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Abstrakt 
 

Bakgrund: Sjuksköterskor skattar sig att bli stressade av tidsbrist och resursbrist. 

Moralisk stress uppstår ur dilemman. Dilemmat uppstår när det finns begränsningar i 

organisationen, konflikter med bedömningar som andra har gjort hindrar en att göra det 

som egentligen anses riktigt och tankar uppkommer om vad som ska göras istället. 

 

Syfte: Att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av stress i sitt arbete på vårdcentral 

med fokus på moralisk stress. 

 

Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta 

distriktssköterskor och analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Distriktssköterskorna erfor stress i många olika situationer och det som var 

mest framträdande var tidsbrist samt situationer i telefonrådgivningen. Det fanns ett 

större vårdbehov än vad det fanns läkartider och då kunde inte distriktssköterskorna ge 

den vård som de önskade. Regler och rutiner kunde upplevas som hindrande i mötet 

med patienten vilket gav uttryck som frustation och tankar om vad som var rätt att göra.  

 

Slutsats: Distriktssköterskorna upplever stress, oro och frustration vid stor vårdtyngd, 

lite personal, brist på läkartider och när kommunikationen mellan kollegor och patienter 

brister. Distriktssköterskorna står inför dilemman på grund av att regler och rutiner i 

organisationen hindrar dem att utföra den vård de önskar vilket visar på att de erfar 

moralisk stress. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, distriktssköterskor, erfarenheter, moralisk stress, organisation, 

samarbete, stress. 

 



  
 

 

Abstract 
 

Background: Nurses think themselves to be stressed by time constraints and lack of 

resources. Moral distress arise out of dilemmas and these dilemmas emerge when there 

are limitations in the organization and conflicts between previous assessments and, 

contradicting thoughts about what can be done instead arise. 

 

Purpose: To examine the district nurse's experience of stress in their work on health 

center, focusing on moral distress. 

 

Method: A qualitative study with semi-structured interviews was conducted with eight 

district nurses and to analyze, manifest content analysis was used. 

 

Results: The district nurse´s experience stress in many different situations, lack of time 

and struggles with telephone counseling was the most prominent. The need for care is 

greater than there are doctor’s appointments and the district nurses cannot provide the 

care they desire. When meeting with patients, rules and procedures can be more 

obstructive than helpful, this often led to feelings of frustration and second guessing the 

right thing to do. 

 

Conclusion: District nurses experience stress, concern and frustration when there is too 

much workload, staff shortages, when times for doctors’ appointments are few and the 

communication between colleagues and patients is insufficient. The district nurses are 

facing these dilemmas because the rules and procedures in the organization prevent 

them from performing the care they desire. In other words, they are experiencing moral 

distress. 

 

Keywords:  Cooperation, district nurses, experiences, moral distress, stress, 

organization, work environment. 
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1 Inledning 
Vi är legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av slutenvård inom psykiatri och 

somatik där stress har återkommit som en del av arbetet. I och med studierna till 

distriktssköterska har vi påträffat begreppet moralisk stress vilket har väckt ett intresse 

om ämnet. Inom slutenvården har stress och moralisk stress uppmärksammats  hos 

sjukvårdspersonal och detta har väckt vårt intresse över hur detta ser ut för 

distriktssköterskan på vårdcentral då distriktssköterska är vår kommande profession. 

Enligt Lundberg (2005) har kvinnor mer återkommande arbetsuppgifter än män vilket 

leder till höga stressnivåer både på arbetet och på fritiden. Arbeten som kräver 

känslomässigt engagemang så som vård och omsorg kan leda till svårigheter att sluta 

tänka på arbetet under sin lediga tid. Kvinnor är överrepresenterade inom dessa 

yrkesområden vilket leder till att de får sämre vila och återhämtning. Danielsson et al. 

(2009) beskriver att när stressystemet är aktiverat under lång tid skapas en bestående 

obalans mellan kroppens förstörande och skapande funktioner som med tiden kan leda 

till både akuta och kroniska sjukdomar. Enligt Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) 

upplever sjuksköterskor sig otillräckliga när många behöver hjälp samtidigt, denna 

stressen leder till kroppsliga reaktioner. Sjuksköterskor skattar sig att bli mest stressade 

av att ha brist på tid och brist på resurser (Rout, 2000; Teo, Yeung & Chang, 2012). 

Jameton (1984) menar att sjuksköterskor upplever stress och ilska på grund av att de 

försöker att sammanföra sina ideal om hälso- och sjukvården med de osäkerheter och 

brister som finns inom hälso- och sjukvården. Etiska problem kan framträda hos 

sjuksköterskor som dilemman eller stress. Enligt Jameton (1993) så uppstår den 

moraliska stressen ur dilemman, dilemman uppstår när det finns begränsningar i 

organisationen och konflikter med bedömningar som andra har gjort hindrar en att göra 

det som egentligen anses riktigt och tankar om vad som ska göras istället uppkommer. 

Enligt Elpern, Covert och Kleinpell (2005) kan fysiska reaktioner uppstå av den 

moraliska stressen som att få svårt att avsätta tankar om dagens arbete och få svårt för 

att sova.  

 

Distriktssköterskan har ett brett kompetensområde och står inför många beslut i sitt 

arbete. Vi har upptäckt att forskning av distriktssköterskans erfarenheter av stress och 

moralisk stress är bristfällig. Därför är det av vikt att studera hur distriktssköterskor 

erfar detta. Resultatet kommer förhoppningsvis kunna användas som underlag till att 

utveckla distriktssköterskans arbetsplats eller förhindra uppkomst av stress och moralisk 
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stress som leder till negativa konsekvenser för distriktssköterskan och som i sin tur kan 

påverka vården och patientsäkerheten. 

2 Bakgrund 

2.1 Vad är stress? 

Departementsserien (2001:28) definierar stress som olika typer av påfrestningar, 

utmaningar och krav som kroppen, psyket och hjärnan reagerar på. Stress kan vara både 

negativt eller positivt för individen (ibid.). Inom psykologisk, medicinsk och 

allmänbiologisk vetenskap är stress en anpassning i kroppens funktioner som utlöses av 

stressorer som antingen är fysiska eller psykiska (Frankenhaeuser & Malmquist, 2013).  

 

2.2 Vad händer vid stress? 
Att känna sig stressad innebär inte att personen är sjuk, stressreaktionen är i hög grad 

naturlig och i de flesta fall en lämplig reaktion. Vi är formade för att reagera med 

mentala och biologiska stressreaktioner i speciella situationer (Währborg, 2009). När vi 

upplever stress startar vårt biologiska stresshanteringssystem. Kroppens stressystem har 

framställts under helt andra förhållanden än de som finns i det moderna samhället och är 

lämpat till att speciellt möta plötsliga fysiska hot. Idag utsätts vi istället mer för psykisk 

och psykosocial stress. Denna form av stress startar samma stressystem som vid fysiskt 

hot men är ofta långvarig och kan inte stängas av på samma sätt som stress förenad med 

plötsliga hot och till fysisk påfrestning. Blodtrycket, blodsockret och blodfetterna stiger 

och  koagulationsförmågan i blodet ökar, även känsligheten för smärta minskar, det sker 

en aktivering av immunförsvaret samt en del minnesfunktioner förbättras. Olika 

muskelgrupper blir spända, i ansikte, nacke och bröstkorg. Vid plötslig fara är dessa 

effekter gynnsamma, kroppen är förberedd på en fysisk ansträngning, strid eller flykt för 

att klara av skador, minska blödningar och smärta. Vid psykiska påfrestningar är det 

rädsla, irritation, ilska, fientlighet och aggressivitet som upplevs. När situationen som 

ger stress slutar ska dessa funktioner snabbt avbrytas för att kroppen ska återhämta sig 

och få vila. Individen kan ibland uppleva att faran är övermäktig och det är vanligt att 

reagera med stresshanteringssystemet. Symtom på uppgivenhet av kronisk stress kan 

vara att individen är ledsen, nedstämd, trött och deprimerad. Tecken vid allvarligare 

stressrelaterad situation är minskad förmåga att prestera, långvarig trötthet, olust, 

nedstämdhet, saknar arbetsmotivation, minnesstörningar, svårigheter att sova, yrsel, 

domningar, tryck över bröstet, flertalet infektioner och oklar muskelsmärta (Danielsson 

et al., 2009). Währborg (2009) beskriver utbrändhet som en process. De första 
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symtomen kan både av en själv och av människor runt omkring uppfattas som att 

personen är trött och har svårt för att engagera sig. Till slut blir tröttheten allt svårare att 

vila sig ifrån, det finns ingen ork att engagera sig och det övergår i att isolera sig ifrån 

omgivningen. Även känslokyla och känslor av tomhet kan uppkomma och dessa 

symtom liknar mer och mer depression och detta är speciellt vanligt i omvårdnadsyrken. 

Utbrändhet har av denna orsak ofta beskrivits som en situation då privatlivet och egna 

behov inte går att förena med arbetssituationen.  

2.3 Skyddsfaktorer vid stress 

Människans egen upplevelse och värdering av situationen är det som avgör om 

människan blir stressad eller inte, men stress kan också uppkomma om det finns en 

obalans utav arbetet som personen utför och belöningen som ges. Det finns en risk att 

drabbas av skador och muskelvärk om människan har en arbetssituation som är psykiskt 

belastande. Det finns psykiska faktorer som kan skydda mot skadlig stress, sjukdomar 

och symtom. Det kan vara känslan av att ha ett meningsfullt liv, att kunna påverka sitt 

liv, få möjlighet att utvecklas som person, att ha en social tillhörighet och ha en känsla 

av att ha ett värde som person och inte endast ett värde utifrån det som presteras 

(Lundberg, 2005). Antonovsky (2005) beskriver att stress är ett naturligt tillstånd som 

alltid finns närvarande. Begreppet KASAM (känslan av sammanhang) innefattar 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om personen hittar orsaken till varför 

stress har uppstått eller någon mening varför det upplevs ger detta i sin tur en 

begriplighet och därmed en hanterbarhet. Samverkan mellan dessa begrepp bildar 

styrkan hos individens KASAM . 

 

2.4 Stress i sjukvården 
Sjuksköterskor skattar sig mest stressade av tidsbrist och resursbrist (Rout, 2000; Teo et 

al., 2012). Sjuksköterskor skattar sig även bli stressade av det administrativa ansvaret, 

faktorer som de inte kan kontrollera, att ha för mycket arbete, att följa med i 

förändringar inom nationell sjukvård, att behöva ta med arbetet hem på grund av att det 

är för mycket att göra på arbetet och hantera obotligt sjuka patienter och deras anhöriga. 

Det framkommer även andra faktorer som leder till stress vilket är bristen på 

kommunikation och konsultation både med personal och med doktorer, konflikt med 

andra på arbetet, olika personalproblem, språkproblem med patienter, att inte få 

uppskattning av sina kollegor och att stödet från kollegor brister (Rout, 2000). Edwards, 

Burnard, Coyle, Fothergill och Hannigan (2000) undersöker med hjälp av frågeformulär 
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stressfaktorer hos sjuksköterskor som arbetar inom psykiatri. Det som stressar mest är 

att försöka hålla uppe god kvalitet på vården, att ha detaljerade anteckningar på 

patienter, känna att människor förväntar sig för mycket av dem, att inte bli informerad 

om behandlingar som påverkar deras patient och att inte ha tillräcklig uppbackning från 

sjukhuset. Det framkommer att organisationsfaktorer är huvudkällan till stress och inte 

negativa patientgrupper samt att sjuksköterskorna är frustrerade för att enligt 

sjuksköterskornas åsikt får patienterna inte den bästa kvaliteten på vården. 

Sjuksköterskorna uttrycker att de aldrig upplever en lugn stund, avbryts av ringande 

telefoner och känner att de inte gör ett bra arbete samt upplever skuld vilket leder till en 

inre konflikt. När sjuksköterskorna förväntas vara tillgängliga för flera patienter 

samtidigt och även för de anhöriga samt för undersköterskor som behöver hjälp med 

vård av patienten upplever dem tidsbrist. Upplevelsen och känslan av stress förstärks 

när de inte blir bekräftade av sina närmaste chefer. Att inte kunna påverka sin 

arbetssituation och känna sig delaktig skapar en känsla av att förlora glädjen till att 

engagera sig i arbetet. Detta orsakar irritation vilket har en negativ och stressande effekt 

på individen och arbetsmiljön (Olofsson et al., 2003). Att bli avbruten i sitt arbete leder 

till stress hos sjuksköterskor (Calnan, Wainwright, Forsythe, Wall, & Almond, 2001; 

Rout, 2000; Olofsson et al., 2003).  

Enligt Edwards et al., (2000) skattar sig majoriteten av sjuksköterskorna att de kan 

diskutera sina problem som är relaterat till arbetet med kollegor för att lindra stressen. 

Andra sätt att hantera stressen är att ha ett stabilt familjeliv, att se fram emot att komma 

hem i slutet av dagen, att ha fritidsintressen och att prata med någon de tycker det 

fungerar bra att prata med (ibid.). Sjuksköterskor rapporterar trygghet i att få socialt 

stöd ifrån arbetskamrater för att minska psykiskt negativa konsekvenser (Teo et al., 

2012). Rout (2000) kommer också fram till att ett sätt att hantera stressen är att prata 

med någon om hur de mår och detta är det vanligaste sättet. Ett annat sätt är att fokusera 

på vad som ska göras fortsättningsvis och prata med någon som kan påverka 

situationen. Det minst vanliga sättet att hantera stressen är att undvika att vara med 

människor, fortsätta som ingenting har hänt och klandra sig själv.  

 

Sjuksköterskorna upplever sig otillräckliga när flera personer samtidigt behöver hjälp. 

Stressen leder till kroppsliga reaktioner hos sjuksköterskorna som hjärtklappning, 

åtstramning i bröstet och känsla av rädsla. Känsla av rädsla upplevs när 
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sjuksköterskorna i en stressad situation inte fungerar, inte kommer ihåg viktig 

information och har för mycket arbetsuppgifter. De kan inte koppla av från arbetet när 

de är hemma och privatlivet påverkas. En känslomässig maktlöshet upplevs när det 

administrativa arbetet tar mer tid än att delta i vården, de slits mellan olika saker och har 

en känsla av att förlora patienten när tid för patienten inte finns (Olofsson et al., 2003). 

Höga arbetskrav, låg kontroll över arbetet och lågt socialt stöd leder till upplevelse av 

att arbetet är påfrestande. Distriktssköterskorna upplever hög arbetsbelastning, lågt 

socialt stöd men en majoritet upplever kontroll över sitt arbete. Vid höga arbetskrav är 

risken dubbelt så stor att drabbas av psykisk ohälsa, likaledes vid låg kontroll över 

arbetet (Calnan et al., 2001).   

 

Det som gör distriktssköterskorna mest nöjda med arbetet är arbetskamrater, mängden 

variation i arbetet och friheten att få välja sin egen arbetsmetod. Det som ger minst 

tillfredställelse med arbetet är chansen till befordran samt relationen mellan ledningen 

och medarbetare i organisationen. Andra faktorer som leder till missnöje med arbetet är 

arbetskraven och brist på kommunikation (Rout, 2000). Resursbrist ger minskad 

arbetsglädje medan brist på tid ger psykisk påfrestning. Vårdpersonal som rapporterar 

bättre psykologisk hälsa rapporterar högre arbetstillfredsställelse och högre nivå av 

engagemang från organisationen (Teo et al., 2012).  

 

2.5 Organisationens betydelse för arbetstagaren 

För att få en organisation som fungerar och producerar så är ledarskapet den viktigaste 

faktorn, men även effektiviteten av verksamheten, de anställdas delaktighet och 

kvaliteten på målen verksamheten önskar att uppnå är viktiga faktorer för en fungerande 

organisation. Alla dessa faktorer påverkar arbetsglädjen som i nästa led påverkar 

verksamhetens resultat (Arnetz, 2005).  När det finns en obalans i samspelet mellan 

individen och omgivningen uppstår skadlig stress i arbetslivet. Ledarskapet och 

organisationen är viktigast för att få till en förändring vad gäller arbetsplatsens 

psykosociala klimat. Om arbetstagarna upplever ohälsa kan det leda till sjukskrivning 

och minskat engagemang i arbetet, vilket leder till ökade kostnader (Åkerlind, 2005a). 

Förändringstakten i arbetslivet ökar samtidigt som kravet på att vara flexibel ökar, 

personalstyrkan har minskat i flera verksamheter. (Åkerlind, 2005b). 

 

Arbetet kan påverka hälsan och välbefinnandet. Identitet, självrespekt, socialt stöd och 

materiell belöning är något som arbetet kan ge när kraven på oss i vårt arbete är 
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optimala och när arbetstagarna får styra sitt arbete själva till viss del samt när 

arbetsklimatet är stödjande och vänligt. Om arbetsförhållandena inte är så här kan 

ångest, oro, rastlöshet eller trötthet uppstå. Både för arbetstagaren själv och för 

organisationen är stress ett problem. Det går att förebygga den arbetsrelaterade stressen 

genom att varken ha för mycket eller för lite att göra på arbetet, ha ett bra socialt stöd på 

arbetsplatsen och relevant ersättning för arbetet. Arbeten inom sjukvården kan innebära 

att arbetstagaren utsätts för mänskligt lidande, sjukdom eller skada vilket kan leda till 

känslomässig påfrestning och stress. Att inte ha inflytande på sitt arbete är en 

stressfaktor, om arbetstagaren är betrodd till att bestämma hur vissa saker ska göras 

klarar arbetstagaren en hög arbetsbelastning. Inom vården kan personal göra 

felbedömningar som är skadliga för patienten. Om arbetet kombineras med en tuff 

arbetsmiljö, rädsla och tidspressade deadlines finns det risk för stor stress för 

arbetstagaren (European Communities, 2000).  

 

2.6 Etik och moral 

Det finns en skillnad mellan professionell etik, som handlar om regelverk eller värden, 

och personlig etik vilket handlar om moraliska  personliga principer och värden. 

Moralen handlar om principer och värden som människan känner engagemang för, 

alltså det de upplever är viktigt i deras liv. Detta kan innefatta både personligt och 

professionellt engagemang. Etiken handlar om teorier och forskning som leder till att 

människan ifrågasätter, undersöker, kritiserar vilket så småningom ändrar hennes moral. 

Sammanfattningsvis så beskrivs etik som en term som är formell och teoretisk medan 

moral beskrivs som en term som är informell och personlig (Jameton, 1984).  

När etiska och moraliska frågor ska beskrivas, beskrivs det ofta som att det är frågor 

som handlar om viktiga sociala värderingar eller normer, egen självständighet och 

kärlek. Det är frågor som sätts i samband med samvetet eller känslor av skuld, skam, 

självkänsla, mod eller hopp. Det beskrivs att de etiska och moraliska frågorna besvaras 

med ord som borde, bör, rätt, fel, bra och dåligt. Denna typ av frågor uppfattas vara 

komplicerade, frustrerande, olösliga eller svåra. Inom etik och moral görs prioriteringar 

bland värden som är i konflikt med varandra, avgörs vad som är rätt och fel samt, 

uttrycks våra ideal och ambitioner. Sjuksköterskerollen handlar både om ansvar och om 

lojalitet, vilket leder till tillfällen för både makt och för konflikt. Sjuksköterskors 

huvudansvar är för patientens omvårdnad men de har också ett ansvar för sjukhuset.  
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Flera av de etiska konflikter som sjuksköterskor upplever kommer utav olösta frågor om 

verksamhetens art, omfattning och mål (Jameton, 1984). 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor utgör en referensram för etiskt handlande som ska 

vara som ett stöd för sjuksköterskor i sin yrkesutövning. Sjuksköterskans primära 

ansvar innefattar att ge människor vård. I omvårdnaden ska sjuksköterskan arbeta för en 

miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, traditioner och religion hos individ, familj 

och samhället ska respekteras. Gemensamt ansvar har sjuksköterskan med samhället att 

införa och stödja åtgärder för svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. 

Sjuksköterskan ska ansvara för sin egen och andras kompetens när åtagande eller 

delegerande ges till andra. Ny teknik och forskning ansvarar sjuksköterskan för samt att 

omvårdnaden sker under överensstämmelse med individens trygghet, värdighet och 

rättigheter. Sjuksköterskans huvudansvar är att framställa och använda godtagbara 

riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning. I utveckling av 

omvårdnad ska sjuksköterskan vara aktiv och stödja sig på evidensbaserad 

kunskapsgrund. I sjuksköterskans uppgift ingår att verka för ett gott samarbete med 

övrig personal och att ingripa på passande sätt för att värna om enskilda individer, 

familjer och samhälle när ohälsa uppkommer (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

 

 

2.7 Moralisk stress i sjukvården 

Definitionen av moralisk stress beskrivs som när någon vet vad som är moraliskt riktigt 

att göra men inte kan följa det rätta tillvägagångssättet på grund av institutionella 

begränsningar, då uppstår moralisk stress. Moralisk stress och skuld upplevs av 

sjuksköterskor när de utför en handling som de upplever är moraliskt fel men inte kan 

undvika att utföra denna handling (Jameton, 1984). Enligt Jameton (1993) så uppstår 

den moraliska stressen ur dilemman, dilemman uppstår när det finns begränsningar i 

organisationen och konflikter med bedömningar som andra har gjort hindrar en att göra 

det som egentligen anses riktigt och tankar om vad som ska göras istället uppkommer. 

Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm och Arnetz (2004) har i sin studie kommit 

fram till att sjuksköterskor som upplever moraliska dilemman och handlar utefter sin 

moral kan ändå uppleva moralisk stress och har därför reviderat Jametons definition av 

moralisk stress, som att sjukvårdspersonal kan erfara negativa stressymtom utav 

situationer som involverar etiska dilemman där sjukvårdspersonal inte kan bevara alla 

intressen och värderingar.  
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Lützén, Dahlqvist, Eriksson och Norberg (2006) har med hjäp av frågeformulär 

undersökt moralisk känslighet hos olika professioner inom vården. Det framkommer att 

moralisk börda för dem handlar om att ha förmågan att känna av patientens behov, 

vilket leder till att vårdpersonalen gör mer för patienten än vad de känner att de har 

styrka för och att det är svårt att hantera sina känslor när en patient lider. Att vara lyhörd 

för patientens behov ger också en känsla av otillräcklighet för vad patienten egentligen 

behöver. Kälvemark et al. (2004) undersöker upplevelsen av moralisk stress hos 

personer som arbetar inom vården, moralisk stress uppstår när deltagarna i studien följer 

sina moraliska beslut men att det krockar med exempelvis rättsliga bestämmelser. 

Mycket av den moraliska stressen handlar om bristen på tid och att behöva prioritera sin 

tid bland lika viktiga saker som ska göras. De har även tankar att om en patient får 

mycket tid leder det till att andra patienter får vård senare. Personalen upplever att de 

inte hinner med patienterna, vilket väcker frågor hos dem själva om vad meningen med 

arbetet är.  

Sjuksköterskor skattar högsta nivå av moralisk stress när de känner att de är för få 

sjuksköterskor på arbetspasset, när de arbetar med personal som de inte upplever kan 

sitt arbete och när de utför något som de inte anser är det bästa för patienten eftersom de 

har blivit beordrade till att utföra det. Känslan av moralisk stress uppkommer när 

vårdpersonalen känner att en kollega inte fungerar eller gör misstag. Moralisk stress 

uppstår när sjuksköterskor arbetar med läkare som de anser inte är så kompetenta som 

vårdarbetet kräver och när de behöver hjälpa en läkare som de upplever inte ger bra 

vård (Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson, 2011; De Veer, Francke, 

Struijs & Willems, 2013; Pauly, Varcoe, Storch & Newton, 2009). Hög nivå av 

moralisk stress är relaterat till lägre arbetstillfredsställelse. Den moraliska stressen 

skattas högre när sjuksköterskorna har mindre tid till att ge vård till patienterna. 

Omvårdnadsanställda som arbetar 30-40 timmar per vecka skattar mindre moralisk 

stress än kollegor som arbetar färre timmar per vecka. De som arbetar färre timmar 

känner  sig mindre tillfredsställda med möjligheter att samråda med kollegor och har 

därför högre nivå av moralisk stress. Den moraliska stressen är också mer intensiv när 

vårdpersonalen uppfattar kvaliteten på vården som utförs och finns till hands som 

relativt låg (De Veer et al., 2013).  
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Låga nivåer av moralisk stress skattas på arbetsplatsen när arbetsklimatet är positivt 

(Pauly et al., 2009; Silén et al., 2011). Höga nivåer av moralisk stress inträffar när 

sjuksköterskor upplever att de utför mer vård än vad som gynnar patienten, exempelvis 

livsuppehållande insatser. Detta kan leda till att de fruktar för nästa arbetsdag eftersom 

de inte vet vad som väntar. Sjuksköterskor upplever även moralisk stress när patienter 

och anhöriga lägger en tung börda på dem, detta påverkar sjuksköterskornas upplevelse 

om vad som är rätt och fel. De upplever också att personligheten hos dem själva 

förändras till cynisk, misstänksam, föga hjälpsam, avsaknad av entusiasm och till 

ofrivillighet att hjälpa andra. Psykologiska reaktioner på moralisk stress visar sig när de 

upplever att läkare eller sjuksköterskor ger falska förhoppningar till patienten eller när 

familjen egentligen vet att patienten inte kommer överleva. Även rädsla för att orsaka 

onödig smärta och lidande orsakar stor oro hos sjuksköterskan. Den moraliska stressen 

kan leda till fysiska reaktioner som att sjuksköterskorna får svårt att reflektera över 

dagens arbete och får svårt för att sova (Elpern et al., 2005).  

I studien av Corley, Minick, Eswick och Jacobs (2005) undersöks relationen mellan 

intensiteten av moralisk stress, frekvensen av moralisk stress och den etiska 

arbetsmiljön hos sjuksköterskor som arbetar på sjukhus. Den etiska arbetsmiljön handlar 

om organisatoriska egenskaper som underlättar eller begränsar sjuksköterskorna i sitt 

arbete. Sjuksköterskor skattar högsta frekvensnivå samt intensitetsnivå av moralisk 

stress när de arbetar med personal som anses vara osäkra. Sjuksköterskornas ålder har 

inget samband med intensiteten av moralisk stress. Pauly et al. (2009) beskriver att ett 

positivt etiskt klimat leder till mindre moralisk stress. Faktorerna som är viktiga för det 

etiska klimatet är arbetskamrater, patienter, chefer, arbetsplatsen och läkare. I studien av 

Silén et al. (2011) visar det att både den totala poängen och frekvensen av moralisk 

stress är lägre hos dem som upplever att det etiska klimatet är positivt. 

2.8 Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), kapitel 1, 1§ beskrivs det att syftet med lagen är att 

ohälsa och olycksfall ska förebyggas och att arbetsmiljön ska vara god. Kapitel 2, 1§ 

ska arbetsförhållandena anpassas till de olika förutsättningar människan har fysiskt och 

psykiskt. Hur utformningen av arbetssituationen ser ut ska arbetstagaren ha möjlighet 

att medverka i och även om det sker ett förändrings- och utvecklingsarbete. Möjlighet 

till variation, social kontakt och samarbete ska eftersträvas, men även möjlighet till att 

utvecklas som person och i sin yrkesroll. Kapitel 3, 1§a beskrivs det att det ska vara ett 
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samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för att få en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöverket (2011) skriver kommentarer till arbetsmiljölagen 1977:1160, kapitel 

1, 1§ att arbetsmiljön ska vara positiv med ett rikt innehåll, tillfredställelse med arbetet, 

gemenskap och möjlighet till egen utveckling. Tillägg till Kapitel 2, 1§ enformighet, 

stress och isolering ska undvikas. 

 

2.9 Distriktssköterskans kompetensbeskrivning 

Distriktssköterskans arbete ska oavsett verksamhetsområde eller vårdform utmärkas av 

ett etiskt och holistiskt förhållningssätt och vara grundat på vetenskap och tillförlitlig 

erfarenhet. Distriktssköterskans kompetens beskrivs utifrån fyra vetenskapsfält. 

Omvårdnad/vårdvetenskap, distriktssköterskans kompetens omfattar att ha fördjupade 

kunskaper inom omvårdnad för att ur ett hälsofrämjande synsätt förstå individen och 

familjens resurser. Distriktssköterskan ska även aktivt arbeta med kvalité och 

verksamhetsutveckling, stödja samt ge ny evidensbaserad kunskap utifrån 

omvårdnadsvetenskap. Folkhälsovetenskap, distriktssköterskans kompetens omfattar att 

det finns kunskaper på avancerad nivå inom folkhälsans bestämningsfaktorer och 

människors hälsa utifrån ålder, kön och kulturella förutsättningar på närmiljö och 

internationellt plan. Distriktssköterskan ska på avancerad nivå kunna bedriva 

hälsofrämjande arbete på grupp-, individ och samhällsnivå oavsett ålder. 

Distriktssköterskans kompetens inom den medicinska vetenskapen innebär att ha 

fördjupade kunskaper om barn och ungdomars vanligaste förekommande sjukdomar och 

ha förtrogenhet med de mindre vanliga. Fördjupade kunskaper inom läkemedlens 

egenskaper och kunna bedöma behovet av vaccinationer och vaccinera. 

Distriktssköterskan ska även kunna utefter behov förskriva vissa läkemedel. Det 

pedagogiska ledarskapet omfattar att ha kunskap i pedagogik och förståelse för vad det 

är som inverkar på lärandet. Distriktssköterskan ska på avancerad nivå se hur samspelet 

mellan individ-, grupp- och samhällsnivå kan påverka individen. Fördjupade kunskaper 

i kommunikation och samtalsmetodik för att i dialog med individer kunna handleda dem 

och ge stöd (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

 

3 Teoretisk referensram 
När sjuksköterskan vet vad som är moraliskt rätt att göra men konflikter med 

arbetskamrater och hur institutionen är uppbyggd hindrar sjuksköterskan till att göra det 

som egentligen är moraliskt riktigt uppstår moraliska frågor som kan leda till stress. Om 

sjuksköterskan inte gör något åt detta hinder kan reaktiv ångest uppstå över den 
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ursprungliga stressfaktorn. Moraliskt dilemma är när det blir en konflikt mellan olika 

viktiga värden för hur än sjuksköterskan gör kan inte de olika värdena tillmötesgås. En  

förvirring kan uppstå över hur två konflikter ska respekteras, att respektera det patienten 

önskar eller utföra sitt arbete och ge patienten vård. Inom sjukhusvård behöver 

sjuksköterskan fatta svåra beslut (Jameton, 1993). När sjuksköterskor deltar i något de 

tycker är fel, står de inför det etiska dilemmat att delta i det de tycker är fel (Jameton, 

1984).  

Ur stress urskiljer Jameton inledande stress och reaktiv stress. Den inledande stressen 

har att göra med frustration, ilska och oron som uppstår när institutionen hindrar och när 

konflikter uppstår med andra om vad som egentligen är viktigt. Det kan uppstå 

sekundära dilemman från den inledande stressen, detta på grund av att valen 

sjuksköterskan har är så många och för att flera av valens resultat är oförutsägbara och 

knappt användbara. Sjuksköterskan ställer sig frågor om det moraliska ansvaret och hur 

mycket som bör göras för patienten, dessa frågor kan leda till att dilemman uppstår och 

till en inre konflikt. När människan inte har kunnat handla efter den inledande stressen 

uppstår den reaktiva stressen. Om sjuksköterskan tar till sig frustrationen som uppstår 

på grund av stress beror på om sjuksköterskan upplever sig som ansvarig för problemet. 

När sjuksköterskan arbetar med personer de inte upplever som professionella hamnar 

sjuksköterskan i ett dilemma vilket leder till att sjuksköterskan antingen får välja ilska 

eller stress som sitt perspektiv. Det är vanligt att sjuksköterskan upplever reaktiv 

moralisk stress och det beror bland annat på att sjuksköterskans auktoritet är liten vad 

gäller de beslut som måste tas i vården (Jameton, 1993). 

 

4 Problemformulering 
Begreppet stress är de flesta i dagens samhälle bekanta med och det är ett vanligt 

begrepp som ofta används för att beskriva personalens situation i sjukvården. Det kan 

vara olika orsaker till att sjuksköterskor erfar stress, det kan vara tidsbrist, resursbrist, 

organisatoriska faktorer och bristande kommunikation. Den långvariga stressen som är 

vanlig idag leder till konsekvenser för vår hälsa och i förlängningen kan det leda till 

utbrändhet. Olika dilemman uppstår inom vården mellan vad som är moraliskt riktigt att 

göra och vad som egentligen görs, vilket benämns som moralisk stress. Moralisk stress 

kan även upplevas i samarbete med kollegor och är beroende av hur organisationen är 

uppbyggd samt det etiska klimatet på arbetsplatsen. Den moraliska stressen handlar 
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mycket om bristen på tid och att behöva prioritera sin tid bland lika viktiga saker. Enligt 

Jameton (1993) uppstår den moraliska stressen ur dilemman, dilemman uppstår när det 

finns begränsningar i organisationen och konflikter med bedömningar som andra har 

gjort hindrar en att göra det som egentligen anses riktigt och tankar om vad som ska 

göras istället uppkommer (ibid.). Etiska dilemman leder i sig inte till stress, men 

dilemman som personen har svårt att hantera kan leda till stress och då benämns det 

moralisk stress (Kälvemark et al. 2004). Ett dilemma som personen lyckas hantera på ett 

bra sätt kan leda till att personen blir stärkt. 

Distriktssköterskans kompetensområde är stort, distriktssköterskan står inför många 

beslut och ska ha en bred kunskap på avancerad nivå. Tidigare forskning har studerat 

stress och moralisk stress framförallt hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal men 

inte utifrån distriktssköterskans perspektiv. Det är av stor vikt att undersöka 

distriktssköterskans erfarenhet av stress och fokusera på erfarenheten av moralisk stress 

i arbetet på vårdcentral. Detta för att kunna använda resultatet som underlag till att 

utveckla arbetsplatsen eller hindra uppkomst av stress och moralisk stress som leder till 

negativa konsekvenser för distriktssköterskan och som i sin tur kan påverka vården och 

patientsäkerheten. 

5 Syfte 
Syftet var att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av stress i sitt arbete på 

vårdcentral med fokus på moralisk stress. 

 

6 Metod 

6.1 Design 

Studien har en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för 

att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av stress i sitt arbete på vårdcentral med 

fokus på moralisk stress. 

6.2 Urval 

Ett ändamålsenligt urval användes för att ge svar på syftet. Polit och Beck (2012) 

beskriver att ett ändamålsenligt urval är ett strategiskt urval för att rekrytera deltagare 

som motsvarar studiens syfte. Samtliga verksamhetschefer för vårdcentralerna inom den 

offentliga sektorn i en medelstor kommun  i södra Sverige kontaktades via telefon för 

information om studien och förfrågan om godkännande av studiens genomförande. Efter 

detta mailades information om studien till verksamhetscheferna.Verksamhetscheferna 
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som godkände studien vidarbefordrade informationsbreven och frågade 

distriktssköterskorna om det fanns intresse till att delta i studien. Efter några dagar tog 

vi åter kontakt med verksamhetscheferna via mail för att se om det fanns något intresse 

hos distrikssköterskorna till att delta i studien. Av vårdcentralerna i den utvalda 

kommunen tackade en vårdcentral nej för att distriktssköterskorna kände att de inte 

hann med att delta i en studie, en annan för att de redan hade tackat ja till andra studier, 

en vårdcentral återkom inte med svar trots påminnelse både via telefon och via mail, en 

vårdcentral kände att de inte kunde ta emot oss och på tre vårdcentraler fanns det inget 

intresse av att delta i studien. Då inte tillräckligt många distriktssköterskor önskade att 

delta ifrån vårdcentralerna i denna kommun utökades sökområdet även till två 

angränsande mindre kommuner. En av vårdcentralerna i en av dessa kommuner deltog 

inte i studien på grund av att det inte fanns intresse. Totalt tillfrågades tretton 

vårdcentraler, fem utav vårdcentralerna önskade att delta. Tio distriktssköterskor 

önskade att delta i studien men endast åtta av dem inkluderades i resultatet på grund av 

tiden som studien skulle genomföras under. Inklusionskriterier var distriktssköterskor 

som arbetar på vårdcentral. Alla distriktssköterskor var kvinnor mellan 26 och 62 år och 

hade arbetat som distriktssköterska mellan 4 månader och 20 år. 

Verksamhetscheferna som godkände studien fungerade som gatekeepers och frågade 

vilka distriktssköterskor som var intresserade av att deltaga och mailade deras namn till 

oss. Polit och Beck (2012) beskriver att en gatekeepers är en person som hjälper till att 

hitta deltagare, utan denna person kan inte forskarna få tag i de deltagare de önskar. 

Verksamhetscheferna fick skriva under att de godkände studien (Bilaga 1). 

Distriktssköterskorna som önskade att delta kontaktades och de fick bestämma tid och 

plats för intervjun. Distriktssköterskorna som deltog fick lämna samtycke (Bilaga 2). 

 

6.3 Datainsamling 

Studien utformades som en intervjustudie för att få fram distriktssköterskans erfarenhet 

av stress i sitt arbete på vårdcentral med fokus på moralisk stress. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes för att intervjuerna skulle bli så lika som möjligt, men även för 

att kunna ställa följdfrågor om det som ansågs värdefullt för studien. Polit och Beck 

(2012) beskriver att semistrukturerad intervju är relevant att använda när forskaren har 

ett specifikt ämne som ska besvaras. Bryman (2011) beskriver att under 

semistrukturerade intervjuer bör följdfrågor ställas kring de svar som motsvarar syftet.  
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Vi har använt oss av en intervjuguide (Bilaga 3) där intervjufrågorna är framarbetade 

utifrån teoretiska referensramen och hade syftet som grund för att ge svar på syftet. 

Frågorna är strukturerade som öppna frågor för att ge intervjupersonen möjlighet att 

svara utifrån sin egen erfarenhet. Bakgrundsfakta om kön, ålder och år som 

distriktssköterska dokumenterades under intervjuerna. Enligt Bryman (2011) har 

forskaren en intervjuguide över specifika ämnen som ska nämnas där intervjupersonerna 

har mycket frihet att presentera svar utifrån sitt personliga sätt. Frågorna behöver inte 

komma i samma ordning som det är i intervjuguiden samt att frågor som inte finns med 

kan även ställas om intervjuaren kopplar samman till något som intervjupersonen har 

uttalat. Formuleringen av intervjufrågorna ska vara utformade på ett sådant sätt att de 

underlättar svar på studiens frågeställningar. Ett lättförståeligt språk ska användas för att 

passa intervjupersonerna. 

Den första intervjun som genomfördes var en pilotintervju för att se om frågorna som 

ställdes gav svar på syftet. Denna intervju var av tillfredställande kvalitet och 

inkluderades i resultatet. Intervjuerna spelades in med hjälp av kassettbandspelare och 

vi båda närvarade vid intervjuerna och ledde hälften av intervjuerna var. Intervjuernas 

längd varierade från 11 minuter till 28 minuter. Den av oss som inte ledde intervjun 

hade i slutet av intervjun möjlighet att följa upp med frågor kring distriktssköterskornas 

svar för att få en djupare förståelse.  

Distriktssköterskorna valde själva tid och plats för intervjuer och alla valde att vara på 

sina arbetsplatser på vårdcentralen. Det har varit konferensrum, distriktssköterskans 

egna rum och vid enstaka fall ett läkarrum. Eftersom distriktssköterskorna själva styrde 

detta skapades en trygghetskänsla för dem. Vi började inför varje intervju med att fråga 

hur dagen hade varit för att distriktssköterskorna skulle känna sig avslappnade inför 

start av intervjun på grund av att distriktssköterskorna infann sig till intervjuerna direkt 

från diverse arbetssituationer. Innan intervjuernas start frågade vi om det fanns några 

frågor kring det utskickade informationsbreven om studien och gick tillsammans 

igenom informationsbreven muntligt med distriktssköterskorna och begreppet moralisk 

stress. 

Vi har också informerat om varför vi är två stycken som är med vid intervjun för att det 

ska minska känslan av att vara i underläge gentemot oss.Vi anser att informationen som 

ges på nytt inför intervjun kan innebära att intervjupersonen känner sig tryggare och 
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lugnare i själva situationen och därmed pratar fritt utifrån sin erfarenhet av stress och 

moralisk stress i sitt arbete på vårdcentral.  

6.4 Dataanalys 

Manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

användes för att analysera intervjuerna. Detta för att bibehålla det som 

distriktssköterskorna verkligen sade och för att få fram skillnader och likheter utifrån 

distriktssköterskornas erfarenheter. Det inspelade datamaterialet analyserades genom att 

transkribera intervjuerna ordagrant med tystnad, suckar och skratt. Några av 

intervjuerna transkriberade vi var för sig och några tillsammans, men samtliga intervjuer 

har genomlyssnats tillsammans och det transkriberade materialet jämfördes med det 

inspelade materialet. Samtliga utskrivna intervjuer lästes igenom flera gånger för att få 

en helhetsbild av materialet. Därefter analyserades de utskrivna intervjuerna var för sig 

fram till kodningen. Först togs meningsbärande enheter ut som är delar av texten som 

innehållsmässigt hör ihop. Nästa steg bestod av kondensering och abstrahering av 

meningsenheter som gjorde texten mindre att arbeta med, men för den skull förlorades 

inte innebörden. Därefter kodades textmaterialet som tillslut fördes samman till 

underkategorier och kategorier. De olikheter som framkom under analysarbetet 

diskuterades för att gemensamt komma fram till vad intervjutexten egentligen handlade 

om. Underkategorier och kategorier diskuterade vi fram tillsammans utifrån 

intervjuernas innehåll. Det textinnehåll som hade samma underkategori hamnade under 

samma rubrik i resultatet. Under hela analysprocessen gick vi tillbaka till 

intervjutexterna för att hålla oss textnära, för att ingenting skulle förvrängas under 

analysprocessen. Enligt Polit och Beck (2012) är det bra om materialet kodas utav mer 

än en person i början av kodningsprocessen för att tillförlitligheten ska bli bättre och 

enklare att utvärdera. 
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Tabell 1, exempel på analys 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Under- 

kategori 

Kategori 

… man kommunicera tycker 

man fast sen så går det ett tag 

och så märker man att det har 

inte den andra hört, det som 

man trodde man hade sagt… 

där kan det ju bli stressigt…  

Man tycker att 

man 

kommunicera 

men sedan märker 

man att det har 

inte den andra 

hört, det kan bli 

stressigt 

Det kan bli 

stressigt, man 

tror att man 

kommunicera 

Brister i 

kommunika-

tionen leder till 

stress 

Arbetsmiljöns 

betydelse för ett 

tillfredställande 

arbete 

Jag har en bra chef, så jag har 

egentligen nästan alltid den 

arbetstid  jag behöver… och 

det innebär det att när jag går 

hem tidigt en dag så får jag 

vara kvar två timmar om jag 

skulle vilja och sen kan jag ta 

ut dem en annan dag eftersom 

jag styr mig själv. 

 

Jag har en bra 

chef så jag kan 

styra min tid själv 

efter hur det 

passar bäst i 

arbetet 

Bra chef som 

ger eget 

ansvar över 

arbetstiden 

En bra 

arbetsledning 

ger möjligheter 

Arbetsmiljöns 

betydelse för ett 

tillfredställande 

arbete 

 

Alltså där kan man faktiskt må 

rätt dåligt, dem patienterna 

följer ju med i tankarna hem 

under kvällen och kanske till 

och med det första man tänker 

på, på morgonen, att nu har jag 

den här patienten, hur ska jag 

gå till väga idag? 

Man kan faktiskt 

må rätt dåligt. 

Patienterna följer 

med i tankarna 

hem och man 

funderar på hur 

man ska gå 

tillväga nästa dag 

Man mår rätt 

dåligt när det 

är svårt att 

släppa 

patienterna ur 

tankarna 

 Upplevelse av att ta 

med arbetet hem 

Vissa dagar är svårt. Det är 

många som behöver hjälp och 

då kanske man säger att man 

faktiskt säger så här att jag 

hinner i bara med detta idag 

Vissa dagar är det 

svårt. Många 

behöver hjälp och 

då får man 

prioritera 

Prioritera sin 

tid 

Tidsbrist leder 

till stress 

Upplevelse av 

bristande resurser i 

arbetet stressar 

Just med tanke på att jag är, 

jobbar med sår att jag inte 

alltid kan ge den rätta 

behandlingen som jag 

egentligen vill och jag får inte 

med mig patienten.. 

Patienten vill inte.. Jag kan 

bara informera vad jag tror är 

bäst 

Jag kan inte ge 

den rätta 

behandlingen för 

att patienten inte 

vill. Jag kan bara 

informera 

Kan inte 

alltid ge den 

rätta 

behandlingen 

Kan inte ge rätt 

vård till 

patienten 

Att inte kunna 

utföra önskvärd 

vård 
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6.5 Etiska överväganden 
Distriktssköterskorna fick information både skriftligt via brev och muntligt innan 

intervjun genomfördes om studien och dess syfte samt skriva på samtycke om att delta. 

De informerades om att deras svar är konfidentiella och att deras svar kommer att vara 

avidentifierade i studien samt att de har rätt att avsluta sitt medverkande i studien när de 

önskar utan att ange orsak. Uppgifter som informanterna lämnade ut kommer endast att 

användas till denna studie. Det insamlade datamaterialet förvarades så att inga 

obehöriga kunde ta del av materialet. Enligt Forskningsetisk policy och organisation i 

Sverige (2003) innebär informationskravet att informanterna ska få information om 

studiens syfte och hur studien kommer att gå till. Även information om att det är 

frivilligt att delta och att de när som helst kan bestämma sig för att inte medverka i 

studien. I Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) står 

det i 17 § om samtyckeskravet som innebär att forskningspersonen måste ha samtyckt 

frivilligt till att delta i studien för att forskningen ska få utföras. Forskningsetisk policy 

och organisation i Sverige (2003) beskriver vidare om konfidentialitetskravet som 

innebär att förvaring av datamaterialet förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga 

kan ta del av materialet och att materialet avidentifieras när analysarbetet är klart. 

Bryman (2011) beskiver att nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in i 

och med forskningen endast får användas till forskningens ändamål. 

En etisk egengranskning gjordes enligt Etikkommittén Sydosts blankett (Bilaga 4). 

Enligt den etiska egengranskningen behövdes ingen ansökan göras till Etikkommittén 

Sydost om rådgivning för att genomföra studien.  

6.6 Vår förförståelse 

Målet med forskning är att få fram ny kunskap men det finns dock ofta flera olika 

tolkningar och inte endast en sanning. Trovärdigheten handlar om hur sant resultatet är i 

förhållande till deltagarna i en specifik studie men även om hur förförståelsen och 

erfarenheten forskaren själv har, har påverkat analysen. När trovärdigheten i en 

kvalitativ studie ska bedömas används resonerande och reflekterande metoder som 

konsensusförfarande, detta innebär att forskarna reflekterar och diskuterar för att 

komma fram till en gemensam tolkning av texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Vi har under studiens gång diskuterat vår egen förförståelse med varandra för att 

vara medveten om den. Vi har båda arbetat inom sjukvården och känner att vi har erfarit 

stress och moralisk stress. Vi har upplevt stressade situationer där tankar och 
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funderingar har lyfts upp till ytan om vad som kunnat ha gjorts på annat sätt för att 

minska känslan av stress. Tillfällen i arbetet när det har varit för lite personal för att ge 

god omvårdnadskvalité enligt det som anses vara god vård har lett till frustation av att 

inte räcka till. I och med vår studie har vi mer och mer uppmärksammat våra egna 

känslor av stress som vi har upplevt på arbetsplatser. Moralisk stress har vi inte använt i 

vårt  uttryck tidigare, men ju mer vi har läst tidigare forskning om hur moralisk stress 

kan uppstå och hur de erfars har vi blivit medvetna om att även moralisk stress har 

upplevts. 

7 Resultat 
Resultatet presenteras i fyra kategorier med nio underkategorier som presenteras i tabell 

2 nedanför. 

Tabell 2 

Kategorier 

 

Underkategorier 

 

Upplevelse av 

bristande resurser i 

arbetet stressar 

 

Tidsbrist leder till stress 

 

Brist på läkartider leder till stress 

 

 

Arbetsmiljöns 

betydelse för ett 

tillfredställande arbete 
 

 

 

Möjligheter och hinder i arbetsmiljön 

 

En bra arbetsledning ger möjligheter 

 

God vård beror på arbetssituationen 

Brister i kommunikationen leder till 

stress 

Stöd och hjälp ifrån kollegor 

underlättar 

Att inte kunna utföra 

önskvärd vård 

 

Kan inte ge rätt vård till patienten 

Kan inte ge önskvärd vård på grund 

av regler och rutiner 

 

Upplevelse av att ta 

med arbetet hem 
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7.1 Upplevelse av bristande resurser i arbetet stressar 

7.1.1 Tidsbrist leder till stress 

Några distriktssköterskor upplevde att de blev stressade när de inte hann med att ge 

patienterna den tid dem egentligen behövde och när det fanns brist på tid för att utföra 

sitt arbete, samtidigt som det fanns en önskan om att kunna ge mer vård till patienterna. 

Känslan av att ha ont om tid för patienterna ledde till att distriktssköterskorna fick 

prioritera sin tid genom att ta det mest akuta först och låta det andra vänta, vilket en 

distriktssköterska uttryckte som moralisk stress. Hos några distriktssköterskor kunde 

stressen leda till känsla av otillräcklighet och frustration.  En distriktssköterska fick en 

känsla av att bli stressad när patienten kom i kläm på grund av att det var för mycket att 

göra och upplevde att stressen kunde leda till huvudvärk och känsla av att känna sig 

spänd, distriktssköterskan upplevde sig även stressad när patienterna fick svårare att få 

tid till henne på sommaren. När vårdtyngden hade varit stor i flera dagar upplevde en 

distriktssköterska det svårt. Några distriktssköterskor upplevde sig stressade när det blev 

för många patienter i tidboken och en uttryckte att det berodde på att det inte fanns 

utrymme till att reflektera mellan patientbesöken och en annan för att det ofta kom fram 

så mycket mer med patienten i besöken. Detta gav en känsla av att vilja kunna göra mer 

men samtidigt en känsla av uppgivenhet och frustration. En annan distriktssköterska 

beskrev att ibland så ledde den bristande tidsåtgången till tankar om en fråga verkligen 

skulle ställas till patienten för att distriktssköterskan kände att hon kanske inte hann ta 

emot svaret. ”Vågar jag ställa den här frågan? Eller hinner jag inte ta det svaret?” (1) 

 

7.1.2 Brist på läkartider leder till stress 

Arbete med telefonrådgivning, särskilt när det var hög belastning och när det blev lång 

kö samt när det fanns ett större vårdbehov än läkartider kände sig några 

distriktssköterskor stressade. Det kunde ge sig uttryck som att det var svårt att vara här 

och nu och som frustration när kön i telefonen blev lång. En distriktssköterska berättade 

att de ändrat sina rutiner vad gällde telefonrådgivning från att ha suttit ensam i detta till 

att flera distriktssköterskor satt i telefonrådgivningen vilket upplevdes bättre. En 

distriktssköterska beskrev det att patienterna inte prioriterades på samma sätt idag som 

förr på grund av vårdvalet, då patienterna idag måste få en läkartid förr eller senare 

vilket upplevdes frustrerande. En annan distriktssköterska hade ibland tankar om att hon 

var tvungen att orka med arbetsdagen i telefonrådgivningen. Distriktsssköterskan kunde 

känna sig stressad innan hon satte sig i telefonrådgivningen men det släppte när hon 
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började ringa, men det kändes bättre om hon hade tankar om att det skulle vara roligt att 

arbeta i telefonrådgivningen.  

 

” … och där kan ju ibland var väldigt stressad innan 

jag sätter mig nu måste jag orka med den här dagen 

alltså oftast är det ju så när jag väl sätter mig och 

börja ringa då är jag liksom fokuserad… och klarar av 

och lägga det lite… lugna ned det lite… dem får vänta” 

(4) 

 

7.2 Arbetsmiljöns betydelse för ett tillfredsställande arbete 

7.2.1 Möjligheter och hinder i arbetsmiljön 

Några beskrev att de hade möjlighet till handledning utav svåra fall och en 

distriktssköterska beskrev att de hade möjlighet till daglig reflektion tillsammans. En 

distriktssköterska upplevde att hennes arbete hindrades av att doktorerna hade så 

mycket att göra för då fick hon låta patienten gå hem och sedan ringa tillbaka till 

patienten vilket ledde till en längre vårdkedja. En distriktssköterska berättade att när det 

blev rörigt och kaotiskt på vårdcentralen kändes det inte bra inombords hos henne 

eftersom hon tog på sig att det var hennes fel att det blev så. Att behöva utföra saker 

som inte kändes bekvämt och tryggt när det skedde vissa tillfälliga organisatoriska 

förändringar upplevdes som stressande för en av distriktssköterskorna. Den fysiska 

arbetsmiljön upplevdes god av några distriktssköterskor, det kunde vara att de hade nya 

fina lokaler som fungerade bra och att de hade närhet till andra vårdgivare. Några andra 

distriktssköterskor kände sig hindrade i sitt arbete på grund av hur deras arbetsrum såg 

ut och de önskade att få större rum eller mer anpassat till deras verksamhetsområde.  

 

”Just nu är det mitt rum som jag har (skratt), just nu så 

är det lite jobbigt därför att det är ett ganska litet det 

rummet, jag får inte plats med allting, jag delar rummet 

med än så länge med en annan kollega… Vilket gör att 

jag inte kan möblera såsom jag vill så nu får jag lyfta 

varje gång jag ska ha vissa kontroller, får jag lyfta in 

bord, jag får lyfta in stolar sedan ska jag lyfta ut det 

och sedan så kanske jag har på eftermiddagen samma 
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sak och då får jag göra likadant så det är inte bra, det 

hindrar mig lite i arbetet. Jag kan inte riktigt göra 

någonting åt det just nu”. (5) 

 

En distriktssköterska upplevde att det hade funnits en oro och en stress av att inte veta 

hur en kollega skulle bemöta henne nästa gång de sågs men det kunde även vara att 

kollegor inte kunde vänta på att få hjälp utan ville ha hjälp direkt trots att 

distriktssköterskan var upptagen. En annan distriktssköterska upplevde att alla på 

arbetsplatsen såg till sin egen arbetsbit och att det fanns vissa revirgränser hos 

kollegorna. ”Ja i stort gör det ju det men alla ser ju till sin arbetsbit kan man väl säga 

och visst det finns ju vissa revirgränser och så det har man ju alltid att kämpa med…” 

(6)   

 

7.2.2 En bra arbetsledning ger möjligheter 

Några av distriktssköterskorna tog upp att de hade en bra chef som innebar att chefen 

lyssnade på de anställda och förstod vad distriktssköterskornas arbete innebar men det 

kunde även handla om att chefen gav sina anställda eget ansvar över att styra sin tid 

efter verksamhetens behov. Chefen förstod även när det behövdes mer bemanning för 

att kunna utföra ett bra arbete. ”Jag tänker att det är väldigt viktigt att man har en 

arbetsledning som förstår att det här jobbet är inga robotar vi jobbar med…” (2) 

 

7.2.3 God vård beror på arbetssituationen 

Vårdsituationen hade förutsättningar att bli god när det tidsmässigt fanns möjligheter till 

att lyssna till patienterna och när tid kunde avsättas för detta. En distriktssköterska 

uttryckte det som: ”… och då tack vare att jag hade så mycket tid kvar som en 

halvtimme som jag hade satt av extra så hann vi faktiskt få en jättebra diskussion kring 

hur det kändes denna gången när det kom ett nytt litet barn”. (2) 

 

Omvårdnadskvalité beskrevs av distriktssköterskorna som överlag god på 

vårdcentralerna. Distriktssköterskorna beskrev att patienterna var nöjda och att 

mätningar visade god kvalité på omvårdnaden, bemötande och information. En 

distriktssköterska upplevde att de kunde se hela människan och inte bara till det som 

stod i tidboken. En annan uttryckte att när det ibland var flera inblandade i vården kring 

patienten upplevde distriktssköterskan att kvaliteten på omvårdnaden inte nådde upp till 
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vad hon önskade. Distriktssköterskan upplevde ibland att kollegor inte hade samma 

tankar om vad som var god vård för patienten vilket upplevdes etiskt stressande. 

 

7.2.4 Brister i kommunikationen leder till stress 

Brister i kommunikationen både mellan kollegor och med patienter upplevdes som en 

stressfaktor hos en distriktssköterska, att distriktssköterskan trodde att det som hade 

sagts hade nått fram och sedan visade det sig att det inte alls var så vilket var stressande. 

Det kunde även vara stressande att veta om patienten hade förstått. Att bli avbruten i sitt 

arbete av kollegor och patienter som behövde hjälp upplevdes av några 

distriktssköterskor som stressande och hos en distriktssköterska gav det även en känsla 

av att kunna glömma någonting eller missa någonting. Brister i dokumentationen var 

något som ledde till stress eftersom distriktssköterskan inte visste vad som väntade i 

mötet med patienten. En annan distriktssköterska utryckte att när alla hade mycket att 

göra och hon fick vänta i flera timmar på ett besked ifrån doktorerna gav det en känsla 

av stress. 

 

”Kommunikation är ju väldigt spännande, man 

kommunicera tycker man fast sen så går det ett tag och 

så märker man att det har inte den andra hört, det som 

man trodde man hade sagt där kan man ju, där kan det 

ju bli stressigt, en stress också att man känner att man 

tror att man har rett ut och så märker man då när 

någon börjar ställa frågor, då har det ändå inte gått 

fram trots att man tycker att man varit tydlig och det är 

ju också en stressfaktor i sig… det kan vara personal, 

det kan vara patienter...”  (4) 

 

 

7.2.5 Stöd och hjälp från kollegor underlättar 

Distriktssköterskorna upplevde ett gott samarbete och stöd från kollegor, de arbetade i 

team och tog vara på varandras erfarenheter och kände att det inte var något problem att 

hämta varandra för att få hjälp oavsett profession. När det blev stressigt så hjälpte och 

stöttade de varandra. En distriktssköterska uttryckte att alla kollegor oavsett kår 

reagerade om någon verkade må dåligt och det lyftes även till chefen. En annan 
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upplevde att de var omtänksamma om varandra och kunde prata öppet med varandra 

men att det ändå ibland uppstod diskussioner om det var en kollega som visade sig ha 

svårigheter med arbetet. Trots att majoriteten av distriktssköterskorna upplevde 

samarbetet som gott fanns det ändå vissa skillnader.  

 

Distriktssköterskorna upplevde att kommunikationen mellan kollegorna för det mesta 

var god, några uttryckte det som när det blev stressigt på arbetsplatsen pratade dem med 

varandra om hur dem skulle lösa situationen. Det kunde dock ibland hända att 

kommunikationen brast emellan dem men att de strävade efter god kommunikation och 

tyckte att det var viktigt. Om det hade varit mycket på arbetet eller hänt något uttryckte 

några distriktssköterskor att de pratade med sina kollegor om det för att kunna känna sig 

lugnare. Några upplevde att det kunde vara svårt att ta upp och samtala om vissa saker 

med en del kollegor och det kunde handla om att en del av dem inte var så lätta att prata 

med men det kunde även handla om att de inte hade samma kunskaper och att det fanns 

en rädsla för att kritisera någons annans arbete. Några utav distriktssköterskorna 

upplevde att när de var oroliga över hur de skulle gå tillväga med ett fall fanns möjlighet 

till att ventilera saker med vårdaktörer som var i samma hus. Några distriktssköterskor 

arbetade rätt så självständigt och hade inte så mycket samarbete med sina 

distriktssköterskekollegor utan mest med doktorerna och en av distriktssköterskorna 

samarbetade även med en distriktssköterska på annan ort med samma specialitet när hon 

inte riktigt visste hur en situation skulle hanteras. En utav distriktssköterskorna 

upplevde ensamhet i vissa nya arbetssituationer där det inte fanns någon att rådgöra 

med.  

 

”Visst det är väl i denna arbetssituation jag är lite 

ensam… sedan är de det att ingen egentligen vet för det 

här är så nytt så ingen jag har, vi har inte någon att 

fråga man får göra efter eget huvud själv.” (3) 

 

7.3 Att inte kunna utföra önskvärd vård 

7.3.1 Kan inte ge rätt vård till patienten 

Ibland stod distriktssköterskorna inför situationer där de upplevde att de inte kunde göra 

det som de kände var rätt att göra för patienten. Det kunde vara att de inte kunde ge 

patienten denna rätta behandlingen på grund av att patienten inte önskade den utav olika 
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anledningar. Några beskrev att de är skyldiga att göra enligt vetenskap och beprövad 

erfarenhet samtidigt som att de inte kan handla mot patientens egen vilja. Det kan bli ett 

etiskt dilemma att hitta en medelväg och de kände att här brast de i omvårdnaden för att 

de inte stod på sig riktigt och att de inte tillslut orkade ta diskussioner  vilket lämnade 

känslor av frustration. Det kunde även vara frustrerande när patienten inte ville ta emot 

den behandling som distriktssköterskan ansåg var bäst. Det kunde också vara det att stå 

inför nya situationer och inte veta riktigt hur det skulle hanteras, att ingen kunde ge svar 

på det och de fick gå på sin erfarenhet och intuition och hoppas att det blev rätt.  

 

”På fyra veckor har vi fått 16 nya BVC-barn från annat 

land… ja de kommer ju ifrån en krigsmiljö med mycket 

psykiska grejer med sig och det är ju inte precis vad en 

BVC-sköterska är utbildad på, hur hantera jag en 

sådan krisreaktion som barn har i den åldern?” (2) 

 

Några av distriktssköterskorna upplevde att arbetet med asylsökande var svårt och en av 

dem upplevde ibland kulturkrockar, vilket innebar att det var svårt att bedöma om de 

exempelvis kunde träffa doktor utan föräldrarnas medgivande samtidigt som 

barnkonventionen säger att barnen har rätt att söka vård själva. Distriktssköterskan 

ställde sig frågan om hon skulle prata med föräldrarna eller inte. En annan 

distriktssköterska upplevde att på grund av språkförbistring blev det ingen bra 

uppföljning i vårdkedjan när patienten hörde dåligt och inte förstod språket ordentligt 

och det gav henne frustration.  

 

”En av mina patienter… kan lite svenska så där plus 

att han inte hör någonting… så jag känner att han får 

inte det omhändertagandet som han kanske egentligen 

skulle ha delvis på grund av språket och att inte hör… 

det är ingen bra vårdkedja… det är ingen bra 

uppföljning och detta händer ju varenda gång. 

Frustrerad, jag tycker det är orättvist… Jag vet inte hur 

vi ska göra för att komma åt det”. (7) 
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En distriktssköterska upplevde det svårt vid samtal med anhöriga att veta hur mycket 

som får sägas på grund av tystnadsplikten men samtidigt en önskan av att göra rätt för 

patienten. Några distriktssköterskor upplevde att patienterna hamnade mellan olika 

vårdaktörer och att det kunde bli svårt att veta hur de skulle göra för att hjälpa 

patienterna på rätt sätt. En distriktssköterska upplevde etiskt dilemma när patienter 

ringde och önskade information om provsvar/remissvar och det visade sig att de var 

patologiska. Det blev distriktssköterskans ansvar att kontakta patienterna och meddela 

att de skulle bokas in på ett besök istället för att doktorn ringde upp och meddelade 

provsvaret. Detta väckte tankar hos distriktssköterskan om vad som var mest rätt och 

riktigt att göra i sådana situationer men hon tyckte att patienterna bör bokas för en tid, 

för sådana besked ska inte ges via telefon. Även tankar om att patienterna borde ana att 

det är något med provsvaren. 

 

En av distriktssköterskorna upplevde etiskt dilemma vid barnhälsovårdskontroller när 

föräldrarna uteblev med barnen och när föräldrarna inte såg när det brast i utvecklingen 

samt när föräldrarna inte tillgodosåg barnets dagliga behov. Distriktssköterskan 

upplevde ett dilemma att anmäla till Socialförvaltningen när hon upplevde oro för 

barnet eftersom hon ville bibehålla en god kontakt med föräldrarna så att de fortsatte 

komma till henne och för att fortsättningsvis följa barnets utveckling. Dilemmat var 

också att barnhälsovård är frivilligt och föräldrarna kan välja att inte komma tillbaka 

efter en anmälan. 

 

”Vad blir det för relation, man vill ha en fortsatt bra 

relation med föräldrarna man vill att dem här barnen 

ska komma till… man vill ju samtidigt ha koll på dem, 

vad händer? Utvecklas dem? Får dem mat? Är dem 

hela? Rena? Det är svårt. Det är en oro, jag kan gå och 

grunna.” (5) 

 

Vid telefonrådgivning när det var mycket kö kunde några distriktssköterskor uppleva 

känslan av att om de lyssnade färdigt på patienten, ställde de rätt frågor eller missade de 

något.  En distriktssköterska beskrev att hur hon mådde just den dagen och vilka 

kollegor hon arbetade med påverkade hur telefonrådgivningen upplevdes. En 

distriktssköterska upplevde en klump i magen vid samtal från familjemedlemmar eller 
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släkt i telefonrådgivningen för hon kände att hon inte kunde göra rätt bedömning 

eftersom egna känslor styrde bedömningen, men vid dessa tillfällen kunde kollegor 

oftast ta över. Några distriktssköterskor upplevde att bristen på läkartider var ett 

dilemma, att de satt mellan patienten och läkaren, de kände att patientens behov skulle 

styra men att det fanns en brist på resurser till att tillmötesgå patienten.  

 

”Så det är ju mycket lättare om man har gott om tider 

och ge och att patienterna får komma till ju, så man 

sitter ju där som en grindvakt.” (6) 

 

Några av distriktssköteskorna upplevde svårigheter med att bedöma patienterna i 

telefon. Det kunde handla om att patienterna kunde ha flera symtom och det var svårt att 

avgöra vad det egentligen handlade om och då upplevdes det som en osäkerhet. En 

annan distriktssköterska beskrev att telefonrådgivningen var en extrem situation för att 

hon ansåg att det var enklare att bedöma patienten vid ett besök då hon kunde använda 

alla sina sinnesintryck och kunde resonera på ett annat sätt. 

 

7.3.2 Kan inte ge önskvärd vård på grund av regler och rutiner 

Några distriktssköterskor upplevde att de inte alltid kunde ge patienten den vården som 

distriktssköterskorna önskade att göra. Det handlade bland annat om att de inte fick 

hjälpa flyktingarna som skulle gå på flyktinghälsovården på annan ort och inte på ortens 

vårdcentral på grund av reglerna. Distriktssköterskorna ville gärna hjälpa flyktingarna 

och tyckte synd om dem att de var tvungna att åka till en annan vårdcentral, men de 

kände att det skulle vara orättvist att hjälpa vissa flyktingar på vårdcentralen och låta 

andra åka till annan ort. En distriktssköterska uttryckte att de gärna hade velat hjälpa 

alla om de hade haft resurser och hon upplevde frustration och ilska över de här 

reglerna. En annan distriktssköterska riktade sin irritation över detta mot organisationen 

och migrationsverket och kände att det var inte hennes fel, hon endast följde reglerna. 

Men om hon ska kunna påverka uttryckte hon att hon måste diskutera detta med dem. 

Hon upplevde att de hade kunnat påverka reglerna till viss del eftersom att när 

flyktingarna har fått sina fyra sista siffror får de gå till vilken vårdcentral dem vill, innan 

var de tvungna att gå kvar på flyktinghälsan tills de var kommunplacerade. 
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En distriktssköterska uttryckte att det var svårt hur det skulle hanteras när små barn var 

sjuka, enligt rutiner skulle de då hänvisas till barnakuten. Distriktssköterskan hade svårt 

att släppa det för det väckte tankar om att hon hade ett eget ansvar samtidigt som det är 

föräldrarnas ansvar att kontakta barnakuten. Hon hade egentligen helst velat hjälpa dem 

på vårdcentralen när de kontaktade henne. Det väckte även tankar om ifall de borde fått 

komma till vårdcentralen då distriktssköterskan inte visste om de fick tid på barnakuten 

och hon fick svårt att släppa det. Det kunde också vara att patienterna på vårdcentralen 

uteblev ifrån sina besök när alla tider var uppbokade och det inte fanns några läkartider, 

vilket ledde till frustration över att andra hade behövt dem tiderna istället. En av 

distriktssköterskorna uttryckte att det blev som en klump i magen när hon skulle vilja 

hjälpa mer än vad hon kan och får. Bristen på läkartider kändes inte bra för 

distriktssköterskan, då hon ibland önskade att en patient skulle få komma till läkare 

tidigare än vad som gick att erbjuda. Detta kunde bero på att vissa patienter som var 

inbokade inte ansågs vara akuta enligt henne, detta gav en känsla av otillfredsställelse. 

En distriktssköterska upplevde moralisk stress när hon inte kunde påverka vissa 

situationer, det kunde handla om att hon kände att det fanns brister i omvårdnaden som 

gavs hos andra aktörer som de samarbetade med. 

 

”Då om man säger moralisk stress då så blir det 

kanske det här att man inte kan påverka vissa 

situationer som man skulle kunna då patientens vård 

exempelvis… sköts mycket i hemsjukvården… de 

kommer hit när det inte är riktigt bra med dem och då 

känner man att det är brustit där...”  (6) 

 

7.4 Upplevelse av att ta med arbetet hem 

Några distriktssköterskor upplevde tankar och oro som följde med hem efter 

arbetsdagens slut. En distriktssköterska upplevde oro över om hon verkligen gjorde rätt 

mot patienten, men att distriktssköterskan tänkte att det är mänskligt att vissa saker 

följer en. En annan distriktssköterska blev ledsen för patienten och funderade på hur hon 

själv hade velat ha det om hon var i patientens situation. Även en distriktssköterska 

upplevde oro när hon kom hem för att hon tyckte det var allvarligare med patienten än 

vad läkaren ansåg och att patienten istället hade behövt sjukhusvård. Några 
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distriktssköterskor upplevde att de mådde dåligt av det när patienterna följde med hem i 

tankarna samt fanns kvar morgonen därpå. 

 

”Ja… alltså där kan man faktiskt må rätt dåligt och 

dem patienterna följer ju med i tankarna hem under 

kvällen och kanske till och med det första man tänker 

på morgonen, att nu har jag den här patienten, hur ska 

jag gå till väga idag?” (1) 

 

Distriktssköterskorna hade olika sätt att hantera tankar och situationer som de hade 

upplevt under dagen. Det kunde vara händelser som bearbetades på vägen hem som inte 

hade hunnit bearbetas på arbetet. Fysisk aktivitet som att springa, gå ut med hunden och 

prata med vän var olika alternativ till att bearbeta. Några distriktssköterskor upplevde 

att de kände att de ville ringa patienten och höra om det hade gått bra dagen efter eller 

tittade i journalen för att se hur det hade gått.  En distriktssköterska upplevde också att 

det var bra att komma ner i fas när det hade varit hög belastning på vårdcentralen innan 

arbetets slut för att försöka hinna varva ned några minuter och då kände hon att det blev 

enklare att släppa arbetet. 

 

”men ofta är det ju sådär på fredagkvällen så bara 

gjorde jag det eller var det verkligen rätt? Ah sådana 

där dumma konstiga snurrigheter i huvudet kan börja 

gå igång då när man vet att man inte ska till jobbet 

dagen efter … speedad liksom lite lätt lite lätt ångest 

lite (skratt) det här var inte bra.” (8) 

 

8 Diskussion 
Det som framgår av föreliggande studies resultat är att distriktssköterskorna erfar stress 

och det mest framträdande är vid tidsbrist i arbetet, tidsbrist i mötet med patienten samt 

bristen på läkartider. Organisationens uppbyggnad är en del av varför 

distriktssköterskorna upplever tidsbrist, det finns ett större vårdbehov än vad det finns 

läkartider i telefonrådgivningen och tiden under patientbesöken upplevs inte räcka till 

och då kan inte distriktssköterskor ge den vård som dem önskar. Samarbetet med 

kollegor upplevs som bra, de stödjer och hjälper varandra när det är stressigt på 
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arbetsplatsen. Trots det finns vissa svårigheter i samarbetet och då framförallt när 

kommunikationen brister vilket leder till stress. Regler och rutiner kan upplevas som 

hinder i mötet med patienten som gör att de inte kan ge den vård de önskar. Några 

distriktssköterskor beskriver att tankar om arbetet följer med dem hem ibland efter 

arbetsdagens slut.  

 

8.1 Metoddiskussion 
8.1.1 Design 

En kvalitativ design valdes för att vi ville undersöka distriktssköterskans erfarenhet av 

stress i sitt arbete på vårdcentral med fokus på moralisk stress. Med denna design ville 

vi fånga distriktssköterskans livsvärld inom detta område för att få fram hur de erfar det 

här och nu. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att den kvalitativa intervjun handlar 

om livsvärlden och relationen till denna hos den som intervjuas. Livsvärlden är världen 

i det vardagliga livet, den upplevs här och nu. 

 

Nackdelen med denna design var att datainsamling, dataanalys och transkribering var 

tidskrävande. Intervjuerna med distriktssköterskorna var ifrån 11 – 28 minuter. Det  

upplevdes också tidspressande på grund av en viss anpassning efter när 

intervjupersonerna önskade delta i studien och detta medförde att tiden kändes knapp på 

grund av examinationer av magisteruppsatsen var satt till ett fast datum. Enligt Bryman 

(2011) är inspelning och transkribering en tidsödande process och att transkribera en 

timmars intervju tar mellan fem till sex timmar.  

 

8.1.2 Urvalsförfarande 

Ändamålsenligt urval användes för att vi ville intervjua distriktssköterskor på 

vårdcentral och som kunde besvara frågorna utifrån syftet. Studien grundar sig på 

intervjuer av åtta distriktssköterskor vilket kan anses som ett litet urval. Dock upplevde 

vi att efter dessa åtta intervjuer var studiens syfte besvarat. Det finns dock alltid en risk 

att ytterligare intervjuer hade tillfört något nytt men flera av ämnena som 

distriktssköterskorna tog upp återkom i flera intervjuer. Studien har en spridning på 

urvalet i tre olika kommuner och med olika storlek på vårdcentralerna vilket ger en viss 

mångfald. Det hade varit intressant att fått en intervju med någon distriktssköterska som 

arbetade på vårdcentralen som tackade nej för att distriktssköterskorna var för stressade. 

Då hade kanske andra saker framkommit. Det kan även vara så att andra erfarenheter 

hade kommit fram om även manliga distriktssköterskor hade deltagit i studien.  
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8.1.3 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att specifika frågor skulle besvaras av 

intervjupersonerna då frågorna utgick ifrån den teoretiska referensramen och hade syftet 

som grund.Valet av semistrukturerad intervju gjorde det möjligt att ställa följdfrågor 

kring det som intervjupersonerna tog upp som motsvarade syftet. Bryman (2011) 

uttrycker att i kvalitativa intervjuer är engagemanget riktat mot den intervjuades åsikter 

och att det är lämpligt att låta intervjun röra sig i olika riktningar eftersom detta ger 

kännedom om vad intervjupersonen upplever vara betydelsefullt och viktigt. 

Intervjuarna kan formulera nya uppföljande frågor utifrån vad intervjupersonerna har 

svarat och variera ordningsföljden på frågorna. Kvalitativa intervjuer är flexibla och 

anpassliga utifrån de svar intervjupersonerna ger. Forskarna vill i kvalitativa intervjuer 

ha djupa och uttömmande svar.  

 

Vi upplevde även en trygghet med semistrukturerade intervjuer då det gav en viss 

struktur åt oss då vi var ovana att använda intervju som datainsamlingsmetod. Denna 

form av intervjumetod gjorde det även möjligt för distriktssköterskorna att uttrycka sig 

fritt utifrån sina erfarenheter om studiens ämne. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

att en livsvärldsintervju som är semistruktuerad strävar efter att förstå intervjupersonens 

egna perspektiv över sin levda vardagsvärld. Det kan finnas en mångtydighet i det som 

intervjupersonen säger. Den som intervjuar måste ta reda på vad det motsägelsefulla 

som intervjupersonen säger beror på, det behöver inte handla om brister i 

kommunikationen, utan kan visa på de motsägelser som finns i den levda världen. 

 

Då vi var ovana att intervjua valde båda att närvara vid intervjuerna för att inget viktigt 

som distriktssköterskorna sade skulle missas att följas upp och för att båda skulle få en 

helhetsbild av intervjuerna. Efter varje intervju diskuterades intervjusituationen med 

varandra för att lära oss och utvecklas till nästa intervjutillfälle. Vi upptäckte  under 

intervjuerna att vi vid några tillfällen hade använt ledande frågor, detta diskuterades 

sedan för att undvika detta till nästa tillfälle. Om en av oss hade fört alla intervjuerna 

kanske intervjuerna hade blivit mer lika eftersom alla människor är unika i sina 

uttryckssätt, men eftersom intervjuguide användes besvarade distriktssköterskorna 

samma frågor utifrån sin egna erfarenhet men utifrån detta fått följdfrågor kring det som 

de uttryckt. Det kan vara så att om någon med mer erfarenhet hade lett intervjuerna hade 

det kanske framkommit ett mer innehållsrikt material eftersom de som intervjuar är ett 
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verktyg för att samla in informationen ifrån informanterna. Polit och Beck (2012) 

beskriver att forskaren i en kvalitativ studie måste vara involverad i forskningen och 

vara ett instrument till att samla in datamaterialet. En förståelse av helheten är något 

forskaren strävar efter i en kvalitativ studie.  

 

8.1.4 Analysmetod 

Manifest innehållsanalys användes för att inget som distriktssköterskorna uttryckte 

skulle förvrängas och för att vi skulle hålla oss textnära till materialet. Skapandet av 

underkategorier och kategorier var en process, under bearbetningen diskuterade vi fram 

och tillbaka utifrån analysmaterialet och intervjutexterna för att inte förlora innebörden. 

Vid latent innehållsanalys sker en viss tolkning. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

innebär manifest innehållsanalys att det som skrivs under kategorierna är det som texten 

verkligen säger. Den latenta innehållanalysen är teman som ses som uttryck för vad 

texten talar om. 

 

Med hjälp av denna analysmetod har distriktssköterskornas lika och individuella 

erfarenheter av stress och moralisk stress framkommit genom att jämföra koder och gå 

tillbaka till intervjutexterna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en egenskap 

hos kvalitativ innehållsanalys är att metoden i stor utsträckning är inriktad på ämnet och 

sammanhanget och betonar skillnader och likheter inom koder och kategorier. Polit och 

Beck (2012) uttrycker att analysprocessen med att finna kategorier handlar mycket om 

att gå tillbaka i analysprocessen med kategorierna igen och upprepa analysen för att se 

om den verkligen stämmer. Forskaren går tillbaka i materialet för att se om de 

kategorier som är uttagna verkligen stämmer och eventuellt förfina dem. En kategori är 

något som växer fram och regelbundet återkommer i analysen (ibid.). Under 

resultatsammansättningen ändrades vissa kategorier och underkategorier för att 

motsvara textens innehåll och då fick vi gå tillbaka till intervjutexterna för att upprepa 

denna del av analysen.  

 

8.1.5 Trovärdighet 

Lincoln och Guba (1985) beskriver trovärdigheten utifrån två aspekter, trovärdigheten 

handlar om att studien genomförs på ett sådant sätt att ett förtroende för resultatets 

sanningsvärde ökar. Den andra aspekten för att påvisa trovärdigheten i studien är att 

vidta åtgärder för att påvisa trovärdigheten. På så sätt kan tillförlitligheten i resultatet 

påvisas och forskaren kan avgöra i vilken utsträckning resultatet kan tillämpas i andra 
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sammanhang eller med andra deltagare (ibid.). För att stärka trovärdigheten lyssnade vi 

tillsammans igenom intervjuerna och jämförde det med det transkriberade materialet. 

Kvaliteten på kassettbandspelaren var inte av bästa kvalitet så där det inte hördes vad 

distriktssköterskorna sade via kassettbandspelaren markerades det med ordet otydligt 

vid utskrift. I och med att det var två stycken som gjorde studien kunde vi diskutera våra 

tankar med varandra men även diskutera om vad distriktssköterskorna verkligen sade. 

Under hela analysprocessen och under resultatskrivningen gick vi tillbaka till det 

transkriberade materialet för att inget skulle förvrängas. Lincoln och Guba (1985) 

beskriver att neutralitet i resultatet handlar om att det som står i resultatet har 

respondenterna uttryckt och är inte forskarens fördomar, inspiration eller perspektiv 

som avspeglas i undersökningen. Citat från alla intervjupersonerna användes i resultatet 

för att stärka trovärdigheten. Graneheim och Lundman (2004) menar att ett sätt att öka 

trovärdigheten är att ta ut lämpliga citat ifrån den transkriberade texten. 

 

8.1.6 Överförbarhet 

Metod, urval, datainsamling och analys är utförligt beskrivet. Vi anser att det finns 

möjlighet att denna studie kan överföras i ett liknande sammanhang men detta är dock 

svårt att avgöra då urvalet är relativt litet och erfarenheten av stress och moralisk stress 

är individuellt och är påverkbart av faktorer runtomkring. Enligt Lincoln och Guba 

(1985) ska överförbarheten av resultatet kunna påvisas, vilket innebär att resultatet av 

undersökningen kan upprepas med samma deltagare eller i liknande sammanhang och 

att det ger samma resultat. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är det 

läsaren som avgör studiens överförbarhet, för att läsaren enklare ska kunna avgöra 

överförbarheten är det viktigt att urval, deltagare, datainsamling och analys är beskrivet 

tydligt.  

 

8.1.7 Förförståele 

Under studiens gång diskuterade vi vår egen förförståelse med varandra för att vara 

medveten om den. Vi har båda arbetat inom sjukvården och känner att vi har erfarit 

stress och moralisk stress. Under analysprocessen strävade vi efter att hålla oss textnära 

och inte förvränga något. Analysen gjordes var för sig fram till kodningen, sedan 

jämfördes meningsenheter, kondensering och koder. Då det fanns olika uppfattningar 

om vad som sades diskuterade vi och gick tillbaka till intervjumaterialet igen, lyssnade 

på det och läste det igen för att komma fram till vad som egentligen sades vilket stärkte 

trovärdigheten. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att tolkningen som görs i 
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kvalitativ innehållsanalys innebär en balansgång. Det är omöjligt samtidigt som det inte 

är bra att forskaren lägger ett visst perspektiv till fenomenen som studeras. Forskaren 

måste låta texten tala och inte ge texten en mening som inte finns (ibid.). Vi anser att det 

är svårt att inte ha en viss förförståelse inför ett forskningsämne och därför krävs det en 

balansgång under analysprocessen för att låta texten tala. Dock anser vi att vår 

förförståelse inte har påverkat resultatet. 

 

8.1.8 Etiska reflektioner 

Distriktssköterskorna informerades skriftligt och muntligt  om studiens etiska 

överväganden. Under intervjuerna framkom personliga saker som vi av etiska skäl inte 

valde att inkludera i resultatet. Vi har under intervjusituationerna varit lyhörda inför 

distriktssköterskornas personliga gränser genom att fråga om de ville berätta mer om 

vissa situationer och accepterade deras val att inte berätta mer. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ska forskarna i en intervju vara medvetna om de tänkbara etiska 

överträdelserna av intervjupersonens personliga gränser och kunna hantera den 

mellanmänskliga rörelsen i intervjun. Mellan forskaren och undersökningspersonen är 

det en särskild tydlig maktasymmetri i samtalet. Intervjun är inget öppet vardagligt 

samtal mellan likvärdiga parter. Intervjuaren beslutar om intervjuämnet, framför frågor 

och vilka frågor som ska ställas samt även slutför samtalet (ibid.). Vissa av 

distriktssköterskorna i studien visste vilka vi var och det är svårt att veta om detta kan 

ha påverkat distriktssköterskornas sätt att uttrycka sig men det kan också har gjort det 

enklare för dem att öppna sig. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av stress i sitt 

arbete på vårdcentral med fokus på moralisk stress. Det framkom flera orsaker till vad 

som gör distriktssköterskor stressade bland annat brist på tid och situationer i 

telefonrådgivning, men vissa situationer uttrycktes även som känslan av moralisk stress. 

Samarbete med kollegor var en viktig faktor för ett gott arbetsklimat. Det fanns regler 

och rutiner som hindrade distriktssköterskorna i deras arbete vilket ledde till frustration 

och dilemman. 

 

Några distriktssköterskor i studien upplever att de blir stressade vid tidsbrist. På grund 

av tidsbristen får distriktssköterskorna prioritera sin tid genom att ta hand om det mest 

akuta och låta det andra vänta, en distriktssköterska uttrycker detta som moralisk stress. 
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Det framkommer i Kälvemark et al. (2004) att moralisk stress upplevs vid tidsbrist och 

att behöva prioritera sin tid bland uppgifter som är lika viktiga att göra. I studien av De 

Veer et al. (2013) skattar sjuksköterskorna högre moralisk stress när det finns mindre tid 

att ge patienterna. Detta kan indikera på att distriktssköterskorna erfar moralisk stress i 

dessa situationer och en distriktssköterska uttryckte även att det var så, men de andra 

distriktssköterskorna kanske endast erfar det som en allmän stresskänsla. Det 

framkommer i Rout (2000) och Teo et al. (2012) att sjuksköterskor skattar sig att bli 

stressade av att ha brist på tid och det kan leda till psykisk påfrestning. 

 

 En distriktssköterska uttrycker att hon blir stressad av när det kommer fram mycket 

mer problem med patienten under besöket än vad det finns tidsutrymme till att bemöta, 

distriktssköterskan vill kunna göra mer i dessa möten och känner sig frustrerad och 

uppgiven. Detta kan tyda på att organisationen hindrar henne att ge patienten den tid 

som hon känner att patienten behöver eftersom schemat i tidboken är tidspressat. 

Jameton (1993) beskriver vidare att moralisk stress uppstår ur dilemman. Dilemman 

visar sig när hinder i organisationer och konflikter med bedömningar som andra gjort 

hindrar en att göra det som egentligen anses riktigt och tankar uppkommer om vad som 

kunde ha gjorts istället. 

 

Hos några distriktssköterskor i studien kan känslan av stress leda till känsla av 

otillräcklighet och frustration. Jameton (1993) beskriver att det finns inledande stress 

och reaktiv stress. Den inledande stressen handlar om frustration, ilska och oro som 

uppstår när institutionen hindrar sjuksköterskan. Om sjuksköterskan inte kan handla 

efter den inledande stressen uppstår reaktiv stress. Om sjuksköterskan känner sig 

frustrerad på grund av stressen beror på om sjuksköterskan upplever sig som ansvarig 

för problemet (ibid.). Det går inte säkert att veta om distriktssköterskorna känner sig 

ansvariga för problem på arbetsplatsen som leder till stress men det verkar som att de tar 

till sig frustration på grund av stress. Det kan vara så att de känner sig ansvariga 

eftersom det är dem som är där i mötet med patienten.   

 

När belastningen är hög i telefonrådgivningen och kön blir lång och det finns ett större 

vårdbehov än läkartider upplever sig några distriktssköterskor stressade och det upplevs 

som ett dilemma, det kan yttra sig som att det är svårt att vara här och nu och känsla av 

frustration. De vill att patientens behov ska styra men bristen på resurser saknas för att 
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tillmötesgå patienten. Vad gäller detta kan det kanske ses som att distriktssköterskorna 

känner ett visst ansvar för kön i telefonrådgivningen och då tar till sig känslan av 

frustration. En distriktssköterska uttrycker det som att hon inte kan boka in vissa 

patienter som hon önskar för att tiderna redan är uppbokade av andra patienter som hon 

anser kan vänta. Jameton (1993) beskriver att när sjuksköterskan vet vad som är 

moraliskt riktigt att göra men institutionens uppbyggnad hindrar sjuksköterskan att göra 

det som är moraliskt riktigt uppstår de moraliska frågorna som kan leda till stress. När 

människan inte har kunnat handla efter den inledande stressen uppstår reaktiv stress 

(ibid.). Det kan visa på att distriktssköterskorna upplever moraliska frågor när de inte 

kan boka in patienter på grund av brist på läkartider vilket gör dem stressade. På grund 

av brist på läkartider kan de få svårt att agera utefter den inledande stressen vilket kan 

leda till moralisk stress.  

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna upplever ett gott samarbete och stöd från 

kollegor. De arbetar i team och tar vara på varandras erfarenheter och vid behov hjälper 

de varandra oavsett profession när problem uppstår. Några distriktssköterskor får hjälp 

med handledning av svåra fall och en uttrycker att hon har daglig reflektion tillsammans 

med kollegor. Andra distriktssköterskor beskriver att när de är oroliga över hur de ska 

gå tillväga med ett fall finns det möjlighet att ventilera med andra vårdaktörer som är i 

samma hus. Det överenstämmer med resultatet i en annan studie av Teo et al. (2012) där 

sjuksköterskor rapporterar att få  socialt stöd ifrån arbetskamrater ger en trygghet och 

minskar psykiskt negativa konsekvenser. I ICN:s etiska koder för sjuksköterskor ingår 

det att sjuksköterskor ska verka för ett gott samarbete med övrig personal (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Vi anser att oavsett profession inom hälso- och 

sjukvården ska förståelse och respekt för varandras kunskap visas. Det är viktigt att 

personalen på vårdcentralen arbetar i team och att det finns en öppenhet gentemot 

varandra. Att det finns möten med reflektionstillfällen och möjlighet till detta innan 

arbetsdagens slut, så att om det finns ouppklarade situationer mellan arbetskollegor eller 

enbart behov av att diskutera kring hur dagen har upplevts i patientvården.  

 

Även om majoriteten av distriktssköterskorna i denna studie upplever att samarbetet är 

bra på vårdcentralerna så finns det dock vissa skillnader där sammarbetet inte fungerar. 

Detta beror ofta på brister i kommunikationen. Detta överensstämmer med Rout (2000) 

som kommer fram till att när kommunikation och konsultation både med personal och 
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med doktorer brister leder det till stress. Även faktorer som konflikt med andra på 

arbetet och olika personalproblem. Avsaknad av uppskattning och bristen av stöd från 

kollegor är stressande. 

 

I vår studie visar resultatet på att distriktssköterskorna över lag har god kommunikation 

med varandra. I studien Pauly et al. (2009) beskriver de faktorer som är viktiga för det 

etiska klimatet och det är kamrater, patienter, chefer, arbetsplatsen och läkare. Ett 

positivt etiskt klimat leder till mindre moralisk stress (ibid.). Vårt resultat visar en 

tendens till att distriktssköterskorna erfar en positiv etisk arbetsmiljö på sina 

arbetsplatser. Detta kan tyda på att de upplever mindre moralisk stress. Det 

framkommer även att några distriktssköterskor upplever sig stressade när det är för 

mycket att göra så att patienten kommer i kläm, när vårdtyngden  är stor i flera dagar 

samt när kommunikationen mellan kollegor brister men även när kommunikationen 

med patienterna brister. Detta överensstämmer med Rout (2000) som kommer fram till 

att brister i kommunikationen med kollegor är en stressfaktor och att det är en 

stressfaktor att ha för mycket arbete. I vårt resultat framkommer det att stressen hos en 

distriktssköterska kan yttra sig fysiskt som att få huvudvärk och känna sig spänd. 

Danielsson et al. (2009) beskriver att vi nu för tiden utsätts för mer psykisk och 

psykosocial stress vilket startar stressystemet. Detta ger symtom som att olika 

muskelgrupper blir spända, i ansikte, nacke och bröstkorg (ibid.). En distriktssköterska 

uttrycker sig bli stressad när alla på arbetsplasten har mycket att göra och hon får vänta 

på att få besked på sina frågor ifrån doktorerna. Hon upplever att hon blir hindrad i sitt 

arbete för då får hon låta patienten gå hem och sedan ringa tillbaka till patienten vilket 

leder till en längre vårdkedja. Detta kan tyda på att när det var mycket att göra fanns inte 

möjlighet till kommunikation vilket ledde till stress. I resultatet framkommer vidare att 

några distriktssköterskor upplever sig stressade av att bli avbrutna i sitt arbete av 

kollegor och patienter och hos en distriktssköterska ger det även en känsla av att kunna 

glömma någonting eller missa någonting. Detta överensstämmer med Calnan et al. 

(2001); Rout (2000) och Olofsson et al. (2003) som menar att bli avbruten i sitt arbete 

leder till stress hos sjuksköterskor. 

 

Ibland så upplever några distriktssköterskor att de inte alltid kan ge den vård till 

patienten som de önskar att göra. Det finns regler och rutiner som hindrar dem. 

Flyktinghälsovården var något som några distriktssköterskor tog upp, att det fanns 
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regler som gjorde att de var tvungna att hänvisa flyktingarna till annan vårdcentral på 

annan ort. En distriktssköterska upplever frustration och ilska över dessa regler och 

uttrycker att hon gärna velat hjälpa alla om de haft resurser. Enligt Rout (2000) och Teo 

et al. (2012) skattar sig sjuksköterskor att bli stressade av att ha brist på resurser och 

resursbristen ger minskad arbetsglädje. Det som distriktssköterskorna upplever med 

dessa regler går i linje med Jameton (1993) som uttrycker att dilemman leder till 

moralisk stress när det finns begränsningar i institutionens uppbyggnad vilket hindrar 

sjuksköterskan att göra det som anses moralisk riktigt och tankar om vad som ska göras 

istället uppkommer. Som tidigare nämnts har den inledande stressen att göra med 

frustration, ilska och oro, och det uppstår när institutionen hindrar (ibid.). En annan 

distriktssköterska i vårt resultat riktar sin irritation över reglerna mot organisationen och 

migrationsverket samt känner att de har kunnat påverka detta till viss del till det bättre 

för flyktingarna. Jameton (1993) beskriver att när människan inte har kunnat handla 

efter den initiala stressen uppstår reaktiv stress. Den här distriktssköterskan verkar ha en 

känsla av att ha kunnat påverka situationen, alltså handla efter den initiala stressen 

vilket kanske beror på att hon inte reagerar med frustration över situationen. 

 

En distriktssköterska tar upp att det finns rutiner på vårdcentralen som gäller att de ska 

hänvisa små barn direkt till barnakuten. Detta väcker tankar hos distriktssköterskan om 

hennes ansvar, men att hon är tvungen att lägga över ansvaret på föräldrarna att de ska 

ringa till barnakuten trots att hon egentligen helst vill hjälpa dem på vårdcentralen när 

de kontaktat henne. Detta går i linje med Jameton (1984) som beskriver att moralisk 

stress och skuld upplevs när sjuksköterskor inte kan undvika att utföra en handling som 

de anser är moraliskt fel. Jameton (1993) beskriver att sjuksköterskan kan ställa sig 

frågor om det moraliska ansvaret och hur mycket som bör göras, frågorna som uppstår 

kan leda till dilemman och en inre konflikt. Det går inte säkert att veta om 

distriktssköterskan går emot sina egna moraliska tankar men det väcker tankar om vad 

som vore rätt att göra. Hon känner ett ansvar men det finns rutiner över hur det ska 

hanteras och hon blir tvungen att lämna över ansvaret till föräldrarna vilket gör att hon 

får svårt att släppa det. 

 

Några andra distriktssköterskor beskriver att de upplever att patienterna hamnar mellan 

stolarna när olika vårdaktörer är inblandade och de upplever det svårt att veta hur de ska 

göra för att på rätt sätt hjälpa patienten. En distriktssköterska uttrycker att hon upplever 
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moralisk stress när hon inte kan påverka vissa situationer och det kan handla om det 

finns brister i omvårdnaden som ges hos andra aktörer som vårdcentralen samarbetar 

med. Detta överensstämmer med De Veer et al. (2013) som beskriver att den moraliska 

stressen är mer intensiv när vårdpersonal uppfattar kvaliteten på vården som finns till 

hands och utförs som relativt låg. Jameton (1993) menar att den moraliska stressen 

uppstår ur dilemman, dilemmat uppstår när det finns begränsningar i organisationen och 

konflikter med bedömningar som andra har gjort hindrar en att göra det som egentligen 

anses riktigt och tankar om vad som ska göras istället uppkommer. Organisationens 

rutiner vad gäller samarbete med andra aktörer har distriktssköterskan en känsla av att 

inte kunna påverka vilket går i linje med Jametons tankar om moralisk stress. 

 

Arbetsmiljön på en vårdcentral är viktig, både den fysiska och psykiska arbetsmiljön 

kan påverka distriktssköterskan i sitt arbete. Överlag beskriver distriktssköterskorna att 

arbetsmiljön på vårdcentralerna är god. Den fysiska arbetsmiljön upplevs också god av 

några distriktssköterskor medan några uttrycker att de kan känna sig hindrade i sitt 

arbete på grund av hur arbetsrummet ser ut eller att de önskar sig att det är mer anpassat 

till deras verksamhetsområde. En distriktssköterska upplever att om det blir rörigt och 

kaotiskt på vårdcentralen känns det inte bra inombords eftersom hon tar på sig att det är 

hennes fel att det blir så. Detta skiljer sig ifrån Rout (2000), som kommer fram till att 

klandra sig själv när det är stressigt är inte så vanligt sätt att hantera stressen. Enligt 

European Communities (2000) kan arbetet påverka hälsan och välbefinnandet. När 

arbetet är optimalt och när arbetstagarna får styra sitt arbete själva till viss del samt när 

arbetsklimatet är stödjande och vänligt kan arbetet ge individen en identitet, 

självrespekt, socialt stöd och materiell belöning. Även att inte ha inflytande på sitt 

arbete är en stressfaktor, om arbetstagaren känner sig betrodd till att bestämma hur vissa 

saker ska göras klarar arbetstagaren en hög arbetsbelastning (ibid.). En annan 

distriktssköterska upplever att när det är tillfälliga organisatoriska förändringar blir hon 

stressad och det känns inte bekvämt eller tryggt att behöva utföra vissa uppgifter. Detta 

kanske kan bero på att hon inte känner inflytande över sitt arbete vilket leder till stress 

hos henne. Enligt SFS (1977:1160) kapitel 2, 1 § ska arbetstagaren ha möjlighet att 

medverka i hur arbetssituationen utformas om det sker förändring och 

utvecklingsarbete. 
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Några distriktssköterskor anser att de har en bra chef som lyssnar på de anställda och 

förstår vad distriktssköterskornas arbete innebär men också att chefen ger de anställda 

eget ansvar över att styra sin tid efter verksamhetens behov. De beskriver att det också 

är av betydelse att chefen ser när det behövs mer bemanning för att distriktssköterskan 

ska kunna utföra ett bra arbete. Arnetz (2005) anser att ledarskapet är den viktigaste 

faktorn för att få en fungerande organisation, effektivitet av verksamheten, de anställdas 

delaktighet och kvaliteten på målen som verksamheten önskar att uppnå är viktiga 

faktorer för en fungerande organisation. Dessa faktorer påverkar arbetsglädjen som i 

nästa steg påverkar verksamhetens resultat. I SFS (1977:1160) kapitel 3, 1 § beskrivs att 

för att få en god arbetsmiljö krävs det ett samarbete mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Vårt resultat visar tendens på att distriktssköterskorna upplever ett 

positivt etiskt klimat och att arbetsmiljön troligtvis är god eftersom det verkar finnas ett 

gott samarbete mellan distriktssköterskorna och cheferna. 

 

I resultatet framkommer det att vårdsituationen har förutsättning för att bli god när det 

tidsmässigt finns möjlighet till att lyssna på patienterna och när tid kan avsättas för 

detta. De beskriver att mätningar visar god kvalité på omvårdnad, bemötande och 

information. Distriktssköterskorna beskriver att patienterna är nöjda. Några 

distriktssköterskor uttrycker ändå tillfällen när de känner att de inte kan göra det som är  

rätt att göra för patienten och det är när de är skyldiga att göra enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet, samtidigt som att de inte kan handla emot patientens egen vilja. De 

får hitta en medelväg och de känner att här brister de i omvårdnaden för att de inte står 

på sig riktigt och det lämnar dem med en känsla av frustation för att de inte orkar ta 

denna diskussion med patienten. Frustration infinner sig även när patienten inte vill ta 

emot behandlingen som distriktssköterskan anser är bäst. Detta går i linje med Jameton 

(1993) som menar att moraliskt dilemma framträder när det blir en konflikt mellan olika 

angelägna värden och när sjuksköterskan upplever att hur hon än gör kan inte dessa 

olika värden uppfyllas. Ur dessa två konflikter kan förvirring uppstå hur de ska 

respektera det patienterna önskar eller ska sjuksköterskan fortsätta att göra sitt arbete 

och ge patienten vård. Hos sjuksköterskan infinner sig frågor om det moraliska ansvaret 

och hur mycket som bör göras för patienten, dessa frågor kan leda till att dilemman 

uppstår och en inre konflikt (ibid.). En annan distriktssköterska upplever det 

frustrerande när hon inte anser att patienten får rätt omhändertagande på grund av att 

patienten inte förstår språket och hör dåligt vilket leder till att uppföljningen av 



  
 

40 

 

patienten inte blir bra. Detta lämnar tankar hos distriktssköterskan som att det är 

orättvist och vad de ska kunna göra åt det. Rout (2000) menar att språkproblem med 

patienter kan leda till stress. Frustrationen som uppstår överensstämmer med vad 

Jameton (1993) beskriver, att frustration hos sjuksköterskan infinner sig när 

sjuksköterskan upplever sig ansvarig för problemet.  

 

En distriktssköterska upplever ett etiskt dilemma när föräldrarna inte ser att det brister i 

barnets utveckling samt inte tillgodoser barnets behov. Anmälan till socialförvaltningen 

upplevs som ett dilemma när hon upplever oro för barnet eftersom hon vill bibehålla en 

god kontakt med föräldrarna så att de fortsätter komma till henne och för att 

fortsättningsvis kunna följa barnets utveckling. Ett annat dilemma är också att 

barnhälsovård är frivilligt och föräldrarna kan välja att inte komma tillbaka efter 

anmälan. Det upplevs  även som ett etiskt dilemma när asylsökande barn vill träffa en 

doktor utan föräldrarnas samtycke till detta, samtidigt som barnkonventionen säger att 

barnen har rätt att söka vård själva. Distriktssköterskan ställer sig frågan om hon ska 

prata med föräldrarna eller inte. Detta går i linje med Jameton (1993) som menar att ett 

moraliskt dilemma kan uppstå när konflikter mellan olika viktiga värden uppstår för hur 

sjuksköterskan än hantera det kan inte de olika värdena tillmötesgås. Distriktssköterskan 

har barnkonventionen att följa samtidigt som att det väcker frågor hos henne om vad 

som är rätt att göra. Curren (2006) uttrycker att förneka eller ignorera viktiga kulturella 

skillnader, värderingar och övertygelser hos patienten i sjukvården leder ofta till 

feldiagnoser, skadlig vård och ingen uppföljning vilket leder till frustrationer och ilska 

bland personal. Vi anser att distriktssköterskan möter patienter från olika kulturer och 

det är viktigt att ha kunskap och medvetenhet om detta för att respektera och tillmötesgå 

patientens behov.  

 

En distriktssköterska upplever ett etiskt dilemma när patienter ringer och önskar 

information om provsvar/remissvar där svaren är patologiska. Detta väcker tankar hos 

distriktssköterskan vad som är mest rätt och riktigt att göra i dessa situationer. 

Dilemmat handlar om att distriktssköterskan får tankar om att patienten anar att det är 

något med provsvaren och funderingar kring om patienten ska få komma till 

vårdcentralen akut eller bokas in på ett besök vid senare tillfälle. Distriktssköterskan vet 

inte vad som är riktigt att göra i denna situation och känner sig ledsen över den. 

European Communities (2000) beskriver att arbetare inom sjukvården kan utsättas för 
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mänskligt lidande, sjukdom eller skada vilket kan leda till känslomässig påfrestning och 

stress. 

 

I resultatet framkommer det att några distriktssköterskor har tankar och oroskänslor med 

sig hem efter arbetet. Det kan handla om en oro över ifall rätt beslut gjordes, det kan 

vara känslor över att vara ledsen för patientens skull och hur distriktssköterskan själv 

hade velat ha det i patientens situation. De mår dåligt av att arbetet följer med hem i 

tankarna. Olofsson et al. (2003) beskriver att sjuksköterskorna har svårt att släppa 

arbetet och att deras privatliv påverkas. Enligt European Communities (2000) kan 

arbeten inom sjukvården innebära att arbetstagaren utsätts för mänskligt lidande, 

sjukdom eller skada vilket kan leda till känslomässig påfrestning och stress. 

Distriktssköterskorna i vår studie utsätts för detta och kanske är det därför som några av 

distriktssköterskorna tar med sig vissa tankar hem efter arbetsdagens slut. Det är viktigt 

att hantera detta på något sätt eftersom det kan leda till känslomässig påfrestning och 

stress. 

 

De distriktssköterskor i studien som ibland upplever att tankar och oro följer med dem 

hem efter arbetsdagens slut har olika sätt att hantera detta. Några bearbetar händelser på 

vägen hem från arbetet, fysisk aktivitet var ett sätt och prata med en vän ett annat. Några 

distriktssköterskor pratar med sina kollegor när de är stressade eller när de är oroliga för 

en händelse som varit under dagen. Det går i linje med Edwards et al. (2000) som i sin 

studie kommer fram till att majoriteten av sjuksköterskorna skattar att de kan diskutera 

sina problem som är relaterade till arbetet med kollegor för att lindra stressen. Även 

Rout (2000) kommer också fram till att ett sätt att hantera stressen är att prata med 

någon om hur de mår och detta är det vanligaste sättet. En av de distriktssköterskor som 

ibland tog med sig tankar hem upplever att det blev enklare att släppa arbetet om hon får 

möjlighet att varva ned några minuter innan hemgång. Det kanske kan vara ett sätt som 

är bra för flera distriktssköterskor, eftersom några andra varvade ned i bilen på vägen 

hem. Om det hade givits möjlighet till en liten stunds reflektion innan hemgång och 

möjlighet till att prata med en kollega kanske känslan av stress också hade lindrats. 

 

8.3 Slutsatser 

Stor vårdtyngd och lite personal leder till stress. Bristen på läkartider leder till stress och 

frustration hos distriktssköterskan, patientens behov styr inte om patienten ska få hjälp 
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utan det är tillgången på läkartider. Om den psykiska arbetsmiljön inte upplevs god 

leder det till oro och stress för distriktssköterskorna. Stress uppstår när det finns brister i 

kommunikationen både mellan kollegor och till patienten. Ett gott samarbete leder till 

att distriktssköterskor hjälps åt och stödjer varandra när det är stressigt. När tankar och 

oro följer med hem efter arbetsdagens slut mår distriktssköterskorna dåligt men att 

komma ned i fas innan arbetsdagens slut gör det enklare att släppa arbetet innan 

hemgång. Distriktssköterskor står inför olika dilemman som leder till att 

distriktssköterskorna blir osäkra på hur situationen ska hanteras. Det finns olika val men 

hur än distriktssköterskorna gör blir det inte som dem önskar. Regler och rutiner i 

organisationen gör att distriktssköterskorna inte alltid kan ge den vård dem önskar vilket 

ger sig uttryck som frustation och tankar om vad som är rätt att göra både utifrån sitt 

professionella ansvar och utifrån sin egen moral. Att inte kunna påverka vissa 

situationer leder till moralisk stress. Distriktssköterskorna står inför dilemman som leder 

till stress på grund av att de inte kan utföra den vård de önskar vilket visar på att de erfar 

moralisk stress. 

 

8.4 Ny kunskap som studien tillför: 

 Att vissa rutiner och regler hindrar distriktssköterskan i sitt arbete vilket leder 

till moralisk stress 

 

 Att telefonrådgivning upplevs som en stressfaktor när det finns för lite läkartider 

och distriktssköterskorna uttrycker frustration och moralisk stress  

 

 En god arbetsmiljö och ett gott samarbete med kollegor leder till ett positivt 

arbetsklimat och mindre stress 

 

8.5 Kliniska implikationer 

Resultatet visar på distriktssköterskans erfarenhet av stress med fokus på moralisk 

stress. Detta uppmärksammar distriktssköterskans arbete på vårdcentral och kan vara av 

värde för organisationen att bli medveten om för att förhindra stress och moralisk stress. 

Tid för reflektion bör avsättas efter varje arbetsdags slut för att alla professioner 

tillsammans ska få möjlighet att ventilera situationer som har uppkommit under dagen. 

Ett gott samarbete måste ständigt underhållas för att bibehålla ett gott arbetsklimat där 

kommunikation med varandra är en viktig faktor. I telefonrådgivningen är det viktigt att 
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distriktssköterskorna hjälps åt när behovet är som störst men även att arbetspassen i 

telefonrådgivningen inte är för långa då detta var en återkommande orsak till stress. För 

att inte regler och rutiner ska hindra distriktssköterskan i arbetet kan det vara av vikt att 

distriktssköterskan får vara delaktig när nya regler och rutiner skapas. Organisationens 

uppbyggnad är en viktig faktor för upplevelsen av stress och moralisk stress, så en 

ständig reflektion kring hur verksamhetenen bedrivs är av vikt samt att 

distriktssköterskorna ges möjlighet till att påverka organisationen. 

 

8.6 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore viktigt att studera distriktssköterskans erfarenhet av moralisk stress i sitt arbete 

på vårdcentral med hjälp av frågeformuläret Moral Distress Scale som utvecklades av 

Corley, Elswick, Gorman och Clor (2001) för att öka förståelsen för moralisk stress och 

vilka konsekvenser det leder till hos sjuksköterskor. Detta skulle kunna bidra till ett 

större urval men även för att kunna jämföra andra studier som använder denna skala på 

sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor. Det vore av intresse att vidare forskning 

fokuserar på distriktssköterskans erfarenhet av telefonrådgivning då det är en stor 

återkommande stressfaktor och även undersöka vad som kan göras åt det. Forskning 

kring vad distriktssköterskan önskar för stöd för att lindra/hantera sin stress vore också 

av vikt. 

 

9 Tack 
Vi vill gärna tacka distriktssköterskorna som har deltagit i studien, utan ert deltagande 

hade inte denna studie kunnat genomföras. Stort tack till universitetslektor Kerstin 

Wikby för god handledning och givande diskussioner under vårt arbete. Även stort tack 

till Sofia Kälvemark Sporrong som tagit sig tid till att svara på våra frågor och gett oss 

råd om ämnet moralisk stress. Sist men inte minst våra familjer som har ställt upp för 

oss under denna tid. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1: Informationsbrev till verksamhetschef 
 

Ansökan om tillstånd att genomföra en studie för magisteruppsats 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning med inriktning till 

distriktssköterska vid Linneuniversitetet Kalmar/Växjö. Under vår utbildning kommer 

vi att genomföra en studie i form av ett examensarbete, vilken ska handla om 

distriktssköterskans erfarenhet av stress i sitt arbete på vårdcentral med fokus på 

erfarenhet av moralisk stress. Studien kommer att redovisas som en magisteruppsats och 

det övergripande målet är att bidra till en ökad kunskap om stress och moralisk stress 

bland distriktssköterskor. Studien kommer att publiceras i Linnéuniversitets digitala 

vetenskapliga arkiv (DiVA). 

 

Moralisk stress kan uppstå av etiska dilemman i arbetet. Dilemman kan vara konflikter 

mellan arbetskamrater och hur institutionen är uppbyggd samt vad som hindrar 

sjuksköterskan till att göra det som egentligen är moraliskt riktigt, de moraliska frågorna 

som uppstår kan leda till stress. 

 

Syftet var att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av stress i sitt arbete på 

vårdcentral med fokus på moralisk stress. 

 

Intervjuerna tar sin början i april 2013 och fortsätter fram tills mängden av insamlat 

intervjumaterial tillfredställande besvarat vårt syfte. Deltagandet i studien är frivilligt 

och kan därför avbrytas utan att deltagaren behöver motivera varför samt utan 

konsekvenser. All information kommer att vara konfidentiellt som innebär att förvaring 

av datamaterialet förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan ta del av materialet 

och att materialet avidentifieras när analysarbetet är klart. Distriktssköterskorna som ska 

delta i studien får själva välja plats och tid för intervjun, om det finns möjlighet gärna på 

arbetstid. Tidsåtgång för intervjun är cirka en timma. 

 

Vi vill med denna studie uppmärksamma distriktssköterskans erfarenheter av stress och 

fokusera på den moraliska stressen och vad som orsakar detta samt hur arbetsmiljön och 

arbetsklimatet är på arbetsplatsen. Resultatet kommer förhoppningsvis kunna användas 

som underlag till att utveckla distriktssköterksans arbetsplats eller förhindra uppkomst 

av stress och moraliskt stress som leder till negativa konsekvenser för 

distriktssköterskan. 

 

Studien handleds av Kerstin Wikby, universitetslektor, Linnéuniversitetet.  

 

Har Du frågor kontakta någon av oss: 

Sanna Arvidsson, distrikssköterskestudent  

Ann Eriksson, distriktssköterskestudent  

 

Om Du ger ditt tillstånd till studien var vänlig underteckna: 

 

Befattning     Namn  Ort och datum 

 

 

 



  
 

II 

 

11.2 Bilaga 2: Informationsbrev till undersökningspersonerna  
 

Förfrågan om att delta i en studie om stress bland distriktssköterskor med fokus 

på moralisk stress 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning med inriktning till 

distriktssköterska vid Linneuniversitetet Kalmar/Växjö. Under vår utbildning kommer 

vi att genomföra en studie i form av ett examensarbete, vilken ska handla om 

distriktssköterskans erfarenhet av stress i sitt arbete på vårdcentral med fokus på 

erfarenhet av moralisk stress. Studien kommer att redovisas som en magisteruppsats och 

det övergripande målet är att bidra till en ökad kunskap om stress och moralisk stress 

bland distriktssköterskor. Studien kommer att publiceras i Linnéuniversitets digitala 

vetenskapliga arkiv (DiVA). 

 

Du tillfrågas här med om deltagande i denna forskningsstudie. 

 

Moralisk stress kan uppstå av etiska dilemman i arbetet. Dilemman kan vara konflikter 

mellan arbetskamrater och hur institutionen är uppbyggd samt vad som hindrar 

sjuksköterskan till att göra det som egentligen är moraliskt riktigt, de moraliska frågorna 

som uppstår kan leda till stress. 

Syftet var att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av stress i sitt arbete på 

vårdcentral med fokus på moralisk stress. 

 

Intervjuerna tar sin början i april 2013 och fortsätter fram tills mängden av insamlat 

intervjumaterial tillfredställande besvarat vårt syfte. Deltagandet i studien är frivilligt 

och kan avbrytas när som utan att motivera varför samt utan konsekvenser. All 

information kommer att vara konfidentiell vilket innebär att förvaring av datamaterialet 

förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan ta del av materialet, endast forskarna 

och handledaren kommer att ha tillgång till materialet. Resultat kommer att 

sammanställas så att enskilda personer inte går att identifiera. Du får själv välja plats 

och tid för intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in och tidsåtgången för intervjun är 

cirka en timma.  

 

 

Studien handleds av Kerstin Wikby, universitetslektor, Linnéuniversitetet. 

 

Har Du frågor kontakta någon av oss: 

Sanna Arvidsson, distriktssköterskestudent  

Ann Eriksson, distriktssköterskestudent  

 

Om Du ger ditt samtycke till att delta i studien var vänlig underteckna: 

 

 

Befattning     Namn  Ort och datum 

 

 

 
 

 



  
 

III 

 

 

 

11.3 Bilaga 3: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

Kön: 

Ålder: 

År som distriktssköterska: 

 

Intervjufrågor 

1.Vad gör dig stressad på arbetet? 

- Hur hanterar du dessa situationer? 

 

2.Kan du beskriva ett etiskt dilemma som du har upplevt på din arbetsplats? 

- Hur hanteras detta på din arbetsplats?  

 

3.Hur upplever du att kvaliteten på omvårdnaden som ges på din arbetsplats stämmer  

överens med vad du anser är god omvårdnadskvalitet? 

-Kan du beskriva en situation? 

 

4.Hur fungerar samarbetet med arbetskamrater? 

 

5.Vad i arbetsmiljön hindrar dig i ditt arbete? 

 

6.Upplever du frustration, ilska och oro på arbetsplatsen? 

- Om ja, i vilka situationer 

 

7. Är det något annat som du tänker på som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

11.4 Bilaga 4: Etisk egengranskning 
 
  

 
 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

Projekttitel:   

  

 

Projektledare: Sanna Andersson och Ann Eriksson 

  

 Handledare: Kerstin Wikby  

     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). 

  Nej 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

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

forskningen)? 
  Nej 

 

 

 

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) 

  Nej 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

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

 

 

        

      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)? 

  Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

 
 

 

 

 

 

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: 

    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 målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

Ja   

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. 

Ja   

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

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

 Ej relevant  

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

Ja   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

http://www.epn.se/
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Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

Växjö 130211 

 

Projektledare eller motsvarande: 

 

Sanna Arvidsson och Ann Eriksson 

namn 

 

Legitimerade sjuksköterskor 

titel 

 

Institutionen för vårdvetenskap 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

Kerstin Wikby 

namn 

 

Universitetslektor 

titel 

 

Institutionen för vårdvetenskap 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


