga att ett fel begåtts på 

grund av den mänskliga faktorn är därför inte detsamma som att skuldbelägga en 

enskild individ. Samtliga informanter i denna intervjustudie uttryckte medvetenhet 

kring att avvikelserapportering syftar till att stärka patientsäkerheten. Några 

individer underströk också att avvikelserapportering syftar till att belysa systemfel 

och inte individrelaterade problem. Trots denna kunskap hade de flesta informanter 

ingen erfarenhet av att skriva en avvikelserapport, varken på ett eget misstag eller en 

kollegas misstag. Detta oberoende av informanternas ålder och hur länge de varit 

yrkesverksamma som sjuksköterskor. De beskrev att de i högre utsträckning drog sig 
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för att skriva en avvikelserapport angående en kollegas misstag än andra typer av 

händelser. De uttryckte detta som en ovilja att sätta dit eller smutskasta en kollega. 

Detta resultat har likheter med tidigare forskning (Kingston et. al 2004) som visade 

att det fanns en del problematik när det gäller att skriva avvikelserapporter angående 

händelser som involverat en kollega. En annan studie (Elder, Graham, Brandt, 

Hickner 2007) har visat att känslor av att bära det personliga ansvaret för en 

händelse som inträffat kan vara ett hinder för att rapportera avvikelser. Resultatet av 

tidigare forskning och resultatet i denna intervjustudie visar således att det kan 

finnas aspekter som gör avvikelserapportering känsligt.  

 

En tidigare studie (De Boer, Van Rikxoort, Bakker & Smit 2014) har visat att känslor 

av skuld och skam i vissa fall kan vara kopplade till avvikelserapportering. En tanke 

skulle därför kunna vara att känsligheten angående vissa aspekter av 

avvikelserapportering härrör från känslor av skuld. Charles Horten Cooleys teori 

(1902, s 152) om spegeljaget innebär att andra människors syn på oss själva skapar, 

förändrar och bibehåller vår självbild. Det finns alltså ett samspel mellan hur vi ser 

på oss själva och hur andra ser på oss. Genom dessa samspel utvecklar människor en 

bild av vem de är. Han menar vidare att vi inte alltid uppfattar andras intryck av oss 

korrekt. Cooley påpekade vidare att spegeljaget är en konstant process eftersom vi 

alltid interagerar med nya människor och alltid utvärderar oss själva efter hur andra 

ser på oss.  Cooley (1902, s 153) menade att när vi känner skam eller stolthet är det 

ett resultat av hur vi tror att andra människor ser oss. Ett exempel på detta är att 

människor skäms för att framstå som fega i närvaro av en modig person och för att 

framstå som undvikande i närvaro av en utåtriktad person. En tanke angående 

känsligheten att skriva en avvikelserapport på en kollega skulle kunna vara att det 

bottnar i en rädsla för att förändra andras intryck av ens person och spegeljaget blir 

ändrat och därmed ens självbild (jfr. Cooley 1902, ss 152-154). Tidigare forskning har 

visat att en del vårdpersonal ansåg att det var viktigt att vara lojal mot sina kollegor 

och att rapportera händelser som en kollega varit inblandad i var oetiskt (Kingston et 

al. 2004). En tänkbar orsak till att informanterna i denna intervjustudie drog sig för 

att skriva en avvikelserapport om en kollegas misstag, är att det skulle kunna handla 

om rädsla för att uppfattas som illojal. Detta skulle då kunna innebära att 

informanterna påverkas av spegeljaget och att de därför undviker att handla på ett 
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sätt som de tror kan påverka sina kollegors sätt att se på dem (jfr Cooley 1902, ss 

152-153).  

 

Att informanterna inte hade skrivit en avvikelserapport på ett eget misstag kan också 

diskuteras utifrån Cooleys teori. Att skriva en avvikelse på ett eget misstag skulle 

innebära ett erkännande om att ett misstag har begåtts. Rädsla för att kollegorna 

eller chefen skulle få reda på vad som hänt skulle kunna framkalla oro för att bli sedd 

som en slarvig eller oansvarig person vilket skulle kunna leda till att sjuksköterskor 

därför undviker att skriva avvikelser på egna misstag (jfr Cooley 1902, s 152).  

 

I en nyligen publicerad studie (O’Connell 2015) framkom att kvinnliga 

sjuksköterskor i högre utsträckning kände samvetskval i sitt arbete jämfört med 

manliga sjuksköterskor. En tanke om att det var två manliga sjuksköterskor som 

avböjde att medverka i denna intervjustudie skulle därför kunna förklaras med att 

graden av samvetskval skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor.  

Således skulle kön kunna vara en faktor av betydelse gällande sjuksköterskors 

benägenhet att skriva en avvikelserapport på sina egna misstag.  

 

 

Metoddiskussion 

Urval och datainsamling 

Enligt Denise Polit och Cheryl Tatano Beck (2013, s 286) kan urvalsmetoden påverka 

studiens resultat. Urvalet som användes var ett maximerat varierat urval och 

genomfördes av handledaren, som fungerade som en nyckelperson. Denne 

kontaktade sjuksköterskor med förfrågan om att delta i studien. Författarna erhöll 

därefter kontaktuppgifter till de som tackat ja till att medverka. Fördelen med 

urvalsmetoden var att den genererade stor spridning gällande informanternas ålder 

och yrkeserfarenhet. Dock menar Trost (2010, ss 139-140) att användning av en 

nyckelperson vid urvalet alltid innebär en risk för att urvalet av informanter kan 

styras av att den personen aktivt väljer ut individer som är fördelaktiga att ha med i 

studien. Att handledaren tog hand om urvalet i denna studie kan således ha påverkat 

resultatet. Vid kvalitativ datainsamling finns inget krav på storleken på urvalet (Polit 

& Beck 2013, s 286). Istället för att utgå från datamättnad valde författarna att på 
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förhand bestämma antalet informanter som skulle intervjuas, med utrymme för att 

kunna genomföra fler intervjuer om ytterligare material skulle behövas. Fördelen 

med detta är att författarnas tillstånd inte riskerar att påverka uppfattningen om när 

datamättnad uppnåtts (Trost 2010, s 144). Att däremot inte utgå från datamättnad 

kan innebära att materialet inte fångar upp alla relevanta aspekter som studien syftar 

till att undersöka (Polit & Beck 2013, s 286). Det var fyra individer som avböjde att 

medverka i studien och detta kan också ha påverkat resultatet. Polit och Beck (2013, 

s 178) menar att bias kan uppstå om vissa segment av populationen som ska 

undersökas väljer att inte delta. Det är oklart varför dessa fyra individer valde att 

tacka nej till att medverka i studien men det kan tänkas bero på ointresse för ämnet 

eller att ämnet upplevs som känsligt relaterat till vilka förpliktelser det omges av. Två 

av de fyra tillfrågade som avböjde att medverka var män. Strävan om att ha en jämn 

fördelning gällande kön uppnåddes således inte. I Sverige är mer än 90 procent av 

alla yrkesverksamma sjuksköterskor kvinnor (Statistiska centralbyrån 2010, s 47) 

vilket kan förklara att en jämn könsfördelning inte uppnåddes. 

  

Att intervjuerna spelades in var fördelaktigt på många sätt. Trost (2010, ss 74-75) 

menar att en fördel med att spela in intervjun är att det ger möjlighet till att gå 

tillbaka och lyssna upprepade gånger och på så sätt uppmärksamma specifika ordval 

och tonfall. Han påpekar också att det medför att mer fokus kan läggas på att ställa 

frågor och lyssna på svaren. En nackdel är att en del kan känna sig obekväma och 

hämmade av att veta om att de blir inspelade. Informanterna i denna intervjustudie 

upplevdes dock inte vara besvärade av att intervjun spelades in. 

  

Analys 

En fördel med induktiv innehållsanalys är att den kan tillämpas på olika nivåer och 

anpassas beroende på författarens erfarenhet och kunskap, materialets kvalitet samt 

olika syften (Lundman & Graneheim 2008, s 171). Med detta som motiv valdes 

kvalitativ metod med induktiv ansats eftersom denna studie har skett inom ramen 

för författarnas självständiga arbete på grundnivå i sjuksköterskeutbildningen vid 

Umeå Universitet. Metodvalet möjliggjorde att studiens syfte kunde besvaras. 
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Trost (2012, s 75) betonar styrkan med att forskaren eller författaren själv utför 

intervjuerna då det spelar en viktig roll för bearbetningen och tolkningen av 

materialet. Detta tillvägagångssätt genererar att författaren får intryck och 

uppfattningar av sådant som sägs mellan raderna och som inte kan ersättas av en 

transkriberad text oavsett hur ordagrant och noggrann transkriberingen än har gått 

till. En risk med att transkribera en ljudinspelning är att det ibland kan vara svårt att 

höra vad informanten säger (Trost 2012, s 75). En styrka med att det är författaren 

som utför transkriberingen är att denne tidigt får tillgång till materialet och att detta 

genererar en detaljrik genomgång (Malterud 2009, s 80). Författarna valde därför att 

själva utföra transkriberingen och att göra detta tillsammans. 

  

Trovärdighet 

Trovärdigheten i en studie avgörs av dess tillförlitlighet och överförbarhet 

(Graneheim & Lundman 2004). Tillförlitlighet skapas av att författaren verifierar de 

ställningstaganden som görs under arbetets process samt ger en detaljerad 

beskrivning av tillvägagångssätt i analysarbetet. Hur hög tillförlitligheten av ett 

resultat är avgörs således av hur väl författarna gjort detta. Att vara två författare 

som genomför analysarbetet är också en faktor som ökar tillförlitligheten (Lundman 

& Graneheim 2008, s 170). Tillförlitligheten i denna studie har därmed stärkts 

genom att författarna tydligt redogjort för tillvägagångssättet samt genomfört 

analysen tillsammans. Överförbarhet avser i vilken grad resultatet från en studie är 

överförbart i en annan kontext (Polit & Beck 2013, s 75). Berit Lundman och Ulla 

Graneheim (2008, s 170) menar att överförbarheten avgörs av läsaren och att 

författarens roll gällande överförbarhet ligger i att skapa förutsättningar och ge 

förslag för överförbarhet. För att läsaren ska kunna bedöma studiens överförbarhet 

kan författaren underlätta genom att detaljerat beskriva urvalet, deltagarna, 

datainsamlingen, analysen och andra omständigheter som utgör studiens kontext 

(Lundman & Graneheim 2008, s 170). Att författarna genomgående i arbetet 

redogjort och motiverat ställningstaganden som gjorts har på så sätt stärkt 

överförbarheten. För att stärka överförbarheten ytterligare har citat använts i 

resultatdelen eftersom citat tillsammans i presentationen av resultaten ger en ökad 

överförbarhet enligt Graneheim och Lundman (2004). 
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Forskningsetisk diskussion 

Att starkt framhålla informanternas rätt att avbryta sin medverkan är viktigt för att 

värna om informanternas autonomi (Kjellström 2012, s 72). Därför gavs denna 

information upprepade gånger. Hänsyn till autonomiprincipen togs även då en av 

informanterna önskade att inte bli citerad och således inte blev det. 

  

Allt textmaterial inkluderades under analysprocessen och beskrevs utan värderingar. 

Däremot exkluderades de delar av materialet som inte svarade an mot studiens syfte. 

Vid transkribering av intervjuerna lyssnades materialet enbart igenom av författarna 

med avsikten om att bevara deras anonymitet (jfr. Kvale & Brinkmann 2014, s 105). 

Av samma skäl avidentifierades materialet under analysprocessen bevarades i 

säkerhet från obehöriga. Oenigheter som framkom i resultatet har framförts genom 

att författarna tydligt i texten beskrivit dessa genom representativa formuleringar 

som En informant hade, De flesta informanter och En informant nämnde.  

  

Studien har genomförts med ett etiskt förhållningssätt i enlighet med lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och 

Helsingforsdeklarationen (2013). 

  

Konklusion och betydelse för omvårdnad 

Resultatet i denna intervjustudie visar att det finns flera faktorer som försämrar 

sjuksköterskors förutsättningar för att skriva avvikelserapporter. Att exempelvis 

undersöka om de aspekter av avvikelserapportering som präglas av känslighet härrör 

från känslor av skuld eller skam, skulle kunna ge svar på hur dessa komplexa 

problem skulle kunna åtgärdas. Vidare forskning behövs för att få ökad förståelse för 

vilka faktorer som påverkar huruvida avvikelser skrivs eller inte. Eftersom 

avvikelserapportering är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet skulle sådan kunskap 

kunna bidra till att fler avvikelser skrivs. Detta skulle i sin tur stärka 

patientsäkerheten i vård- och omvårdnadsarbetet. 
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Bilaga 1 
  

UMEÅ UNIVERSITET                                                                                                                                                            
Institutionen för omvårdnad 

  

Sjuksköterskors erfarenheter av och inställning till avvikelser 

  

Förfrågan att delta i en intervjustudie: 

  

Vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet har en studie påbörjats, vars syfte är att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av och inställning till avvikelser. 

  

Vi vänder oss därför till dig som sjuksköterska för att kunna förstå dina erfarenheter och 

därmed kunna bidra till ökad förståelse angående avvikelser. Vi undrar nu om du kan tänka 

dig att ställa upp för en ljudinspelad intervju där vi ber dig berätta om dina erfarenheter i 

erfarenheter av och inställning till avvikelser. Intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter 

och genomförs med ett personligt möte. 

  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att behöva ange någon som helst orsak till detta. Om du väljer att delta i studie kommer 

allt du säger i intervjun att behandlas konfidentiellt, dvs. att din identitet inte kommer att 

röjas vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i den slutliga rapporten. Inga 

obehöriga kommer att ha tillgång till intervjuerna. Alla intervjuer kommer att avidentifieras 

och kodas. Koderna kommer därefter att förvaras helt avskilt från intervjumaterialet. 

Intervjutext, ljudinspelningar, personuppgifter kommer att förvaras i ett låst rum och i ett 

låst dokumentskåp oåtkomligt för obehöriga. Alla personuppgifter hanteras enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. 

Om du väljer att delta i vår studie kommer du att bli erbjuden att ta del av den slutliga 

rapporten. 

  

Om du vill vara med, fyll då i bifoga blankett om informerat samtycke. Vi kommer att 

kontakta dig via telefon några dagar för att bestämma tid och plats för intervjun. Du är också 

välkommen att själv kontakta sjuksköterskestudent Emelie Edström eller Ella Simmons. 

  

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Emelie Edström                   Ella Simmons                    Ulrika Fallbjörk 

Sjuksköterskestudent               Sjuksköterskestudent               Universitetslektor 

Kontaktperson                   Kontaktperson                   Projektansvarig 

073-8474592                    070-9238483                      070-636 24 74 

  

  

  

  

  

  



 
 

Bilaga 2 

  

  
UMEÅ UNIVERSITET                                                                                                                                                            
Institutionen för omvårdnad 

  

  

  
  
  
  

Informerat samtycke 

  

  

Om du accepterar du att delta i denna intervjustudie ber vi dig kryssa för ditt svar i rutan 

nedan och sedan signera blanketten.  

  

Vid eventuella frågor angående studien, var vänlig ta kontakt med kontaktpersonerna. 

  

Accepterar du att delta i intervjustudien? 

Svar: 

  

        JA                    

  

  

  

Datum: _________________________________________ 

  

Namnteckning ____________________________________ 

  

Namnförtydligande: ________________________________ 

  

Telefonnummer du vill bli kontaktad på: ___________________ 
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Från: Margit.Hakansson@vll.se [mailto:Margit.Hakansson@vll.se]  
Skickat: den 26 februari 2016 15:31 
Till: Ulrika Fallbjörk <ulrika.fallbjork@umu.se> 
Ämne: Ang. Genomförande av forskningsintervjuer med sjuksköterskor arbetande på nus 

 
Hej!  
 
Det är helt ok.  
 
 
 
Med vänlig hälsning, 

 

Margit Håkansson 

 

Utvecklingschef 
Staben för verksamhetsutveckling 
Västerbottens läns landsting 
tfn 090- 785 74 48, 070-355 28 22 
e-post margit.hakansson@vll.se  
 

 
Från:        Ulrika Fallbjörk <ulrika.fallbjork@umu.se>  
Till:        "margit.hakansson@vll.se" <margit.hakansson@vll.se>  
Kopia:        Anders Ringner <anders.ringner@umu.se>, Lenita Lindgren <lenita.lindgren@umu.se>  
Datum:        2016-02-26 09:42  
Ärende:        Genomförande av forskningsintervjuer med sjuksköterskor arbetande på nus  

 
 

Hej Margit!  

Vi är tre forskare vid institutionen för omvårdnad som har börjat skissa på  

ett forskningsprojekt för att bättre förstå vårdpersonals inställning till  

patientsäkerhetsarbete med fokus på avvikelser. Som en del och ett led i detta planerar vi att 

genomföra kvalitativa forskningsintervjuer med sjuksköterskor arbetande på nus. Vi 

kontaktar dig nu i syfte att efterhöra om det är ok för oss att kontakta ett antal sjuksköterskor, 

dvs. få ett godkännande för studiens genomförande från en högre instans.  Om du har några 

frågor rörande det tilltänkta projektet är du välkommen att kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar,  

Lenita Lindgren, Anders Ringnér och Ulrika Fallbjörk  

_______________________________________________________  

Ulrika Fallbjörk, R.N., PhD, Department of Nursing, Umeå University  

SE-901 87 UMEÅ  

Tfn. +46(0)90-786 92 22  

Mob. +46(0)70636 24 74  

    

mailto:margit.hakansson@vll.se
mailto:ulrika.fallbjork@umu.se
mailto:margit.hakansson@vll.se
mailto:margit.hakansson@vll.se
mailto:anders.ringner@umu.se
mailto:lenita.lindgren@umu.se
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KOD:________ 

  

Bakgrundsinformation 

  

1. Kön_____________________ 

  

  

2. Ålder______________________ 

  

  

3. Har du någon vidareutbildning?______________________ 

  

- Om ja, vilken/vilka?_____________________________________ 

  

  

4. Hur många år har du arbetat som sjuksköterska?____________________ 

  

  

5. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?__________________ 

  

  

6. Hur många procent arbetar du? __________________ 
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KOD:________ 

  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors inställning till, och erfarenheter av 

avvikelsehantering. 

  

Intervjuguide 

  

7. Vad tänker du på när du hör ordet avvikelse? 

  

8. Kan du berätta vad du har för erfarenheter när det gäller avvikelser? 

  

9. Kan du berätta om någon avvikelserapport du skrivit? 

  

10. Kan du berätta lite om hur det känns att skriva en avvikelse? 

  

11. Har det någon gång varit aktuellt för dig att skriva en avvikelse på en kollega? 

  

12. Har du någon gång skrivit en avvikelse på dig själv? 

  

13. Skulle du vilja berätta lite om vilken betydelse du tycker att avvikelser har? 

  

14. Finns det något som påverkar dig huruvida du skriver en avvikelse eller ej? 

  

15. Beroende på om misstaget leder till några konsekvenser eller inte, tror du att det 

påverkar huruvida du skriver en avvikelse eller inte? 

  

16. Kommer du ihåg någon gång då du på din avdelning har fått återrapportering efter en 

skriven avvikelse? 

  

17. Kommer du ihåg något exempel på en förändring som skett efter att det skrivits en 

avvikelse? 

  

18. Finns det något annat som vi inte har pratat om som du skulle vilja ta upp relaterat till 

ämnet avvikelser
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Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Jag tycker att det är jättebra med 
avvikelsehantering. för att det är bara så någonting 
kan förändras, alltså rutiner å, risker kan undanröjas 
och så 

tycker det är jättebra med 
avvikelsehantering. Bara så något kan 
förändras, och risker kan undanröjas 

Enda sättet att 
nå förändring 

Förväntan om 
förbättring och 
ökad medvetenhet 

Betydelsen av 
avvikelserappo
rtering 

om jag doserar fel till exempel, om jag skulle göra 
det, det behöver ju inte leda till nån konsekvens.. Så 
det kan ju va kanske att man lättare.. asså tänker att 
jaja men okej ja gjorde fel men det hände ändå 
ingenting. Då kanske man inte skriver en avvikelse. 
Jag vet inte. 

om jag doserar fel, det behöver ju inte leda 
till nån konsekvens. Så det kan va kanske att 
man lättare tänker att jaja men okej jah 
gjorde fel men det hände ingenting. då 
kanske man inte skriver en avvikelse. 

Det skrivs inte 
alltid avvikelser 
på misstag utan 
konsekvenser 

Misstagets 
konsekvenser och 
allvarlighetsgrad 

om jag doserar fel till exempel, om jag skulle göra 
det, det behöver ju inte leda till nån konsekvens.. Så 

det kan ju va kanske att man lättare.. asså tänker att 
jaja men okej ja gjorde fel men det hände ändå 

ingenting. Då kanske man inte skriver en avvikelse. 

om jag doserar fel, det behöver ju inte leda 
till nån konsekvens. Så det kan va kanske att 

man lättare tänker att jaja men okej jah 
gjorde fel men det hände ingenting. då 

kanske man inte skriver en avvikelse. 

Det skrivs inte 
alltid avvikelser 

på misstag utan 
konsekvenser 

Hög 
arbetsbelastning 

Hindrande 
faktorer 

Ja det känns ju Litee.. jobbigt ibland för det känns 
som att man ska sätta dit folk när man skriver en 
(avvikelse) 

Det känns Litee..jobbigt ibland det känns 
som att man ska sätta dit folk när man 
skriver en (avvikelse) 

Känns som att 
sätta dit folk 

Att skriva en 
avvikelserapport 
kan vara känsligt 

Å det är nog gjort ganska många sånna avvikelser 
men.. jag vet inte om det har blivit så stor skillnad, 
det är ju fortfarande att man ibland är kort om folk å 
det är, ja.. Men det kommer väl ändå som fram dom 
får ju i för sig asså dom läser ju dom här avvikelserna 

så dom blir, dom får ju ändå Reda på situationen.. 
ah... dom kanske inte kan, jag vet inte. dom kanske 

inte kan göra bättre än hur vi har det. 

jag vet inte om det blivit så stor skillnad, 
fortfarande att man ibland är kort om 
folk.det kommer väl ändå fram, dom läser ju 
avvikelserna, dom får ju ändå Redan på 
situationen. dom kanske inte kan göra 

bättre. 

känsla av att det 
inte går att 
förändra 

Ingen märkbar 
förändring 

Förväntningar 
uppfylls inte 

Ehh, de asså det brukar inte va nån jättestor 

återkoppling ska jag säga, asså det brukar bara gås 
igenom avvikelserna och sen är det inte så mycket 
mer.. 

Det brukar inte va nån jättestor återkoppling, 

brukar bara gås igenom avvikelserna och sen 
är det inte så mycket mer 

Avvikelserna gås 

bara igenom 

Undermålig 

återkoppling 

 


