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Sammanfattning 

Bakgrund: Stress påverkar människan både psykiskt och fysiskt. Reaktioner som sker i 

kroppen påverkar hela människans sätt att vara. När sjuksköterskan arbetar under en stress 

som inte är under kontroll kan hens förmåga till att bilda relation med patienten försämras. 

Vården utgår då inte från patientens behov, och denne kan då istället uppleva sig inte bli sedd 

och hörd. Detta kan då leda till ett vårdlidande då vården istället blir mer objektiv och 

patientens unika behov inte längre står i fokus.                                                                                                          

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser om hur stress påverkar omvårdnaden 

och relationen till patienten.                                                                                                

Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats utfördes.  Intervjufrågorna var 

semistrukturerade och sju sjuksköterskor deltog. Deltagarnas yrkeserfarenhet varierade mellan 

3,5 till 31 år. Materialet analyserades med hjälp av Lundman & Graneheims (2012) 

kvalitativa innehållsanalys.                                                                                                       

Resultat: Följande tre huvudkategorier framkom: Olika sorters stress, Påverkan på 

omvårdnaden, Stressens inverkan på patientrelationer. Patientrelationen blir ofta 

bortprioriterad när sjuksköterskan är stressad. Detta ger sjuksköterskan en sämre uppfattning 

om hur patienten verkligen mår, vilket har betydelse för att kunna ge patientcentrerad vård. 

Sjuksköterskorna upplever att omvårdnadsåtgärder blir bortprioriterade vid stress.                                                                                                 

Slutsats: Stress påverkar sjuksköterskans förmåga att bilda relation med patienten, och även 

hens förmåga till att utföra omvårdnad. Detta kan generera ett lidande för patienten. För att 

kunna ge en god och patientcentrerad vård bör arbetsbelastningen och därmed stressen för 

sjuksköterskan reduceras. 
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INLEDNING 

 

Intresset för ämnet väcktes under den verksamhetsförlagda utbildning, då upplevelsen om 

vårdvetenskapen, som är en stor del av vår utbildning till sjuksköterskor, ofta gav känslan av 

att komma i skymundan. Vi upplevde att det vi lärt oss om vikten av att vårda ur ett 

helhetsperspektiv, där patientens livsvärld står i fokus, tyvärr ofta fick åsidosättas på grund av 

hög arbetsbelastning. Exempel på detta kunde vara telefoner som ringde, rond med läkaren, 

läkemedelstider, larmklockor som ringde, anhöriga som ville prata, dokumentation samt andra 

administrativa uppgifter. En av författarna fick erfara detta i form av en uppmaning från sin 

handledare till att tänka över hur tid prioriteras inne hos patienten och vikten av att inte stanna 

där för länge. Handledaren ansåg att risken annars kunde bli att andra uppgifter blev försenade 

och vi skulle komma efter i arbetet. Som blivande sjuksköterskor anser vi att detta ämne 

känns viktigt att belysa, då stress är ett ämne som är ständigt aktuellt och vårdvetenskapens 

strävan är att vården ska ske utifrån patientens unika livsvärld. 

 

 

BAKGRUND 

 

Stress är något som människor dagligen utsätts för och berörs av. Sjuksköterskans arbete 

består av många olika arbetsuppgifter och möten med människor som befinner sig i en utsatt 

position. Sjuksköterskan utsätts i detta för flera olika emotionella situationer vilket kan väcka 

olika känslor som kan göra vårdandet svårt. Sjuksköterskan kan hamna i situationer där de 

upplever sig vara otillräckliga och därmed inte kan ge den vård som de önskat kunna ge 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vad är stress 

Stress fungerar som ett fysiologiskt svar på olika faktorer som kan starta en rad olika 

reaktioner i kroppen (Sand, Sjaastad & Haug, 2009). Donovan, Doody & Lyons (2013) menar 

att när kroppen utsätts för stress sker inte enbart en fysisk reaktion. Kropp, själ och sinne 

fungerar som en helhet tillsammans och påverkar människan även psykiskt och mentalt av ett 

stresspåslag (ibid.).  Orsaker till stressreaktion kan vara dagliga händelser som till exempel 

bråk i familjen eller tidspress i form av att tiden inte räcker till. Stress kan också orsakas av 

större livshändelser som till exempel arbetslöshet, dödsfall eller sjukdom (Gandi, Wai, Karick 

& Dagona, 2011; Skärsäter, 2009). Stress kan också upplevas på arbetsplatsen. Happell et al. 

(2013) menar att sjuksköterskor kan uppleva stress som orsakas av hög arbetsbelastning, att 

vara för lite personal i förhållande till antalet patienter, att bli störd under sin rast och att inte 

kunna få tag i läkaren.  

En kortvarig stressreaktion är ett övergående stress- svar som för stunden i en kontrollerad 

situation ger en förhöjd koncentrationsförmåga och prestationsförmåga samt en ökad 

uthållighet (Braun & Andersson, 2012; Ringsberg, 2009). Skärsäter (2009) menar att då denna 

stress övergår till en situation där kontrollen har gått förlorad påverkar stressen istället 

kroppen negativt. Upplevelsen av att inte kunna hantera de krav som ställs från omgivningen, 



2 
 

kan leda till att en känsla av otillräcklighet infinner sig. Stressen leder till att kroppen 

förbereder sig på en situation för att gå i försvar eller fly (ibid.). Detta stress- svar ger en 

påverkan på hela kroppen då centrala nervsystemet är huvudsamordnare i svaret på stress och 

sänder ut signaler till kroppens olika delar till att utlösa en rad olika reaktioner. Detta kan till 

exempel vara förhöjt blodtryck, dilaterade pupiller, svettningar samt förhöjd hjärt- och 

andningsfrekvens (Sand, Sjaastad & Haug, 2009).  

 

Stressens inverkan på sjuksköterskan 

Enligt Braun & Anderson (2012) påverkar stress inte enbart den fysiska kroppen utan även 

den psykiska och mentala delen. Limbiska systemet och hjärnbarken är viktiga delar i hjärnan 

som styr och samordnar känslolivet och människans kognitiva förmågor.  Exempel på dessa 

kognitiva förmågor är koncentrationsförmåga, planering och förmågan till uppmärksamhet. 

När stress infinner sig påverkas dessa båda system och stressen kan leda till sämre empatiska 

och kommunikativa förmågor (ibid.). Ringsberg (2009) menar att stress kan leda till kognitiva 

förändringar som till exempel koncentrationssvårigheter, problem med minnet, störd sömn 

och aggressivitet. Hewitt (2010) skriver att när sjuksköterskan är trött, stressad, ofta blir störd 

i arbetet och inte får möjlighet till att göra färdigt, ökar risker för att göra fel i samband med 

läkemedelsadministrering. Vidare menar Bail (2007) att stress ger en negativ inverkan på 

sjuksköterskan till att bli till exempel passivt aggressiv, få en nedlåtande attityd och försämrad 

självkänsla. Detta kan göra sjuksköterskan till en vårdare som inte stödjer patienten (ibid.). 

Vård ska bygga på patientcentrerad omvårdnad, där patientens behov och resurser står i fokus 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskans arbete kräver förmåga till att ha ett empatiskt 

förhållningssätt till sin patient och kunna vårda med respekt för den enskilda individen och 

dennes anhöriga i enlighet med International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Donovan, Doody & Lyons (2013) menar att 

sjuksköterskans arbete är fullt av känslomässiga svängningar där hen många gånger ställs 

inför situationer som inte är hållbara och genererar känslor av hopplöshet och förtvivlan. 

Sjuksköterskans arbete består ofta av snabba beslut och tvära vändningar där olika beslut kan 

göra skillnad mellan liv och död (ibid.). Vidare skriver även Gountas, Gountas, Soutar & 

Mavando (2013) att sjuksköterskeyrket är emotionellt där många olika känslor berörs i 

vårdandet av patienten.  

 

Stressens inverkan på den vårdande hållningen 

Chan, Jones & Wong (2013) menar att vid stress kan en känsla av otillräcklighet infinna sig 

hos sjuksköterskan och ge en upplevelse av att inte hinna med sina patienter på det sätt som 

hen önskar. Detta leder till en situation för sjuksköterskan där hen behöver prioritera bort 

vissa av de uppgifter som ingår i arbetet, till exempel möjlighet till att lära känna och skapa en 

relation till patienten. Detta försvårar möjligheten till att kunna ge en patientcentrerad vård 

(ibid.).  Kasén, Nordman, Lindholm och Ericsson (2008) menar att brister och försummelse i 

relationen mellan vårdare och patient kan skapa ett vårdlidande för patienten. De menar 

vidare att när patientrelationen ej kan etableras, kan istället ett objektifierande förhållningssätt 

stå i fokus och vården grundar sig mer på problemlösning istället för att se till patientens egna 

unika behov. Piredda et al. (2015) skriver att när relationen mellan patient och sjuksköterska 

upplevs som negativ av patienten, infinner sig känslor av att inte bli sedd och hörd. Detta kan 

leda till att patienten känner sig som ett objekt där självbestämmandet har gått förlorat (ibid). 

Vidare skriver Bail (2007) om hur viktig kommunikationen och engagemanget från 

sjuksköterskan är för att patienten ska känna sig förstådd och hörd. Samma författare menar 
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att om relation mellan patient och vårdare uteblir kan detta leda till negativa konsekvenser för 

patienten då vården inte utgår från dennes unika behov.  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Studien har sin grund i det vårdvetenskapliga perspektivet där målet med vården är att stödja 

och stärka hälsan utifrån den enskilde individens behov (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vårdvetenskapen ser på människan som en abstrakt enhet där kropp och själ ej kan separeras 

från varandra och där livsvärldsperspektivet är i fokus (Wiklund, 2003). 

Vårdvetenskap är ett evidensbaserat kunskapsområde där patienten står i fokus och målet med 

vården är att inrikta sig på den enskilda människans subjektiva upplevelser för att stärka 

dennes hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att grunda studien på vårdvetenskap ges 

ett beskrivande perspektiv på sjuksköterskans upplevelser om hur stress kan påverka vården. 

Tre vårdvetenskapliga begrepp är relevanta för studien. Begreppen är livsvärld, lidande och 

vårdande hållning.  

 

Livsvärld 

Dahlberg & Segesten (2010) menar att begreppet livsvärld är en central del i vårdvetenskapen 

då målet med vården är att försöka förstå patienten i sitt livssammanhang. Livsvärlden är den 

värld som varje människa befinner sig i. Den kan aldrig trädas ur och gör varje människa till 

den unika person som denne är. Det är genom livsvärlden som människan förstår sig själv och 

andra. För att kunna förstå och vårda en människa måste sjuksköterskan kunna ta del av 

patientens livsvärld, där kunskap finns om hur denne upplever sjukdom, välbefinnande, 

lidande och hälsa. Genom att ta del av livsvärlden kan vårdarens och patientens olika 

expertiser flätas samman och ny kunskap födas (ibid.).  

 

Lidande  

Lidande kan uppstå när upplevelsen av att inte ha balans i livet och känslan av att tappa 

kontrollen över kropp och själ infinner sig (Wiklund, 2003). Lidande kan finnas i frånvaro av 

sjukdom och kan också var förenad med sjukdom. Det är en individuell upplevelse och finns i 

tre olika skepnader, livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande kan vara när 

lidande uppstår i den enskildes livssituation och berör hela människans liv (ibid.). Enligt 

Dahlberg & Segesten (2010) kan sjukdomslidande uppstå vid sjukdom där sjukdomen utgör 

hinder till att leva det liv som ger mening och sammanhang för individen. Vårdlidande är när 

vården inte är vårdande och kan uppstå när patienten inte upplever sig bli sedd och hörd av 

vårdaren. Vården utgår då inte ifrån att stärka hälsoprocessen vilket ger negativa 

konsekvenser för patienten. Vårdrelationen uteblir och hälsa och välbefinnande står inte 

längre i fokus (ibid.). 

 

Vårdande hållning 
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Dahlberg och Segesten (2010) menar att en vårdande hållning innebär att kunna lyssna och 

känna in sin patient och kunna vårda med ett öppet sinne. Det innefattar också hur bemötandet 

och kommunikationen förs och hur patienten blir lyssnad på. Sjuksköterskan bör vårda utifrån 

sin professionella expertkunskap och samtidigt vara öppen och följsam för den enskilda 

individens livsvärld (ibid.). Sjuksköterskan bör vara lyhörd och visa respekt för sin patient då 

hen har det största ansvaret till att utforma en god vård i samråd med patienten. 

Sjuksköterskan har ett etiskt och moraliskt ansvar att se till patientens bästa och att kunna 

bekräfta både lidande och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund, 2003).  

Om sjuksköterskan inte kan ha en vårdande hållning då denne känner sig stressad, och inte 

upplever sig ha möjlighet att utgå från patientens livsvärld, kan patienten uppleva att hen inte 

blir sedd och hörd. Detta kan då leda till ett vårdlidande för patienten, där vården inte utgår 

från patientens livsvärld och behov (Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund, 2003). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Begreppet stress är ett vida omtalat och diskuterat begrepp. En allmän vedertagen definition 

kan dock inte hittas i de kunskapskällor författarna sökt kunskap i om ämnet. Stressens 

fysiska och psykiska inverkan på kroppen och människan är ett ämne som det forskats mycket 

om. Dock behövs det mer forskning om hur denna fysiska och psykiska inverkan påverkar 

relationen mellan sjuksköterska och patient. I föreliggande studie så avses begreppet stress 

främst de akuta konsekvenserna, både de positiva och negativa som påverkar vårdarens möte 

med patienten och för att kunna möta de krav som ställs i ett vårdsammanhang. 

Stress påverkar människans kognitiva förmågor, som förmåga till empati och kommunikation. 

I sjuksköterskans arbete ingår många arbetsuppgifter och emotionella upplevelser som kan 

generera stress.  Detta kan leda till att arbetets fokus till stor del hamnar på att utföra dessa 

arbetsuppgifter och patientens individuella behov kan komma i skymundan. Detta kan 

påverka sjuksköterskans förmåga till att bygga upp en god patientkontakt. Författarna 

upplever att detta är ett ämne som känns relevant att belysa eftersom patienten bör behandlas 

utifrån ett helhetsperspektiv där vården ska utgå från patientens livsvärld. 

 

Frågeställning 

Hur upplever sjuksköterskor att stress påverkar vården?  

Hur upplever sjuksköterskan att stress påverkar patientrelationen?  

 

 

SYFTE 
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Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser om hur stress påverkar omvårdnaden och 

relationen till patienten. 

 

 

METOD 

 

En intervjustudie utfördes med en kvalitativ metod. Enligt Polit & Beck, (2012) är en 

kvalitativ metod lämplig då syftet med studien är att belysa känslor och upplevelser av ett 

specifikt fenomen. En kvalitativ forskningsmetod innebär att subjektiva upplevelser beskrivs 

och analyseras, detta för att få djupare förståelse för upplevelsen av fenomenet (ibid.).  I den 

kvalitativa metoden ses människan ur ett helhetsperspektiv där kropp och själ inte kan 

separeras från varandra och helheten står i fokus (Nortvedt & Grimen, 2006; Patel & 

Davidson, 2011). Studien har en induktiv ansats. Detta innebär att forskningen inte utgår från 

någon bestämd teori och författarna strävar efter att åsidosätta sin egen förförståelse om ämnet 

(Lundman & Graneheim, 2012).  

Studien belyste sjuksköterskors subjektiva upplevelser vilket gör att studien har en 

hermeneutisk ansats. Med en hermeneutisk ansats menas att forskningen utgår från att tolka 

betydelsen i det som sagts och om det stämmer överens med det personen har menat 

(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Genom att tolka utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv bör en förståelse för sjuksköterskans upplevelser om hur stress påverkar deras 

relation till patienten träda fram. 

 

Datainsamling  

Undersökningen baserades på intervjuer med legitimerade sjuksköterskor på två sjukhus i 

södra Sverige. Intervjuerna spelades in och materialet transkriberades sedan ordagrant med 

tankepauser och mellanord. Därefter jämfördes det med inspelningen och korrigerades vid 

behov. 

 

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval användes för att få tag på lämpliga informanter som speglar syftet med 

studien. Denna sorts urval lämpar sig vid kvalitativa studier där informanter snabbt behöver 

utses (Polit & Beck, 2012).  Det är även lämpligt för studier där deltagare ska utses från en 

specifik kliniskt kontext (ibid.). Bekvämlighetsurval innebär ett urval där de som är enklast att 

få tag i väljs ut för att det ska gå snabbt att hitta deltagare till en studie (Polit & Beck, 2012).  

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var: Legitimerad sjuksköterska på 

medicinavdelning i landstingen i södra Sverige, arbetat minst tre år som legitimerad 

sjuksköterska oberoende av ålder och kön.  Positivt svar till att vilja delta fick författarna från 

fyra olika avdelningar med olika medicinska inriktningar. När handledaren hade gett sitt 

godkännande för att genomföra studien, skickades en formell förfrågan om deltagande i 

studien tillsammans med ett informationsbrev (bilaga 1) till respektive avdelningschef. 

Cheferna skickade via mail ett antal namn på intresserade informanter som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Valet gjordes att inkludera alla fyra avdelningar som hörde av sig för att 

få en bredd på studien. Totalt tio informanter visade intresse för att vilja delta. För att kunna 
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gör ett oberoende urval från dessa informanter, lottades namn fram på informanter från 

respektive avdelning. Alla namn skrevs ner på lappar och sorterades utifrån respektive 

avdelning och drogs slumpmässigt fram avdelning för avdelning. Detta för att inte bli färgade 

av namnen på informanterna. Författarna tror att namn kanske kan ge förutfattade meningar 

om personer. Totalt sju informanter lottades fram från de som var intresserade till att delta. De 

informanter som författarna fick personlig kontaktinformation om, kontaktades via telefon. 

De andra kontaktades genom att ringa respektive avdelning.  

 

Informanter 

Informanterna bestod av kvinnor i åldern 31-62 år. Alla var legitimerade sjuksköterskor och 

hade en yrkeserfarenhet mellan 3,5 år till 31 år.  

 

Pilotintervju 

Pilotintervju valdes att utföras. Denna informant valdes ut av författarna själva och är en 

kollega till en av dem. Denne uppfyllde inklusionskriterierna för studien. En av författarna 

utförde intervjun då den andra inte kunde närvara. Efter intervjun lades två frågor till i 

intervjuguiden och en komplettering gjordes med samma informant. Därmed blev den 

komplett och författarna fick en överblick på hur frågorna besvarades. Pilotintervjun utfördes 

för att pröva frågornas kvalitet och för att författarna skulle få en möjlighet till att öva sin 

färdighet på att intervjua. Att utföra intervjuer är en process som tar tid att lära sig. En 

pilotintervju kan därför vara bra för att efteråt kunna reflektera över vad som gick bra och vad 

som gick mindre bra och bli tryggare i intervjuandet (Polit & Beck, 2012; Widerberg, 2002). 

Pilotintervjun visade att frågorna höll en god kvalitet, men efter noggrant övervägande ansågs 

att intervjuguiden behövde kompletteras med ytterligare två huvudfrågor. Detta för att 

ytterligare fördjupa intervjuerna. Pilotintervjun valdes att exkluderas från studiens resultat 

eftersom den gjordes i informantens hem och informanten var en kollega till en av författarna. 

 

Intervjuer 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att intervjuguiden (bilaga 2) var av sådan 

karaktär att den inte behövde följas strikt utan gav utrymme för fria följdfrågor. Det innebär 

också att frågorna är öppna och ger informanten utrymme att tala fritt (Polit & Beck, 2012). 

Sju intervjuer utfördes på informanternas arbetsplatser i enskilda rum. Intervjuguiden bestod 

av sju stycken huvudfrågor där följdfrågor ställdes löpande under intervjun. Som 

inspelningsinstrument användes en mobiltelefon som inte längre användes för personligt bruk 

och inte gick att ringa ut eller in på. Intervjuerna tog i genomsnitt 18 minuter vardera. Båda 

författarna närvarade under sex intervjuer. En intervju utfördes av en av författarna, då den 

andre inte kunde närvara på grund av personliga skäl. Valet av att båda deltog gjordes för att 

säkerställa att förförståelsen inte skulle färga intervjun och för att båda ville ta del av de 

subjektiva intrycken under intervjun. En författare var den som ställde huvuddelen av 

frågorna och den andre skrev ner eventuella störningsmoment och ställde enstaka följdfrågor. 

Författarna turades om att leda intervjuerna för att bägge skulle få erfarenhet av detta. 

 

Analys  
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Analysen grundades på Lundman & Graneheims kvalitativa innehållsanalys (Lundman & 

Graneheim, 2012). En kvalitativ innehållsanalys enligt detta förfaringssätt ansågs lämplig 

eftersom det är en välbeprövad metod inom vårdvetenskapen (ibid.). Det transkriberande 

materialet lästes igenom flera gånger av författarna var och en för sig och bröts ned i olika 

meningsenheter. Därefter jämfördes materialet dem emellan. Materialet bröts sedan ner i 

kondenserade meningsenheter. Detta innebär att meningsenheten kortas ner utan att innehållet 

ändras (Lundman & Graneheim, 2012). Tillsammans resonerades därefter koder fram. En kod 

beskriver kortfattat innehållet på meningsenheten (ibid.). De koder som hade liknande 

innehåll bildade underkategorier som slutligen mynnade ut i kategorier (bilaga 3). Kategorier 

bildas av flera olika koder där innehållet är någorlunda samma. En kategori kan ha 

underkategorier som gör kategorin mer organiserad (Lundman & Graneheim, 2012; Polit & 

Beck, 2012). De kategorier som framkom grundade det slutgiltiga resultatet.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Ett etiskt ställningstagande togs i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). Detta 

innebar att informanterna fick skriftlig och muntlig information om syftet med studien, samt 

att de gav sitt samtycke till att vilja delta (bilaga 4). De fick även skriftlig och muntlig 

information om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien och allt material 

behandlades konfidentiellt.  

Innan studien genomfördes gjordes en etisk egengranskning (bilaga 5). De fem första 

frågorna i egengranskningen besvarades nej. Rekommendationerna enligt Etikkommittén 

Sydost, (2015) för att skicka in en etikprövning gäller om ett eller fler av svaren besvarats 

tveksamt eller med ja. Därmed gjordes valet att ej ansöka om etisk prövning.  

 

 

RESULTAT 

Från innehållsanalysen framkom tre huvudkategorier och fyra underkategorier som beskrev 

sjuksköterskornas upplevelser av hur både positiv och negativ stress påverkade 

patientrelationer och omvårdnadsarbetet.   

Tabell 1. Huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Olika sorters stress Positiv stress 

Negativ stress 

Påverkan på omvårdnaden 

 

Bortprioritering av 

omvårdnadsåtgärder 

Tidspress 

Stressens inverkan på 

patientrelationer 

 

 

Olika sorters stress 

Sjuksköterskorna menade att det fanns två olika sorters stress. Det fanns stress som påverkade 

dem positivt och det fanns stress som påverkade dem negativt. All stress påverkade 
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patientrelationen i någon form. De nämnde också att stressen upplevdes på olika sätt från när 

de var nyutexaminerade sjuksköterskor till där de befinner sig idag. De menade att efter ha 

arbetat i några år så försökte de att inte ha dåligt samvete över att inte ha hunnit med att träffa 

patienterna så som de hade önskat.  

Sjuksköterskorna menade att de höll stressen mer inom sig än att visa den utåt. De menade att 

de kunde dölja sin stress inför patienten. Istället menade de att stressen gav sig till känna i att 

få magkatarr och tänka på jobbet när de kom hem.  

 

Positiv stress 

Sjuksköterskorna menade att en viss stress gjorde dem mer fokuserade och gjorde att de 

arbetade mer effektivt och kunde bättre strukturera upp sitt arbete. Med positiv stress menade 

sjuksköterskorna att de hade kontroll över sin arbetssituation. ”Måttlig stress kan jag säga 

tycker jag kan effektivisera… Man känner sig… Alltså då måste man ju strukturera upp sitt 

arbete och jobba på bra.” ( Intervju 2) 

Sjuksköterskorna menade att i akuta situationer som till exempel vid ett hjärtstopp fick de ett 

adrenalinpåslag som påverkade dem positivt. De arbetade mer målinriktat och gjorde dem mer 

skärpta. Den här stressen försvann när den akuta situationen upphörde.  

Sjuksköterskorna menade också att när den positiva stressen inte infann sig och det var 

väldigt lugnt på avdelningen gjorde det istället att hon kunde missa saker i sitt arbete.  

 

Negativ stress 

Sjuksköterskorna menade att när upplevelsen av att förlora kontrollen över arbetssituationen 

uppstod, infann sig den negativa stressen. De menade att de förändrades i sitt sätt att vara och 

uttrycka sig på. ”Man blir inte lika lyhörd för hur patienterna har det eller känner… Ja och 

man blir kanske lite hård i tonen mot kollegor och man tappar lite empati till slut om det 

pågår för länge.” ( Intervju 6) De blev lätt irriterade och kunde snäsa av kollegor och 

patienter och kunde också bli korta i tonen i stressade situationer. En sjuksköterska berättade 

att hon ibland upplevde att kollegornas stress påverkade patienterna negativt då de kunde säga 

saker som ”Jag har inte tid med dig nu fattar du väl” (Intervju 7). Sjuksköterskorna nämnde 

också att de blev mer objektiva i sitt sätt att arbeta och förlorade förmågan att se till varje 

enskild patients behov. De berättade om hur deras kroppsspråk förändrades när de kände sig 

stressade. Detta kunde visa sig i form av uppspärrade ögon, hastigare rörelser, att de sprang 

eller gick snabbt i korridorerna, att de blev mer sammanbitna och pratade hastigare. 

Sjuksköterskorna menade att det förändrade kroppsspråket påverkade deras förmåga till att 

vara öppna, följsamma och empatiska.  

Andra saker som framkom var att sjuksköterskorna arbetade fortare och kunde bli mer 

slarviga och mindre effektiva. Några menade på att de inte ställde några frågor till patienten 

och kommunikationen dem emellan blev rak och kortfattad. 

 

Påverkan på omvårdnaden 

Sjuksköterskorna menade att stressen påverkade deras förmåga till att utföra omvårdnad på ett 

för dem tillfredsställande sätt. När det var mycket att göra upplevde de att de tvingades att 

bortprioritera omvårdnadsåtgärder.  Detta upplevdes leda till att viktiga saker som var av 
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betydelse för patientens hälsa lätt missades. Som till exempel hur patienten pratar, rör sig, 

eventuella hudförändringar, andra patologiska symtom och deras sinnesstämning. 

Sjuksköterskorna menade att tidspress begränsade deras möjligheter till att utföra omvårdnad 

fullt ut då de upplevde att de även skulle hinna med andra uppgifter som ingår 

sjuksköterskans yrke. Exempel på detta kan vara att dela läkemedel, ronda, dokumentation 

och medicintekniska uppgifter. ”Att det här att man är omvårdnadsexpert det är väl… alltså 

man glider mer och mer över till det medicinska”. ( Intervju 7) 

En av dem menade att detta säkert kan bekräftas från undersköterskorna, att sjuksköterskorna 

inte har tid att vara med dem i omvårdnadsarbetet.  En annan sjuksköterska menade att det 

upprepade gånger var annan personal som kom till henne och berättade betydelsefulla saker 

om patienten. Detta kunde vara saker som hon inte hade en aning om och helt hade missat, för 

att hon inte hade hunnit träffa sin patient på en längre stund. 

 ”…och är man stressad så hinner man ju kanske inte uppfatta dom signalerna, att man ser 

att en patient mår dåligt för det är ju oftast omvårdnadspersonalen som kommer och berättar 

att ja nu e hon jätteledsen. Ja varför då tänker man?” ( Intervju 1) 

 

Bortprioritering av omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskorna menade att de ofta fick prioritera bort att utföra omvårdnadsåtgärder och 

istället delegera över det till annan personal. ”Vi försöker ju jobba i parvård och man försöker 

vara med på morgonen. På dagen säger man att man ska det, men det blir väldigt sällan, det 

är ju ronder och mycket telefon, vårdplaneringar och såna grejor.” ( Intervju 5) Detta 

upplevdes också ge dem en sämre förmåga att uppfatta förändringar i patientens hälsotillstånd 

och att de fick en sämre kontakt med patienten. En sjuksköterska uppgav att hon kände skuld 

över att inte kunna delta i den utsträckning som hon egentligen ville. 

Sjuksköterskorna menade att vid stress måste en avvägning göras av vilka 

omvårdnadsåtgärder som verkligen behövs utföras. De menade att det kanske inte är så viktigt 

att patienten blev tvättad och fick byta kläder varje dag eller om tandborstningen hoppades 

över någon kväll. 

Sjuksköterskorna upplevde det särskilt svårt när en patient dog och de fick prioritera bort 

omvårdnaden kring den avlidna patienten och låta detta vänta. De menade vidare att även de 

anhöriga inte fick den tiden som de kanske skulle behöva vilket upplevdes oetiskt av 

sjuksköterskorna. 

 

Tidspress  

En sjuksköterska upplevde att när hon hade brist på tid kunde hon komma på sig själv att stå 

upp och mata sin patient. Hon menade att detta signalerade till patienten att hon redan var på 

väg ur rummet. Sjuksköterskorna menade att när tiden inte räckte till var det många 

arbetsuppgifter som delegerades över till annan vårdpersonal som sedan fick rapporteras över 

till dem igen. Detta upplevdes som negativt då de inte själva var de som gjorde bedömning 

om eventuella förändringarna hos patienten. En sjuksköterska menade att hon hade bråttom ut 

från salen då hon visste att flera andra väntade på henne och tog sig då inte tid till att göra det 

där ”lilla extra” som att rätta till kudden eller tömma papperskorgen. ”Alltså det klart, hade 

det inte varit nån stress alls om man hade haft hur mycket tid som helst så hade man klart 

gjort mer hos varje patient” ( Intervju 5) 
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Sjuksköterskorna upplevde att när de vårdade svårt sjuka eller döende patienter så kände de 

sig otillräcklig, när tiden inte räckte till. En sjuksköterska upplevde sig känna skuld till att inte 

finnas där för patienterna i den utsträckning som hon upplevdes behöva. ”Eller om en patient 

är döende, att man inte hinner va där heller. Alltså det är ju också jättehemskt  jaa… det är ju 

då verkligen, då så, då vill man ju verkligen ha tid” ( Intervju 1) 

Sjuksköterskorna menade att när stressen var hög och omvårdnaden var tvungen att utföras på 

begränsad tid, ökades arbetstakten inne hos patienten. Omvårdnaden utfördes då efter 

sjuksköterskornas tidsplanering där hen måste prioritera arbetsuppgifter som till exempel 

läkemedelsutdelning, injektioner och antibiotikainfusioner. Detta bidrog till att patientens 

egna förmågor inte togs tillvara på och minskade deras möjligheter till patientautonomi.  De 

menade att det blev bara precis det nödvändigaste som utfördes och vissa saker prioriteras 

bort. Vidare menade de att när det inte var stressat kunde de där extra omvårdnadsåtgärderna 

hinnas med till exempel som att duscha någon eller utföra sjukgymnastik. Sjuksköterskorna 

förklarade att många gånger utfördes omvårdnadsåtgärderna som punktinsatser. De patienter 

som var i akut behov av till exempel en ren blöja hjälptes med att byta men det blev aldrig 

något extra. 

 

Stressens inverkan på patientrelationen 

Sjuksköterskorna menade att stress påverkade patientrelationen på något vis. De mer pigga 

patienterna prioriterades bort av sjuksköterskorna och de som var mest sjuka fick mer tid, 

vilket gjorde att patientrelationen blev starkare till dessa patienter. Sjuksköterskorna beskrev 

att de patienter som var i mindre behov av vård och klarade sig själva, träffade sjuksköterskan 

enbart vid läkemedelsutdelning. Sjuksköterskorna upplevde då att dessa patienter glömdes 

bort och att relationen blev bristfällig. ”Har man en akut patient så hinner man ju inte prata 

med de andra nånting knappt, utan då lämnar man ju bara mediciner ungefär och så.” ( 

Intervju 1) 

Stress och brist på tid menade sjuksköterskorna gjorde att de inte kunde stanna hos patienten 

så länge som de skulle vilja. Detta menade de påverkade relationen dem emellan till att bli 

mer ytlig än när det fanns tid för längre samtal.  När det fanns tid till längre samtal öppnades 

möjligheten upp för att ta reda på mer djupgående information om patienten. Denna 

information menade sjuksköterskorna var betydelsefull i vårdandet av patienten och dess 

tillfrisknande. Sjuksköterskorna berättade om skillnaden mellan att inte vara stressad i mötet 

med patienten och när de var stressade. De menade att när det fanns möjlighet att sitta ner och 

prata kom det fram mycket mer information om patienten och de fick en djupare relation. 

”Ibland är det ju någon som vill småprata eller berätta någonting som kanske betyder 

jättemycket för deras liksom tillfrisknande och så men då har inte jag tid att lyssna på det.” ( 

Intervju 3) 

Sjuksköterskorna menade att många patienter är väldigt pratglada och då tvingas de avbryta 

samtalet och inte låta dem prata klart. De menade att ibland var det viktiga saker som 

patienten vill delge men då fanns inte möjlighet till att lyssna färdigt och de fick säga att de 

får prata mer sen. Många gånger upplevde sjuksköterskorna att detta inte blev av och kunde 

orsaka att patienten inte fick patientcentrerad vård. ”I den här organisationen jobbar man ju i 

en organisation där patientcentrerad vård, det finns ju liksom inte.” ( Intervju 4) 

Sjuksköterskorna berättade om att det ofta blir bristfälliga ankomstsamtal vid stress. De menar 

att det enbart blir ett översiktligt samtal med patienten och de tar bara reda på den information 

som de behöver för att kunna bedriva vården här och nu ”Man får göra en snabbsyn. Om det 
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kommer en ny patient till exempel då att man får göra en snabbscanning liksom vad som 

behövs, lite så.” ( Intervju 7) 

Sjuksköterskorna menade att arbetet innebar att de hade en lista med uppgifter som hade en 

högre prioritet än att samtala med patienterna. Detta ledde till att de inte själva öppnade upp 

för djupare samtal utan ställde enkla frågor som enbart kunde besvaras med korta svar.  

Sjuksköterskorna upplevde att de ofta blev avbrutna i mötet med patienten. Detta kunde vara 

telefonen som ringde eller annan vårdpersonal som ville fråga om någonting. De upplevde då 

att patientrelationen blev svårare att etablera. 

 

 

DISKUSSION 

 

I resultatet framkommer att stress påverkar patientrelationen och omvårdnaden av patienten. 

Det var också tydligt att sjuksköterskor upplever två olika sorters stress som påverkar dem på 

olika sätt. Tidspress och bortprioritering av omvårdnadsåtgärder är två centrala områden som 

tydliggörs i resultatet.  

 

Metoddiskussion  

Till studien valdes att utföra kvalitativa intervjuer, då detta anses vara en lämplig metod för 

att få fram data för att beskriva upplevelser och ger en djupare förståelse om fenomenet (Polit 

& Beck). Detta då sjuksköterskans subjektiva upplevelser ville belysas om hur stress påverkar 

relationen och omvårdnaden till patienten (Polit & Beck). Författarna till föreliggande studie 

anser att metoden var lämplig och att de fick svar på den frågeställning som angivits i 

problemformuleringen och svarar till syftet för studien. De menar att valet ger studien fler 

nyanser på området än vad en kvantitativ metod skulle ha gjort. En kvantitativ metod 

fokuserar mer på objektiv och mätbar data och lämpar sig inte till studier som beskriver 

upplevelser (Polit & Beck, 2012). Den induktiva ansatsen valdes då ingen förutbestämd teori 

låg till grund för studien och innebar att analysen skedde förutsättningslöst utifrån människors 

berättelser (Lundman & Graneheim, 2012). Att analysera helt förutsättningslöst och helt utan 

förförståelser kan vara svårt då det aldrig helt går att bortse från sina egna förförståelser. 

Genom reflektion och medvetenhet kan förförståelser dock åsidosättas till stor del (Lundman 

& Graneheim, 2012). En induktiv ansats innebär också att materialet bearbetas i sin helhet 

(Carlsson, 2012). Om istället en deduktiv ansats hade valts, hade en teori om ämnet redan 

funnits och detta är inte lämpligt då upplevelser ska belysas (Lundman & Graneheim, 2012).  

Urvalsförfarandet ansågs vara svårt att definiera i föreliggande studie. Det upplevdes att några 

urvalsförfaranden påminde om varandra. Detta försvårade för att definiera vilket urval som 

faktiskt användes i studien. Bekvämlighetsurval valdes då det ger en snabb och enkel tillgång 

till informanter och bygger på frivilligt deltagande (Polit & Beck, 2012). Nackdelarna med ett 

bekvämlighetsurval kan vara att informanterna kan bli icke representativa för syftet med 

studien (Trost, 2005). Dock har studien inklusionskriterier och urvalet av informanterna 

centrerades till enbart medicinkliniker i södra Sverige. Detta gjorde att de informanter som 

valdes ut inte blev vem som helst utan ändå svarade för syftet med föreliggande studie. 

Informanterna i föreliggande studie har trots bekvämlighetsurval en bredd i både ålder och 

yrkeserfarenhet vilket gör resultatet mer representativt. Valet av att utföra intervjuerna på 
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medicinkliniker i södra Sverige gjordes dels för att begränsa studien. Dels också för att 

författarna ansåg att det på dessa avdelningar behandlas patienter med många olika sjukdomar 

och flera av patienterna är i stort behov av omvårdnad, vilket var en central del i studiens 

syfte. Totalt fyra olika medicinavdelningar deltog i studien. Detta tros eventuellt stärka 

resultatets tillförlitlighet i studien och det kanske kan vara överförbart även till andra 

medicinkliniker i Sverige. Vidare anses att studiens resultat eventuellt skulle kunna vara 

överförbart till andra liknande vårdavdelningar, men ytterligare forskning kring ämnet 

behövs. 

Valet av att informanterna skulle ha minst tre års yrkeserfarenhet grundar sig på att författarna 

tror att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever en viss stress då de är nya i sin yrkesroll. 

Odland, Sneltvedt & Sörlie (2014) menar att den första tiden för nyutexaminerade 

sjuksköterskor är utmanande och stressande. Detta skulle kanske ha kunnat ge studien ett 

annat resultat som inte speglar syftet med studien. Valet av att välja just tre år som en av 

inklusionskriterierna diskuterades fram mellan författarna till föreliggande studie och 

handledaren, då ingen definition kunde hittas om detta. 

Författarna tror att urvalet på grund av lottningen av namnen, delvis fick inslag av ett 

slumpmässigt urval mellan dem som var intresserade av att delta i studien. Valet av att lotta 

fram namnen gjordes på grund av att författarna inte ville att deras förförståelser skulle färga 

valet av informanter. Widerberg (2002) menar att all förståelse vilar på någon form av 

förförståelse. Dessa kan spegla olika förutfattande meningar och förväntningar om ett 

specifikt fenomen. 

Informanterna utgjordes enbart av kvinnor. Detta var inget som fanns i åtanke då urvalet av 

informanter gjordes. Detta tror författarna kan bero på att yrket till stor del är 

kvinnodominerat. Enligt Statistiska centralbyrån (2015) är 90 % av sjuksköterskorna i Sverige 

kvinnor. Detta är en möjlig förklaring till att det enbart var kvinnor som blev tillfrågade av 

cheferna för att delta i studien. Dock inser författarna i skrivande stund att för att få ett mer 

generaliserbart resultat skulle en viss del av informanterna kanske varit manliga 

sjuksköterskor. Resultatet kan ha påverkats av detta, då författarna tror att män och kvinnor 

kan ha olika synsätt och olika sätt att uttrycka sig på. Den stora skillnaden i ålder på 

informanterna och antal yrkesverksamma år ger studien en bred spridning på både 

livserfarenhet och yrkeserfarenhet, vilket ger en högre tillförlitlighet på studien.  

En pilotintervju valdes att utföras som från början var tänkt att inkluderas i studien. Denna 

intervju syftade till att testa intervjuguiden. Trost (2005) menar att det är bra att se över sina 

frågor efter den första intervjun för att utföra eventuella korrigeringar på frågorna. Efter 

pilotintervjun kompletterades intervjuguiden med ytterligare två frågor, då författarna ansåg 

att de frågor som intervjuguiden innehöll inte svarade tillräckligt på syftet och de 

frågeställningar som finns under problemformuleringen. Därefter valdes att utföra en 

komplettering av pilotintervjun med samma informant med dessa två frågor för att kunna 

inkludera den i studien. När materialet jämfördes med de andra utförda intervjuerna, framkom 

liknande data. Pilotintervjun valdes sedan ändå att exkluderas, då informanten var en kollega 

till en av författarna och att den gjordes i informantens hem. På grund av detta ansågs att den 

istället kunde försvaga tillförlitligheten på resultatet istället för att stärka det. Däremot menar 

Trost (2005) att då intervjun ändå har ägt rum och materialet är insamlat, ses ingen anledning 

till att exkludera den ur studien. Samtidigt menar samma författare att om intervjun inte 

utförts på samma premisser som de andra intervjuerna så bör den exkluderas. 

Författarna till föreliggande studie saknade erfarenhet av att skriva semistrukturerade 

intervjufrågor. De reflekterade därför noggrant kring intervjuguiden och den godkändes av 
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handledaren. Intervjuguiden består av sju stycken semistrukturerade huvudfrågor som under 

intervjun, kompletterades med kortare följdfrågor för att ge mer djup åt intervjuerna. Holme 

& Solvang (1997) menar att intervjuguiden ska vara utformad så att den passar studiens syfte 

och vara strukturerad på ett sådant sätt att intervjun inte styrs av den utan det är informantens 

berättelse som styr utvecklingen av intervjun. Samtidigt är det viktigt att den täcker in det som 

författarna ämnar skriva om utan att vara värderande (ibid.). Trost (2005) menar att 

intervjuguiden också bör utformas så att den passar intervjuaren. 

En viss osäkerhet upplevdes vid utförandet av de första intervjuerna trots att en pilotintervju 

hade utförts. Det upplevdes svårt att förbereda följdfrågor inför varje intervju då 

informanterna uttrycker sig olika. Detta skulle kunna ha påverkat hur intervjuerna utfördes 

och därmed resultatet. Widerberg (2002) skriver att utförandet av kvalitativa intervjuer inte 

går att förbereda helt på ett strukturerat sätt. Detta då varje informant har sin egna unika 

berättelse och det är då svårt att fråga alla informanter samma följdfrågor (ibid.). Efterhand 

upplevdes dock en säkrare förmåga till att intervjua och det kändes mer avslappnat inför 

mötet med informanterna. När materialet jämfördes framkom, enligt författarna, ej någon 

relevant skillnad mellan någon av intervjuerna som de tror kan ha påverkat resultatet.  

Totalt utfördes sju intervjuer, därefter ansågs att datamättnad var uppnådd då inte någon ny 

data framkom. Båda författarna deltog i alla intervjuer utom en. De menar att om intervjuerna 

görs tillsammans ger det ett bättre helhetsintryck och gör tolkningen av intervjuerna mer 

rättvis. Dock kan informanterna kanske ha påverkats av att det var två intervjuare då det finns 

risk för att informanten känner sig vara i underläge. Detta menar även Trost (2005) att det vid 

två intervjuare kan uppstå en maktsituation under intervjun. Samtidigt menar samma 

författare att om intervjuarna är samspelta kan de då komplettera varandra under intervjun. 

Författarna till föreliggande studie försökte ta hänsyn till detta genom att vara öppna och 

följsamma i mötet med informanten.  

Nackdelar med att göra intervjuer kan vara att de ofta bygger på små urval och att det då är 

svårt att överföra resultatet på den övriga populationen (Trost, 2005). Det kan också vara svårt 

att få fram data då en intervju är beroende av samspelet mellan intervjuare och informant. 

Intervjun är beroende av hur samtalet dem emellan utvecklar sig (Widerberg, 2002).  

Intervjuerna valdes att utföras på sjuksköterskornas arbetsplatser. Detta för att informanterna 

då befinner sig i sin professionella yrkesroll och då kanske det är lättare för informanterna att 

besvara frågor om sitt arbete. Samtidigt är det en miljö som de är bekväma i och känner till. 

Trost (2005) menar att miljön där intervjun utförs ska vara trygg och så ostörd och lugn som 

möjligt. Widerberg (2002) menar att det kan vara en fördel att intervjua på informantens 

arbetsplats. Detta för att intervjuarna får ett helhetsintryck av informantens arbetsplats som 

kan vara av värde vid analysprocessen. Däremot finns det kanske sjuksköterskor som inte 

upplever sin arbetsplats som bekväm, samt att det kan vara en stressfaktor att utföra denna 

sorts intervjuer på arbetstid. Detta kan ha haft en inverkan på hur sjuksköterskorna svarade på 

frågorna och därmed påverkat resultatet. 

Vid tolkning av resultatet har författarna försökt sträva efter att ha ett hermeneutiskt 

förhållningssätt för att få en förståelse för det som sagts så att det tolkas så som informanten 

menat. I tolkningen och analysprocessen upplevdes tidvis en osäkerhet i hur data ska 

analyseras för att inte göra felaktiga tolkningar. Genom att lyssna på intervjuerna samtidigt 

som dessa lästes flera gånger kunde de få en bättre förståelse för materialet. Författarna kände 

även att de genom sitt deltagande i intervjuerna kunde leva sig in i intervjuerna och fick en 

mer komplett förståelse för det som sas. Detta underlättade det fortsatta analysarbetet som 

grundar sig på Lundman & Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys. Samma författare 
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menar att vid analysprocessen behöver författarna rannsaka sig själva till att få en öppenhet 

för vad materialet säger till dem och inte låta sig påverkas av sina egna värderingar. Trost 

(2005) menar att analysprocessen kan vara svår för den oerfarne forskaren och ha svårigheter 

att hantera allt material. Samma författare menar vidare att det är viktigt att bejaka sin 

förförståelse då material tolkas på olika sätt av olika människor. Genom att jämföra materialet 

författarna emellan anses analysen och resultatet bli mer tillförlitligt. Samtidigt kan det finnas 

feltolkningar i materialet då erfarenhet av att analysera saknades och författarna till 

föreliggande studie är noviser inom denna metod. Denna medvetenhet kan eventuellt ge 

resultatet en viss styrka då det under processen har reflekterats över detta. 

Under studiens genomförande har de riktlinjer som tas upp i Helsingforsdeklarationen (2013) 

följts. Materialet har behandlats konfidentiellt. Med detta menas att det har förvarats och 

behandlats på ett sätt som gör att inga obehöriga har haft möjlighet till att komma åt uppgifter 

som skulle kunna avslöja informanternas identitet. Under hela processen har en reflektion 

förts om etiska aspekter så som förhållningssätt och konfidentiellitet.   

 

Resultatdiskussion 

Från resultatet framkommer att när sjuksköterskan är stressad påverkas hens förmåga till att 

utföra omvårdnad på ett sätt som är till patientens fördel. Sjuksköterskan fick ofta prioritera 

bort omvårdnaden och delegera över den till annan personal. När sjuksköterskan inte hinner 

delta i omvårdnaden kan viktig information missas som har betydelse för patientens 

tillfrisknande, vilket kan leda till ett vårdlidande för patienten. Detta styrks av Valiee, Peyrovi 

& Nasrabadi (2014) som menar att när sjuksköterskan gör misstag i vården påverkas 

patientens förtroende för sjukvården och kan skapa lidande för patienten då denne inte får den 

vård som den behöver och har rätt till. Enligt Dalberg & Segesten (2010) ska omvårdnad utgå 

från patientens behov och resurser vilket är en central del i vårdvetenskapen och den vårdande 

hållningen hos sjuksköterskan. Föreliggande studie visar dock att det blir svårt för 

sjuksköterskan att leva upp till detta under stress. I studiens resultat framkom att vid stress 

försämras kommunikationen under omvårdnaden då sjuksköterskan inte upplever sig ha tid att 

vänta in och lyssna till patientens behov och önskemål. Omvårdnaden utgår då istället från 

sjuksköterskans tempo och främjar inte patientens egna förmågor. Detta kan för patienten leda 

till ett vårdlidande då patienten inte blir sedd för den person som den är och hänsyn inte tas 

till dennes livsvärld. Detta menar också Bramley & Matiti (2014) att vården inte enbart ska 

utgå från att minska patientens lidande utan ska även ha fokus på att främja patientens 

självständighet och respektera dennes värdighet. Detta styrks också av Nantz & Hines (2015) 

som menar att när sjuksköterskan har för många andra uppgifter som väntar och behöver 

prioriteras, försvinner det holistiska vårdandet och den vårdande patientrelationen mellan 

sjuksköterskan och patienten går förlorad. Vidare menar samma författare att det är 

sjuksköterskans plikt att erbjuda en vård som utgår från att se helheten hos patienten och ska 

kunna möta dennes emotionella och fysiska behov (ibid.).  

Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskan ibland tvingas prioritera bort 

omvårdnadsåtgärder som till exempel tandborstning och tvättning. Skulle detta ske någon 

enstaka gång har det kanske inte någon stor betydelse för patienten men samtidigt kan det 

kanske för vissa patienter ha stor betydelse för deras välbefinnande. Om omvårdnadsåtgärder 

som tandborstning och tvättning ofta blir bortprioriterade kan det i längden leda till en 

försämrad munhygien och ge patienten ett lidande. I Vårdhandboken (2014) belyses vikten av 

att utföra munvård och hygien då detta påverkar en persons hälsa och välbefinnande. Vad som 

ger och inte ger ett välbefinnande är olika för alla människor. Det är inte enbart upp till 
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sjuksköterskan att bestämma vilka omvårdnadsåtgärder som ska utföras. Omvårdnad ska 

utföras i samråd med patienten och se till dennes behov och önskemål (Willman, 2009). 

Sjuksköterskor bör arbeta utifrån vårdvetenskapen där vården utgår från patienten och dennes 

livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Studien visar dock att stressen gör att detta inte är 

möjligt för sjuksköterskorna att leva upp till, och den patientcentrerade vården försvinner. 

Sjuksköterskorna tvingas till att prioritera saker som anses mer viktiga och som kan ge större 

konsekvenser för patienten då dessa uteblir. Ett exempel på detta kan vara försenad 

läkemedelsgivning. 

Omvårdnad bör alltid utgå från att se hela människan och det är därför viktigt att 

sjuksköterskan kan upprätt hålla sin vårdande hållning gentemot patienten (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Föreliggande studie visar att detta blir svårt för sjuksköterskan att leva upp 

till då hen är stressad. Bortprioriteringar av omvårdnadsåtgärder behöver inte betyda att 

sjuksköterskan inte har en vårdande hållning eller att hen medvetet försöker ge ett lidande och 

en sämre vård som inte är till fördel för patienten. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

uttryckte att de fick dåligt samvete när de inte hann vårda som de önskade vilket tyder på att 

de trots stress, i grunden har ett vårdvetenskapligt förhållningssätt. 

Att vårda handlar till stor del om att få tillgång till patientens livsvärld och få en förståelse för 

hur denne vill bli vårdad. Resultatet i föreliggande studie visar att stress påverkar 

sjuksköterskans möjligheter till att ge patienten den tid som denne egentligen har behov av. 

När tiden inte finns känner sjuksköterskorna sig tvingade att avbryta samtalet trots att 

patienten inte pratat klart. De tar endast reda på information om patienten som behövs för att 

bedriva vård här och nu. Udo, Danielson, Henoch & Melin-Johansson (2013) menar att när 

det är stressigt på arbetsplatsen tvingas sjuksköterskan att bortse från patientens egna behov 

och enbart utföra den grundläggande omvårdnaden. Samma författare menar också att när 

arbetsbelastningen är hög finns inte tid för sjuksköterskan att vara hos patienten i den 

utsträckning som hen önskar, och de får lämna de svårt sjuka och döende patienterna 

ensamma. Denna upplevelse beskrivs också i resultatet i föreliggande studie, där 

bortprioritering av omvårdnaden av de svårt sjuka och döende patienterna leder till 

känslomässiga konflikter hos sjuksköterskan. Hen lyckas då inte fullt ut att vårda utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv även om sjuksköterskan i grunden har en vårdande hållning.  

Resultatet visar att negativ stress inverkar på sjuksköterskans kroppsspråk och humör. Drury, 

Craigie, Francis, Aoun & Hegney (2014) menar att de mest framträdande symtomen på stress 

är frustration, ilska, svårt för att koncentrera sig och att bli defensiv i sitt sätt att vara, vilket 

också framkom i resultatet i föreliggande studie. Sjuksköterskorna i föreliggande studie kunde 

bli korta i tonen, irriterade och fick ett mer objektivt synsätt samt påverkan på den empatiska 

förmågan. Detta leder till en försämrad förmåga till att skapa en relation med patienten. Den 

vårdande hållningen blir då svår att upprätthålla och vårdandet blir objektivt istället för öppet 

och följsamt, vilket kan skapa ett onödigt lidande för patienten. Dahlberg & Segesten, (2010) 

menar att om vårdandet ska utgå från patientens livsvärld måste vårdaren inta ett öppet 

förhållningsätt för att kunna ta del av patientens berättelse. Detta genom att lyssna, förstå och 

känna med sina sinnen för sin patient. De menar vidare att om vårdaren upplever vårdandet 

negativt och känslor inte kan kontrolleras, blir det svårt för sjuksköterskan att ge en god vård. 

Wiklund (2003) menar att för att vårdprocessen ska fungera, måste det ges möjlighet för 

patienten till att öppna sig och att känna tillit till vårdaren. Denna möjlighet ges när vårdaren 

är öppen och följsam. Nantz & Hines (2015)  menar att en vårdande hållning kännetecknas av 

att lyssna på patienten och visa att de bryr sig om dem på ett icke nedvärderande sätt. 

Samtidigt framkommer det i resultatet till föreliggande studie att stress tillfälligt kan vara 

positivt och upplevas höja prestationsförmågan hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna 

menade att en viss nivå av stress gjorde dem mer effektiva och de gjorde mindre missar. Detta 
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menar även Donovan et al. (2013) att positiv stress ger en effektivitet i arbetet och höjer 

prestationsförmågan.  

Den föreliggande studien visar att mer forskning behövs för att finna metoder som kan 

förebygga och eliminera stress för sjuksköterskor, då stressen för med sig en rad negativa 

konsekvenser som kan innebära risker och skapa lidande för patienten. Det hade varit 

intressant att göra ytterligare studier om ämnet i föreliggande studie men inriktat på hur 

patienter upplever mötet och relationen när sjuksköterskan är stressad. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att då en vårdare upplever att vården de ger är otillfredsställande, blir det också 

svårare för hen att ge en god vård som är gynnsam för patienten. 

 

Slutsats   

Att arbeta som sjuksköterska är komplext med många olika arbetsuppgifter. Stressens 

påverkan på sjuksköterskan försvårar förmågan till att bilda relation med patienten. Om 

stressen för sjuksköterskor minskar har de en bättre möjlighet till att ge en god och 

patientcentrerad vård. Det essentiella i vården bör vara att utgå från varje enskild individ och 

se till dennes livsvärld. Författarna anser att sjuksköterskans arbete innehåller för många olika 

arbetsuppgifter och att arbetsbelastningen är för hög. Detta menar författarna kan generera till 

ett lidande för patienten då inte alla patienters behov kan tillfredsställas. Alla människor är 

olika och har inte samma vårdbehov. Sjuksköterskan ska inte behöva känna sig tvingad till att 

prioritera bort någon patient på grund av de har ett mindre vårdbehov än andra mer sjuka 

patienter.  

Studien grundar sig i det vårdvetenskapliga perspektivet där grundtanken är att stödja hälsan i 

sin helhet. Resultatet i föreliggande studie visar att när sjuksköterskan är stressad blir det svårt 

för hen att vårda utifrån vårdvetenskapen. 

Studien har kommit fram till betydelsefull data om upplevelser kring hur stress påverkar 

sjuksköterskors förmåga till att bilda relationer med patienterna. Resultatet visar att 

sjuksköterskan inte hinner delta i omvårdnadsarbetet i den utsträckning som hen önskar.  

Utbildningen till sjuksköterska ger en teoretisk och praktisk skolning till att bli 

omvårdnadsexpert. Detta kan bli svårt att tillämpa i verksamheten när stressnivån är hög. 

Författarna anser också att det är viktigt att utbilda sjuksköterskor om stressens effekter, då 

stress har en tydlig inverkan på patientrelationen och omvårdnaden. 

Författarna till föreliggande studie vill rikta ett särskilt tack till informanterna som deltog i 

studien. Författarna vill också tacka handledaren Martin Olsson för hjälpen under 

uppsatsprocessen samt alla de andra personer som på något sätt varit till hjälp i skrivandet av 

uppsatsen.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev inför intervjustudie 

 

 

Linnéuniversitetet Växjö                                                                                            

Institutionen för hälsa och vårdvetenskap                                            

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Information till Dig som vill delta i en intervjustudie som handlar om hur 

stress påverkar omvårdnaden och relationen till patienten. 

Hej! 

Våra namn är Anne Bolander och Tina Tropp och vi läser till sjuksköterskor på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska under hösten 2015 skriva en kandidatuppsats som grundar 

sig på intervjuer. Vi behöver därför Dig leg. sjuksköterska som har varit yrkesverksam i minst 

tre år som vill dela med dig av dina upplevelser. Intervjuerna kommer att utföras på er 

arbetsplats och i ett enskilt samtalsrum. Tidpunkt kommer att bestämmas i samråd med dig 

som vill delta. Intervjun kommer att ta mellan 20- 30 minuter. Frågorna kommer att vara av 

semistrukturerad karaktär vilket innebär ett fåtal öppna frågor där du har möjlighet att berätta 

om dina erfarenheter. Varje intervju kommer att spelas in och båda författarna kommer att 

närvara, varav en av författarna kommer att leda intervjun. Allt insamlat material kommer att 

behandlas konfidentiellt och deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst välja att 

avbryta deltagandet utan att motivera anledning. All insamlad data kommer enbart att hanteras 

av författarparet och handledaren och eventuellt av examinator och opponenter. Allt material 

kommer att förstöras när studien är godkänd. 

Vi ser fram emot att få intervjua Dig och få ta del av dina erfarenheter! 

Vid frågor som rör studien kontakta någon av nedanstående: 

 

Anne Bolander, student.   Tina Tropp, student 

Telefon 0702641088   Telefon 0704054214 

Mail: ab223cn@student.lnu.se  Mail: tt222bv@student.lnu.se 

 

Handledare Linnéuniversitetet 

Martin Olsson, telefon 0739944812 

Mail: martin.olsson.extern@lnu.se 
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Intervjuguide 

Ålder:  

Kön:  

Antal yrkesverksamma år:  

 

 

Intervjufrågor 

 

Vad har du uppfattning om hur stress påverka dig som person? 

 

Hur upplever du att stress påverkar relation mellan dig och din patient?   

 

På vilket sätt upplever du att stress påverkar din förmåga till att skapa en relation med dina 

patienter?  

 

Hur upplever du att stress påverkar din förmåga att ge den omvårdnad som du har fått lära dig 

i din utbildning och som ligger till grund för sjuksköterskans profession?  

 

När du känner dig stressad inne hos patienten, hur hanterar du situationen för att patienten inte 

ska känna av din stress? 

 

Känner du att det är någon skillnad i ditt bemötande när du är stressad och när du inte är 

stressad? 

 

Kan stress vara bra i mötet med patienten? 

 

Är det något som du vill tillägga som du upplever ha betydelse för studien?  
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 Exempel på analysschema 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

man kan inte göra 

mer än och jobba 

åh liksom å sen 

göra det viktigaste 

först å en del 

saker är ju inte så 

viktiga, är det 

väldigt mycket så 

kanske man inte 

gör en del 

småsaker som 

man hade gjort 

om det hade varit 

lugnare givetvis. 

 

Göra det 

viktigaste 

först, en del 

saker är inte så 

viktiga, man 

gör inte alla 

små saker som 

om det varit 

lugnare 

Prioritera det 

viktigaste 

Bortprioritering av 

omvårdnadsåtgärder 

Påverkan på 

omvårdnaden 

ju stressigare å 

mer det är å göra  

ju mindre 

omvårdnad gör 

jag ju ju mer gör 

ju 

undersköterskorna 

själva så kan man 

väl säga aaa.      

Så det klart det 

påverkar ju. 

 

Ju stressigare 

det är ju 

mindre 

omvårdnad gör 

jag ju så det är 

klart att stress 

påverkar 

Mer stress ger 

mindre 

omvårdnad 

Tidspress Påverkan på 

omvårdnad 

måttlig stress kan 

jag säga tycker 

jag kan 

effektivisera man 

känner sig      

alltså då måste 

man ju strukturera 

upp sitt arbete och 

jobba på bra   

Måttlig stress 

kan 

effektivisera, 

då måste man 

strukturera upp 

arbetet och 

jobba på 

Måttlig stress 

effektiviserar 

Positiv stress Olika sorters 

stress 

Tålamodet…  

gränsen för 

tålamodet är 

kortare när man är 

stressad  

 

Gränsen för 

tålamodet är 

kortare vid 

stress 

Tålamodet 

påverkas av 

stress 

Negativ stress Olika sorters 

stress 
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för det handlar 

ju om en 

ömsesidig 

kontakt om man 

vill få tillgång 

till en annan 

persons djupare 

delar 

Det handlar om 

ömsesidig 

kontakt för att 

få tillgång till en 

persons djupare 

delar  

Ömsesidig 

kontakt 
 Stressens 

inverkan på 

patient 

relationen 
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Samtyckesblankett 

Jag har mottagit och läst informationsbrevet om studien och förstått dess syfte. 

Jag har tagit del av informationen om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som 

helst kan välja att avbryta mitt deltagande utan att behöva ange anledning. 

Jag ger härmed mitt samtycke till att bli intervjuad. Jag tillåter också att intervjun spelas in. 

Jag har tagit del av information om att allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

att detta kommer att förstöras när studien är godkänd. 

Underskrift av informant 

 

_______________________________________________________ 

Underskrift, namnförtydligande 

 

_______________________________________________________ 

Ort, datum 

 

_______________________________________________________ 

Telefonnummer 

 

Underskrift av studenter 

 

_______________________________________________________ 

Underskrift, namnförtydligande 

 

_______________________________________________________ 

Ort, datum 

 

_______________________________________________________ 

Telefonnummer 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 

Projekttitel: _Sjuksköterskans upplevelser av hur stress påverkar relationen med 

patienten___________________________________________________ 

  

 

Projektledare: Anne Bolander, Tina Tropp__________________________________________________ 

  

 Handledare: Martin Ohlsson____________________________________________________  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

  x 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär 

en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  x 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   x 
 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt 

beroende av försöksledaren)? 

  x 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

 

http://www.epn.se/
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    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 

förekommande fall även av handledare. 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

Växjö 2015-10-13………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare: 

 

Anne Bolander, Tina Tropp………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 
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Underskrift projektledare: 

 
 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

Martin Olsson…………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

Institutionen för hälso- och 

vårdvetenskap………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


