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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskans arbete kan upplevas som stressigt och nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever en högre grad av stress än mer erfarna kollegor. Stressen kan leda till 

exempelvis högt blodtryck, depression och magsår. Det finns även ett samband mellan stress 

och utbrändhet vilket kan resultera i avsikter att lämna yrket. 

Syfte: Syftet var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stress i det 

dagliga arbetet och hur de hanterar denna. 

Metod: Studiens metod är kvalitativ och data från fyra intervjuer med nyutexaminerade 

sjuksköterskor har analyserats med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Analysen av materialet resulterade i området Stress med kategorierna Att vara 

otillräcklig, Att inte få hjälp och Att vara känslomässigt involverad och området 

Stresshantering med kategorierna Att göra själv och Att söka stöd.  

Slutsats: Informanterna kände stress främst vid situationer där de kände sig osäkra eller ansåg 

sig sakna nödvändiga kunskaper för att kunna utföra arbetet. Resultatet visar att det för den 

nyblivna sjuksköterskan är viktigt med stöd från mer erfarna kollegor och att det finns en 

förståelse för den nyutexaminerade sjuksköterskans roll som nybörjare. En annan aspekt är att 

det är betydelsefullt att det på arbetsplatsen finns utrymme för reflektion.  

Nyckelord: stress, coping, nyutexaminerad sjuksköterska, upplevelse, intervjustudie  
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SUMMARY 

Background: To work as a nurse is stressful and newly graduated nurses are more likely to 

experience stress than more experienced colleagues. Stress can for example result in high 

blood pressure, depression and gastric ulcers. There is also a connection between stress and 

burnout which further can result in intentions of leaving the profession. 

Aim: The aim of the study was to describe newly graduated nurses’ experiences of stress and 

how they cope with it. 

Methods: The method of the study is qualitative. Data from four interviews with newly 

graduated nurses were analyzed with a qualitative content analysis. 

Result: The analysis resulted in two domains: Stress with the categories to be insufficient, not 

to get help and to be emotionally involved and Coping with the categories to do yourself and 

to seek support. 

Conclusion: The newly graduated nurses experienced stress in situations where they felt 

uncertain or had a lack of necessary knowledge needed to complete the work task. The results 

show that it is important for the newly graduated nurse to have support from more 

experienced colleagues as well as an understanding for the newly graduates role as a novice. 

Another aspect is that it is important that the workplace gives room for reflection. 

Keywords: stress, coping, newly graduated nurse, experience, interview-study 
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1   INLEDNING 

Sjuksköterskeutbildningen kombinerar teori och praktik för att ge studenterna en grund att stå 

på när de väl kommer ut i arbetslivet. Vi har dock upplevt att många studenter är oroliga för 

att inte kunna leva upp till kraven som kommer att ställas på dem och att de känner sig 

stressade inför sin kommande roll som sjuksköterska. Från möten med sjuksköterskor i 

samband med verksamhetsförlagd utbildning och arbete har vi erfarit att det är första året efter 

examen som upplevs mest stressigt.  

 

2   BAKGRUND 

2.1   Stress 

Historik 

Forskning kring stress startade under första världskriget då mängder av soldater utvecklade 

stress-symtom under tiden vid fronten (Lazarus, 2007). Symtomen, från mild ångest till 

allvarliga emotionella rubbningar gjorde att soldaterna inte fungerade på slagfältet. Detta 

skapade ett behov hos krigsmakterna att utforska området stress. Samlingsnamn för 

symtomen blev granatchock då man trodde då att de emotionella sammanbrott soldaterna 

upplevde berodde på det enorma ljud som detonerande granater orsakade. Under andra 

världskriget kom teorier om att de emotionella störningarna hade psykologiska orsaker. 

Fenomenet kom att kallas krigsneuros eller krigströtthet.  

Andra världskriget drog på ett nytt sätt in civilbefolkningen i kriget bland annat genom 

massiva bombräder mot civila mål. Samma symtom som uppvisades av soldaterna på 

slagfältet drabbade därigenom också stora mängder av civila. Efter freden återvände även 

soldaterna som upplevt och skadats av stridigheter till samhället och det växte fram ett 

kunskapsbehov om stress också i det civila samhället. På det viset flyttades stressforskningen 

från slagfältet till det vardagliga livet. Man hade talat om dessa anpassningsproblem tidigare 

inom forskningsvärlden innan det kom att kallas stress, bland annat inom fälten sociologi, 

antropologi och psykologi men då använt en rad olika termer på området såsom konflikt, 

frustration, trauma och depression. Stress blev det dominerande begreppet för att samla dessa 
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koncept i försök att identifiera orsakerna och de känslomässiga konsekvenserna av kampen att 

hantera pressen i dagliga livet (Lazarus, 2007). 

Definition av stress 

Trots att det forskats kring stress i ett århundrade råder fortfarande viss oklarhet om vad som 

egentligen är stress. Stress kan ses som den yttre händelse, en så kallad stressor, som skapar 

en fysisk reaktion hos människan i form av exempelvis frisättning av stresshormoner och höjt 

blodtryck (Monat & Lazarus, 1985). Det har också betraktas som själva reaktionen eller 

känslor som leder fram till denna. Monat och Lazarus menar dock att termen bör betraktas 

innefatta alla delar av stress, det vill säga den stimuli som ger en stressreaktion, reaktionen 

själv och processer för att hantera stress. Stress är varje händelse i vilken interna eller externa 

krav belastar eller överstiger förmågan att anpassa sig hos en individ, ett socialt system eller 

ett vävnadsystem. Genom detta anser Monat och Lazarus att man kan prata om stress som 

fysiologiskt, psykologiskt och sociologiskt fenomen.  

Fysiologisk stress 

Stress på fysiologiska nivån kan förklaras med kamp- och flykt reaktionen. När kroppen 

utsätts för en skada eller ett hot om sådan mobiliseras resurser för att bekämpa den eller fly 

från faran (Lazarus, 2007). När kroppen ställs inför en sådan situation får det sympatiska 

nervsystemet binjuremärgen att frisätta adrenalin och noradrenalin in i blodbanan vilket 

exempelvis ger ökad pumpförmåga hos hjärtat, vidgar luftrör och drar ihop blodkärl till delar 

av kroppen som inte behöver användas för tillfället (Henriksson & Rasmusson, 2007). 

Faktumet att den fysiologiska reaktionen kan initieras av känslor gör det svårt att urskilja en 

enbart fysiologisk dimension av stress (Lazarus, 2007).  

Psykologisk stress 

Lazarus (2007) identifierar tre typer av psykologisk stress: skada/förlust, hot och utmaning. 

Skada/förlust handlar om en skada eller förlust som redan ägt rum. Hot handlar om en skada 

eller förlust som möjligt- eller troligtvis kommer att ske inom snar framtid. Utmaning består 

av en känsla att ett hinder som står i vägen för en vinst. Det är viktigt att betona känslors 

samverkan med stress, menar Lazarus. Stress och känslor är beroende av varandra. Känslor 

som vrede, avundsjuka, ängslan, rädsla och skam är nära kopplade till skada och hot om 

skada. Också känslor som ofta betraktas som positiva är kopplade hit. Lättnad kommer till 
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exempel från en situation där en skada eller hot om sådan försvunnit. På samma sätt kommer 

en känsla av hopp exempelvis ofta från en situation där man är beredd på det värsta med 

hoppas på det bästa (Lazarus, 2007). 

Sociokulturell stress 

Stress på sociokulturell nivå har att göra med hur samhället är organiserat, i exempelvis 

socialklasser, ålder och kön. Stress på den här nivån kan vara t ex vara krig, rasism, 

arbetslöshet och naturkatastrofer vilka ger olika konsekvenser hos såväl individ som grupper 

av människor, beroende på vilken samhällelig position de har. När ett samhälle genomgår 

svårigheter ökar graden av psykisk sjukdom. Kopplingen mellan social tillbakagång och 

exempelvis alkoholism, självmord och brottslighet är stark. Sociokulturell stress är således 

nära sammanlänkad också med psykologisk stress (Lazarus, 2007). 

Stress hos sjuksköterskor 

Bland de mest stressande arbetena återfinns många långt ner i en organisatorisk trappa 

(Sulsky & Smith, 2007). Arbetare, sekreterare och maskinoperatörer är exempel på sådana. 

Gemensamma stressorer för dessa arbeten är bland annat snabb arbetstakt, monotona och 

tråkiga arbetsuppgifter och att handskas med utrustning och maskiner. Vanliga stressorer 

bland sjuksköterskor, menar Sulsky och Smith, är hög arbetsbelastning, fysiskt tungt arbete, 

skiftarbete, bekymmer kring patienter och kontakt med annan personal, särskilt läkare. 

Liknande resultat visar McVicar (2003) i en reviewstudie om sjuksköterskors stress. Av 

studien framgick att de största källorna till stress under de studerade åren bestått av 

arbetstyngd, ledarskapsfrågor, konflikter på arbetsplatsen och vårdandets känslomässiga krav. 

Bland oerfarna sjuksköterskor, menade McVicar, var en ytterligare källa låg tillit till de egna 

kliniska färdigheterna. Oerfarna sjuksköterskor kände även totalt sett större stress än mer 

erfarna kolleger. I en reviewstudie av Purcell, Kutash och Kobb (2011) framkom även att när 

distinktionen mellan yngre och äldre sjuksköterskor görs visar resultatet att de yngre är mer 

stressade än de äldre.  

Enligt McVicar (2003) hade stress fått större påverkan på sjuksköterskorna vilket antogs bero 

på att själva stressen ökat i omfattning. Brist på belöning och skiftarbete som tidigare 

identifierats i mindre omfattning hade då också fått statistisk signifikans i kopplingen till 

stress. De interprofessionella konflikterna uppfattades också ha fått större betydelse för stress 

hos sjuksköterskor. Samtidigt beskrevs inte längre vårdandets känslomässiga krav som en lika 
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stor anledning till stress som tidigare. McVicar påpekade också att även om detta var de 

generella trenderna fanns det skillnader i stress beroende på vilken typ av arbete 

sjuksköterskan hade. Sjuksköterskor inom intensivvård skattade exempelvis att arbeta med 

död och döende som en större källa till stress än sjuksköterskor inom medicinsk och kirurgisk 

vård som istället kände större stress inför arbetstyngd och bemanning (McVicar, 2003).  

Konsekvenser av stress 

I en reviewstudie om sjuksköterskors arbetsrelaterade stress av Lambert och Lambert (2008) 

framkom det att kronisk eller långvarig stress kan ha förödande effekter. Ett flertal 

medicinska tillstånd kunde relateras till, eller förvärras av stress. Exempel på dessa var 

migrän, kronisk smärta, högt blodtryck, depression, ätstörningar, magsår och hjärtsjukdom. 

Lambert och Lambert menade att detta var en orsak till varför det var viktigt att reglera 

stressen till en kontrollerbar nivå och förhindra de långvariga effekterna av stress. Hsu, Chen, 

Yu och Lou (2010) och Xie, Wang och Chen (2010) visade på starkt samband mellan stress 

och utbrändhet. I den senare studien påvisades en särskild koppling till stress och utbrändhet 

hos unga sjuksköterskor och sådana som hade skiftarbete eller arbetade på stora sjukhus. I en 

svensk studie av Rudman och Gustavsson (2011) har närmare 1 000 nyutexaminerade 

sjuksköterskor granskats. Rudman och Gustavsson fann att under de tre första åren efter 

examen hade var femte sjuksköterska någon gång skattat extrema nivåer av utbrändhet. De 

ökade nivåerna av utbrändhet följdes också åt av en ökning av depressiva symtom samt 

avsikter att lämna sjuksköterskeyrket. Vahey, Aiken, Sloane, Clarke och Vargas (2004) visade 

att risken för utbrändhet och intentioner att lämna arbetet var större på avdelningar där 

sjuksköterskor upplevde arbetsmiljön som dålig vad gäller bemanning, ledarskap och 

relationer mellan sjuksköterskor och läkare. Ett ytterligare resultat som framkom i denna 

studie var att patienterna på dessa avdelningar i mindre grad var tillfredsställda med vården de 

fick.  

2.2   Stresshantering 

Hantering av stress kan förklaras med begreppet coping, som är hämtat från psykologin. 

Coping innebär kongnitiva eller beteendemässiga försök att hantera, tolerera eller reducera 

externa eller interna behov eller konflikter (Lazarus & Folkman, 1984). Coping-processen 

sätts igång då individen bedömer att personliga mål kan hotas, skadas eller förloras (Folkman 

& Moskowitz, 2004). Det finns många olika sätt att hantera stress. Lazarus och Folkman 
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(1984) definierar dock två huvudtyper av coping; känslofokuserad coping och 

problemfokuserad coping. Med känslofokuserad coping menas tankar eller handlingar med 

mål att minska den känslomässiga påverkan av stressen. Exempel på sådan coping är att 

undvika att tänka på problemet som leder till stressen. Andra exempel är förnekelse, 

avståndstagande, att skämta om problemet, att acceptera eller att försöka slappna av. 

Problemfokuserad coping handlar istället om att hantera själva orsaken till stressen snarare än 

känslorna den ger upphov till. Det är alltså ett konfrontativt sätt att hantera en problematisk 

situation på. Den problemfokuserade copingen kan exempelvis innebära att söka information 

om ett problem för att få reda på hur det kan undvikas, att kontrollera egna impulser eller att 

konfrontera en person som är ansvarig för problemet (Monat & Lazarus, 1985). Mönstret en 

person har för stresshantering är komplext och han eller hon använder kombinationer av båda 

huvudtyperna av coping för att tackla stressen, ibland samtidigt. Trots komplexiteten finns 

vissa generella drag. Vid situationer där lite eller inget bedöms kunna göras något åt 

situationen tenderar en person att ta till känslofokuserad coping medan problemfokuserade 

strategier används mera när en person ställs inför ett problem som faktiskt går att åtgärda. 

Hanterandet av stress i arbetet är exempelvis mer problemfokuserat och hanterandet vid 

sjukdom mer känslofokuserat (Lazarus, 1985). Coping är ett mycket dynamiskt och 

föränderligt begrepp som är starkt förankrat i den ofta skiftande relationen mellan person och 

den miljö personen befinner sig i. Det betyder att personens sätt att hantera situationer med 

risk för stress ofta varierar beroende på var, när och hur händelsen uppkommer (Lazarus & 

Folkman, 1984).   

Frågan om vilka hanteringsstrategier som är effektiva är som mycket annat inom stressfältet 

komplext. Beroende på vilket tidsperspektiv som används i bedömningen eller om 

utgångspunkten är fysiologisk, psykologisk eller sociokulturell kan effektiviteten för en viss 

strategi skifta stort (Monat & Lazarus, 1985). En strategi som exempelvis ur ett fysiologiskt 

perspektiv är effektiv kan ur ett psykologiskt eller sociokulturellt perspektiv vara förödande. 

Vidare kan en strategi som är effektiv i en situation vara ineffektiv i en annan. Att förneka ett 

problem kan till exempel leda till att nivåerna av stresshormoner i kroppen på kort sikt 

minskar men att psykologiska besvär på lång sikt ökar när problemet måste konfronteras. 

Förnekelse kan således vara vådlig, eller rent av livsfarlig, om det innebär att nödvändiga 

handlingar för att lösa problemet uteblir. Samtidigt kan förnekelse vara extremt användbart 

för att en person ska kunna upprätthålla en känsla av välbefinnande eller hopp under 
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förhållanden som annars skulle kunna leda till psykologisk upplösning (Monat & Lazarus, 

1985).  

Sjuksköterskors stresshantering 

En reviewstudie av Lim, Bogossian och Ahern (2010) visade att allmänna strategier som 

sjuksköterskor använde för att hantera sin stress var att lösa problemet som låg till grund för 

stressen, söka socialt stöd samt hitta tekniker för avslappning. Lambert och Lambert (2008) 

fann liknande resultat och menade att de vanligaste strategierna var ett planerande 

problemlösande, självkontroll och att söka socialt stöd. Flera av artiklarna som granskades av 

Lim m.fl. (2010) rapporterade att tonvikten för stresshanteringen låg på problemfokuserad 

coping. De fann att sjuksköterskor som använde ett mer problemfokuserat arbetssätt också var 

mindre stressade. Gemensamma strategier för att hantera stressen var hos dessa att undersöka 

problemet, förvalta tid effektivt och att justera arbetsbördan. De sjuksköterskor som arbetade 

problemfokuserat hade även bättre mental hälsa. Lim m.fl. fann dessutom att sjuksköterskor 

som uppvisade mer stress i högre grad använde sig av känslofokuserade metoder, för att 

hantera sin stress, som att undertrycka känslor och skylla på andra. De sjuksköterskorna 

uppvisade också fler psykologiska symtom. En studie av Schreuder m.fl. (2011) visar också 

att sjuksköterskor som arbetar problemlösande eller söker socialt stöd från kolleger för 

problemlösning har lägre sjukfrånvaro än de som använder mer känslofokuserade strategier.  

2.3   Teoretisk referensram 

Som referensram för uppsatsen används Dreyfusmodellen som den beskrivs av Benner 

(1993). Modellen förklarar förvärvande av färdigheter och definierar fem stadier som en 

sjuksköterska genomgår i utvecklandet av sin förmåga; novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig och expert. Modellen beskriver tre aspekter av utvecklingen. Den första 

innebär att sjuksköterskan går från ett beroende av abstrakta principer till att använda sig av 

tidigare praktisk erfarenhet. Den andra aspekten är att sjuksköterskans uppfattning av vad en 

situation kräver förändras. Situationen uppfattas mer och mer som en helhet där vissa delar 

har större betydelse än andra och inte som en sammansättning av lika betydelsefulla delar. 

Den tredje aspekten är förvandling från att vara en fristående observatör till att bli en 

deltagande utövare (Benner, 1993).  
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Noviser saknar erfarenheter av situationer som de ställs inför. Eftersom de saknar erfarenhet 

behöver de vägledas av regler och eftersom reglerna inte talar om vilka av uppgifterna som är 

relevanta i en verklig situation kan regelstyrning motverka framgångsrika prestationer. 

Avancerade nybörjare presterar godtagbart. De har tillräckligt med erfarenhet av verkliga 

situationer för att själv eller efter påpekande av andra identifiera betydelsefulla delar av en 

situation. Varken noviser eller avancerade nybörjare uppfattar en situation i sin helhet utan 

måste koncentrera sig på regler de lärt sig för att hantera denna. Sjuksköterskor uppnår 

vanligtvis stadiet kompetent när de arbetat under liknande omständigheter i två till tre år. 

Sjuksköterskorna har då börjat se de långsiktiga konsekvenserna av sitt handlande och kan 

därigenom se vilket handlande som är betydelsefullt. Under skicklig- och expertstadiet 

utvecklas sedan snabbhet och anpassningsförmåga, och situationer uppfattas mer som en 

helhet. Sjuksköterskor har här en stor erfarenhetsbakgrund och kan i en situation intuitivt 

direkt uppfatta vad problemet är (Benner, 1993). 

 

3   PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor upplever ofta sitt jobb som stressigt. Särskilt stressade, visar forskning, är 

unga och nyutexaminerade sjuksköterskor. Stressen de upplever i arbetet riskerar att ge bland 

annat högt blodtryck och depression. Det finns även starka samband mellan stress och 

utbrändhet, vilket i sin tur leder till ökat antal sjukdagar, minskad förmåga att utföra sitt arbete 

och tankar på att lämna sjuksköterskeyrket. De personliga konsekvenserna av stress riskerar 

genom minskad kontinuitet i vården av patienter att ge effekter också på ett samhälleligt plan 

med minskad kostnadseffektivitet och sämre vårdkvalitet. Sättet som sjuksköterskan hanterar 

stressen på har emellertid betydelse för hur han eller hon i längden påverkas av den. Effektiv 

stresshantering bidrar till såväl minskad sjukfrånvaro som bättre hälsa. I nuläget finns få 

studier som fokuserar på nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stress och framför 

allt hur de hanterar stressen.  
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4   SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stress i det 

dagliga arbetet och hur de hanterar denna.  

 

5   DESIGN 

5.1   Metod 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ metodansats för att beskriva fenomenen stress 

och stresshantering så som de upplevs av nyutexaminerade sjuksköterskor. Kvalitativ metod, 

menar Olsson och Sörenssen (2011), används för att undersöka hur ett fenomen är beskaffat. 

Med metoden systematiseras kunskap som kännetecknar ett fenomen och därigenom ges en 

möjlighet att överskåda detta. Polit och Beck (2012) beskriver att den kvalitativa metoden 

söker förmedla en helhetsbild av verkligheten där man försöker beskriva, tolka och förstå 

snarare än att förklara, förutsäga och kvantifiera.  

5.2  Datainsamlingsmetod 

Studien baseras på intervjuer. Att göra intervjuer är enligt Polit och Beck (2012) den primära 

datainsamlingsmetoden för en kvalitativ forskare. Polit och Beck beskriver vidare att den 

metoden anses vara den bästa eftersom den generar högkvalitativ data. Metoden är användbar 

när man söker en insikt i informanternas levda värld och deras individuella uppfattningar av 

verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Polit och Beck (2012) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun ger en möjlighet för informanterna att beskriva och förklara vad som de 

personligen finner relevant utan att de påverkas av forskarens förförståelse.  
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6   GENOMFÖRANDE 

6.1  Urval 

Sex sjuksköterskor ur vår bekantskapskrets som passade inklusionskriterierna tillfrågades 

muntligt om att delta i studien. Samtliga visade intresse för detta. Två fick dock förhinder och 

kunde inte delta. Kvar blev fyra sjuksköterskor som intervjuades. 

Inklusionskriterier 

 Nyutexaminerad legitimerad sjuksköterska, arbetat maximalt ett år 

 Patientnära arbete 

 Arbetar heltid 

6.2   Informanter 

Informant 1 

Informanten är kvinna och 23 år. Hon hade vid intervjutillfället arbetat som sjuksköterska i 

drygt fem månader. 

Informant 2 

Informanten är kvinna, 30 år. Sedan examen hade hon när intervjun genomfördes arbetat i åtta 

månader.  

Informant 3 

Informanten är en 37-årig kvinna. När hon intervjuades hade hon precis blivit inskolad på en 

avdelning där hon arbetat i två månaderna. Totalt hade hon arbetat som sjuksköterska i fem 

månader.  

Informant 4 

Informanten är 27 år och kvinna. Hon tog examen i juni 2011 och hade vid tillfället för 

intervjun arbetat som sjuksköterska i fem månader.  
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6.3   Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes av båda författarna tillsammans, med en intervjuguide som 

underlag (bilaga 1). Intervjuerna spelades in med diktafon och tog mellan 22 och 28 minuter 

att genomföra. Två av intervjuerna genomfördes i grupprum i anslutning till informanternas 

arbetsplats, en på ett café i ett köpcentrum och en i informantens hem. I intervjun är det 

viktigt att skapa ett samarbetsvilligt klimat. Informanten ska känna att hon eller han blir 

lyssnad på (Olsson & Sörensen, 2011). Detta var något som beaktades. Polit och Beck (2012) 

beskriver vikten av att skapa och bibehålla ett förtroende mellan forskare och informant. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att detta är nödvändigt för att informanten ska våga dela 

med sig av sina erfarenheter. För att lyckas med detta försökte vi att förmedla ett seriöst, 

samtidigt avslappnat intryck genom att vara pålästa och att se till att allt var förberett inför 

intervjuerna.  

6.4   Databearbetning 

De inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna för ordagrann transkribering. 

Transkriberingen inleddes senast dagen efter intervjun. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är 

det ”värdefullt om utskriften sker i så nära anslutning till intervjun som möjligt”. Detta för att 

undvika eventuella missuppfattningar. Transkriberingarna lästes sedan igenom och jämfördes 

med det inspelade materialet för att undvika att information gått förlorad. Varje transkribering 

tog cirka fem timmar att genomföra. Det sammanlagda transkriberade materialet omfattade 46 

sidor.  

6.5   Analys 

Det transkriberade materialet analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

innehållsanalys. 

Texten lästes först noggrant för att få en uppfattning av helhetsperspektivet. Därefter bröts 

meningsenheter ut från det transkriberade materialet och sorterades utifrån syftet i två 

områden: stress och stresshantering. De utbrutna meningsenheterna kondenserades sedan för 

att göra materialet mer lätthanterligt, vilket innebar att överflödig text togs bort samtidigt som 

kärnan behölls. Kondenseringarna lästes och jämfördes sedan med sina respektive 

meningsenheter. Detta för att kontrollera att inte dess kärna och egentliga innebörd gått 
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förlorad. Kondenseringarna kodades med korta fraser eller enstaka ord för vad de ansågs 

representera utan att förlora sitt innehåll. Koderna skapades för att lyfta materialet till en 

högre abstraktionsnivå för att på så sätt nå en högre logisk nivå, vilket möjliggör 

analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Koderna, 144 stycken, skrevs ned 

på post-it-lappar för att på ett överskådligt sätt kunna sorteras och kategoriseras efter sitt 

innehåll. Post-it-lapparna klistrades upp på pappersark efter vilket område de representerade. 

Initialt användes två stora pappersark, det ena med rubriken stress och det andra med rubriken 

stresshantering. Därefter sorterades koderna efter sina respektive innehåll i olika grupper som 

kom att utgöra kategorier och underkategorier. Exempel på de olika leden i analysprocessen 

finns i tabell 1. Slutliga kategorier och underkategorier presenteras nedan under Resultat. 

 

Tabell 1   Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondencering Kod Underkategori Kategori 

 

”Nej, men jag kan 

uppleva det som 

stressande när jag 

inte kan svara på 

deras frågor om det 

är så här 

sjukdomstillstånd 

och sådär.” 

 

Inte kan svara på 

deras frågor om 

sjukdomstillstånd. 

 

Svara på frågor 

 

Inte kunna 

 

Att vara otillräcklig 

”Ja, det är kanske 

att glömma saker. 

Glömma ge typ 

antibiotika eller 

något sådant där. 

Det får man inte 

göra till exempel.” 

Att glömma saker. 

Glömma ge 

antibiotika. 

Rädd att glömma Osäkerhet Att vara otillräcklig 
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7   ETISKA ASPEKTER 

Informanterna och materialet från intervjuerna har behandlats konfidentiellt. Innan 

intervjuerna hölls tilldelades informanterna ett brev med grundinformation om författarna och 

varför de har blivit erbjudna att delta i studien (bilaga 2). Brevet innehöll även författarnas 

kontaktuppgifter samt ett förtydligande att informanterna när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i studien om de så önskade. Polit och Beck (2012) menar att det är vanligt att fel 

görs i transkriberingen av intervjuer. För att minimera risken för fel genomlästes 

transkriberingarna och jämfördes med de inspelade intervjuerna. Informanterna fick dessutom 

möjlighet att tillgå det transkriberade materialet från sin intervju. Ingen uttryckte dock en 

sådan önskan.  

 

8   RESULTAT 

Resultatet presenteras under de övergripande områdena: Stress och Stresshantering. Stress 

består av kategorierna Att vara otillräcklig, Att inte få hjälp och Att vara känslomässigt 

involverad. Att vara otillräcklig består i sin tur av fyra underkategorier; inte kunna, osäkerhet, 

mycket att göra och inte ha kontroll över situationen. Stresshantering sorteras i kategorin Att 

göra själv, med underkategorierna göra det, göra en plan, göra senare och självkontroll, samt 

kategorin Att söka stöd som består av underkategorierna lämna över, söka svar och ventilera. 

Resultatet presenteras nedan efter kategorierna och förtydligas genom citat från intervjuerna.  

8.1  Stress 

8.1.1   Att vara otillräcklig 

Inte kunna 

Sjuksköterskorna kände stress i situationer där de saknade kunskaper som behövdes för att 

lösa ett problem de stod inför. De upplevde att de saknade kunskaper som yrket krävde. Bland 

annat upplevdes kunskapsluckor kring sjukdomstillstånd som stressande. Detta kunde ställas 

på sin spets när informanterna fick frågor de inte kunde svara på.  

”Man blir typ ställd mot väggen och utskälld liksom när man kommer vid halv åtta på 

morgonen och inte vet något.” 
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Att vara ny på en avdelning innebar också att sjuksköterskorna inte kände till rutiner, inte 

hittade eller inte visste var saker fanns. De upplevde det även som stressande när de saknade 

kunskaper som behövdes för att utföra tekniska moment. Att inte kunna utföra momentet som 

behövdes för att komma vidare i arbetet gjorde att arbetet stannade upp och informanterna 

kände då stress över att inte kunna komma vidare på egen hand. 

” … när det är saker som man inte kan göra själv… det är väl mer kanske frustration i så fall. 

Just att man inte kan göra det själv… Jag kan ju analysera skiten efteråt (skrattar) men jag 

kan inte sticka… Du inte kan göra någonting åt din situation eller för dina patienter just då 

och där liksom.” 

Osäkerhet 

Sjuksköterskorna var osäkra på sin egen förmåga och på kraven som ställdes på dem. De var 

rädda för att inte klara av, missa eller glömma. De var oroliga att inte kunna se när patienterna 

var dåliga eller att missa tecken på plötsliga eller akuta förändringar. Om patienten var väldigt 

sjuk hände det att sjuksköterskorna också efter arbetsdagens slut kände en oro för att ha gjort 

något fel under dagen. Oron upplevdes som ”psykiskt påfrestande”. Osäkerheten yttrade sig 

också i en stress över att inte ha samma förmåga som andra kollegor. 

”Det tog ju tid. Allting tog ju betydligt längre tid än vad…än vad det kanske borde ha gjort. 

Och ja, jag tyckte i och för sig att det var stressande när jag…i alla fall trodde att alla andra 

låg så långt före mig hela tiden… Det kanske de inte gjorde men jag tyckte att det kändes som 

jag alltid var sist med allting.” 

Att bli iakttagen av kollegor som ”hänger över axeln” på sjuksköterskorna upplevdes som 

stressande. De kände också att anhöriga kunde iaktta eller dubbelkolla dem. Sjuksköterskorna 

upplevde även en nervositet inför att svara på frågor från anhöriga. De var osäkra på hur 

mycket eller lite de kunde berätta för att inte skrämma upp anhöriga och samtidigt inte säga 

att det inte är någon fara. De var dessutom rädda att sakna kunskap.  

”Då är det hos mig det hamnar att ringa till hans föräldrar och berätta vad som har hänt. 

(…) Men just att man ’tänk om de har frågor som jag inte kan svara på.’ ” 
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Mycket att göra 

Sjuksköterskorna kände stress vid hög arbetsbelastning. De upplevde det som att de inte hann 

med allt de skulle under arbetspasset. Tidsödande arbetsuppgifter hindrade dem från att utföra 

andra sysslor. På morgonen tog läkemedelshantering upp mycket tid och patienter med många 

morgonmediciner gjorde att andra arbetsuppgifter hopade sig. Också att behöva svara på 

frågor från anhöriga eller prata med patienter samtidigt som sjuksköterskan hade mycket 

annat att göra upplevdes som stressande. 

”…så fort jag kommer in så har hon tio frågor till… Men det tycker jag…sånt tycker jag är 

jobbigt, att inte räcka till, att ha tiden, att sitta ner hos föräldern och liksom lugna ner den 

eller förklara så hon kanske kan komma till ro…” 

Inte ha kontroll över situationen 

Sjuksköterskorna blev stressade av tillfällen där de inte hade kontroll över situationen. Det 

hände när de hade mycket att hålla reda på eller när det var ”rörigt”. De upplevde det också 

som stressande när något oförutsett hände. Detta kunde kullkasta den plan de tidigare 

utarbetat för dagen.   

”Man vet att de här sakerna ska jag göra så har man en plan för det. Så kommer någonting 

och stör. Att det är någon som blir dålig eller att man ska få in en ny patient eller att… ja 

något sådant där. Eller att… Eller att det blir något akut.” 

Stress upplevdes också över att inte förstå hur arbetet på avdelningen delades upp mellan 

sjuksköterskorna. Att inte kunna se logiken i det systemet ledde till att arbetet blev svårt att 

överblicka. Också att kollegor kommunicerade dåligt ledde till en försämrad överblick och att 

inte ha kontroll över situationen.  

8.1.2   Att inte få hjälp 

Sjuksköterskorna upplevde stress i situationer där de inte fick någon hjälp. Situationerna de 

hamnat i berodde på att de själva saknade kunskaper eller färdigheter men stressen var just att 

inte få någon hjälp.  

”Det är ju också såhär en stressande situation då när man själv känner att man är inklämd… 

Man har ingen backup liksom. Det är ju bara jag som står här. Jag ska inte behöva göra det 
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liksom. Man ska ju kunna ha någon i ryggen som stöttar upp för det är inte vi som är ytterst 

ansvariga för behandlingen.” 

Sjuksköterskorna uttryckte frustration över att behöva stå ensamma trots att de faktiskt bett 

om hjälp.  

”Ville prata med en läkare som aldrig kom… Såhär ’du måste komma hit!’ och inte gör det.” 

8.1.3   Att vara känslomässigt involverad 

Sjuksköterskorna upplevde stress av att bli känslomässigt involverade i patientfall. Den 

stressen var också något som var svårt att släppa och ibland kunde de mot sin vilja ta med sig 

den stressen hem och fundera över hur det skulle gå för patienten. Det hände att detta gick ut 

över nattsömnen. En del i stressen utgjordes av att sjuksköterskorna relaterade till sig själva 

eller någon närstående. Patientfallen väckte frågor inom dem om hur de skulle reagera om de 

skulle hamna i en liknande situation. Detta gjorde att de fick svårare att slappna av. 

”Jo, ja, sen är det i och för sig jobbigt när man kommer hem och inte kan släppa jobbet. Det 

finns ju alltid något barn som etsar sig fast i huvudet som man liksom ligger och funderar på 

hur det mår, vad som kommer hända… Ja, ja, man jämför gärna och jag har ju egna barn så 

att det blir så här att är de i samma ålder som mina barn så blir det automatiskt att jag liksom 

ser mina barn framför mig och börjar fundera på hur jag skulle bete mig om mitt barn hade 

fått en skallgropstumör eller vad det nu kan vara, en, en encefalit eller…” 

8.2   Stresshantering 

8.2.1   Att göra själv 

Göra det 

Ett sätt som sjuksköterskorna använde för att hantera stressen av att vara otillräcklig var helt 

enkelt att göra något, att börja beta av arbetsuppgifter. Där stressen var att ha mycket att göra 

eller där de inte fick hjälp kunde informanterna försöka så gott det gick eller pröva sig fram 

för att se vad som fungerade bäst. Där de var osäkra på ett moment kunde de fokusera på det 

nya eller vara extra noggranna när de utförde det. En annan sak sjuksköterskorna gjorde utan 

att ta hjälp utifrån var att ge patienter och anhöriga ett bra bemötande för att hantera stress de 
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kände i mötet med dessa. Om arbetsbördan var tung och arbetsuppgifter inte kunde lämnas 

över till kollegor arbetade sjuksköterskan ibland över. 

Göra en plan 

Sjuksköterskorna prioriterade och gjorde för sig själva upp planer över hur de skulle 

strukturera sitt arbete under arbetsdagen. Att göra en plan användes när något oförutsett 

inträffat eller när arbetsbelastningen var hög. De använde sig också av listor som en del av att 

göra en plan för att lättare få överblick över arbetet. 

”Jag brukar… ja, skriva ner allting som jag har att göra och så sedan kan jag bocka av varje 

grej, sedan känner jag att… eller man får väl se där också. Vad som är viktigast, vad måste 

jag göra först och vad kan jag göra lite senare. Skriva de där epikriserna är inte sådär lika 

viktigt kanske, till exempel… Göra listor och strukturera upp så ser man vad jag ska göra då 

liksom.” 

Sjuksköterskorna försökte planera så att de var förberedda och låg ett steg före hela tiden. På 

så vis upplevde de att de kunde motverka stressen redan innan den uppenbarat sig.   

Göra senare 

När sjuksköterskorna kände stress över att ha mycket att göra kunde de skjuta upp 

arbetsuppgifter som de inte kände var viktiga.  

”…alla behöver inte ha medicinerna prick åtta…” 

”…om det är såhär det handlar om att jag ska skriva en epikris och jag jobbar dagen efter då 

kan jag känna att det kan jag göra, det kommer jag hinna med i morgon.” 

Självkontroll 

Sjuksköterskorna använde olika typer av självkontroll för att hantera stress. Vid situationer 

där kunskap saknades eller där sjuksköterskan kände osäkerhet kunde de acceptera 

omständigheterna som ett sätt att hantera stressen.  

”…det är ju bara att inse att man inte kan gå alla utbildningar när man börjar jobba.” 

Sjuksköterskorna framhöll att de intalade sig själva att inte ta kritik personligt och behålla sitt 

lugn. Sjuksköterskorna försökte också lära känna sig själva som en del i stresshanteringen. En 
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metod för att hantera stressen av att bli känslomässigt involverad i en patient var att försöka 

att inte tänka på denna.  

”Alltså, jag försöker låta bli att tänka på dem eller liksom… eh, jag, jag har, nej, nej, jag vill 

ju inte tänka på dem men ändå så…” 

Att låta bli att tänka på något kunde användas också när sjuksköterskan hade mycket att hålla 

reda på.  

8.2.2 Att söka stöd 

Lämna över 

När stress uppstod vid hög arbetsbelastning eller situationer där sjuksköterskorna saknade 

kunskap eller kände osäkerhet kunde informanterna lämna över arbetsuppgifter till kollegor. 

Ibland handlade det om att fråga den som stod bredvid eller att hämta hjälp inom avdelningen 

de jobbade på. Ibland hämtades hjälp från andra avdelningar, jour eller narkos beroende på 

problemets art. När intervjupersonerna fick frågor de inte kunde svara på kunde de lämna 

ärendet vidare. 

”Jag hänvisar ofta till läkaren när jag inte kan svara på medicinska frågor och så… ibland 

kan det vara lika bra att säga så att ’jag vet inte.’” 

Under inskolningsperioden var en metod för att lämna över uppgifter att ”ta ett steg tillbaka” 

och istället låta handledaren ta över. Stressen över att ha mycket att göra vid slutet av ett 

arbetspass löstes ofta med att helt enkelt lämna över de ogjorda arbetsuppgifterna till nästa 

person som tog vid.  

Söka svar 

För att lösa problem sökte sjuksköterskorna svar. Problemen var kopplade till antingen brist 

på kunskap eller osäkerhet. Metoderna som användes var att antingen fråga en mer erfaren 

kollega eller att själv söka upp information genom att läsa på.  

”Ja. Jo, fast samtidigt blir jag ju tvingad till att faktiskt hitta ett sätt att ta reda på saker 

själv… Är det läkemedelsfråga, ja men då får jag väl sätta mig och läsa i FASS…” 
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Ett annat sätt att inhämta information för att få kontroll över situationen var att kontrollera 

vitala parametrar på sina patienter.   

Ventilera 

Sjuksköterskorna sökte stöd genom att ventilera med kollegor eller vänner. Att ventilera 

innebar att prata, ”skrika ut” och skoja och användes för att hantera stress kring känslomässig 

involvering och osäkerhet. Det fungerade som ett sätt att bli av med stressen och undvika att 

ta den med sig hem.  

”Och det är samma liksom, när det är tungt, då får du bara skrika ut vad du vill och så finns 

ju de där. Det är ju ingen som säger att ’nä, lägg av. Det är ju ingenting.’ Utan det är mer så 

att ’visst är det jobbigt. Jag hade den patienten igår.’ Så det brukar ju inte vara någonting 

som när man har stunden så bara ’åååh!’ Stänger dörren till expen och får ur sig det 

liksom.” 

 

9   RESULTATDISKUSSION 

Det övergripande resultatet visar, i linje med tidigare forskning (Lambert & Lambert, 2008; 

McVicar, 2003; Vahey m.fl., 2004), att stora källor till stress är arbetstyngd och vårdens 

känslomässiga påverkan. Det framkom tydligt att sjuksköterskorna upplevde stress av 

osäkerhet och brist på kunskap. Detta är föga förvånande då informanterna vid intervjun var 

oerfarna i sin yrkesroll. En aning överraskande var däremot att informanterna inte använde sig 

av känslofokuserad stresshantering i någon större utsträckning. Även om problemfokuserade 

strategier tycks vara vanligare hos sjuksköterskor (Lim m.fl., 2010) var detta ett oväntat 

resultat.  

9.1   Stress 

Att vara otillräcklig 

Att sakna kunskaper som krävdes för arbetet var en stor källa till stress för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. Att nyutexaminerade sjuksköterskor saknar kunskap stöds 

av Benner (1993) som menar att sjuksköterskor på novis-stadiet inte har erfarenhet av de 

situationer som de möter och förväntas prestera i. Avsaknaden av erfarenhet gör att de förlitar 
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sig på regler för vägledning. Saknas dock kunskap eller sådana regler riskerar nybörjaren att 

inte kunna fortsätta arbetet på egen hand. Situationen kan då bli omskakande och uppfattas 

som ett hot mot sjuksköterskans roll och person (Benner, 1993). Resultatet visade att ett 

område där kunskapsbrist kändes stressande var sjukdomstillstånd. Detta var även enligt en 

reviewstudie av Leong och Crossman (2009) en av de stora källorna till stress hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor.  

Sjuksköterskorna var osäkra på sina egna färdigheter och på vad som förväntades av dem. 

Leong och Crossman (2009) menade att övergången från student till färdig sjuksköterska 

innebar nya roller och ökat ansvar. Sjuksköterskorna var i denna övergång tvungna att möta 

andras förväntningar (Leong & Crossman, 2009; Duchscher & Myrick, 2008), förväntningar 

som ofta var både orealistiska och ouppnåeliga (Duchscher & Myrick, 2008). En aspekt på 

detta var enligt Duchscher och Myrick att det fanns en dissonans mellan den nyutexaminerade 

sjuksköterskans syn på yrket och hur arbetet verkligen såg ut. Leong och Crossman (2009) 

menade att brist på sjuksköterskor ledde till att nyutexaminerade tvingades till att tidigt agera 

självständigt och säkert. Detta skulle enligt Leong och Crossman höja sjuksköterskornas oro 

ytterligare. Benner (1993) hävdar att sjuksköterskor i novis- och avancerad nybörjar-stadiet 

inte klarar att arbeta helt självständigt utan behöver stöd av mer erfarna sjuksköterskor i 

kliniska sammanhang. Jarman och Newcombe (2010) ansåg att det fanns ett behov av att 

utveckla stödjande strukturer för att underlätta övergången till sjuksköterska. Detta menade de 

skulle främja såväl utvecklandet av den professionella rollen som tillfredsställelse och 

prestationer hos den nyutexaminerade sjuksköterskan.  

Osäkerheten på sin förmåga, visade det sig i vår studie, yttrade sig i en rädsla att inte klara av, 

missa eller glömma. Det rörde exempelvis hantering och administrering av läkemedel. En del 

av stressen kring läkemedel skulle kunna härledas till övriga sjuksköterskors attityder 

gentemot nyutexaminerade. I en intervjustudie från Mooney (2007) framkom exempelvis att 

det fanns en misstro mot nyutexaminerade sjuksköterskors förmåga att handhava läkemedel. 

De blev också oproportionerligt beskyllda när fel begåtts. McVicar (2003) fann i sin studie att 

oerfarna sjuksköterskor hade låg tilltro till sina kliniska färdigheter. Vår studie visar att 

sjuksköterskorna kände stress över att inte ha samma förmåga som sina kollegor. Leong och 

Crossman (2009) menade att många sjuksköterskor i början av sin karriär var oroliga för om 

de kunde prestera kliniskt. Ett annat resultat som framkommit i vår studie är en stress i att bli 

iakttagen av kollegor. Detta kan styrkas av Mooney (2007) som menade att nyutexaminerade 
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sjuksköterskor kunde känna sig pressade av att chefer eller mer erfarna kollegor kontrollerade 

att de utförde arbetet enligt rutinerna på avdelningen.  

Också arbetstyngden på avdelningen upplevdes som stressande, vilket även tidigare forskning 

visat (McVicar, 2003; Lim m.fl., 2010; Lim, Hepworth & Bogossian, 2011). Sjuksköterskorna 

upplevde sig inte räcka till och kände att vissa arbetsuppgifter tog tid från andra sysslor. Det 

kan ses som en konflikt mellan att å ena sidan göra ett bra arbete och att å andra sidan hinna 

med allt. Informanterna kände också att de upplevde stress när något oförutsett inträffade. 

Detta beskrev Leong och Crossman (2009) också i sin studie där sjuksköterskorna tyckte att 

det var stressande med snabba förändringar samtidigt som de var tvungna att utföra andra 

sysslor. Benner (1993) menar att sjuksköterskor på novis-stadiet har svårt att se helheten i en 

situation, vilket skulle kunna förklara att de känner att de inte har kontroll över situationen när 

något oförutsett inträffar.  

Att inte få hjälp 

Sjuksköterskorna kände stress när de inte fick hjälp. Om sjuksköterskan enligt Benners tredje 

aspekt tvingas delta innan hon är mogen för det skulle det kunna innebära att hon riskerar att 

stöta på situationer med problem som hon själv inte kan lösa och behöver därför hjälp. Enligt 

Benner (1993) är det nödvändigt att nybörjares omvårdnad stöds av kollegor som åtminstone 

uppnått stadiet kompetent.  Sjuksköterskor i Mooneys studie (2007) berättade hur 

betryggande och effektivt det var att kunna förlita sig på mer erfarna kollegor. 

Att vara känslomässigt involverad 

Resultatet visar att sjuksköterskorna kände stress av att bli känslomässigt involverade i 

patientfall. Detta kan stödjas av McVicar (2003) som identifierade känslomässiga aspekter av 

vårdande som en betydande del av stressen hos sjuksköterskor. En studie av Hooper, Craig, 

Janvrin, Wetsel, Reimels (2010) visade också att 86 procent av de studerade sjuksköterskorna 

kände känslomässig utmattning av sitt arbete. Samtidigt som en medkänsla för patienten kan 

ses som utmattande är den även grundläggande för hela vårdandet. Hooper m.fl. menade att 

omvårdnad var synonymt med omsorg och medkänsla. Den stressen skulle därigenom kunna 

vara svårare att komma ifrån. Av vårt resultat verkade det även som att stress i denna kategori 

var svårare att bli av med än den i andra kategorier och sjuksköterskorna tog ibland med den 
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stressen hem. Stressen av att bli känslomässigt involverad skulle därför även kunna ge en 

påverkan på sjuksköterskornas privatliv i högre utsträckning än andra typer av stress.  

9.2   Stresshantering 

Att göra själv 

För att hantera stress, främst i samband med att inte ha kontroll över situationen, gjorde 

sjuksköterskorna planer. Detta utgör enligt Kleinke (2007) en del av en effektiv 

stresshantering. Som hjälp skrev sjuksköterskorna i vår studie listor. Enligt Benner (1993) är 

det bara experter som, med hjälp av sin erfarenhetsbakgrund, har förmågan att uppfatta 

specifika situationer och snabbt kan identifiera det aktuella problemområdet. Benner beskriver 

vidare att nybörjare däremot har svårt att uppfatta helheter och beskriver vikten av regler som 

vägledning för handlande hos noviser. Med tanke på detta skulle det kunna ses som värdefullt 

för de nyutexaminerade sjuksköterskorna att göra en plan och sätta den på pränt genom en 

lista för att få en överblick över situationen och vad som behöver göras. Då det inom vården 

förekommer situationer som kan innebära att de förutbestämda prioriteringarna och 

planeringen måste omprövas kan det vara svårt för nybörjaren att på ett effektivt sätt hantera 

dessa situationer. Detta exempel belyser uppfattningen att sjuksköterskor som är nya inom 

yrket upplever mer stress än erfarna kollegor.  

Att vara novis innebär att sakna erfarenheter (Benner, 1993). Erfarenheter byggs upp under en 

lång tid och problemet att sakna erfarenheter kan därför inte lösas snabbt. I sådana situationer 

problemet anses ohanterligt tenderar människor till att använda sig av en mer känslofokuserad 

hanteringsstrategi (Lazarus, 1985). I vår studie tog sig detta exempelvis i uttryck att acceptera 

sin roll som nybörjare genom att inse att det inte går att gå alla utbildningar samtidigt.   

Att söka stöd 

En stor del av sjuksköterskans stresshantering går i vår studie ut på att lämna över 

arbetsuppgifter. Eftersom sjuksköterskan som novis kan sakna kunskaper och erfarenheter 

som krävs för arbetet kan det ses som en självklarhet att behöva lämna över ansvaret för olika 

moment till andra kollegor med mer erfarenhet. Leong och Crossman (2009) beskriver att 

flexibilitet och öppenhet i grupp tenderar att öka individens förmåga att utvecklas. Ett annat 

sätt att hantera brist på erfarenhet var att inhämta information exempelvis genom att fråga en 

mer erfaren kollega eller att söka stöd i litteraturen. Enligt Leong och Crossman förväntar sig 
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yngre sjuksköterskor, speciellt de som är födda på 80-talet, att ha en god tillgång till 

information på arbetsplatsen.  

Sjuksköterskorna sökte känslomässigt stöd genom att prata med kollegor och vänner. Detta är 

ett resultat som även Lim m.fl. (2011) kommit fram till. I deras studie utgjorde detta ett av tre 

teman. Förutom att söka stöd hos vänner och kollegor lyfte de också upp sjuksköterskans 

partner som en viktig källa till stöd och uppmuntran. Vårt resultat visar att sjuksköterskorna 

skämtade med varandra innan arbetspassets slut. Enligt Monat och Lazarus (1985) kan 

användandet av humor vara ett sätt att distansera sig från något som framkallar stress.  

Enligt Lim m.fl. (2010) var en vanlig hantering av stress att söka socialt stöd. Att söka stöd 

bland kollegor är ett resultat som framkommit i vår studie. Då novisen saknar den 

erfarenhetsbaserade trygghet som experten besitter (Benner, 1993) är de troligt att söker detta 

stöd bland mer erfarna sjuksköterskor inom arbetslaget.  

 

10   METODDISKUSSION 

10.1   Metod 

Den kvalitativa metoden valdes eftersom den bäst ansågs kunna svara på syftet om 

sjuksköterskornas upplevelser. Polit och Beck (2012) menar att forskare inom kvalitativ 

tradition betonar människans medfödda komplexitet och ser sanning som en sammansättning 

av olika subjektiva verkligheter. Därför ligger fokus vid kvalitativa metoder på att beskriva 

upplevelser såsom de uppfattas av människan. Vidare är även ämnet stress i sig komplext 

(Monat & Lazarus, 1985). Eftersom komplexa ämnen är svåra att renodla i enskilda variabler, 

menar Olsson och Sörensen (2011), studeras därför dessa ämnen ofta kvalitativt.  

10.2   Genomförande 

Urval  

I studien ingår fyra sjuksköterskor. Att antalet är litet kan ses som en brist. Det finns dock 

inga bestämda regler för hur stort ett urval ska vara (Polit & Beck, 2012). Enligt Trost (2005) 

är vid kvalitativa intervjuer ett litet urval att föredra då ett stort material kan bli ohanterligt 
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och detaljer som förenar eller skiljer riskerar att gå förlorade. En princip Polit och Beck 

(2012) framhäver, är att data bör samlas fram till det att mättnad uppstår. Detta innebär att 

ingen ny information tillkommer, istället uppstår ett överskott av information. En mättnad har 

i denna studie emellertid inte åstadkommits. Detta antyder att fler intervjuer borde ha 

genomförts. Vidare kan kritik också riktas till att samtliga informanter var kvinnor. Möjligtvis 

hade det varit eftersträvansvärt med ett bredare urval som bättre representerar 

nyutexaminerade sjuksköterskor i helhet. Vid kvalitativa studier menar dock Trost (2005) att 

det vanligtvis är helt ointressant med ett representativt urval. Samtidigt framhäver han att en 

variation eftersträvas i urvalet. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att just att 

beskriva variationer är hela syftet med den kvalitativa analysen. Valet av deltagare har således 

betydelse för resultatets giltighet.  

Intervjuer 

För att få ut ett bra material från intervjuer, menar Olsson och Sörensen (2011), bör syfte och 

problemområde vara klarlagda innan start. I denna studie gjordes en genomgång av litteratur 

och syftet formades innan intervjuerna startade. Detta har haft påverkan på vår förförståelse 

och troligen även på de frågor vi ställt till informanterna. Polit och Beck (2012) beskriver 

dock att forskare är oense om huruvida det är bra att göra en litteraturgenomgång innan 

datainsamlingen eller inte. Det finns de som menar att forskaren efter en litteraturgenomgång 

riskerar att istället för att se saker från informanternas perspektiv utgår ifrån vad tidigare 

forskning säger om ett ämne (Polit & Beck, 2012). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

emellertid vikten av att vara insatt i studiens ämne innan intervjuerna genomförs för att kunna 

ställa relevanta frågor. Det fokus forskaren har spelar in på vilka frågor som ställs. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) menar därför att resultatet aldrig kan ses som oberoende av 

forskaren.  

Intervjusituationen menar Rosberg (2008) ställer stora krav på den som intervjuar. Forskaren 

bör kunna uppfatta och sätta sig in i den intervjuades livsvärld. Också möjligheten att ställa 

relevanta följdfrågor är beroende av intervjuarens förmåga till detta (Trost, 2005). Rosberg 

(2008) beskriver vidare vikten av att forskaren ställer frågor på ett vis som gör att den 

intervjuade får tillräckligt med tid att tänka över sina svar. Att vi tidigare inte gjort någon 

intervjustudie begränsade förmodligen våra möjligheter att genomföra intervjuer som 

genererade information med hög kvalitet. Bristen på erfarenhet av intervjuer kan även 
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ifrågasätta valet att båda författarna skulle genomföra intervjuerna tillsammans. Vi ansåg 

dock att detta skulle ge större trygghet och en möjlighet för oss att komplettera varandra i 

intervjusituationen. Trost (2005) menar att två samspelta intervjuare vanligtvis ger en bättre 

intervju som genererar en större mängd information. Är intervjuarna inte samspelta riskerar 

det istället att ge en sämre intervju. Att genomföra en pilotintervju innan själva intervjuerna 

hade varit önskvärt. Eftersom den första intervjun på grund av yttre omständigheter behövde 

genomföras omgående gjordes ingen sådan. För att nå insikt i intervjuteknik studerades dock 

relevant litteratur innan intervjuerna påbörjades. För att kompensera avsaknaden av egen 

erfarenhet eftersträvades ett samarbetsvilligt klimat mellan intervjuare och informant genom 

att prata och bjuda på kaffe innan intervjun. Polit och Beck (2012) menar att forskare som gör 

kvalitativa studier i större utsträckning än de som gör kvantitativa måste skapa och 

upprätthålla en hög grad av förtroende i mötet med deltagaren. Trost (2005) beskriver att 

förtroende är särskilt viktigt när det är två som intervjuar en informant. Det är annars lätt att 

informanten känner att han eller hon befinner sig i ett maktunderläge. Vi försökte att undvika 

detta genom att ha en avslappnad framtoning gentemot informanterna. Enligt Lantz (2007) är 

den inledande fasen innan intervjun av stor betydelse för hur själva intervjun sedan löper. 

Detta eftersom det är då som arbetsrelationen mellan intervjuare och informant etableras. 

Lantz menar att det inte är meningsfullt att starta intervjun innan båda parter är införstådda 

med uppgiften och känner sig trygga att börja. Informanterna fick innan intervjun läsa igenom 

ett brev med information om studiens ämne. Kvale och Brinkman (2009) menar att också de 

första minuterna av en intervju är betydelsefulla. Under denna tid vill informanten ha en 

uppfattning av intervjuaren innan hon eller han öppnar sig och vågar berätta om sina 

upplevelser, erfarenheter och känslor. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att informanten 

ska känna sig viktig och tillåtas tala till punkt. Detta är något som eftersträvats i intervjuerna.  

Databearbetning  

Polit och Beck (2012) menar att fel i transkribering nästan är oundvikliga. Särskilt omedvetna 

fel som missuppfattningar av ord är vanliga men det kan också förekomma att texter ”snyggas 

till” exempelvis genom att ord som uppfattas som onödiga tas bort. För att undvika fel i 

bearbetningen har, som nämnts under rubriken Design, det transkriberade materialet 

kontrollerats mot de inspelade intervjuerna för att hitta eventuella fel.  
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Analys 

Polit och Beck (2012) menar att det inte finns några universella regler för hur analysen ska 

göras. Detta gör den svår både att genomföra och att visa resultat med tydlig validitet. I denna 

studie valdes modellen för kvalitativ innehållsanalys såsom den beskrivs av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) eftersom den ansågs vara tydlig och koncis. Hela analysprocessen 

genomfördes av båda författarna gemensamt. På de områden där åsikter gick isär gällande 

exempelvis meningsenheter och kodning stannade vi upp och diskuterade sinsemellan till dess 

att samförstånd nåddes. Att arbeta tillsammans ökar enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) resultatets tillförlitlighet. Vår förförståelse har precis som med frågorna vi ställt till 

informanterna påverkat analysprocessen. Att forskarna påverkar analysen går inte att komma 

ifrån (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

11   SLUTSATSER 

Resultatet visar att sjuksköterskorna främst kände stress vid situationer där deras förmåga 

brast eller där de var osäkra på denna. Strategierna för att hantera stressen skiftade beroende 

på det sammanhang i vilket stressen upplevdes. Både problem- och känslofokuserade 

strategier användes även om de problemfokuserade var de dominerande. Resultatet visar även, 

i linje med studiens teoretiska referensram, att nyutexaminerade sjuksköterskor är i behov av 

stöd från mer erfarna kollegor för att hantera stressen i sitt arbete. Ett öppet arbetsklimat där 

de nyutexaminerade tillåts att ställa frågor och lämna över arbetsuppgifter de inte klarar att 

utföra själva verkar underlätta övergången till ett mer självständigt arbete. Det tycks finnas en 

trygghet i att ha en arbetsmiljö som ger utrymme för ventilering och överseende med att det 

kan förekomma brister hos den nyutexaminerade sjuksköterskan.  
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12   KLINISK BETYDELSE 

Studiens resultat kan ge en ökad förståelse och skapa ett intresse för hur den nyutexaminerade 

sjuksköterskans situation ser ut vad gäller stress. Detta skulle kunna ge en fingervisning till 

studenter som är osäkra på vad arbetet som sjuksköterska kommer att innebära. En kännedom 

om nyutexaminerade sjuksköterskors stress är vidare av vikt för att kollegor ska kunna ge 

dem det stöd de behöver. En förståelse för sjuksköterskornas subjektiva upplevelser är också 

nödvändig för att från organisatoriskt håll kunna arbeta med att skapa en trygg arbetsmiljö 

och underlätta för de nyutexaminerade att komma in i och trivas i sin nya roll som 

sjuksköterska. Att hela personalen, även de mest oerfarna, trivs med sitt arbete torde ligga i 

hela organisationens intresse för att i slutändan kunna ge en god och säker vård av 

patienterna.  

 

13   FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Den här studien har fokuserat på hur stress upplevs och hanteras av nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Förutom mer djupgående studier av detta behövs mer forskning om faktorer 

som förebygger stress och underlättar stresshantering. På det personliga planet kan det vara 

nödvändigt att bredda perspektivet och se till hela personen, inte bara sjuksköterskan i arbetet. 

Ett större perspektiv skulle kunna ge en bättre helhetsbild av hur stressen i arbetet påverkar 

privatlivet och vice versa. Det skulle även kunna möjliggöra en vidare utforskning av vilka 

personliga egenskaper och faktorer runt omkring sjuksköterskan som är viktiga för att hantera 

stress. Också faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö är viktiga att undersöka. Att jämföra hur 

olika arbetsplatser tar emot nyutexaminerad personal skulle vara betydelsefullt för att på sikt 

kunna skapa en gynnsammare inskolning av nyutexaminerade sjuksköterskor och på så vis 

minska stressen och främja stresshanteringen.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Stress och stresshantering 

 

- Namn och ålder. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? Arbetsplats? 

 

- Kan du beskriva när du upplever ditt jobb som stressigt? 

 

- När upplever du stress? 

 

- Kan du beskriva en stressig situation? 

 

- Hur hanterade du den situationen? 
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Bilaga 2 

 

Missivbrev 

Hej, 

Vi heter Anton Rubensson och Johannes Strandberg och är sjuksköterskestuderande vid Röda 

Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete som omfattar 

15 högskolepoäng. Ämnet för vårt arbete är stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor och 

syftet är att beskriva denna och hur den hanteras. Vi vill gärna intervjua dig om dina 

upplevelser på detta område.  

All information från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att alla 

uttalanden kommer att vara avidentifierade. Din medverkan är frivillig och du kan när som 

helst avbryta din medverkan.  

Intervjun tar cirka en halvtimme. Vi kommer att använda diktafon. 

Har du frågor angående studien eller vill avanmäla din medverkan kan du kontakta någon av 

oss: 

 

Anton Rubensson   Johannes Strandberg 

xxx@rkh.se    xxx@rkh.se 

Tel. xxx    Tel. xxx 

 

 

Adjunkt xxx, handledare 

xxx@rkh.se 

Röda Korsets Högskola  

Tel. xxx 
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