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Abstrakt 

 

Bakgrund: Sjuksköterskans ansvarsområde inom omvårdnad är ofta komplext vilket bidrar 

till att det inom professionen finns många omständigheter som kan leda till stress. Stress kan 

uppstå om kraven på en person blir för höga i förhållande till personens tillgängliga resurser 

att hantera dessa. Tidigare forskning visar att arbetsrelaterad stress i för hög omfattning kan 

leda till psykisk ohälsa hos sjuksköterskan och medföra konsekvenser för omvårdnaden. 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsrelaterad stress, och dess inverkan på omvårdnaden.  

Metod: Tillvägagångssättet var en intervjustudie där materialet samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer. Tio sjuksköterskor inom Sundsvalls kommun intervjuades. 

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier och 

tio subkategorier. 

Resultat: Resultatet visade hur sjuksköterskornas upplevelser av stress påverkade dem 

personligen, och hur omvårdnaden påverkades. Sjuksköterskorna beskrev personliga 

upplevelser av stress som irritation, uppgivenhet, bristande fokus och otillräcklighet. 

Sjuksköterskornas upplevelser av stress var också relaterade till organisationen i form av 

bland andra bristande stöd och frustration. Den arbetsrelaterade stressen hade också 

samband med arbetskollegor, där avsaknaden av samarbete och bristande kompetens var 

upplevelser som beskrevs.  

Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde ett flertal negativa känslor på grund av arbetsrelaterad 

stress. Stressen medförde ofördelaktiga effekter på omvårdnaden. Sjuksköterskorna behövde 

resurser i form av förändrade arbetsvillkor och stöd från chefen, för att förbättra denna 

situation. Genom att hörsamma sjuksköterskornas behov av resurser kan deras 

omvårdnadskompetens tillvaratas, och omvårdnadens kvalitet öka. Fortsatt forskning inom 

området kan medföra bättre arbetsförhållanden för sjuksköterskor. 

Nyckelord: KASAM, omvårdnad, sjuksköterska, stress  

  



Abstract 

 

Background: The nurse´s area of responsibility are often complex, which contributes to the 

fact that there are many circumstances in the profession that can lead to stress. Stress may 

occur if the requirements of a person become too high in relation to the person's available 

resources to handle them. Previous research shows that work-related stress in a large extent 

can lead to mental illness for the nurse and have consequences for nursing care.  

Purpose: The purpose of this study was to illustrate nurses experience of work-related stress, 

and its impact on nursing.  

Method: The approach was an interview-study where the material was collected through 

semistructured interviews. Ten nurses in Sundsvall municipality were interviewed. The 

material was analyzed with qualitative content analysis and resulted in three categories, and 

ten subcategories.  

Results: The result showed how nurses' experiences of stress affected them personally and 

how nursing was affected. Nurses described personal experiences of stress such as irritation, 

apathy, lack of focus and insufficiency. Nursing experiences of stress were also related to the 

organization in terms of, among other things, lack of support and frustration. The work-

related stress was also associated with work colleagues, where the lack of cooperation and 

lack of skills were experiences described. 

Conclusion: Nurses experienced a number of negative feelings due to work-related stress. 

The stress also had adverse effects on nursing care. Nurses needed resources in terms of 

changing working conditions and support from the boss, to improve this situation. In order 

to hear the needs of nurses in terms of resources, their nursing skills can be safeguarded and 

nursing quality increased. Continuing research in the field can lead to better working 

conditions for nurses. 

Keywords: KASAM, nursing care, nurse, stress 
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Inledning 
 

Sjuksköterskans kompetens inom omvårdnad innefattar både det vetenskapliga 

kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Sjuksköterskan ansvarar för, och leder 

omvårdnadsarbetet som syftar till att tillfredsställa patientens grundläggande behov i det 

dagliga livet. En förutsättning för god omvårdnad är att sjuksköterskan har kompetens att 

utföra omvårdnaden omsorgsfullt och har en förtroendefull relation med patient och 

närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta kan bli en svår uppgift för 

sjuksköterskan i kommunen som ofta ansvarar för ett stort antal äldre och multisjuka 

personer med behov av avancerad vård (Josefsson, 2009, s. 74). Stress kan definieras som en 

obalans mellan de krav som ställs på en person och personens förmåga att hantera dessa 

(Danielsson et al., 2012). Det är alltså relationen mellan de belastningar människan utsätts för 

och tillgängliga resurser för att hantera dessa som avgör hur en person reagerar på stress 

(Perski, 2006, s. 41) Arbetsrelaterad stress i för hög utsträckning kan leda till psykisk ohälsa 

vilket särskilt verkar gälla yrken som innebär ansvar för andra människor. Stressrelaterade 

sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning och tenderar att slå 

extra hårt mot yrken som innebär kontakt och ansvar för andra människor, till exempel 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2003). Inom sjuksköterskans arbetsområde finns många 

omständigheter som kan leda till stress (Chang, Hancock, Johnson, Daly, & Jackson, 2005), 

vilket kan ha en negativ inverkan på omvårdnaden (Adib-Hajbaghery, Khamechian och 

Alavi, 2012).  

Bakgrund 
Sjuksköterskans kompetensområde 
 

Sjuksköterskan har legitimation i omvårdnad, utfärdad av Socialstyrelsen, vilket innebär att 

sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden (Josefsson, 2009, s. 79). Omvårdnaden är således 

sjuksköterskans specifika kompetens och den omfattar både det vetenskapliga 

kunskapsområdet och det patientnära arbetet som är grundat i en humanistisk människosyn 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor ska vara ledare samtidigt som de ska 

vara jämställda och underordnade, hålla ihop helheten och samtidigt hålla sig inom sitt 

område. De måste kunna balansera mellan olika roller med olika närhet och distans i relation 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Adib-Hajbaghery%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23853647
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Khamechian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23853647
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Alavi%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23853647
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till personal, personen de vårdar och anhöriga (Josefsson, 2009, s. 84-85). Den legitimerade 

sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade 

möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. I professionen ingår även att hantera 

hälsoproblem, sjukdom, funktionsnedsättning och att uppnå bästa möjliga välbefinnande 

och livskvalitet fram till döden. Sjuksköterskan ska dessutom ha kunskap om medicinsk 

vetenskap och beteendevetenskap av betydelse för patientens omvårdnad. Arbetet ska 

utföras enligt gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskan ska ha kunskap om vilken betydelse faktorer som ålder, kön, 

socioekonomi, miljö och kulturtillhörighet har för individens möjlighet till jämlik vård och 

hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ansvarar för och leder 

omvårdnadsarbetet, vilket innebär att sjuksköterskan både självständigt, i team och 

tillsammans med patienten och närstående ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, 

genomförande och utvärdering av omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017; 

Josefsson, 2009, s. 80). Omvårdnaden är avsedd att tillfredsställa patientens grundläggande 

behov och upplevelser i det dagliga livet, vilket innefattar fysisk, psykosocial, andlig och 

kulturell dimension. Sjuksköterskan ska ha kompetens att både utföra omvårdnadsuppgifter 

noggrant, och att skapa en förtroendefull relation med patienten och närstående, vilket är en 

förutsättning för god omvårdnad. Sjuksköterskans ledarskap riktar sig främst mot det 

patientnära omvårdnadsarbetet och ska ge förutsättningar för god och säker vård. Det 

innebär att motivera och leda kollegor och ge konstruktiv återkoppling i omvårdnadsarbetet. 

Hit hör också att identifiera och möjliggöra kompetensutveckling hos kollegor och att utifrån 

gällande föreskrifter delegera och fördela arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt (Josefsson, 

2009, s. 80).    

 

Den kommunala sjuksköterskans arbetsmiljö 
 

Sjuksköterskor i kommunen ansvarar ofta för ett stort antal äldre och multisjuka personer 

som är i behov av avancerad vård. Det är patientens behov som är sjuksköterskans 

arbetsuppgifter, och detta styr vilken kompetens sjuksköterskan bör ha. Ökad tidspress kan 

uppstå om de ansvariga sjuksköterskorna är för få för att tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov (Josefsson, 2009, s. 74-78). När det finns få sjuksköterskor hinner 
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sjuksköterskan inte heller vara nära patienten. Detta innebär att sjuksköterskan ofta arbetar 

som konsult vilket kan leda till negativa konsekvenser för de inblandade, särskilt då många 

anställda saknar adekvat yrkesutbildning. Detta kan leda till frustration och stress hos 

sjuksköterskan som inte får utrymme att utöva den omvårdnad som hen har legitimation i 

(Josefsson, 2009, s. 84-85).  

I en studie av Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009) upplevde sjuksköterskor som arbetar på 

äldreboenden att de krävs av dem att de har kunskap och erfarenhet inom många områden 

inom omvårdnad, och att de har förmågan att svara på frågor från äldre människor, deras 

anhöriga och omvårdnadspersonal om symtom, sjukdomar och medicinering. 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade ett stort ansvar, och ofta fick utföra uppgifter som de 

inte var skyldiga att utföra, vilket skapade frustration. Sjuksköterskorna var rädda för att 

göra misstag som kunde skada den äldre människan som ofta var multisjuk och använde 

många läkemedel. Sjuksköterskorna kände sig både uppskattade och värdefulla samtidigt 

som de kände sig underskattade och frustrerade över sin arbetssituation. 

Generella motståndsresurser (GMR) definieras av Antonovsky som fenomen som ger 

livserfarenheter som präglas av entydighet, delaktighet i att forma resultatet, samt en balans 

mellan över- och underbelastning (Antonovsky, 1987, s. 47). Begreppet GMR inbegriper de 

egenskaper hos en person, grupp eller samhälle vilka främjar förmågan att hantera stressorer 

och bidrar till utveckling av personens nivå av känsla av sammanhang (KASAM). Till dessa 

resurser räknas bland annat pengar, kunskap, copingstrategier, socialt stöd, kulturell 

tillhörighet, rituella aktiviteter, religion, hälsofrämjande levnadssätt och individens 

sinnesstämning (Idan, Eriksson och Al-Yagon, 2016). Forskning visar att genom att integrera 

ett salutogent förhållningssätt i omvårdnaden av äldre så kan den äldre personens hälsa 

förbättras. Omvårdnaden i sig kan då bli en GMR för patienten. Genom att integrera 

salutogenes i omvårdnaden av äldre människor förhindras att den äldre ses som en 

stereotypisk “sjuk” person. Fokus flyttas istället till hur och på vilket sätt den äldre personen 

kan behålla hälsan eller hantera sjukdom och handikapp (Quehenberger och Krajic, 2016). 
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Stress 
 

Lazarus var en av de första att införa psykologiska aspekter i begreppet stress. Stress är ett 

fenomen som består av flera olika variabler och processer med stor betydelse för människors 

anpassning (Lazarus och Folkman, 1984, s. 11).  

Stressforskaren Alexander Perski beskriver stress som en obalans mellan krav och resurser. 

Negativ stress uppstår när kraven upplevs för höga eller för låga i förhållande till 

tillgängliga resurser. Om obalansen mellan krav och resurser pågår under en längre tid kan 

stora hälsoproblem uppstå. Människan kan även utsättas för allvarliga påfrestningar utan att 

bli sjuka. De kan då istället ses som en krydda i livet och ge en känsla av aktivitet, makt eller 

möjlighet att skapa något (Perski, 2006, s.41). Om en arbetsför individ blir utsatt för ökade 

krav behöver denne uppleva motsvarande känsla av makt, kontroll och kompetens för att 

förbli frisk (Perski, 2006, s. 177-178).  

 

I dagsläget är människan allt mer exponerad för långvarig psykosocial stress. Långvarig 

stress kan leda till följder som försämrad prestation, kronisk trötthet, ointresse, förstämning, 

minnesproblem, sömnproblem, domningar och diffusa muskelsmärtor. Dessa symtom kan i 

vissa fall leda till depression, posttraumatiskt stressyndrom, kroniskt trötthetssyndrom samt 

kroniska smärttillstånd, hjärtsjukdom och diabetes (Danielsson et al., 2012). Arbetsrelaterad 

stress i för hög utsträckning kan leda till psykisk ohälsa vilket i Sverige lett till en stor ökning 

av långtidssjukskrivningar sedan 1997. Utmattningssyndrom innebär uttalad fysisk och 

psykisk utmattning efter långvarig stress. Den akuta fasen föregås av en period med 

varierande symtom som kan pågå i flera år. Vid det akuta insjuknandet tillkommer 

allvarligare stadier av psykisk och fysisk utmattning, oftast med en avancerad symtombild. 

Den akuta fasen avtar vanligen inom några veckor för att ersättas av en återhämtningsfas. 

Denna kan pågå i många år med kvardröjande symtom och uttalad stressintolerans 

(Socialstyrelsen, 2017). 

Resurser i arbetslivet kan ses som GMR som medför positiva arbetslivserfarenheter. Dessa 

resurser bidrar till den anställdes KASAM vilken påverkar hur individen uppfattar, bedömer 

och hanterar stressorer eller utmaningar i arbetslivet. En anställd med en hög KASAM kan 

till exempel uppfatta och bedöma kraven i arbetet som utmanande hellre än hotande. 

Dessutom känner denna person trygghet i att det finns tillgängliga resurser att hantera 
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kraven med och väljer en lämplig copingstrategi. God hälsa är ett krav för att kunna bygga 

upp och behålla GMR och resurser i arbetet. Stressorer kan istället förminska dessa (Jenny, 

Bauer, Vinje, Vogt och Torp, 2016). 

 

Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan 
 

De som arbetar inom yrken där de har nära kontakt med människor, har visat sig ha en 

avsevärt högre risk att drabbas av psykisk ohälsa, detta gäller både kvinnor och män. 

Forskning visar att i yrken där personalen upplever bristande arbetsmiljö ur psykosocial 

synvinkel, ofta upplever psykisk ohälsa i någon form. En särskilt viktig aspekt i detta är att 

dessa yrkesgrupper utför många välfärdstjänster, inom bland annat vård och omsorg, vilket 

vid ett eventuellt sjukavbrott drabbar många människor, både direkt och indirekt 

(Försäkringskassan, [FK], 2014). 

 I Josefsson (2012) undersöks hälsan hos sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Många 

sjuksköterskor upplevde vid arbetsdagens slut svårigheter med att lämna tankarna på 

jobbet. Majoriteten kände sig ibland psykologiskt utmattade efter arbetet. Mer än en 

tredjedel uppgav att de hade perioder med fatigue/olycka/sorg och hade svårigheter med att 

komma över dessa känslor. Arbete inom äldreomsorgen var psykologiskt och psykiskt 

stressigt i det långa loppet. Enligt resultatet har betydligt mer än hälften arbetat under det 

senaste året trots att de känt att de borde varit sjukskrivna. För mer än hälften av 

sjuksköterskorna har denna situation uppstått ofta. Majoriteten av sjuksköterskorna 

upplevde ofta tidsbrist på arbetet samt att deras kompetens- och känslomässiga stress befann 

sig på olämpligt höga nivåer.  

Inom sjuksköterskeyrket finns många omständigheter som kan leda till stress. Yrket är ofta 

mycket krävande där situationer förändras snabbt. Det är brist på resurser och personal, och 

ofta uppstår krävande situationer där både liv och död hanteras. Ofta upplevs även en 

känsla av bristande stöd (Chang et al., 2005).  

Bland sjuksköterskor som arbetar på sjukhus består oftast källor till stress av hög 

arbetsbelastning, otillgängliga läkare, dåligt stöd från arbetsledningen, personliga konflikter 

som mobbning och kommunikationsproblem. Även konflikter mellan sjuksköterskor, 
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anhöriga, att arbeta skift och att inte utvecklas inom yrket bidrar till denna stress (Happel et 

al., 2013).  

I Adib-Hajbaghery et al. (2012) har författarna funnit att det inom sjuksköterskeprofessionen 

finns många stressorer som påverkar omvårdnaden negativt och stör sjuksköterskans privat- 

och familjeliv. Detta kunde i sin tur skapa missnöje med arbetet och leda till att 

sjuksköterskorna blir utmattade. I Al-Makhaita et al. (2014) har man funnit att 

arbetsrelaterad stress förekommer i hög utsträckning hos sjuksköterskor i primärvård och 

sjukhusvård. Den arbetsrelaterade stressen kan uppstå när kraven på den anställde blir för 

höga. Om inte orsaken till stressen hanteras kan den utmynna i ångest för sjuksköterskan.  

I Stewart och Arklie (1994) bestod huvudkällorna till stress hos distriktssköterskor av 

otillräckligt med tid för omvårdnad, dålig arbetsmiljö och komplicerade patienter. Brist på 

stöd från chefer och hög arbetsbelastning var ytterligare källor till stress som identifierades i 

studien. 

Tidsbrist medför att sjuksköterskor upplever stress (Karlsson et al., 2009). För att kunna 

vårda äldre människor så behöver man döva sitt samvete, vilket associeras med 

samvetsstress (Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin, 2007). Samvetsstress kan inom 

primär- och sjukhusvård (Glasberg, Eriksson och Norberg, 2007) samt äldreomsorg 

(Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin, 2008) relateras till utmattning.  Hos sjuksköterskor 

uppstår samvetsstress oftast när omvårdnaden av patienten påverkas av tidsbrist, och när 

arbetet blir så krävande att det påverkar hemmalivet (Juthberg, Eriksson, Norberg och 

Sundin, 2010). En åtgärd för att minska arbetsrelaterad stress och förhindra utmattning inom 

vården är att erbjuda personal socialt stöd (Nyatanga, 2015). 

 

Den salutogena teorin 
 

En persons KASAM är ett koncept som härstammar från den salutogena teorin. I begreppet 

KASAM har Aron Antonovsky identifierat tre centrala komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning inre och yttre 

stimuli upplevs som logiskt gripbara. Denna information är ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig, istället för kaotisk, oordnad, oväntad eller oförklarlig. En person 

hmed hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som denne möter i framtiden är 
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förutsägbara, eller när de kommer som överraskningar i alla fall går att organisera och 

förklara. Detta säger inget om ifall stimuli är välkommet, eller ett misslyckande. Krig och 

död förekommer men kan hos denna person göras (be)gripbara. Hanterbarhet handlar om 

till vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man 

kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av. Resurser som står till 

förfogande kan vara till exempel make, fru, vänner, kollegor, Gud, partiledaren eller läkaren, 

sammantaget personer som känns tillitsfulla. Vid en hög känsla av hanterbarhet känner man 

sig inte som ett offer för omständigheterna, när olyckliga saker händer i livet. Då kommer 

man att kunna klara sig ändå. Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning man känner att 

livet har en känslomässig innebörd. Att i alla fall en del av de problem och krav som livet 

ställer en inför är värda att investera sin energi i. Detta kan ses som “utmaningar” som 

välkomnas, snarare än bördor som man mycket hellre vore utan. När en person med högt 

värde på meningsfullhet får uppleva en allvarlig eller olycklig händelse drar hen sig inte för 

att konfronteras med utmaningen. Inställningen blir istället att söka en mening i det 

inträffade och göra sitt bästa för att med värdigheten i behåll komma igenom händelsen 

(Antonovsky, 1987, s. 43-46). 

Personer med en hög KASAM har lättare för att använda strategier som är lämpliga vid den 

specifika situationen (Antonovsky, 1987, s. 186). Personer med en stark KASAM har 

förmågan att se på livet som mindre stressigt, och de kan mobilisera resurser för att hantera 

stressorer och är motiverade och engagerade för att hantera dessa (Antonovsky, 1987, s. 188).  

 

Problemformulering 
 

Stress kan orsaka olika symtom och påverka hälsan negativt. Tidigare forskning visar att 

arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande hos sjuksköterskor och orsakas av en mängd 

olika faktorer.  Eftersom vården är mycket ansträngd med ständig personalbrist, och 

successivt ökade krav på sjuksköterskan, blir det svårt för denne att känna lugn och 

tillfredsställelse i sitt yrke. Då situationen ser ut som den gör i dagsläget, finns ingen tid till 

reflektion och eftertanke, vilket kan sätta sjuksköterskan ur balans. Det resulterar även i att 

patientsäkerheten äventyras, vilket kan få katastrofala följder för såväl sjuksköterska som 

patient.  
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Författarna upplever att få studier är gjorda där sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsrelaterad stress efterfrågas. Av den anledningen vill författarna belysa detta, samt även 

undersöka om omvårdnaden påverkas av sjuksköterskans stress. Författarna anser det också 

viktigt att ta reda på hur sjuksköterskorna upplever att den arbetsrelaterade stressen kan 

minskas. Studien kan då synliggöra hur arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor kan 

förebyggas.  

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress, 

och dess inverkan på omvårdnaden.  

Metod  
 

I Studien har induktiv ansats och kvalitativ metod använts. En beskrivande design valdes för 

att fånga deltagarnas upplevelser av studiens ämne (Polit och Beck, 2016, s. 50). För att 

uppnå detta genomförde kvalitativa forskningsintervjuer som lämpar sig väl för att uppnå 

en djupare förståelse och mening av deltagarnas upplevelser (Kvale och Brinkman, 2014, s. 

47; Elo och Kyngäs 2008, s. 108). Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys som syftar till att ge svar på frågor som hur och vad, beroende på intervjuns 

frågor om upplevelser (Graneheim och Lundman, 2004).  

 

Urval 
 

Deltagarna har samlats in via ett bekvämlighetsurval (Polit och Beck, 2016, s. 492). 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att sjuksköterskan skulle arbeta i 

kommunal äldreomsorg i Sundsvalls kommun. Undersökningsgruppen bestod av tio 

personer. En av deltagarna var man, övriga nio var kvinnor. Åldern hos deltagarna varierade 

mellan 26 och 62 år och antalet yrkesverksamma år som sjuksköterska varierade mellan 3 

och 35 år. Deltagarnas yrkesverksamma erfarenhet inom kommunal sektor varierade mellan 

3 månader och 17 år. Tre av deltagarna arbetade på demensavdelning, fyra på 

korttidsavdelning och tre på sjukhemsavdelning.  
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Datainsamling 
 

Datainsamlingen har skett med semistrukturerade intervjuer (Polit och Beck, 2016, s. 510). 

Denna metod har använts för att fånga deltagarnas upplevelser av stress i arbetet. De gavs 

samtidigt en möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter inom området. En intervjuguide 

utarbetades, och en provintervju genomfördes för att kontrollera att frågorna överensstämde 

med studiens syfte. Vid provintervjun deltog båda författarna.  Denna intervju föll väl ut, 

och författarna beslutade att lämna ut de aktuella frågorna till deltagarna. Detta gjordes i god 

tid innan intervjuerna för att på så sätt få mer utförliga och genomtänkta svar. I inledningen 

av intervjuerna ställdes bakgrundsfrågor om ålder, yrkesverksamma år som sjuksköterska 

och tidsperiod som sjuksköterska inom kommun. Intervjuguiden bestod av följande frågor: 

 Hur upplever du att stress påverkar dig i ditt arbete? Berätta om specifika situationer. 

 Hur påverkar denna stress omvårdnaden? Beskriv. 

 Vilka förslag på åtgärder har du för att minska dessa problem? 

Förutom frågorna i intervjuguiden ställdes följdfrågor som exempelvis kan du utveckla, hur 

känns det då, kan du beskriva? Dessa frågor ställdes för att förtydliga och fördjupa den 

givna frågeställningen samt stimulera deltagaren till att berätta mer. Intervjuerna utfördes på 

deltagarnas arbetsplatser under deltagarnas arbetstid under maj 2017. Intervjuernas range 

var mellan 13:37 minuter och 29:14 minuter. Intervjuerna spelades in på diktafon.  

 

Tillvägagångssätt 
 

En verksamhetschef för kommunala sjuksköterskor kontaktades via telefon för att 

informeras om studiens syfte. Då muntligt samtycke lämnats skickades ett informationsbrev 

(Bilaga 1) angående studien via e-post till verksamhetschefen. När det skriftliga samtycket 

givits togs kontakt med en sjuksköterska för förfrågan om att genomföra en provintervju. 

Efter att provintervjun genomförts så kontaktades de tio sjuksköterskor som arbetade på 

denna enhet under ett direktbesök på ett morgonmöte. Muntlig information delgavs 

angående studiens syfte, och därefter fick de närvarande sjuksköterskorna ett skriftligt 

informationsbrev om studien, dess upplägg, och att deras deltagande var frivilligt, och att de 

närhelst de önskade kunde avbryta sitt deltagande (Bilaga 2). Sex sjuksköterskor svarade 
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direkt efter mötet att de ville delta, och efter några dagar svarade ytterligare tre att de ville 

medverka. Tid för intervjuerna avtalades mellan författarna och deltagarna.  

 

Analys 
 

De inspelade intervjuerna lyssnades igenom flera gånger för att kunna transkriberas 

ordagrant, vilket gjordes av den författare som genomförde intervjun. Naturliga pauser och 

andra ovidkommande läten transkriberades inte. Intervjuerna har analyserats med hjälp av 

en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004). Metoden används inom 

omvårdnadsforskning, framförallt för att granska och tolka texter, till exempel inspelade 

intervjuer. En induktiv ansats har använts vilket innebär en förutsättningslös analys av texter 

som exempelvis kan vara baserade på människors upplevelser (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2012, s. 187- 188). Materialet lästes igenom flera gånger, för att få en känsla för 

helheten. Därefter delades texten in i meningsenheter som svarade mot studiens syfte. 

Meningsenheterna kortades ner till kondenserade enheter. Därefter benämndes dessa med 

en kod som beskrev innehållet, varefter koderna analyserades och sorterades in under olika 

subkategorier.  Innehållet i subkategorierna jämfördes, och likheter återfanns. 

Subkategorierna sorterades sedan in under kategorier utefter vad som beskrevs i dessa. 

Analysen utmynnade i tre kategorier. Att skapa kondenserade meningsenheter, koder, 

subkategorier och kategorier var en process som innebar ett steg bakåt och framåt i texten, 

mellan helheten och delarna av helheten. Denna process ökar trovärdigheten eftersom det 

innebär att viktig information inte tappas mellan kondensering och abstraktion (Graneheim 

och Lundman, 2004). För att i resultatet återfinna de mest lämpade kategorier och 

subkategorier och för att uppnå konsensus rekonstruerades och diskuterades 

analysprocessen av författarna vid flera tillfällen. I denna process diskuterades 

analysförfarandet kontinuerligt med handledaren. Exempel på analysprocessen kan ses i 

tabell 1.   
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Tabell 1, exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

…det är stor variation 

bland uskorna och 

personalen 

att…grundläggande 

kunskap och trygghet i sin 

yrkesroll…för vissa 

kommer ju och knackar på 

med allt… 

Kunskaperna och 

trygghet i 

yrkesrollen varierar 

stort i 

personalgruppen 

Varierande 

kunskap 

och 

trygghet 

hos 

personal 

Bristande 

kompetens 

Upplevelser 

relaterade till 

arbetskollegor 

I och med att man aldrig 

ser sin chef så finns ju ingen 

möjlighet att bara påtala att 

”idag har vart en jävla 

skitdag” rent ut sagt…att 

bara få kräkas ur sig om det 

är en jobbig dag…eller bara 

att säga att idag har det gått 

jättebra…men det finns 

liksom ingen där som bryr 

sig… 

Jag ser aldrig min 

chef och kan aldrig få 

tala om hur jag 

upplever 

arbetsdagen, chefen 

bryr sig inte 

Chefen bryr 

sig inte om 

vad jag 

upplever 

Bristande stöd Upplevelser 

relaterade till 

organisation 

Man måste ju faktiskt vara 

där och se patienterna för 

att kunna skriva journaler 

och omvårdnadsplaner och 

det halkar ju efter…det har 

det ju gjort… 

Man måste se 

patienten för att 

dokumentera och 

göra 

omvårdnadsplaner 

och det har halkat 

efter 

Tidsbrist Otillräcklighet Sjuksköterskans 

personliga 

upplevelser 

 

Etiska överväganden 
 

När människor görs delaktiga i forskning ska de informeras om forskningen och själva 

kunna välja om de vill medverka eller inte. Grundregeln i lag om etikprövning av forskning 

(2003:460) är att forskning bara får utföras om forskningspersonen har lämnat samtycke till 

den forskning som avses. Samtycket gäller endast om forskningspersonen tidigare 

informerats om forskningen. Ett samtycke får oavsett tidpunkt tas tillbaka av 

forskningspersonen (Codex, 2016). Studien har genomförts enligt de etiska principer som 
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beskrivs i Helsingforsdeklarationen (Wold medical Association, 2013). Verksamhetschefen 

har skriftligen givit sitt tillstånd till sjuksköterskornas deltagande i studien. Deltagarna 

informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte och dess upplägg. De informerades 

även om att deras medverkan var frivillig, och att de närhelst de ville kunde avbryta sin 

medverkan utan vidare motivering, det vill säga ett informerat samtycke. 

Det inspelade materialet och de utskrivna texterna hanterades konfidentiellt, vilket innebar 

att inga enskilda deltagare kunde identifieras av utomstående. Endast författarna och 

handledaren hade tillgång till det transkriberade materialet. I resultatet kodades materialet 

för att inte kunna kopplas till person. Materialet har förvarats säkert utan åtkomst för 

obehöriga.  

Resultat 
 

Resultatet från intervjuerna utmynnade i tre kategorier: sjuksköterskans personliga 

upplevelser, upplevelser relaterade till organisation och upplevelser relaterade till 

arbetskollegor. Kategoriernas innehåll presenteras i löpande text utifrån de tio subkategorier 

som framkommit under analysprocessen. För en översikt över kategorier och subkategorier, se 

tabell 2. 

Tabell 2, kategorier och subkategorier.  

Kategori Subkategori 

Sjuksköterskans personliga upplevelser Irritation och uppgivenhet 

Ensamhet 

Bristande fokus 

Oro och olust 

Otillräcklighet 

Upplevelser relaterade till organisation Frustration 

Bristande stöd 

Behov av förändrade arbetsvillkor 

Upplevelser relaterade till arbetskollegor Bristande kompetens 

Behov av samarbete 
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Sjuksköterskans personliga upplevelser 

Irritation och uppgivenhet 
 

Några av sjuksköterskorna sade sig bli irriterade under stress vilket kunde visa sig på olika 

sätt. En sjuksköterska berättade att när hon på grund av tidsbrist kände sig stressad, bemötte 

patienterna kort och koncist. En annan blev istället irriterad på personalen vilket beskrevs 

som: ”Jag kan bli irriterad…inte på patienterna, men på personalen!” (B) 

Två av sjuksköterskorna beskrev att stressen resulterade i trötthet och svårigheter att se en 

förbättring i arbetssituationen. Detta medförde irritation på kollegor och slitningar inom 

arbetsgruppen där det var svårt att stödja varandra. 

 

Ensamhet 
 

Sjuksköterskorna upplevde ofta en känsla av ensamhet gentemot kollegor, patienter och deras 

anhöriga, men även i förhållande till chefen. Upplevelsen av flera var att de ensamma 

ansvarade för ett för stort antal patienter. Den upplevda ensamheten bottnade i en hög 

arbetsbelastning och ett stort ansvarsområde. Vid dessa situationer kände sig sjuksköterskorna 

ensamma i sina beslut och bedömningar. En sjuksköterska beskrev att hon personligen blev 

ytterst lidande under stressiga förhållanden: “det är ju jag som blir lidande…”(F). 

 

Bristande fokus 
 

En av konsekvenserna av att ofta arbeta under stress var att sjuksköterskorna upplevde att de 

fick svårt att minnas saker. De fick svårt att komma ihåg vad de skulle göra, och vad de hade 

gjort. De upplevde att de hade mindre kontroll. En sjuksköterska återgav att hen vid stress 

blev ostrukturerad, ofokuserad och fick svårt att organisera arbetet. Detta medförde att allt tog 

längre tid.  En annan sjuksköterska delgav att det under stress blev svårt att fokusera på vad 

som var viktigt. Flera av de intervjuade sjuksköterskorna kände en rädsla för att brista i sina 

arbetsuppgifter, och att omvårdnaden därmed skulle påverkas av deras eventuella misstag. En 

sjuksköterska beskrev att under situationer där det upplevdes svårt att fokusera, kunde detta 

direkt påverka omvårdnaden negativt i de beslut som togs.   
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Några av sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att prioritera bland sina arbetsuppgifter 

under stress. En sjuksköterska berättade att när flera viktiga saker behövde göras samtidigt så 

uppstod en känsla av apati: ”En del av mig blir liksom apatisk, och vad gör jag nu?...och så gör 

man ingenting...” (A).  

 

Oro och olust 
 

Sjuksköterskorna upplevde både fysiska och psykiska symtom på grund av stressen. En 

sjuksköterska beskrev en fysisk inre stresskänsla. En annan sjuksköterska kände en oro över 

den höga omsättningen av sjuksköterskekollegor, över att inte veta hur länge någon stannar 

på arbetsplatsen. Några deltagare kände olust över att deras stress påverkade andra. En 

uppfattning var att sjuksköterskans stress överfördes till både personal och boende och 

därmed kunde påverka omvårdnaden på hela avdelningen. En upplevelse var att dementa 

patienter påverkades negativt av sjuksköterskans stress: “Jag springer lite mer...snabbare 

steg...och det är ju inte så bra i den här miljön…” (F). 

 

Otillräcklighet 
 

Sjuksköterskorna upplevde ofta en känsla av att vara otillräckliga under sina arbetspass. Vid 

frånvaro av annan sjuksköterska då koppling var aktuellt så upplevde flera sjuksköterskor det 

som oerhört stressande att behöva ha ansvaret över patienter som de inte kände till. En 

sjuksköterska beskrev situationen av att inte ha tillräcklig kännedom om patienter inför de 

anhöriga, vilket gav upphov till en känsla av nederlag.  

Omvårdnaden påverkades av sjuksköterskornas otillräcklighet. Dokumentation, uppföljningar 

och omvårdnadsplaner blev eftersatta eftersom det krävdes att sjuksköterskorna deltog i 

omvårdnaden för att kunna göra detta, vilket en sjuksköterska uttryckte:  “Jag kan inte vara 

lika mycket ute i omvårdnaden, jag hinner inte det” (F).  

Några sjuksköterskor berättade att de inte hade tillräckligt med tid för att handleda och stötta 

omvårdnadspersonalen. Mycket svårt sjuka patienter med ett stort behov av omvårdnad samt 

att alltid vara anträffbar bidrog också till sjuksköterskornas känsla av otillräcklighet. Flera 

nämnde även att de ansåg att patientsäkerheten äventyrades. Läkemedelshantering var något 
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som flera var rädda att brista i vilket en sjuksköterska uttryckte:“det är ju lätt att man missar 

saker, det kan bli fel när man delar dosetter“(C).  

 

Upplevelser relaterade till organisationen 

Bristande stöd 
 

Osynligt ledarskap och brist på stöd från chefen under tunga arbetsförhållanden upplevdes av 

flera sjuksköterskor som stressande vilket en av dem uttryckte: ”Vi behöver någon som stöttar 

oss i vårt arbete”(C). Sjuksköterskorna upplevde att chefen inte lyssnade på dem och vilka 

risker de upplevde sig ha i omvårdnadsarbetet. En sjuksköterska beskrev att det skulle betyda 

mycket att ha en närvarande och stödjande chef: “... bara att säga att idag har det gått 

jättebra...men det finns ingen där som bryr sig…”(A).  

Sjuksköterskorna upplevde det som ett stressmoment att de själva fick styra upp och fördela 

sig med små resurser på flera avdelningar. De upplevde också att omsättningen på 

sjuksköterskor varit hög på grund av bristande stöd från chefen. En orsak till detta upplevdes 

vara att chefen inte tog hänsyn till arbetsgruppens sammansättning, om det fanns nya 

sjuksköterskor och vilka konsekvenser det ger för arbetsgruppen. Flera sjuksköterskor 

önskade att cheferna kunde föra en öppen och tydlig dialog med personalen och närvara på 

ett bättre sätt. En sjuksköterska upplevde att professionen i sig på grund av otydliga riktlinjer 

fick utföra arbetsuppgifter tillhörande andra professioner. Sjuksköterskornas arbetsmiljö var 

ett område som de ansåg att chefen prioriterade. 

 

Det framkom även att de sjuksköterskor som tidigare varit sjukskrivna för utmattning kände 

en större press på att kunna prestera till 100 procent när de väl återgick i arbete, vilket de inte 

kunde. De upplevde att kollegorna ansåg dem som fullt återställda när de kom tillbaka, och 

tog för givet att de var som innan de insjuknade. Dessa sjuksköterskor kände en allt högre 

press på att försöka prestera, men resultatet blev det omvända. I flera av fallen blev pressen 

för hög, och de insjuknade på nytt. En genomgående uppfattning hos dessa sjuksköterskor var 

att de trodde att de skulle ha fått en större förståelse för sina problem av kollegorna om det 

hade varit ett mera synligt tillstånd, som exempelvis ett benbrott som man kan se med blotta 

ögat. Detta uppfattades som jobbigt, och att de inte alltid blev tagna på allvar när de uppgav 

hur de kände.  
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Frustration 
 

En av informanterna beskrev att organisationen och bemanning upplevdes mer stressande och 

frustrerande än själva omvårdnadsarbetet. Flera återgav att det var oerhört frustrerande att 

aldrig få arbeta ostört. Det hände ofta att de fick lämna sina arbetsuppgifter för att bistå 

arbetskollegor, eller så blev de avbrutna av telefonen. En sjuksköterska upplevde frustration 

över att inte kunna planera sin arbetsdag på grund av avsaknad av sjuksköterskekollegor. 

Upplevelsen av att inte kunna vara frånvarande vid sjukdom beskrev en av informanterna 

som frustrerande. De förväntades alltid täcka upp för varandra. Frustration upplevdes också 

över att inte kunna lämna över ansvaret till någon annan vid arbetsdagens slut. En 

sjuksköterska upplevde det frustrerande att inte kunna vara med och påverka de beslut som 

togs i organisationen: “Det som stressar mig är det jag inte kan påverka, det jag inte kommer 

åt, beslut man tar, det blir ingen information innan, det blir massa spekulationer...” (J).  

En upplevelse hos flera av sjuksköterskorna var att de gavs dåliga förutsättningar för att 

kunna ta hand om nyanställda kollegor. Detta medförde att de som arbetat länge behövde ta 

ett större ansvar och detta resulterade i att arbetsbelastningen blev för hög: “Även om man är 

rätta antal så blir man färre, ja där kan man uppleva också att...frustration, för ny måste man få 

vara…”(G).  I de fall då nya sjuksköterskor anställdes, så kände sig sjuksköterskorna som 

redan arbetade på arbetsplatsen att det var upp till dem att få de nya inskolade, och att allt 

skulle fungera. 

 

Behov av förändrade arbetsvillkor 
 

Informanterna uttryckte en önskan om att de skulle ha en kollega att lämna över arbetet till 

efter dagens arbetspass. Någon som tog vid när de avslutat sin arbetsdag. Då det på 

arbetsplatsen inte såg ut så, utan att de tjänstgörande sjuksköterskorna kände att så som de 

lämnade arbetsplatsen, och patienterna, så såg det ut efterföljande morgon. Detta upplevdes 

som mycket stressande för sjuksköterskorna, och resulterade i att flertalet av sjuksköterskorna 

bar med sig jobbet hem i tanken, och kunde aldrig riktigt slappna av från jobbet. Det framkom 

också en önskan om att få kortare arbetspass, exempelvis sex timmars arbetsdag, men med 

bibehållen full lön. Sjuksköterskorna framhöll att de kände en svårighet i att ha ork att klara av 

att jobba 100 procent med den arbetsbelastning som de upplevde. Flera av de intervjuade 
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sjuksköterskorna ansåg att tydligare riktlinjer behövdes kring rutiner och arbetsfördelning 

vilket en sjuksköterska uttryckte: “Man ska jobba åt samma håll men ändå ska det finnas 

tydliga ramar för vem som ska göra vad” (D).  

Flera sjuksköterskor beskrev ett behov av avsatt tid till dokumentation, då telefonen fick 

stängas av och de kunde få arbeta ostört. En annan åtgärd som flera efterlyste för att förändra 

de stressiga arbetsvillkoren var att öka bemanningen, både baspersonal och sjuksköterskor. 

 

Upplevelser relaterade till arbetskollegor 

Bristande kompetens 
 

Sjuksköterskorna upplevde att personalens kunskaper varierade stort, vilket var en källa till 

stress. Då erfarenhet och självförtroende saknades hos vissa i personalstyrkan, medförde det 

att sjuksköterskans arbetsuppgifter inte hanns med, och att sjuksköterskan behövde ha större 

kontroll på patienterna. En sjuksköterska upplevde att det var stressande när personalen inte 

hade kompetens för omvårdnad av palliativa patienter och oroade sig för att patienten skulle 

åsamkas lidande på grund av detta. Sjuksköterskorna upplevde ibland omvårdnaden som 

bristfällig på grund av att baspersonalen generellt sett brast i kompetens, vilket resulterade i 

att sjuksköterskan fick ännu större ansvar med ökad belastning: “de är mindre personal och de 

har mindre koll, så då känner man som sköterska att man måste ha ännu mer koll för att det 

inte ska bli brister” (G). 

Ibland upplevde sjuksköterskorna att de inte fick kännedom om en patients försämrade 

allmäntillstånd förrän det hade gått för långt, vilket också var en konsekvens av 

baspersonalens bristande kompetens, samt bristfälliga rutiner för att påkalla sjuksköterskans 

uppmärksamhet.  

 

Personalens kompetens var viktig då det ofta förekom svårt sjuka, komplexa patientfall samt 

palliativa patienter. Några sjuksköterskor föreslog som åtgärd att kompetenshöja 

baspersonalen, och då främst undersköterskorna. Om det skulle sättas in resurser för detta, så 

kunde undersköterskorna få göra det de är utbildade till, och sjuksköterskorna skulle få mer 

tid till sina mer specifika arbetsuppgifter, detta uttrycktes av en sjuksköterska: “Om man 

stärker omvårdnadspersonalens profession så tror jag det skulle underlätta mycket  för 

sjuksköterskorna att  göra sitt jobb…”(A).  
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Behov av samarbete 
 

Ett av behoven som sjuksköterskorna nämnde var önskan om ett bättre samarbete mellan 

kollegorna på arbetsplatsen vilket en av dem uttryckte: “...inte bara några som kopplar 

avdelningar utan att alla gör det, och ställer upp för varann och att vi stöttar våra nya kollegor 

så mycket vi kan” (C). Bland deltagarna upplevdes att vissa kollegor endast ville ha sina egna 

patienter, och sin egen avdelning, och visade en ovilja att ställa upp och samarbeta. Denna 

ovilja att bistå sina kollegor med hjälp resulterade i att det spreds ett missnöje i arbetsgruppen. 

Några av sjuksköterskorna berättade om att det underlättat när de samarbetat vid kopplingar. 

Ett bättre samarbete mellan professionerna önskades också då det ofta handlade om vi och 

dem. Detta trodde en sjuksköterska skulle vara gynnsamt för både personal och patienter. 

Diskussion 
Metoddiskussion 
 

Föreliggande studie genomfördes som en kvalitativ intervjustudie, med semistrukturerade 

intervjuer eftersom sjuksköterskors upplevda uppfattningar, deras erfarenheter av 

arbetsrelaterad stress, och dess inverkan på omvårdnaden efterfrågades. På detta sätt gavs 

deltagarna möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser och erfarenheter samtidigt som 

studiens syfte kunde besvaras.  

En kvalitativ metod användes eftersom den är lämplig när man vill fånga människors 

upplevelser (Polit och Beck, 2016, s. 50; Kvale och Brinkman, 2014, s. 47). Inklusionskriterierna 

valdes utifrån att författarna som utbildar sig till distriktssköterskor, har ett förflutet inom 

äldreomsorg, som också är en viktig del av distriktssköterskans arbetsområde. 

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Forskningsresultat bör vara 

så trovärdigt som möjligt, och i forskningsstudier bör metoden utvärderas (Graneheim och 

Lundman, 2004). I föreliggande studie användes ett bekvämlighetsurval (Polit och Beck, 2016, 

s. 492). Stor variation fanns i deltagarnas ålder, (26-62) och yrkesverksamma år, (3-35). 

Deltagarna representerade tre olika specialiteter (demensvård, korttidsvård och 

sjukhemsvård) inom kommunal äldreomsorg. Ännu större variation hade kunnat uppnås om 

deltagare från serviceboende och hemsjukvård medverkat. Endast en man deltog i studien, 

vilket kan förklaras av att väldigt få män finns anställda som sjuksköterskor i Sundsvalls 
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kommun. Av den anledningen ser författarna det som en vinst att en man deltagit. Författarna 

anser att deltagarnas ålder och erfarenheter har stor variation vilket stärker studiens 

trovärdighet, vilken hade kunnat öka ytterligare om deltagare från fler områden medverkat 

(Graneheim och Lundman, 2004).  

I studien har semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Metoden är 

lämplig att använda för att fånga personernas upplevelser inom ett område (Polit och Beck, 

2016, s.510 ). Datainsamlingsmetoden anses av författarna som lämplig för att besvara studiens 

syfte, och stärker därmed studiens trovärdighet.  

I studiens resultat visas för subkategorierna/kategorierna representativa citat från de 

transkriberade intervjuerna. Detta för att tydligt se skillnader mellan och likheter inom 

kategorierna. Under studiens gång har resultatet diskuterats mellan författarna och med 

handledare som kan ses som expert, för att få bekräftelse att studien bearbetades i rätt 

riktning. Ett exempel på analysprocessen finns beskrivet i en tabell. Eftersom författarna 

vidtagit ovanstående åtgärder under analysen anser de att studien är trovärdig (Graneheim 

och Lundman, 2004). 

 

Vid studiens upptakt samlades materialet in inom en månad, under maj 2017. Författarna 

använde sig av samma intervjuguide. Följdfrågor ställdes utifrån hur deltagarna svarade, med 

syftet att författaren ville att något skulle utvecklas. Då studiens material insamlats under en 

kort period och samma frågor ställts till deltagarna anser författarna att studien har en hög 

pålitlighet/tillförlitlighet (Graneheim och Lundman, 2004). 

I föreliggande studie presenteras i metodavsnittet deltagarnas kontext, urvalsprocedur och 

hur data samlats in och analyserats. Resultatet är beskrivet utefter de kategorier och 

subkategorier som framkommit, med citat som stärker fynden. Författarna tror att studiens 

resultat kan överföras till andra kommunala sjuksköterskors arbetssituation och även till 

sjuksköterskor och distriktssköterskor inom andra specialiteter. Överförbarheten till andra 

sammanhang är dock något som läsaren får bedöma (Graneheim och Lundman, 2004).  

 

För att deltagarna skulle känna sig förberedda och för att deras svar skulle bli utförligare fick 

de ta del av frågorna i förväg. För att minska deltagarnas stress över att genomföra intervjun 
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på arbetstid blev de i förväg informerade om ungefärlig tid för intervjun och de fick själva 

välja tid och plats. 

Författarna genomförde intervjuerna enskilt för att den intervjuade inte skulle känna sig i 

underläge (Trost, 2010, s. 67). Intervjuerna spelades in med diktafon, för att sedan 

transkriberas av den författare som genomfört intervjun. Användandet av diktafon bidrog till 

en avspänd stämning, och medförde att all information som gavs spelades in. På detta sätt 

minimerades risken för att viktig information skulle utelämnas. Återkoppling av studiens 

resultat kommer att ske till deltagarna.  

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor, och 

dess inverkan på omvårdnaden. Hög arbetsbelastning och omfattande ansvar orsakade 

arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. Under stress kände sig sjuksköterskorna otillräckliga 

i omvårdnadsarbetet. Avsaknad av kollegor medförde att de kände sig ensamma och 

uppgivna. Sjuksköterskorna upplevde ett bristande stöd från chefen. De var frustrerade över 

sin arbetssituation och påtalade behov av förändringar för att minska stressen och förbättra 

omvårdnaden som påverkades negativt när sjuksköterskan var stressad. Den arbetsrelaterade 

stressen kunde också relateras till bristfällig kompetens samt dåligt samarbete med kollegor. 

 

Sjuksköterskans personliga upplevelser 

 

Sjuksköterskorna upplevde situationen av att ideligen vara underbemannade som bidragande 

till känslor av ensamhet och uppgivenhet. På grund av tidsbrist uppstod stressiga 

förhållanden som medförde att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga. Förmodligen kunde 

de sällan känna att de gjort ett fullgott omvårdnadsarbete. I Stock (2017) ses ett samband 

mellan trivsel och salutogenes hos sjuksköterskor. Att uppleva stress var ett hinder till trivsel. 

Vid tidsbrist fick sjuksköterskorna precis som i föreliggande studie kompromissa med 

omvårdnaden. 

Att tidsbrist och hög arbetsbelastning skapar stress hos sjuksköterskor överensstämmer med 

tidigare forskning (Stewart och Arklie, 1994; Josefsson, 2009; Happel, et al., 2013; Adib-

Hajbaghery et al., 2012).  
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Den ständiga känslan av att ha för hög arbetsbelastning, och upplevelse av otillräcklighet 

bidrog till en osund obalans, vilken kunde orsaka ohälsa hos dessa sjuksköterskor.  

Antonovsky menar att vi livs levande varelser befinner oss i ett kontinuum, vilket innebär att 

vi befinner oss mellan de två polerna hälsa och ohälsa (Gassne, 2008, s. 16).  Då 

arbetssituationen ser ut på detta sätt för sjuksköterskorna, är det viktigt för dem att stanna upp 

och reflektera över var i kontinuumet de befinner sig för att kunna återställa balansen och 

återfå hälsan.  

För detta krävs dock resurser i sjuksköterskans omgivning och det fordras även att individen 

kan ta till vara på dessa för att nå en högre nivå av KASAM (Gassne, 2008, s. 142).  

 

I Prapanjaroensin, Patrician & Vance (2017) beskrivs värdet av att se över sjuksköterskans 

situation i organisationen och vilka resurser hen har i sina personliga egenskaper. Vikten av 

att bevara de befintliga resurserna betonas, för att förebygga utmattning som en följd av stress. 

Sjuksköterskans otillräcklighet påverkar i föreliggande studie omvårdnaden negativt i flera 

avseenden varför det är väsentligt att bevara de personliga resurserna och se över vilka 

nödvändiga resurser som saknas. Detta är tänkvärt utifrån flera perspektiv; patienten orsakas 

lidande på grund av dålig omvårdnad och utmattningen medför negativa konsekvenser dels 

för sjuksköterskan samt även samhällsekonomiskt.  

En aspekt som har stor samhällsekonomisk nytta är om psykisk ohälsa förebyggs inom de 

olika kontaktyrkena. Detta skulle ha stor vinnande betydelse för den egna individen, men 

även för arbetsplatsen, och för den samhällsekonomiska nyttan (FK, 2014). 

 

Upplevelser relaterade till organisationen 
 

I det dagliga arbetet upplevde sjuksköterskorna frustration. Några kände sällan, eller aldrig att 

de fick tid till återhämtning på ledig tid då de bar med sig jobbet hem i tanken eftersom de 

aldrig kunde lämna över ansvaret. Dessa resultat återfinns också i Josefsson (2012), där nästan 

en femtedel av deltagarna hade dagliga problem med att lämna tankarna på jobbet efter 

arbetsdagens slut. 

Sjuksköterskorna på denna kommunala arbetsplats kände att de fick otillräckligt med stöd 

från sina närmsta chefer. Det bristande stödet visade sig bland annat i form av att 

sjuksköterskorna fick täcka upp för varandra under ledigheter och frånvaro. Detta upplevdes 
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som ett ständigt orosmoment, då vissa kollegor visade motvilja till att bistå med hjälp. Denna 

situation önskade sjuksköterskorna borde lösas av chef. Sjuksköterskorna förväntades även att 

utföra baspersonalens arbetsuppgifter då många av dem saknade kompetens för att utföra 

vissa uppgifter. Detta sammantaget upplevdes generellt som för hög arbetsbörda, och 

medförde att sjuksköterskorna kände sig frustrerade över arbetssituationen där omvårdnaden 

till viss del måste bortprioriteras. Att organisationen och chefer stödjer sjuksköterskor i dessa 

situationer tror författarna skulle bidra till högre nivå av KASAM hos de berörda, vilket i 

förlängningen skulle medföra högre omvårdnadskvalitet, då sjuksköterskorna istället kunde 

fokusera på patienterna. I ett samhälle med allt fler äldre människor borde god omvårdnad 

hos denna patientkategori inte vara ett område som bortprioriteras. 

 

I resultatet framkom att omsättningen på sjuksköterskor varit hög och anledningen torde vara 

bristande stöd från ledningen. Upplevelsen hos flera var även att ingen hänsyn togs till om 

sjuksköterskorna var nya i professionen vilket gav de med längre erfarenhet högre 

arbetsbörda och större ansvar. I tidigare forskning av Calder Calisi (2017) och Halpin, Terry & 

Curzio (2017) visar resultaten på att sjuksköterskan oftast lämnar sitt yrke på grund av den 

stress som råder inom yrkesområdet, för att övergå till ett helt nytt yrke. Vidare framkommer 

det att det är främst de nyexaminerade sjuksköterskorna som inte orkar med denna stress och 

belastning.  

 

En betydande anledning till att sjuksköterskorna i studien upplever stress, som tidigare 

diskuterats var hög arbetsbelastning på grund av brist på kollegor. Detta ledde hos vissa till 

att de arbetade trots sjukdom för att skona sina kollegor, och på grund av känslan att det inte 

finns tid att vara frånvarande, då arbetsuppgifter läggs på hög. Detta gynnar varken den 

drabbade eller kollegor, och patienter riskerar att bli smittade. Sannolikt påverkas 

omvårdnaden negativt vid dessa situationer. Liknande resultat finns i Josefsson (2012) där fler 

än hälften av sjuksköterkorna ofta arbetar trots sjukdom.  

Det blir under dessa arbetsförhållanden en dålig balans mellan över- och underbelastning för 

individen som känner sig sjuk. När viktiga generella motståndsresurser som behövs för att 

uppnå en hög nivå av KASAM saknas, blir möjligheterna små att uppleva hälsa för dessa 

sjuksköterskor.  
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De känsloyttringar som sjuksköterskorna i föreliggande studie upplever relaterat till stress kan 

associeras till att de har en låg nivå av KASAM. För att deras nivå av KASAM ska få 

förutsättningar att öka krävs resurser från organisationen. Det krävs att organisationen bidrar 

med en stödjande ledning, förändrade arbetsvillkor och kompetenta kollegor. Detta resultat 

ses i tidigare forskning. Psykisk hälsa hos sjuksköterskor och ett erkännande från chefen 

associeras med högre nivå av KASAM. Chefen kan hjälpa sina medarbetare att hantera stress 

genom stödjande åtgärder, vilka är de som sjuksköterskorna har behov av (Miyata, Arai och 

Suga, (2015). Sjuksköterskor inom äldreomsorg har en svår uppgift i att möta alla 

förväntningar som ställs på dem och därför behöver en chef som lyssnar och stödjer dem. I 

annat fall riskerar de att begå misstag och bli sjuka på grund av stress (Karlsson et al., 2009; 

Donovan, Doody och Lyons, 2013).  

 

Upplevelser relaterade till arbetskollegor 
 

Enligt flera sjuksköterskor bidrog arbetskollegor på olika sätt till deras upplevelse av stress. 

Den allmänna uppfattningen var att om det inte fungerade i gruppen av omvårdnadspersonal, 

påverkades vårdkedjan negativt även längre upp. Flera sjuksköterskor i studien efterlyste ett 

mer strukturerat arbetssätt på arbetsplatsen där alla känner till vad som ingår i ens 

arbetsuppgifter. I Karlsson et al. (2009) upplever deltagarna att de får ett bättre självförtroende 

och känner sig mer självständiga när de kan dra gränsen mellan arbetsuppgifter i Hälso- och 

Sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL), och att de kan säga nej till direkta SOL-

arbetsuppgifter.  

Genom att organisatoriskt stödja sjuksköterskorna i dessa frågor och därmed minska den 

frustration som de upplever i arbetet, skulle de lättare kunna prioritera sina arbetsuppgifter 

och fokusera på omvårdnaden som troligtvis skulle utföras med högre kvalitet. Zuniga et al. 

(2015) har funnit att vissa faktorer relateras till högre omvårdnadskvalitet på äldreboenden, 

bland faktorerna återfinns bättre samarbete mellan kollegor och mindre stress relaterat till hög 

arbetsbelastning. Varken ledarskap, personaltäthet, blandning av yrkeskategorier eller 

personalomsättning kunde relateras till högre vårdkvalitet. Slutsatsen var att arbetsmiljö och 

organisation är avgörande för att kunna leverera god omvårdnad. Hög omvårdnadskvalitet 
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kan främjas genom att förbättra arbetsmiljön och stödja medarbetarna i att hantera stressorer i 

arbetet, och att inte rationalisera bort omvårdnaden. 

En salutogen hälsofrämjande arbetsplats präglas av en klar struktur, där var och en förstår sin 

uppgift som en del av en större helhet. Arbetet upplevs som meningsfullt och medarbetarna 

respekterar varandra (Eriksson, 2012). Om organisationen i sin helhet använder ett salutogent 

perspektiv ökar kanske möjligheterna till att minska de negativa känslorna som 

sjuksköterskorna upplever vid arbetsrelaterade stress. Ett salutogent ledarskap syftar enligt 

Hansson (2010) till att arbetssättet utgår från, dels att tänka inifrån, det vill säga vad vill man 

uppnå? Det andra, vilka olika faktorer kan göra så att man lyckas med det man vill uppnå? 

Vidare föregås ett salutogent ledarskap av att ledaren, det vill säga chefen ska handleda sin 

personal i att tänka utefter de fyra perspektiven, de fysiska, psykiska, existentiella och de 

sociala aspekterna. Fokus läggs på det man önskar, och slutligen på dess mål (Hansson, 2010).  

 

Enligt Antonovsky (1987, s. 44-46) är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

komponenter som ger människor kraft att hantera stress. Genom en god struktur och tydliga 

riktlinjer på arbetsplatsen skulle sjuksköterskornas känsla av begriplighet kunna öka. 

Arbetssituationen skulle därmed kunna upplevas mer förutsägbar och ordnad istället för 

kaotisk. Flera av sjuksköterskorna upplevde att de vid stress fick svårt att prioritera och 

fokusera på arbetet. Genom att tillgodose sjuksköterskorna med nödvändiga resurser skulle de 

kunna möta de krav som ställs på dem på ett sätt som inte medför att de känner sig 

otillräckliga och uppgivna. När inte dessa resurser finns till deras förfogande blir deras känsla 

av hanterbarhet låg. En känsla av meningsfullhet kan bidra att sjuksköterskorna upplever 

mindre arbetsrelaterad stress. Högre meningsfullhet kan uppnås om samarbetet mellan 

kollegor fungerar bra och om arbetsvillkoren känns rimliga. Resultatet av föreliggande studie 

bekräftar Antonovskys teori i och med att deltagarna har möjlighet att öka sin nivå av KASAM 

om de ges nödvändiga resurser till att hantera stressen. De flesta av sjuksköterskorna 

upplevde att den arbetsrelaterade stressen påverkade omvårdnaden på ett negativt sätt och 

det finns då risk att patienten i slutändan orsakas lidande på grund av sjuksköterskans stress. 

Därför är det viktigt att detta resultat uppmärksammas av sjuksköterskor och deras chefer. 
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Slutsats  
 

Sjuksköterskorna som intervjuats i studien upplevde ett flertal negativa känslor på grund av 

den arbetsrelaterade stressen. Denna stress medförde ofördelaktiga effekter på 

omvårdnaden, men även på sjuksköterskorna. Det framkom att sjuksköterskorna behövde 

resurser i form av förändrade arbetsvillkor och stöd från chefen, för att förbättra denna 

situation.  

Genom att hörsamma sjuksköterskornas behov av resurser kan deras specifika 

omvårdnadskompetens tillvaratas optimalt, det kan då poneras att omvårdnadens kvalitet 

ökar. Författarna förmodar att fortsatt forskning inom området kan predisponera för bättre 

arbetsförhållanden för sjuksköterskor inom offentlig sektor. Ytterligare ett antagande är att 

det krävs förändringar på samhällsnivå för att vårdorganisationerna till fullo ska kunna 

tillgodogöra sig sjuksköterskans specifika kompetens.   
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Bilaga 1 

 

Till Enhetschef 

Förfrågan om tillstånd att kontakta några av Dina sjuksköterskor/distriktssköterskor 

för att utföra en intervjustudie som handlar om sjuksköterskans/distriktssköterskans 

upplevelser av arbetsrelaterad stress, och dess inverkan på omvårdnaden.  

Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser sjuksköterskorna/ distriktssköterskorna har av 

arbetsrelaterad stress, och dess eventuella inverkan på omvårdnaden. Studien är tänkt att utföras bland 

sjuksköterskor/distriktssköterskor inom Sundsvalls Kommun. 

 

Vi som utför denna studie är Ann-Charlotte Persson (Lotta) och Pernilla Eriksson, och studien är ett 

examensarbete på avancerad nivå/Magisteruppsats (D-uppsats), och ingår som en del av vår utbildning 

till distriktssköterskor. Studien är tänkt att genomföras som intervjuer under tiden maj-juni 2017. 

Intervjuerna kommer att beröra Dina medarbetares upplevelser/erfarenheter av arbetsrelaterad stress, 

och dess eventuella inverkan på omvårdnaden. Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter, och bör ske i en 

så ostörd miljö som möjligt. Tid och plats bestämmer Din medarbetare. Det är tänkt att intervjuerna 

ska spelas in, för att sedan skrivas ut i text.  

Den information som Din medarbetare lämnar kommer att behandlas på ett säkert sätt, och kommer att 

förvaras inlåst för att förhindra att ingen obehörig kommer åt materialet. Redovisningen av resultatet 

kommer att utföras konfidentiellt. Resultatet kommer att presenteras i form av ett opponentskap till 

andra studerande, samt i form av en skriftlig magisteruppsats. När magisteruppsatsen är färdig och 

godkänd kommer den att finnas i en databas vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras så snart uppsatsarbetetsarbetet är godkänt. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av magisteruppsatsen genom att få ett eget exemplar.  

 

Deltagandet i studien är naturligtvis helt frivilligt, och den medverkande kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan att erlägga en tydligare motivering.  

Vi frågar härmed om tillstånd att kontakta Dina medarbetare för en förfrågan om att delta i 

denna studie. Vår förhoppning är att De vill bidra med sin värdefulla erfarenhet och kunskap 

inom detta problemområde.  Om detta godkänns och beviljas, var god meddela detta till Ann-

Charlotte Persson (Lotta) anpe0412@student.miun.se , 070-251 12 12, eller till Pernilla Eriksson, 

peer9800@student.miun.se , 070-172 38 71.  

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av nedanstående personer, som 

är ansvariga för denna intervjustudie. Tack! 

Pernilla Eriksson 

Ann-Charlotte Persson   Lars Lilja 

Distr.sköt.utb. S-vall 

peer9800@student.miun.se   Universitetslektor 

anpe0412@student.miun.se   lars.lilja@miun.se 

070-172 38 71, 070-251 12 12  010-142 84 11 
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Bilaga 2 

 

Till intervjuperson… 

Detta är en inbjudan om att frivilligt delta i en och mycket viktig intervjustudie som 

handlar om sjuksköterskans/distriktssköterskans upplevelser av arbetsrelaterad stress, 

och dess inverkan på omvårdnaden. Din medverkan är viktig, och vår förhoppning är 

att Du vill bidra med Din kunskap i ämnet! 

 
Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser sjuksköterskorna/distriktssköterskorna har av 

arbetsrelaterad stress, och dess inverkan på omvårdnaden inom den kommunala sektorn.  

Studien är tänkt att utföras bland sjuksköterskor/distriktssköterskor inom Sundsvalls Kommun. 

Vi som utför denna studie heter Ann-Charlotte Persson (Lotta), och Pernilla Eriksson, och studien är 

ett examensarbete på avancerad nivå/Magisteruppsats (D-uppsats), och ingår som en del av vår 

utbildning till distriktssköterskor.  

Studien är tänkt att genomföras som intervjuer under tiden maj-juni- 2017. Intervjun kommer att 

beröra Dina upplevelser/erfarenheter av arbetsrelaterad stress, och dess inverkan på omvårdnaden. 

Intervjun beräknas ta ca 30 minuter, och det är viktigt att intervjun sker i en så ostörd miljö som 

möjligt. Tid och plats bestämmer Du som deltar. Det är tänkt att intervjun ska spelas in, för att sedan 

skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att materialet 

kommer att förvaras inlåst för att förhindra att ingen obehörig kommer åt det. Redovisningen av 

resultatet kommer även det att utföras konfidentiellt, dvs avidentifierat, vilket betyder att Du under 

hela processen är anonym. Resultatet kommer att presenteras i form av ett opponentskap till andra 

studerande, samt i form av en skriftlig magisteruppsats. När magisteruppsatsen är färdig och godkänd 

kommer den att finnas i en databas vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Inspelningarna och den utskrivna 

texten kommer att förstöras så snart uppsatsarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

magisteruppsatsen genom att få ett eget exemplar.  

Deltagandet i studien är naturligtvis helt frivilligt, och Du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan att erlägga en tydligare motivering.  

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie, och bidra med Din värdefulla erfarenhet inom detta 

problemområde.  Om du önskar delta, var god meddela detta till  

Lotta Persson, anpe0412@student.miun.se   070-251 12 12, eller till Pernilla Eriksson, 

peer9800@student.miun.se  070-172 38 71. 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av nedanstående personer, som 

är ansvariga för denna intervjustudie. Tack på förhand! 

Pernilla Eriksson 

Ann-Charlotte Persson   Lars Lilja 

Distr.sköt.utb. S-vall 

peer9800@student.miun.se   Universitetslektor 

anpe0412@student.miun.se   lars.lilja@miun.se 

070-172 38 71, 070-251 12 12  010-142 84 11 
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