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ABSTRAKT  

Bakgrund: Det framkom i tidigare forsning att det finns en typ av arbetsrelaterad stress inom 

vården. Det finns flera definitioner på begreppet stress. När människan blir utsatt för olika 

krav och förhoppningar då uppstår en fysiologisk reaktion i kroppen som kallas för stress. 

Arbetsrelaterad stress uppkommer bland annat som en konsekvens av hög arbetsbelastning 

inom yrke. Sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress kan riskera patientsäkerheten.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress 

inom hemsjukvård.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes på 5 deltagare som var allmänsjuksköterskor 

varav en av dem var en pilotstudie. Intervjuerna spelades in och transkriberades noggrant och 

därefter analyserades med innehållsanalys.  

Resultat: Tre olika huvudkategorier togs fram som skiljs från varandra. Utökat ansvar en inre 

utmaning, Arbetsmiljö en yttre utmaning och riskerad patientsäkerhet.  



 
 

Slutsats: Arbetsrelaterad stress har en stor påverkan på både sjuksköterskan och patienterna. 

Arbetsrelaterad stress uppkom på grund av olika anledningar som t.ex. hög arbetsbelastning, 

organisationsbrist, resurs och tidsbrist och att stressen uppkom i perioder. En ökad kunskap 

hos vårdpersonalen kan underlätta sjuksköterskans arbete vilket kan upplevas som mindre 

stress. Dessutom skulle en vårdorganisation med tydliga riktlinjer och med tillräckliga 

resurser påverkar sjuksköterskan och patientsäkerheten på ett positivt sätt. 
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1. INLEDNING 

Under min första tid som undersköterska arbetade jag på hemsjukvården och där fanns det en 

del diskussioner om arbetsrelaterad stress bl.a. på avdelningsmöten där sjuksköterskor, 

undersköterskor och övriga vårdansvariga deltog. Sjuksköterskorna som jobbade på 

hemsjukvården upplevde stress och påpekade en ökad arbetsbelastning och tidspress. De 

förklarade att hur de än planerade så fanns det ofta situationer som hindrade dem från att 

utföra sitt arbete på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt. Det är därför viktigt att öka 

kunskapen inom området och beskriva sjuksköterskornas upplevelse av stress i sitt arbete.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Stress 

Det finns flera definitioner på begreppet stress. När individen blir utsatt för olika krav och 

förhoppningar då uppstår en fysiologisk reaktion i kroppen som kallas för stress enligt 

Arbetsmiljöverket experter (Blomkvist & Skoglund, 2007).  Det som förorsakar denna 

reaktion kallas ofta för stressorer. 

Eftersom stress är en faktor eller uppsättning av krav som individen måste klara av betraktas 

den oftast som negativa och anses generellt som ett negativt, skadligt och oönskat fenomen 

(Donovan, Doody & Lyons, 2013).  

Stress kan delas upp i två faser, en akut och en långvarig stress (Ringsberg, 2015). Vid en 

akut stressituation, både fysiskt eller psykiskt, mobiliserar kroppens energi för att kunna 

försvara sig. En ökad utsöndring av stresshormoner i form av adrenalin, kortisol och 

noradrenalin sker då, men också en ökad halt av prolaktin. 
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En kortvarig stressreaktion behöver inte alltid betyda något negativt utan kan också uppfattas 

som något positivt då immunförsvaret blir mer produktivt och prestationsförmågan höjs och 

minnet förbättras. Däremot har kronisk stress en negativ effekt på hälsan när kroppen inte 

hinner återhämta sig tillfullo efter en stressreaktion (Ringsberg, 2015). 

 

2.2 Arbetsrelaterad stress  

Stress uppkommer bland annat som en konsekvens av hög arbetsbelastning inom olika yrken 

men kan benämnas på olika sätt beroende på yrken och branscher (Arbetsmiljöverket, 2017). 

De vanligaste typerna av stressfaktorer i arbete som kan ha ett samband med stress är hög 

arbetsbelastning, låg arbetsbelastning (inte känna sig behövd), lågt inflytande och brist på stöd 

i arbetet (Blomkvist & Skoglund, 2007).  Det är därför viktigt att arbetsgivaren visar ett 

intresse och är lyhörd för stressignaler bland vårdpersonalen. Arbetsgivaren skall i huvudsak 

arbeta för långsiktiga lösningar för att skapa en rimlig balans mellan krav och resurser. Om 

obalans och hög arbetsbelastning består över en längre period kan den bli ohälsosam 

(Arbetsmiljöverket, 2017).  

Stressituationer som uppkommer i sjuksköterskans arbetsvardag är exempelvis när det fattas 

personal på avdelningen på grund av sjukskrivningar eller vid vård av krävande patienter & 

anhöriga eller vid en omorganisation. Också svårigheter i kommunikation med både kollegor 

eller patienter kan utgöra en utmaning. Det kan hända att flera patienter avlider på ett och 

samma arbetspass och detta påverkar sjuksköterskan negativt (Ekedahl & Wengström, 2012). 

Arbetsgivaren kan använda sig av organisatoriska åtgärder för att förhindra arbetsrelaterad 

stress genom att minska arbetsmängden (öka resurserna) eller minska de kvalitativa kraven 

(arbetsuppgifternas svårighetsgrad) (Arbetsmiljöverket, 2017).  
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När ett arbetsrelaterat stressproblem uppstår bör det finnas åtgärder för att minska, förebygga 

eller ta bort dem. Arbetsgivaren har ett ansvar att bestämma vilka åtgärder som är lämpliga att 

utföras i samråd med arbetstagarna. Enligt EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö 89/391 är 

arbetsgivaren skyldig att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet när risk för arbetsrelaterad 

stress uppstår (Blomkvist & Skoglund, 2007). 

 

2.3 Arbetsmiljön i hemvården 

Under senare delen av 1990 talet har vård och omsorg flyttas från sjukhusen till det egna 

hemmet (Haag & Karlsson, 2002). Det är inte bara i Sverige som hemvården ökat stadigt utan 

man kan dessutom se det i Europa. Anledningen till denna utveckling är dels en åldrande 

befolkning och stigande sjukhuskostnader samt förkärlek till att vårdas och få stanna i sitt eget 

hem så länge som möjligt. Som tidigare nämnts har det varit känt i flera år att personal som 

arbetar inom vård ofta utsätts för en rad potentiellt allvarliga yrkesrisker (Baratta & Weerdt, 

2012). Även om vården flyttats till hemmen så är det fortfarande arbetsgivaren som har ansvar 

för att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Definitionen av benämningen hemvård eller hemsjukvård i lagstiftningen är ”Hälso- och 

sjukvård i hemmet”. Den omfattar medicinering, rehabilitering, habilitering, men också 

omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Oftast är det patienter 

som behöver vård en längre tid som inte kräver sjukhusbaserad omvårdnad (Socialstyrelsen, 

2018). 

Nyligen publicerade den amerikanska organisationen The National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH) en rapport som beskriver en lista över arbetsrisker som dessa 

arbetstagare utsätts för. Denna lista innehåller psykosociala risker, utöver kemiska och 

biologiska risker, t.ex. överansträngning, verbalt missbruk, fysiskt våld, stress på jobbet. Med 
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ett allt mer känslokrävande yrke hamnar sjuksköterskorna allt oftare i svåra situationer. 

Exempelvis att dölja negativa känslor i samband med sjukdomsutveckling hos en patient med 

hopplöst tillstånd (Baratta & Weerdt, 2012). Eftersom sjuksköterskans arbetsmiljö är i 

patienternas hem kan detta leda till sjuksköterskan blir allt mer inblandad i patientens privata 

liv vilket inte är bra för vården och detta kan påverka sjuksköterskans arbete negativt (Devik, 

Enmarker & Hellsten, 2013). 

Det finns inte heller bara individuell stress inom vården utan det finns också grupprelaterad 

stress t.ex. i sjukskötersketeamet eller i vårdteamet inom hemsjukvården. Organisatorisk 

stress uppstår också i andra arbetsmiljöer än hemsjukvården, till exempel i primärvården, 

öppenvården och akutvården relaterat till den arbetskultur som finns inom respektive område 

(Ekedahl & Wengström, 2012). 

 

2.4 Sjuksköterskans ansvar 

Hur sjuksköterskor mår på jobbet påverkar deras förmåga att ge högkvalitativ vård och 

omvårdnad, speciellt där vårdaren dagligen hanterar liv och död, och där det är omöjligt att 

veta vad som ska hända nästa minut, eller nästa timme. Därför ställer dessa omständigheter 

höga krav på sjuksköterskor att de är flexibla och motståndskraftiga mot stress (Fransson 

Sellgren, 2009). Sjuksköterskan har en stor inverkan på hur patienter upplever vården, därför 

är det viktigt att patienterna får den tid de behöver för att känna sig unika och bekräftade. 

Även om patienterna får en förklaring om tidspressen och den höga arbetsbelastningen som 

vårdpersonalen har så kräver de att få ett professionellt bemötande (Jangland, Gunningberg & 

Carlsson, 2009). 

Dalberg & Segesten (2010) förklarar att sjuksköterskan ansvarar för patientens dagliga 

omvårdnad, men understryker också vikten av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. 
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Vid undersökningar och behandlingar ska sjuksköterskan medverka och svara för 

patientsäkerhet och kvalité inom vården men också ta ansvar för patientens vårdmiljö. Det 

oavbrutna ansvaret för patientens välbefinnande faller alltså på sjuksköterskan även om 

vården sker i hemmet (Dalberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskans ansvar är att fördela, leda, 

prioritera och samordna omvårdnadsarbetet i teamet men också konsultera, planera och 

informera andra aktörer i vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2008). Dessutom krävs det alltmer en 

god datavana då mängden dokumentering av data och andra administrativa rutiner ökat vilket 

resulterar i en högre arbetsbelastning för sjuksköterskorna (McVicar, 2003). Detta ansvar kan 

ge en ökad stress upplevelse för sjuksköterskorna, vilket i sin tur kan leda till negativ 

påverkan på patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2003). 

 

2.5 Patientsäkerhet 

Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom 

hälso- och sjukvården. Den ska skydda patienten mot vårdskada så som, ”lidande, kroppslig 

eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (Socialstyrelsen, 

2017). 

Att vårda patienter inom hemvård och tillgodose behov som uppkommer kräver både 

allmänna omvårdnadskunskaper och även specifika kunskaper inom hemvård.  

Öhrn (2015) förklarar vikten av att varje individ som söker vård ska känna sig trygg och 

säker. Vid bristande säkerhet kan patienten skadas och drabbas av vårdskada som t.ex. att 

patient får fel läkemedel, fel diagnos, fel behandling, trycksår, fallskador och infektioner från 

sjukhuset (Öhrn, 2015). Patientsäkerhetslagen fastställdes den 1 januari 2011 och dess syfte är 

att stödja en god och hög patientsäkerhet, genom att lyfta fram arbetsgivarens skyldighet att 
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ägna sig åt ett patientsäkerhetsarbete i syfte att följa upp att en god vård upprätthålls 

(Forsberg, 2015).  

Vidare förklarar Forsberg (2015) att genom en god planering ökar möjligheten till att 

förebygga ohälsa, vårdskador eller onödigt lidande. Socialstyrelsen har i sina föreskrifter 

introducerat sex områden som kan vara till hjälp för kvalitet och patientsäkerhet. De olika 

områdena är kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, säker hälso- och 

sjukvård, patientfokuserad hälso- och sjukvård, effektiv hälso- och sjukvård, jämlik hälso- 

och sjukvård och till sist hälso- och sjukvård i rätt tid (Forsberg, 2015).  

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Hälsa, välbefinnande och illabefinnande 

Dalberg och Segersten förklarar att hälsa förstås på olika sätt inom hälso- och sjukvård 

eftersom det är ett komplext fenomen med olika definitioner.  Från 1946 definierar WHO 

begreppet hälsa, ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande” (Dalberg& Segersten, 2010). 

Dalberg och Segersten (2010) förklarar att hälsa har flera synonymer i Norstedts svenska 

synonymlexikon som sundhetstillstånd, hälsotillstånd, välbefinnande och friskhet vilket kan 

innebär en god fysik hälsa. Sundhet förstås i hälsa som att man är sansad och klok samt att 

man utför ett hälsosamt liv. Ett bra hälsotillstånd uppfattas som en person i god form och 

kondition med en önskvärd hälsa. Välbefinnande förklarar en känsla hos varje individ som är 

viktig för upplevelsen av hälsa. Friskhet innebär att en upplevelse av den friska kroppen och 

med god biologisk fysik. Däremot kan individens kropp vara i god form men ändå kan 

individen uppleva att hen mår dåligt (Dalberg& Segersten, 2010). 
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Hälsa är således ett tillstånd som berör hela människan och är en upplevelse av att vara i 

balans och jämvikt. Därefter kan upplevelsen av hälsa vara olika från individ till individ 

eftersom upplevelse av hälsa kan variera mellan människor och situationer i livet. Hälsan är 

därför någonting som kan påverka sjuksköterskan om hon upplever arbetsrelaterad stress, 

eller om arbetsbelastningen är för hög (Dahlberg, & Segesten, 2010). 

 

3.2 Krav, kontroll och stöd 

Krav på effektivitet i arbetslivet gör att förväntningarna och arbetstakten ökat. 

Arbetsuppgifterna blir allt fler och tyngre för de anställda som ett resultat av detta. För att 

räkna ut utsattheten i arbetslivet använder forskare ofta Karaseks och Theorells modell Krav-

Kontroll-Stöd.  Negativ stress uppstår när det finns en skillnad mellan arbetsmiljöns eller 

arbetsplatsens krav och personens förmåga att fullgöra dessa krav (Jonge, 2005). Det är därför 

viktigt att förhindra och arbeta med åtgärder som minskar arbetsrelaterad stress för att få till 

en fungerande balans mellan krav och resurser (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Tre faktorer som inverkar alltså på stressen i arbetslivet: krav, kontroll och stöd. Kontroll 

innebär att arbetare har kontroll över sin arbetssituation och den räknas som den mest 

betydelsefulla faktorn. Krav handlar om att inte sätta allt för höga krav på individen, men 

samtidigt inte heller för låga krav. Stöd innebär att kunna få stöd från andra medarbetare eller 

från arbetsgivaren (Ringsberg, 2015).   

 

4. PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar när det gäller att ge vårdtagaren hjälp och stöd den 

behöver. Dessutom ska sjuksköterskan fungera som ledaren i vårdteamet och prioritera och 
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samordnar arbetsuppgifterna. Arbetsrelaterad stress är något som uppkommer vid hög 

arbetsbelastning på sjuksköterskorna och därför är det viktigt att arbetsmiljön är gynnsam för 

patienter och vårdarna. Detta gäller både vid sjukhusvård och vård i hemmet. Sjuksköterskan 

skall utföra en god och högkvalitet omvårdnad och vårdtagaren har i sin tur rätt till god 

patientsäkerhet med hög kvalitative. Men en stressig arbetsmiljö kan påverka sjuksköterskan 

arbete negativt som i sin tur kan drabba patienten och denne inte får då tillräcklig eller 

patientsäker vård. Därför kommer denna studie beskriva sjuksköterskans upplevelse av 

arbetsrelaterad stress inom hemsjukvården.  

 

5. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress inom 

hemsjukvård. 

 

6. METOD 

6.1 Design 

En kvalitativ intervjustudie utfördes. Denna metod var lämplig eftersom syftet med studien är 

att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av arbetsrelaterad stress inom hemsjukvård.  

Studien använde sig utav ett induktivt utgångsläge som betyder att en förutsättningslös analys 

av texter görs som kunde vara uppbyggda av människans berättelse av sin egen upplevelse 

(Lundman & Hällgren-Graneheims, 2017). Fokus ligger på människors egna tolkningar, 

uppfattningar och unika upplevelser av verkligheten. Data som var insamlad och analyserad 

på detta sätt ledde till en ökad förståelse av det studerande fenomenet (Kristensson, 2014).  
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6.2 Datainsamling 

Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer, där informanterna själva valde 

intervjuplats. Enligt Kristensson (2014) innebär en semistrukturerade intervjuer att samtliga 

deltagare får samma frågor i samma ordning, men med möjlighet att berätta fritt eftersom 

frågorna är öppna. Under intervjun finns det dessutom utrymme att ställa följdfrågor. 

Informanterna blev muntligt informerade om hur intervjun skulle gå till och de fick själva 

välja om de ville bli bandinspelade eller inte. För att inte missa viktiga detaljer kommer vikten 

av bandinspelning dock att upplysas (ibid). 

Intervjuerna gjordes på olika hemsjukvårdsenheter inom en kommun i Sydsverige våren 2018, 

där en informell förfrågan hade ställts till en chef som ansvarar för flera vårdenheter om att 

genomföra fem intervjuer med allmänsjuksköterskor (bilaga 1). Vid första kontakten med 

chefen förklarade författaren upplägget och försökte ge en klar bild av studiens innehåll. 

Chefen var behjälplig och kontaktaktade flera sjuksköterskor och återkom med en lista med 5 

sjuksköterskor efter 2 veckor.  

Fem intervjuer ansågs vara tillräckligt för att hinna med intervjustudien under den begränsade 

tid som studien hade till förfogande. Studien strävade efter att få variation i urvalet och valde 

därför flera enheter vilket enligt författaren ökar spridning av upplevelser som berör det 

fenomen som ska beskrivas (Kristensson, 2014).  

En pilotintervju gjordes för att säkerställa om intervjuguiden som skrivits svarade på studiens 

syfte. Pilotintervju beskrevs som en slags träning i att intervjua och för att se svagheter och 

styrkor i provintervjun. Frågorna i intervjuguiden (bilaga 2) justerades efter pilotstudien för 

att ytterligare knyta ihop den med syftet (Kristensson, 2014). 

6.2.1Urval och urvalsförfarande 

Fem intervjuer gjordes med sjuksköterskorna som var mellan 27 år och 62 år gamla med ett 
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genomsnitt på 7,25 års arbetslivserfarenhet inom hemsjukvården, lägst arbetslivserfarenhet 

var 2,5 år och längst 14 år. Samtliga sjuksköterskor var kvinnor och jobbade på samma 

kommun i Sydsverige inom hemsjukvården men på olika enheter. Varje intervju tog mellan 

40 till 60 minuter. 

Ett ändamålsenligt urval valdes eftersom författaren strävade efter informanter som har 

erfarenhet av ett fenomen inom specifikt område som skulle undersökas, alltså upplevelsen av 

stress inom hemsjukvården (Henricson & Billhult, 2017).   

Inklusionskriterier: Informanterna skulle vara allmänsjuksköterskor med minst två års 

erfarenhet av arbete inom hemvård. Exklusionskriterier: var allmänsjuksköterskor utanför den 

kommunala sektorn. Allmänsjuksköterskor med mer än 30 års erfarenhet av arbete inom 

hemvård. 

 

6.3 Analys 

Materialet från intervjuerna transkriberades, därefter gick författaren igenom intervjuerna 

flera gånger, för att kunna skapa en bra sammanfattning av materialet. Materialet lästes flera 

gånger om för att få en helhetsbild av materialet. Sedan sorterade och jämfördes alla 

meningsenheter med varandra. 

En manifest innehållsanalys användes, vilket i princip gick ut på att uppfatta ord, fraser eller 

uttryck i en text för att identifiera likheter och skillnader i intervju texterna. Författarna 

Lundman Hällgren-Graneheims (2017) förklarar att kvalitativ innehållsanalys är en vanlig 

kvalitativ metod inom hälso- och vårdvetenskaplig forskning och den används för att kunna 

bearbeta stora textmängder. Manifest innehållsanalys har flera analysenheter exempelvis 
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meningsenhet, kondensering, kod, underkategori och huvudkategori (Lundman Hällgren-

Graneheims, 2017).  

Första steget i analysen (bilaga 3) var att författaren tog fram meningsbärande text ur 

materialet som besvarade studiens syfte. Meningsenhet kan bestå av flera ord, meningar eller 

stycken som belyser det gemensamma budskapet och svarar på syftet. Därefter jämfördes och 

sorterades meningsenheter och dem som inte uppfyllde studiens syfte ströks. Sedan 

kondenserades eller reducerade långa meningar så materialet skulle bli mer hanterbar 

samtidigt som det viktigaste behölls kvar. Den kondenserade texten fick sedan koder som 

kortfattat beskriver meningsenheten innebörd. Slutligen placerade författaren alla liknande 

koder i underkategorier och dem underkategorier som hade samma innehåll fick sedan en 

huvudkategori (Lundman & Hällgren-Graneheims, 2017).  

Eftersom en viss grad av tolkning av intervjutexterna alltid sker är det viktigt att vara 

medveten om och förstå den egna förförståelsen. Förförståelse innebär de bilder, fördomar, 

föreställningar eller förväntningar som vi har med oss när vi ställs inför en tolkning. Genom 

att noggrant beskriva tillvägagångsättet ökar författaren trovärdigheten för studien. 

(Kristensson, 2014). 

 

6.4 Etiska övervägande 

Författaren utförde en egengranskning enligt Etikkommittén etiska egengranskning (bilaga 4) 

och enligt den behövdes ingen utökad etisk granskning för studien. Informanterna som blev 

intervjuade var sjuksköterskor som arbetade inom hemsjukvård. De fick information kring 

studiens syfte, eventuella risker och fördelar med att medverka (bilaga 5). Deltagaren fick 

också information om att intervjun skulle användas till ett examensarbete. Studien följer 

Helsingforsdeklarationen (2013) som har utarbetat etiska riktlinjer för att skydda och 
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respektera personer som deltar i forskningsprojekt. Det är de mest välkända och inflytelserika 

av olika riktlinjer med fokus på medicinsk klinisk forskning. Deltagarna som intervjuats fick 

information om studien innehåll både muntligt och skriftligt samt att intervjun var frivillig och 

kunde avslutas utan någon som helst anledning. Därefter fick informanterna ge sitt samtycke 

och skriva under ett informerat samtycke (bilaga 6) innan intervjun började. Även 

konfidentialitetskravet och etiska regler beaktades för att undvika att människors utnyttjades, 

skadades eller sårades. Intervjumaterial har under studien förvarats i en säker plats där enbart 

författaren haft tillgång till. Deltagarens identitet kommer att förbli anonym under hela arbetet 

och att insamlad data endast kommer användas för att uppfylla studiens syfte. Informanterna 

har i intervjumaterialet nämnts som en siffra istället för riktiga namn för att skydda deras 

identitet. Det insamlade datamaterial ska sedan förstöras efter godkänd uppsats (Källström, 

2017). Materialet har endast använts till studiens forskning och detta uppfyller den etiska 

aspekten nyttjandekravet. 

Förförståelsen sattes åt sidan genom att ett neutralt förhållningssätt tillämpades under hela 

arbetet. Författaren har upprepande gånger reflekterat över sin förförståelse för att inte 

felaktigt tolka material.   

 

7. RESULTAT 

 Efter den kvalitativa innehållsanalysen kunde informanternas upplevelser av arbetsrelaterad 

stress delas upp i tre huvudkategorier med respektive 4, 4 och 2 underkategorier som 

redovisas i tabell 1. Med yttre utmaning menas det att de yttre faktorer som påverkar 

sjuksköterskans upplevelse av stress som t.ex. organisationen, resursbristen och relationen 

med kollegorna. Med inre utmaning menas de inre faktorer, exempelvis utökat ansvar, som 
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påverkar sjuksköterskans upplevelse av stress både i det privata och professionella livet.    

Tabell 1. Kategorier och underkategorier, resultat. 

 

7.1 Utökat ansvar en inre utmaning 

7.1.1 Upplevelsen av stress ökar vid hög arbetsbelastning 

När stressen uppstod då förklarar flera av sjuksköterskorna att de var så stressade och att de 

inte hann ta sin rast eller ens äta, ”känner att man har för mycket och man hinner inte andas i 

mellan” (informant 2). 

Informanterna kunde uppleva att patientansvaret och mottagandet av patienterna inte varit 

tillräckligt bra och de kunde ibland uppfatta sig som direkt otrevliga mot patienter när stressen 

varit för intensiv. En av sjuksköterskorna beskrev det på följande vis; ”… tunnelseende 

istället för att försöka tänka sig brett …När man inte har annat val då bli det så att man bli 

smal i sitt tänkande.” (informant 5). 

Vid ett tillfälle var informant 2 så stressad att hennes hjärna inte kopplade. Sjuksköterskan var 

Underkategori Huvudkategori 

Upplevelsen av stress ökar vid hög arbetsbelastning 

Påverkan på privatlivet 

Stressresistens 

Krävande ansvarsroll 

 

Utökat ansvar en inre 

utmaning 

Periodisk arbetsrelaterad stress 

Resursbrist och tidsbrist 

Organisationens inverka på arbetsmiljön 

Relationen mellan kollegorna  

 

Arbetsmiljö en yttre utmaning 

Saknad vårdkontinuitet 

Risk för misstag inom hemsjukvård 

Riskerad patientsäkerhet 
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förvirrad av all stress och kunde exempelvis inte hitta vägen till en patient som hon kört till 

flera gånger tidigare utan problem. 

Dessutom finns det vissa perioder då stressen ökade, exempelvis när det var många palliativa 

patienter som behövde mer krävande hjälp. Palliativ vårdteamet brukade komma en eller två 

gånger om dagen, de kunde efterfråga nya prover som måste tas och det var bara 

sjuksköterskan som kunde göra dessa insatser vilket ledde till en stor belastning på 

sjuksköterskan (Informant 3). 

Vissa gånger har det dessutom funnits patienter i ett palliativt skede som var lika gamla som 

vårdaren och även detta kan upplevas som känsligt och framkallade känslor av stress.  

 

7.1.2 Påverkan på privatlivet 

Sjuksköterskorna upplevde ofta att de tog med sig arbetet hem eftersom de jobbar med 

människor och kunde inte släppa tankarna på patienterna ”funderar om man har gjort allt 

rätt? Lever de när jag kommer imorgon?” (Informant 2). Vid tuffa tider kunde stressen vara 

konstant och lusten att vilja jobba försvann då vilket i sin tur kunde leda till ökade 

sjukskrivningar. Att samla på sig för många uppgifter var inte heller bra eftersom pressen 

ökade. En sjuksköterska förklarade att det ofta förekom övertid när det var hög belastning 

vilket inverkade på privatlivet. ”Jag jobbar hela dagen sedan går jag hem och orkar inte 

göra någonting och vid kl 21:00 lägger jag mig och så här fungerar under den stressade 

arbetsperioden” (informant 3).  

Sjuksköterskan menade att hon tog med sig den höga pulsen hem och kände sig uppjagad på 

grund av stressen (informant 2). Är det dessutom tufft hemma, då hinner inte kroppen 

återhämta sig, det kan t.ex. vara extra jobbigt för dem som har småbarn hemma som ju också 

behöver tid.   ”När jag var hemma med min son så visste jag att jag har mycket på jobbet och 
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när jag var på jobbet så var jag medveten att det mycket ansvar som väntas på mig hemma” 

(Informant 2). Även om ambitionen är att släppa jobbet och inte tänka på arbetsrelaterade 

uppgifter när de kommit hem så var det svårt.   

 

7.1.3 Stressresistens 

En av de viktigaste egenskaperna för sjuksköterskan inom hemsjukvården är arbetserfarenhet 

eftersom flera informanter berättade om vikten av erfarenhet som ger upplevelse av säkerhet 

och trygghet i sitt arbete. Svåra bedömningar kan utlösa stress men med tillräcklig erfarenhet 

kan sjuksköterskan känna sig mer säker i sitt beslut. 

Att känna till sina begränsningar för att inte belasta sin hälsa var fördelaktigt. En av 

sjuksköterskan menade att en heltidstjänst var alldeles för krävande eftersom ”man ger 

mycket av sig själv på jobbet”. Skulle hon jobba heltid då skulle hon känna sig stressad och 

irriterad, därför hade hon gått ner till en 90 % tjänst (Informant 5). Vissa personer med en mer 

stresstålig personlighet kunde hantera stress bättre än andra.  En sjuksköterska förklarade 

exempelvis att hon uppfattar sig själv som mer lugn jämfört med sina kollegor och att det kan 

påverka att hon inte upplevde stress lika ofta.  

Sjuksköterskorna förklarar vidare att lite stress inte var farligt utan snarare positivt, ”man blir 

väldigt effektiv när man är stressad och man hinner med väldigt mycket… Om jag har 15 

hembesök inbokade då är det en stressig dag men samtidigt när jag har dem 15 besöken så är 

jag väldigt effektiv än om jag bara hade haft 4 hembesök” (informant 4). 

 

7.1.4 Krävande ansvarsroll 

Flera av informanter menade att de hade ansvar för alldeles för många patienter och för de 
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som arbetade heltid upplevdes ansvaret större. Känslan av otillräcklighet och att 

sjuksköterskan inte räckte till medförde upplevelse av stress.  

Dessutom menade informanterna att ansvaret på sjuksköterskorna i hemvården var större 

jämfört med sjuksköterskorna på sjukhuset: ”När du är hos patienten själv och du skulle 

behöva en läkare på plats men du får inte tag i någon läkare, däremot på sjukhuset har de 

tillgång till det” (informant 2). 

Det var stressande när det inte fanns tillräckligt med tid för att hinna med sitt arbete. ”jag 

räcker inte till över huvud taget och de arbetsuppgifterna som jag var schemalagd att göra 

men inte hann med kunde få mig att känna stress” (informant 4). Det kunde bero på flera 

orsaker att sjuksköterskan inte hann med sitt inplanerade schema, men främst pga tillkomna 

akuta situationer som hade en högre prioritering. 

”Man får ibland tänka att vi inte är någon akut verksamhet, men å andra sida så är det så att 

personalen gärna vill vända sig till en sjuksköterska i första hand då vi är deras trygghet på 

något sätt” (informant 5). 

Informanterna förklarade att de har patientansvar samtidigt som de ansvarar för 

undersköterskorna vilket upplevdes som krävande. De var tvungna att alltid vara tillgängliga 

och detta kunde skapa stress.  

När de måste svara på telefonen under patientbesök tar de tid från patienten. Detta kunde 

kännas som respektlöshet gentemot patienten. Samtalen kunde handla om frågor, åsikter eller 

tankar som sjuksköterskan kanske just då inte hade tid med. ”Många gånger hade de inte 

behövt ringa mig och ibland jag säger jag till när det bli för mycket… Jag kände att jag var 

störd i varje moment som jag gjorde den dagen, men försökte vara professionell som möjligt 

(informant 4).  
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De flesta informanterna poängterade att undersköterskor eller vårdbiträden som var oerfarna 

eller hade vikariat hade som vana att störa sjuksköterskans arbete när de ringde och frågade 

sjuksköterskan om onödiga saker. En av informanterna gav ett exempel. 

”Det var en patient som hade ramlat och då får jag ett samtal av vårdpersonalen som varit 

hos patienten. Vårdpersonen var oerfaren inom vården vilket ledde till att hon/han inte kunde 

hjälpa till... patienten bor en bit utanför kontoret och om jag ska köra dit då tar det 40 min att 

köra och då kände jag extrem stress. Jag åkte dit och kollade till patienten men inget 

allvarligt hade hänt, men jag hade gärna kunnat spara på de timmarna”(informant 4). 

 

7.2 Arbetsmiljö en yttre utmaning 

7.2.1 Periodisk arbetsrelaterad stress 

Flera informanter upplevde tidiga mornarna som tidspressande, eftersom de skulle hinna läsa 

igenom vad som hänt tidigare under kvällen och natten för att sedan informera 

undersköterskorna vad som behövs göras under förmiddagen. Hade gårdagens arbete 

dessutom varit jobbig då kan vårdpersonalen bära med sig stressen under dagen. ”Jag tänkte 

hela tiden vad jag har gjort under dagen, har jag gjort allting rätt och tagit rätt beslut 

eftersom man tar många bedömningar” (informant 4). 

Dessutom upplevde sjuksköterskorna högre nivå av arbetsrelaterad stress under vissa perioder 

som t.ex. sommarperioden vilken är mer akuta än andra. En sjuksköterska uttryckte” jag 

upplevde stress, oro och trötthet eftersom vi fortfarande vi inte vet hur det ska se ut på 

sommaren” (informant 3). 

Eftersom det är brist på sjuksköterskor är det inte alltid lätt för cheferna att ta in extra personal 

vid dessa perioder.  Samtidigt är det mycket ny personal vilket resulterar i fler frågor och mer 



18 
 

behov av hjälp. Nyexaminerade sjuksköterskor eller undersköterskor ställer också mycket 

frågor vilket kunde störa sjuksköterskornas arbete.  

Det är som en ond cirkel under dessa perioder, men sjuksköterskorna förklarade att de 

försökte dela upp arbetet så de hinner med det viktigaste i alla fall. När det blir för mycket kan 

det hända att vårdpersonal sjukskriver sig vilket resultera till ännu mer stress för kollegorna. 

Trots detta förklarar sjuksköterskan att ”denna period har jag väldigt svårt att släppa jobbet, 

men det kommer att bli lite lugnare till nästa vecka hoppas jag” (informant 3).  

Sedan finns det perioder då det var för lugnt, ”då kan känslan av att man inte får något gjort, 

du har inget tempo i arbetet. Däremot är lagom tempo bra!” (informant 2). När 

sjuksköterskan är lagom stressad då hinner hen dokumentera väl och uppdatera status väl. 

 

7.2.2 Resursbrist och tidsbrist 

Informanterna berättade att känslan av stress kommer när de känner tidspressen ”jag är redan 

sen till nästa hembesök och då tänker man jag hinner inte med det andra besöket som jag har 

planerat” (informant 2). En annan informant utryckte sig som följande, ”om jag vet att jag 

måste göra vissa uppdrag och jag hinner inte göra de då blir jag absolut arg och irriterad, 

fast man försöker ofta att inte bli det eftersom det inte blir bättre (informant 5). 

Man skulle kunna förhindra mången vårdbrister om vårdpersonalen hade tillräckligt med tid 

och resurser. Exempelvis trycksår som hade kunnat undkommas genom ett förebyggande 

arbetet. ”Ibland är man inte tillräckligt noggrann som man vill vara, man går inte lika djupt 

utan man släcker bara bränder” (informant 2). 

Dessutom blir moment som dokumentation och kontroller drabbade av tidspressen. ”Man 

stressas inte av arbetsrutinerna utan när tiden inte räcker till eller när telefon ringer hela 
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tiden” (informant 2). 

De gånger det faller bort personal pga sjukdom eller liknande, då gäller det att försöka 

kontakta chefen omedelbart för att tillkalla resurser.  När det finns brist på vårdpersonal då 

kan sjuksköterskan dessutom behöva sköta arbetet som undersköterskan eller vårdbiträdet 

egentligen skulle utföras. Ibland kunde sjuksköterskorna hamna i situationer där de verkligen 

behövde hjälp från läkare eller andra specialister.  I annat fall stod de ensamma vilket kan 

upplevs som mycket stressande.  

Vidare ville vissa undersköterskor inte bli delegerade extra arbete, t.ex. lägga om stomi eller 

sond. Då blev sjuksköterskan tvungen att utföra arbete som annars kunde skötas av 

undersköterskor.  Informanterna försökte förklara behovet av delegering för 

undersköterskorna eftersom det underlättade sjuksköterskans arbete, vilket i sin tur sparade tid 

till annat arbete som endast sjuksköterska kunde utföra.  

 

7.2.3 Organisationens inverka på arbetsmiljön 

Den största bristen i organisationen som de flesta utryckte det var den knappa tillgången till 

resurser eller specialister inom vissa områden. Informanterna förklarade att läkare eller andra 

specialister kunde hjälpa sjuksköterskornas arbete, men organisationen har tyvärr inte alltid 

skapat lätt tillgängliga resurser. De flesta informanterna menade att sjuksköterskor i 

kommunen måste kämpa mycket själva om de behöver något då mycket ansvaret ligger på 

sjuksköterskan själv. Tidigare var exempelvis sjuksköterskorna ansvariga för att byta däck på 

personalbilarna! Nu har de dock en vaktmästare som sköter liknande uppgifter.  

Dessutom finns det inga tydliga riktlinjer eller vårdrutinerna i kommunen vilket uppfattades 

som en brist i organisationen, ”det är ganska luddigt i kommunen” (informant 5). Men de 

rutiner som finns fungerar bra, t.ex. ”att göra listan” på det personalen ska göra under dagen. 
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Det sköts via ett datorsystem och de behöver inte fylla i samma saker varje gång utan bara 

små justeringar när det behövs ändras något. 

En av sjuksköterskorna menade att för många vårdare på ett och samma kontor skapar en 

stressig miljö, men efter en förändring är de nu mindre personal på kontoret, vilket lett till 

lugn och ro. Vidare berättar sjuksköterskan att dem också gjort miljön på kontoret lite lugnare 

vilket också minskat känslan och av stress. ”Jag köper blommor och vi har möblerat om 

kontoret vilket hjälper mig att slappna av när jag dokumenterar på kontoret” (informanten 3)  

 

7.2.4 Relationen mellan kollegorna  

De flesta tyckte att det var viktigt med en bra relation till kollegorna eller annan vårdpersonal. 

Samtidigt förklarade informanterna att de har byggt upp en bra relation med sjukhuset och 

andra vårdkontakter för att enkelt kunna ställa frågor om svårbehandlade patienter. Det kan 

vara en patient som fått ett sår som inte vill läka och då kan de snabbt skicka bilder på såret 

för att få råd. När det var hög arbetsbelastning då tog sjuksköterskorna hjälp från varandra på 

detta sätt för att underlätta arbetet. Ibland känner dock informanterna att de kan bli ”korta” 

eller otrevliga mot sina kollegor, ”jag antar att mina kollegor märker av när jag bli stressad. 

Jag har ingen tid eller lust att prata med någon när jag är stressad” (informant 5). Men om 

personalen har en bra relation med varandra då märker dem av när andra kollegor är stressad 

och istället hjälper till. 

Som sjuksköterska är det viktigt att kunna säga ifrån och förklara för vårdpersonal eller annan 

personal som ingår i teamet att ”det här är inte mitt område, detta kan inte jag göra...man bör 

begränsa sig eftersom det är många som vänder sig till oss.. och särskilt vårdpersonal med 

otillräcklig kunskap…oerfarna undersköterskor som belastar vårt arbete” (informant 5). 
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De flesta sjuksköterskorna kände sig säkra på tagna beslut i arbetet men ibland blev de 

ifrågasatta av sina kollegor. Det var inte så ofta det uppstod konflikter mellan vårdpersonal, 

men när det väl hände tog personal illa upp. När vårdpersonal inte har en bra professionell 

relation, då kan det ske missförstånd som drabbar patienten indirekt.   

 

7.3 Riskerad patientsäkerhet 

7.3.1 Saknad vårdkontinuitet 

Samtliga sjuksköterskor förklarade att de upplevde stress på något vis när dem blev utsatta för 

nya arbetssituationer eller vårdområden som de inte har speciella kunskaper om. ”Även om 

man har jobbat ganska länge så kan det finnas situationer som jag inte har varit med om... 

nya situationer som kan skapa en liten form av stress.” (informant 5).  

När det förekommer nya uppgifter, då läser personalen på innan och kollar upp hur man gör 

innan patienten besöks, ”jag går aldrig in till en patient och visar osäkerhet när jag utför en 

ny uppgift som jag inte gjort tidigare t.ex. den nya morfinpumpen” (informant 3).  De 

försöker inte heller skicka en kollega som inte har träffat en specifik patient innan eftersom de 

då inte känner patienten tillräckligt bra. Däremot förklarar informant 5 att ”när du väl känner 

dina patienter och har kommit in i en rutin då kanske man känner mindre stress.” 

Informanten förklarade att det var en psykisk påfrestning när det uppstår krävande situationer. 

”När man får hem en patient från sjukhuset som har fått en Picc-Line och man inte har 

jobbat med Picc-Line på tre år då känner man sig väldigt stressad, och att man måste kunna 

göra det” (informant 2).   
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Mycket ansvar i slutändan hamnade på sjuksköterskans skrivbord.  En av sjuksköterskan 

betonade att de inte var specialister inom alla områden och kunde inte allt. Detta ansågs vara 

en brist och kunde påverka upplevelsen av stress (informant2).   

För nyanställda eller nyexaminerade sjuksköterskor kan stressupplevelsen kännas mer 

eftersom de inte är förberedda.  Är sjuksköterskan stressad då ”smittar det” till patienterna 

vilket gör att de också kan känna stress. ”I den senaste perioden har det bytts sjuksköterskor 

hela tiden, vilket gör att det påverka patienten mycket direkt” (informant 4). 

 

7.3.2 Risk för misstag inom hemsjukvård 

När stressen tar över är det lätt att göra misstag, det kan både vara allvarliga misstag och 

mindre allvarliga. En sjuksköterska menar att när hon börjar glömma bort små saker som var 

någonstans hon har lagt sina glasögon eller arbetspärm, då vet hon att hon var stressad. Det är 

inget allvarligt misstag, men genom att missa att beställa medicin då får inte patienterna sina 

mediciner i tid.    

”Det är det som är risken för patienten att vara stressad hela tiden och ha för mycket att göra 

då kan någonting bli fel” (Informant 4) 

När de hade för mycket att hålla reda på, då kunde misstagen uppstå t.ex. ”när man delar 

dosetter och man känner att man tänker på 10 andra saker då är det lätt att feldosera” 

(informant 2).  Det förekom att undersköterskor eller annan vårdpersonal meddelat viktig 

information till sjuksköterskorna om medicineringen som försvunnit eller glömts bort pga. all 

upplevelse av stress. 

Vid ett tillfälle förklarade en sjuksköterska ” … då rapporterade jag upp och skrev avvikelse 

att nu kan inte jag garantera att allting kommer bli rätt här för att det är alldeles för hög 

arbetsstress och det är för mycket att göra för en sjuksköterska…det är inte kul att skriva så 
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heller och säga till chefen att nu kan inte jag garantera patientsäkerhet för att jag inte har 

rätt förutsättningar för det…samtidigt är det bra att det kommer upp till chefen att nu är det 

kaos här…” (informant 4). 

 

8. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress 

inom hemsjukvård. Arbetsrelaterad stress inom hemsjukvård skiljer sig en del beroende på 

vårdenhet. Det flesta sjuksköterskor som intervjuats reagerar olika på krävande situationer på 

grund av ålder och erfarenheter. Stressen uppkom i perioder och de var tvungna att prioritera 

de viktigaste som måste göras klarat och andra uppdrag fick vänta tills det blir lugnare. På ett 

sätt så var det en lösning att prioritera uppgifter, men på ett annat sätt så riskerar den 

patientsäkerheten då vissa händelser kan missas. Vid hög arbetsbelastning kan 

sjuksköterskorna bara utföra det ytliga och kan inte veta orsaken till olika händelser. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse i intervjustudien, därför var en kvalitativ 

metod lämplig då författaren vill uppnå en förståelse av det studerade fenomenet (Kristensson, 

2014). En kvalitativ studie har inte ett generaliserande syfte, utan avser att beskriva 

urvalsgruppens upplevelser (Kristensson, 2014). Författaren fick en fördjupad förståelse av 

deltagarnas erfarenheter genom intervjuer. Vid en kvantitativ metod hade sjuksköterskans mer 

subjektiva upplevelser dessutom kunnat missas (Kristensson, 2014).   

Ett ändamålsenligt urval gjordes eftersom författaren strävade efter informanter som hade 

erfarenhet av det specifika fenomen som skulle undersökas (Henricson & Billhult, 2017). I 
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studien hade endast sjuksköterskor med minst två års erfarenhet intervjuats. Om studien hade 

haft allmänsjuksköterskor med ännu flera års erfarenheter, då hade möjligtvis ett annat 

resultat kommit fram. I studien så var det dessutom endast kvinnor som deltog. Hade det 

medverkat män hade studien kanske också kunnat få ett annorlunda resultat.  

Enligt Kristensson (2014) kan forskaren dessutom stärka överförbarheten i en studie genom 

att ge en utförlig beskrivning av studiens urval, datainsamling och analysprocess.  

En nackdel med studien kan dock vara att verksamhetschefen och enhetscheferna valde 

informanterna vilket kunde ha gjort att de möjligtvis valde de mest lugna och mindre 

stressade sjuksköterskorna.  

En pilotintervju genomfördes som sedan granskade av författaren om svaren uppfyllde syftet i 

studien tillräckligt. Med samråd till handläggaren justerades frågorna och därefter 

genomfördes resterande fyra intervjuer våren 2018. Enligt Kristensson (2014) är det en fördel 

att beskriva när i tiden materialet samlats vilket ökar resultatets giltighet.  Studiens 

intervjuguide har lagts till som en bilaga, att använda sig av en intervjuguide ökar också 

giltigheten i en studie (Kristensson, 2014). Informanterna som deltog i studie hade nästan 

samma åsikter och de arbetade på en och samma kommun vilket gjorde att det studerade 

fenomenet utgick från gemensamma och likartade upplevelser.   

Bandspelare anses vara ett bra datainsamlingsinstrument eftersom författaren då lägger all 

fokus på deltagaren under intervjun vilket ökar tillförlitligheten i studien. Allt intervjumaterial 

kommer sedan förstöras i samband med att C-uppsats blir godkänd.  Om författaren hade 

antecknat under intervjun då hade i studiens tillförlitlighet kunnat minskas eftersom 

författaren kunde missat viktiga detaljer eller tolkat deltagarna fel. Nackdelen med att 

använda bandspelare skulle kunna vara att informanten blir mer nervös under intervjun och 
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inte vågar yttra sig fullt ut som kan ha betydelse för studiens syfte (Kvale, 1997). Någon 

nervositet observerades dock inte hos informanterna.  

Det har både sina fördelar och nackdelar ett att skriva en intervjustudie själv. Fördelarna med 

att vara ensam författare är att det inte finns en annan person med avvikande åsikter om 

analysen och resultatet. Tillförlitligheten ökar dock i en studie när det är två eller flera 

personer som tolkar och analyserar materialet vilket på ett sätt kan stärka resultatet eftersom 

risken att det färgas av en persons förförståelse minskas (Kristensson, 2014). Författaren har 

också tagit hänsyn till detta genom att diskutera och ”bollat” materialet med sin handledare 

för att få en annans åsikt vilket kan stärka resultatet och öka tillförlitligheten i studien. För att 

öka stabilitet och giltighet i studien har handledaren varit delaktig i analysprocessen. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultat i denna studie visar att sjuksköterskornas upplevelse av arbetsrelaterad stress 

framkom vid utökat ansvar blev en inre utmaning för sjuksköterskorna. Detta genom en allt 

för krävande ansvarsroll samt en hög arbetsbelastning. De menade att de hade ansvar för 

alldeles för många patienter samtidigt som de ansvarade för att vara tillgängliga för 

exempelvis undersköterskorna.  Sjuksköterskorna menade också att de blev stressade när de 

inte hann med sitt inplanerade schema pga andra akuta situationer, som i sin tur tvingade fram 

prioriteringar. Adib-Hajbaghery et al., (2012) studie visar det sig att det då blir en risk för 

försämrad patientsäkerhet när sjuksköterskan tvingas välja bort patientarbete till följd av hög 

arbetsbelastning. Detta är dock i överensstämmelse med Hälsa- och sjukhusvårdslagen (HSL, 

SFS 1997:763) där de med störst behov av vård ska ha förtur.  Istället blir då andra patienter 

lidande eftersom de inte fick den tid som de behövde. Dessa prioriteringar leder till 
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vårdlidande och förvärrar möjligheterna för att bygga en god vårdande relation (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

Känslan av otillräcklighet, och att sjuksköterskan inte räcker till, kunde påverka upplevelse av 

stress. Vid en konstant hög arbetsbelastning och för många arbetsuppgifter kunde 

sjuksköterskan uppleva hur arbetsrelaterad stress påverkade hennes privatliv. De tog med sig 

den höga takten och pulsen hem och kände sig uppjagade på grund av stressen.  Ekebergh 

(2015) menar att även när en människa är frisk så kan individen uppleva en känsla av 

försvagad hälsa när stress uppkommer. Detta leder till upplevelse av illabefinnande, vilket är 

ännu mer markerat vid sjukdom, både för patienten och de som vårdar.  

Det förekom ofta övertidsarbete vid dessa tuffa tider och de fick därmed aldrig chans till att 

återhämta sig helt och fullt. Enligt Wu et al. (2009) känner sjuksköterskan sig otillräcklig i 

sådana situationer vilket kan skapa en känsla av oro även när arbetsdagen är över. Vid 

arbetspasset slut kommer tankar om hur de kanske missat något viktigt eller bara hunnit med 

det viktigaste. En biologisk stressad kropp fungerar negativt med nutidens omöjliga 

ambitioner och krav som tillslut blir för mycket, ”välbefinnande är borta och ohälsa är ett 

faktum” (Dahlberg & Segesten, 2010)  

Resultat i denna intervjustudie påvisade att sjuksköterskornas upplevelse av arbetsrelaterad 

stress till stor del orsakas av arbetsmiljön och kan ses som en yttre utmaning för 

sjuksköterskan. Enligt Cortese et al. (2010) är det betydelsefullt med en organisation som 

stödjer och ger support till sina medarbetare.  Det ska ges möjligheter till att kunna utveckla 

och påverka sin arbetssituation som sjuksköterska. Ett effektivt sätt att förebygga stress inom 

vården är att ge socialt stöd till sjuksköterskorna. Chefer ska arbeta för att skapa en 

närliggande relation med sjuksköterskorna där ömsesidig hjälp och stöd ska ges på ett 

professionellt sätt (Ueno et al., 2017). Som stöd kan chef delegera bort arbeten som inte har 
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med sjuksköterskearbetet att göra och detta skulle få dem att få bättre fokusera på sina 

uppgifter. Det framkom dock att undersköterskorna inte ville ta på sig dessa delegeringar 

vilket medför att sjuksköterskan var tvungen att utföra arbete som annars kunde skötas av 

undersköterskan. Organisationen behöver hitta ett sätt att locka undersköterskorna att ta mer 

ansvar i form av delegeringar, det skulle kunna vara i form av ett bättre och tydligare 

belöningssystem.  

Flera av informanterna upplevde tidiga morgnar som tidpressande eftersom undersköterskorna 

väntar på information från sjuksköterskorna för att kunna utföra sitt arbete.  Dessutom klarade 

inte organisationens att bemanna tillräckligt med vårdpersonal under vissa perioder t.ex. 

sommartider. Bristen på sjuksköterskor är ett problem för vården och drabbar både 

sjuksköterskor och patienter. Detta stöds i två olika studien där det framfördes att en längre 

period av underbemanning är en av de vanligaste anledningar till arbetsrelaterad stress 

(Donnelly, 2014; Adib-Hajbaghery et al., 2012). Hur människan förhåller sig till arbetslivet 

kan i allra högsta grad påverka hälsan (Ringsberg, 2015). Sjuksköterskorna kände en oro och 

funderade hur de skulle klara av sommarperioden och om de kommer få semestrar eller inte. 

Dahlberg & Segesten (2010) förklarar vikten av att ha en bra relation till arbetet, en god hälsa 

är när vårdaren känner en glädje till jobbet eller en längtan till jobbet.  Genom att ta hänsyn i 

form av extra resurser till tidiga morgnar eller kända perioder där arbetsrelaterad stress är känt 

skulle upplevelsen av stress minskas. 

Ur resultat kan vi vidare konstatera att organisatoriska faktorer har en betydande roll i 

sjuksköterskors upplevelse av stress, det kunde vara resursbrist, arbetsmiljön eller tydliga 

riktlinjer eller rutiner.  För att kunna förbättra arbetsmiljön så kan det krävas en djup analys av 

individens upplevelse av stress och hur organisationen arbetar. Detta möjliggör för individen 

att utföra sitt arbete på ett mer hälsofrämjande sätt. (Ringsberg, 2015) En och samma individ 
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kan reagera annorlunda inför en liknande situation, men under en annan period i livet 

(Ringsberg, 2015).  

Det framkom att sjuksköterskornas upplevelse av arbetsrelaterad stress uppstod när läkare 

eller andra specialister inte var lättillgängliga i organisationen.  Enligt Dawson et al. (2016) 

kan utökade krav mötas genom att se till att sjuksköterskan har kontroll och tillräckligt med 

support från arbetsgivaren. När detta saknas, då uppkommer det en upplevelse av 

arbetsrelaterad stress istället. Ur resultatet kan vi konstatera att brist på kontroll upplevdes 

frekvent hos sjuksköterskorna eftersom kraven var höga, det kunde variera från små saker 

som inte borde ingå i sjuksköterskans arbete till mer avancerade vårduppgifter som de inte 

hade tillräcklig kompetens för. Enligt Vioulac, Aubree, Massy, & Untas (2016) studie visade 

sig att när brist på kontroll upplevdes kunde arbetssituationen bli svårhanterlig. Vilket även 

Ramanujam et al., (2008) förklarar att ifall sjuksköterskan har för höga krav så kan det i 

slutändan leda till försämrad patientsäker vård. Om arbetsgivaren ställer för högra krav på 

sjuksköterskan, samt att sjuksköterskan upplever sig inte ha någon makt eller något stöd från 

arbetsgivaren kan detta leda till ohälsa och arbetsrelaterad stress. Med lagom höga krav och 

tillräcklig makt för att kunna påverka sin arbetssituation, och med rätt stöd, menar författaren 

till denna intervjustudie att sjuksköterskan skulle kunna behålla en jämn och hanterbar nivå av 

arbetsrelaterad stress och på så vis även ge god vård.  

Resultat visar vidare att arbetsrelaterad stress som orsakas av tidsbrist leder till en försämrad 

vårdrelation.  Sjuksköterskornas har inte lika mycket tid till de förebyggande arbetena för 

patienterna samtidigt som dokumentation och andra kontroller också minskas. Dahlberg & 

Segesten (2010) förklarar att tidsbristen är ett stort hinder för att kunna ha en god 

vårdrelation, vårdarna får inte det stöd som behövs för att kunna ge god vård (Dahlberg & 

Segesten 2010). Även Nielsen et al. (2013) poängterar i sin studie att en stressig arbetsmiljö 

med hög arbetsbelastning påverkar vårdrelationen med patienterna negativt.  
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Sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress riskerar patientsäkerheten. Samtliga 

sjuksköterskor i studien förklarade att när de hamnar i nya situationer, som de inte känner sig 

bekväma med, då upplever de stress. För nyexaminerade sjuksköterskor kan stressupplevelsen 

kännas mer eftersom de inte har tillräcklig kompetens eller erfarenhet.  Även Drury, Craigie, 

Francis, Aoun och Hegney (2014) klargör att när sjuksköterskan hamnar i situationer där de 

har bristande kompetens eller erfarenhet kan det leda till arbetsrelaterad stress. Då äventyras 

vårdarbetet i form av flera misstag eller glömska, till exempel risk för felmedicinering, 

bristande dokumentation och hindrat omvårdnadsarbete (Elfering, Semmer och Grebner, 

2006). Även Öhrn (2015) beskriver detta som en typ av vårdskada, när en negativ händelse 

inträffat men som hade kunnat undvikas eller förhindras om omständigheterna varit 

annorlunda.   

 

8.3 Slutsats 

I denna studie har författaren kommit fram till att sjuksköterskans upplevelse av 

arbetsrelaterad stress uppkommer på grund av olika anledningar som t ex hög 

arbetsbelastning, organisationsbrist, resurs och tidsbrist och att stressen uppkom i perioder. 

Arbetsrelaterad stress har en stor påverkan på både sjuksköterskan och patienterna. 

Sjuksköterskan blev vidare påverkad av stressen både i arbete och i privata livet. 

Sjuksköterskans känsla av otillräcklighet uppkom på grund av brist på kompetens hos övrig 

vårdpersonal vilket belastade sjuksköterskan ännu mer och ökade sjuksköterskans 

ansvarsområde. 

Sammanfattningsvis skulle en ökad kunskap hos vårdpersonalen underlätta sjuksköterskans 

arbete. Dessutom skulle en organisation med tydliga riktlinjer och med tillräckliga resurser 

påverkar sjuksköterskan och patientsäkerheten på ett positivt sätt. 
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8.4 Vidare forskning 

Att kunna göra en ytterligare studie om sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress 

där fokus ligger på de olika faktorer som påverkar sjuksköterska både fysiologiskt och 

kognitivt. Arbetsrelaterad stress kan ju vara en riskfaktor enligt denna studie och som kan 

skada sjuksköterskan i längden. Vilka åtgärder finns som kan utvecklas för att kunna hantera 

stressen? 

 

8.5 Erkännande  

Författaren vill tacka verksamhetschefen och enhetscheferna som ställt upp och hjälpt 

författaren med att hitta informanter till intervjustudien, och tackar likaså informanterna som 

deltog i intervjustudien. Jag vill även rikta ett varmt tack till min handledare Stig Wenneberg 

för visat engagemang samt för värdefulla synpunkter under arbetet med studien. 

 

8.6 Kliniska implikationer 

I denna intervjustudie har författaren kommit fram till orsaker som ökar sjuksköterskans 

upplevelse av arbetsrelaterad stress inom hemsjukvård. Det är inte bara sjuksköterskans hälsa 

som påverkats utan patientsäkerheten riskeras också. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) är 

det viktigt att belysa vårdarnas perspektiv för när vårdaren själva inte upplever vårdandet eller 

vårdmiljön positiv då kan det vara svårt att utföra god vård. Genom en ökad kunskap och 

förståelse av hur stress påverkar kroppen kan sjuksköterska använda sin kompetens eller 

medvetenhet för att hantera stress på ett bättre sätt. Dessutom har det visat sig i denna studie 

att bra stöd och en bra relation med teamet kan vara en lämplig lösning för att hantera 

stressen. Att kunna kommunicera med chefen och ta upp både svagheter och styrkor i 



31 
 

arbetsmiljön eller i arbetsvillkoren för att förbättra arbetssituationen är också viktigt. Det 

skulle vara bra om resultatet av intervjustudien visas till chefen och informanterna som deltog 

för att öka kunskapen och därmed förebygga sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad 

stress och därmed förbättra patientsäkerhet. 
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Bilaga 1 

INFORMATIONSBREV 

Till ansvarig verksamhetschef  

Jag heter Linn Tadaris är sjuksköterskestudent och håller på med mitt examenarbete. Jag 

behöver ert godkännande om att göra intervjustudie med sjuksköterskor inom hemsjukvård. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress och 

inverkan på patientsäkerheten inom hemsjukvård. Efter att jag får godkännande från er då går 

jag till enhetschef och be han/hon hjälpa mig med att hitta några sjuksköterskor som vill delta 

i intervjun. Därefter kommer författaren att kontakta sjuksköterskorna och förklara vad 

intervjun kommer att handla om och syftet med studien. Nästa steg är att boka intervjutid och 

plats som passar sjuksköterskan. Innan intervjun börjar får informanterna information om att 

intervjun är frivilligt och sjuksköterskan kan när som helst avbryta intervjun utan att lämna 

någon förklaring. De får också veta att de kommer vara anonyma och skriva under ett 

informerat samtycke innan intervjun.   

Endast författaren och handledaren kommer ha tillgång till materialet som kommer att 

transkriberas. Privat data som identifierar var och vem kommer inte att redovisas. Om du har 

frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till mig eller till min handledare Stig 

Wenneberg. 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

Linn Tadaris    Handledare 

35261, Växjö  Stig Wenneberg 

Linn.Tadaris@hotmail.com Stig.Wenneberg@lnu.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

• 1) Hur gammal är du? Hur länge har du arbetat som sjuksköterska och just inom hem-

vård?  

 

•  2) Skulle du kunna beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut och de vanliga rutinerna 

inom hemvård för en sjuksköterska, och då speciellt de som framkallar känslor av 

stress?  

Följdfråga: Kan du berätta om en konkret situation då du upplevde stress i arbete pga. 

dessa arbetsrutiner? [detta är väl logiskt att fråga här då du kopplar ihop det med 

arbetsrutinerna – kanske finns forskning kring detta] 

Följdfråga: Vad var det som gjorde att du upplevde känslan av stress? 

•  3) Hur ofta upplever du arbetsrelaterad stress under arbetsdagen och beskriv vad som 

framförallt upplevs som krävande?  

Följdfråga: Kan du ge konkreta exempel? Gärna din upplevelse. 

Följdfråga: Upplever du att arbetsrelaterad stress påverka ditt arbete och iså fall hur? 

Följdfråga: Hur är din upplevelse av att hantera arbetsrelaterad stress?  

4) hur påverkar hemsjukvårdens organisation SSK upplevelse av stress? 

•  5) Hur upplever du att arbetsrelaterad stress direkt eller indirekt påverkar vårdandet 

av patienten i hemmet? 

Följdfråga: Kan du ge konkreta exempel på när det uppstår och varför?  

Följdfråga: Hur påverkar bristen på resurser upplevelsen av stress? 

•  6) Som sjuksköterska har man mycket ansvar och man utför svåra bedömningar. Hur 

upplevs detta och hur kan detta påverka patientsäkerheten?  

• Följdfråga: hur hjälps ni åt? 
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Bilaga 3 

Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Jag har märkt på 

senare tid att jag har 

svårt att släppa 

stressen efter jobbet 

eftersom vi har 

mycket att göra just 

nu. 

Jag tänkte hela tiden 

vad jag har gjort 

under dagen, har jag 

gjort allting rätt och 

tagit rätt beslut 

eftersom man tar 

många 

bedömningar. 

Vid höga 

stressperioder 

upplevs det svårare 

att släppa stressen 

efter arbetspasset. 

Tankar dyker upp 

om man hanterat 

arbetet rätt eller om 

man tagit rätt 

beslut. 

Känsla av 

otillräckligh

et i 

efterdyning

arna 

Periodisk 

arbetsrelaterad 

stress 

Arbetsmiljö en 

yttre utmaning 

Den senaste tiden 

har jag jobbat extra 

nästan varje dag och 

det är inte bra. Jag 

jobbar hela dagen 

sedan går jag hem 

och orkar inte göra 

någonting och vid kl 

21:00 lägger jag mig 

och så här fungerar 

dagarna när man 

upplever stressen i 

arbetet.  

Jag har jobbat extra 

senaste tiden. Jag 

jobbar hela dagen 

sedan går jag hem 

och orkar inte 

något och vid 

kl:21:00 lägger jag 

mig. 

Hög 

arbetsbelast

ning 

påverkar 

privatlivet  

Påverkan på 

privatlivet 

Utökat ansvar 

en inre 

utmaning 

I den senaste 

perioden har det 

bytts sjuksköterskor 

hela tiden vilket gör 

att det påverka 

patienten (mycket) 

direkt.  

 

 

När det byts 

sjuksköterskor för 

ofta då påverkar 

det patienten. 

 

 

Okända 

SSK 

påverkar 

patienter 

Saknad 

vårdkontinuitet 

Riskerad 

patientsäkerhet 

Men när jag vet att 

jag ska till en patient 

som jag inte känner 

då kan jag känna 

stressen. 

 

När sjuksköterskan 

ska träffa en ny 

patient kan känslan 

av stress komma. 

 

 

Okända 

SSK 

påverkar 

patienter 

Saknad 

vårdkontinuitet 

Riskerad 

patientsäkerhet 

 



41 
 

Bilaga 4 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

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

  X 

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

  X 

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

  X 

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

  X 

5 

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

  X 

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

  X 

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

   

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

   

9 

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

   

10 

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

   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 
för studien är namngivna (student och handledare) 
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Bilaga 5 

INFORMATIONSBREV 

 

Till Informanter 

 

Jag heter Linn Tadaris är sjuksköterskestudent och håller på med mitt examenarbete. Jag 

skulle vara glad om du vill delta i en kort intervju.  

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress och 

inverkan på patientsäkerheten inom hemsjukvård.  Som deltagare i intervju bestämmer infor-

manten var och när intervjun ska äga rum. Intervjun ta ungefär mellan 30-40 minuter.  

Intervjun kommer att spelas in genom en bandinspelning därefter kommer inspelningen att 

transkriberas.  

Som informant är du frivillig att delta i intervjun och har rätt att avbryta intervjun när som 

helst utan att lämna någon förklaring.  

Om du har frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till mig eller till min handledare 

Stig Wenneberg. 

 

Ett Informerat samtycke efterfrågas innan intervjun börjar och utförs genom ett skriftlig god-

kännande från informanten.  

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 
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Samtyckesblankett 

 

 

 

Jag har fått informationen om vad studien handlar om ” att beskriva sjuksköterskans upple-

velse av arbetsrelaterad stress och inverkan på patientsäkerhet inom hemsjukvård”. 

 

Jag har fått informationen av att deltagandet är frivilligt och att som deltagare i intervju kan 

avbryta när som helst utan att lämna någon förklaring. 

 

 

 

Jag som informant ger mitt samtycke att bli intervjuad och är medveten om att intervjun 

kommer att spelas in.  

 

 

 

 

 

Underskrift av undersökningsperson 

 

 

 

 

Ort, datum 

 

 

 

Underskrift 

 

Telefonnummer  

 

Bilaga 7 
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INFORMATIONSBREV 

Till ansvarig enhetschef  

Jag heter Linn Tadaris är sjuksköterskestudent och håller på med mitt examenarbete. Jag 

behöver hjälp med att få kontakt med allmänna sjuksköterskor för att göra denna 

intervjustudie. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av 

arbetsrelaterad stress inom hemsjukvård. Målet är att intervjua fem allmänna sjuksköterskor 

med minst två års. Intervjuerna kommer att bandinspelas och därefter gå igenom i lugn och ro. 

Privat data som identifierar var och vem kommer inte att redovisas i arbetet när det är klart. 

Jag ber om din hjälp att välja fem sjuksköterskor enligt ovan angivna urvalskriterier. Jag 

hoppas att Du hjälper mig med att dela ut informationsbrev till sjuksköterskorna som valts ut 

med information om studien samt en förfrågan om de vill delta i studien eller inte. Därefter 

behövs kontaktuppgifter till informanterna för att avtala tid för intervjun. Innan intervjun 

börjar får informanterna information om att intervjun är frivilligt och sjuksköterskan kan när 

som helst avbryta intervjun utan att lämna någon förklaring. Endast författaren och 

handledaren kommer ha tillgång till materialet som kommer att transkriberas. Om du har 

frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till mig eller till min handledare Stig 

Wenneberg. 

 Med vänlig hälsning  

 

 

 

 

 

Linn Tadaris    Handledare 

35261, Växjö  Stig Wenneberg 

Linn.Tadaris@hotmail.com Stig.Wenneberg@lnu. 


