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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Upplevelsen av otillräcklighet är ett vanligt förekommande fenomen hos 

sjuksköterskor. Att uppleva otillräcklighet kan leda till försämrad hälsa hos 

sjuksköterskan och därmed också risk för negativa effekter på vårdens kvalité. Mår 

sjuksköterskan bra, finns också förutsättningar att ge en god vård. Att undersöka hur 

sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård uppfattar och erfar otillräcklighet och dess 

effekter blev därför viktigt att studera för att erhålla ökad förståelse. I dag finns inga 

studier som specifikt undersöker detta i kommunal hemsjukvård, därmed kan studien 

tillföra ny kunskap. 

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård uppfattar och erfar 

otillräcklighet och dess effekter.  

Metod: Studien har en kvalitativ induktiv ansats med fokusgruppintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ manifest 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultat: I resultatet framkommer fyra kategorier ”Individuella faktorer”, 

”Organisatoriska faktorer”, ”Hur otillräcklighet hanteras” samt ”Effekter”. 

Deltagarna har uppfattningar om att individens personligheten och kompetens spelar en 

avgörande roll för hur otillräcklighet upplevs och hanteras. Organisatoriska faktorer är 

en bidragande orsak till otillräcklighet. Resurser, direktiv , mål, samarbete samt andras 

förväntningar och krav är viktigt. Upplevelsen av otillräcklighet hanteras på flera sätt. 

Upplevelsen av otillräcklighet har främst negativa effekter.  

Slutsats: Otillräcklighet förekommer hos sjuksköterskor som arbetar med kommunalt 

driven hemsjukvård. Den orsakas till viss del av organisatoriska brister, men är också 

beroende på viken personlighet sjuksöterskan har och hur hen är förmögen att hantera 

uppkomna stressorer. Förekomsten av stöd, både från kollegor och ledning, är viktiga 

komponenter för att minska otillräckligheten. 

 

Nyckelord 

Uppfattningar, otillräcklighet, sjuksköterskor, hemsjukvård, kvalitativ 

fokusgruppsintervju. 
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Abstract 

 

Background: The experience of inadequacy is common among nurses. The experience 

of inadequacy can lead to poorer health among nurses, and thereby also risking negative 

effects on the quality of care. If the nurse experience good health, there is potential to 

provide good care. To examine how nurses in municipal home care perceives and 

experiences inadequacy and its effect, it was therefore important to study to obtain a 

better understanding of the phenomenon. Today there are no studies that specifically 

examines this in municipal home care, therefore this study can provide new knowledge.   

Aim: To describe how nurses in municipal home care perceives and experiences 

inadequacy and its effects. 

Method: The study has a qualitative approach with focus group interviews as data 

collection method to investigate how nurses in municipal home care perceives and 

experiences inadequacy and its effects. The material was analyzed using qualitative 

manifest content analysis (Graneheim & Lundman, 2004). 

Results: The results shows four categories "Individual factors ", "Organizational 

factors", "How inadequacy is handled" and "Effects ". Participants have perceptions 

that personality and skills play a crucial role in how inadequacy is perceived and 

handled. Organizational factors is a contributing cause of inadequacy. Resources, 

directives, goals, cooperation as well as others' expectations and requirements are 

important. The experience of inadequacy is handled in several ways. The experience of 

inadequacy have mainly negative effects. 

Conclusion: Inadequacy affects nurses working with municipal driven home health 

care. It is caused in part by organizational flaws, but is also dependent on the bay 

personality nurses have and how he/ she is able to handle  stressors. The existence of 

support from both colleagues and management are key components to reduce 

insufficiency. 

 

Keywords 

Perceptions, inadequacy, nurses, municipal home care, qualitative focusgroup interview 
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Tack 

Ett stort tack riktas till samtliga deltagare i fokusgrupperna. Tack för att ni öppnat upp 

er och delat med er av hur ni uppfattar och erfar otillräcklighet i ert dagliga arbete. Utan 

er insats hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Ett stort tack även till 

vår handledare Birgitta Wallerstedt för goda råd, stöd och uppmuntran under arbetets 

gång. 
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1 Inledning 

 

Författarna till föreliggande studie har erfarenhet av att sjuksköterskor som arbetar med 

hemsjukvård ofta upplever att de inte räcker till i sitt arbete. Orsakerna till detta kan 

vara många, varav tidsbrist är en vanligt beskriven orsak. Sjuksköterskan önskar ofta 

göra mer för patienten, närstående och kollegor vilket leder till otillräcklighet.  

Tidgare forskning har visat att otillräcklighet kan påverka sjuksköterskan negativt 

(Juthberg, 2008; Norberg, 2011) och därmed vårdens kvalité (From, 2011). Att 

undersöka hur sjuksköterskor uppfattar och erfar otillräcklighet i kommunal 

hemsjukvård blir därför viktigt. 

 

2 Bakgrund  

 

2.1 Kommunal hemsjukvård 

Hemsjukvård kan definieras som ”hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad 

eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande 

över tiden.” (Socialstyrelsen, 2008, s. 14). Enligt denna definition innefattar 

hemsjukvård hälso-och sjukvård när den ges både i ordinärt boende, särskilt boende 

eller i daglig verksamhet. Hemsjukvård omfattar medicinska insatser, rehabilitering, 

habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

eller av annan vårdpersonal med delegering. Huvudmannaskapet är ofta ålagt 

kommunen, men ansvarsfördelning och organisation varierar (Ibid.).  Föreliggande 

studie kommer genomföras i Kronobergs län. Där har kommunen huvudmannaskap för 

den hemsjukvård som utförs av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller 

delegerad vårdpersonal (Hemsjukvård Kronobergs län- Överenskommelse mellan 

kommunerna och landstinget i Kronobergs län gällande insatser inom somatisk 

hemsjukvård, 2011). Ovanstående definition av kommunal hemsjukvård kommer 

användas av författarna.  

 

2.2 Sjuksköterskans roll i kommunal hemsjukvård 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska innehåller rekommendationer om 

yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt. Sjuksköterskans arbete ska 
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oberoende av verksamhetsområde och vårdform karakteriseras av en helhetssyn och ett 

etiskt förhållningssätt. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt 

utföras i enlighet med gällande författningar och riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005). I 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor framgår dessutom att sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2015a).  

 

Sedan Ädelreformens införande 1992 har kraven på hemsjukvården ökat, då allt fler 

patienter behöver hemsjukvård. Detta beror framförallt på att antalet vårdplatser i 

slutenvården har minskat i kombination med att fler kvalificerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser nu istället utförs i det egna hemmet. Även antalet  platser på särskilda 

boenden har blivit färre, samtidigt som antalet patienter med hemsjukvård i ordinärt 

boende ökat. Enligt Socialstyrelsen (2015) är tillgången på sjuksköterskor i 

hemsjukvården ofta inte tillräcklig för att tillgodose en god och säker vård. En 

sjuksköterska under jourtid kan själv få ansvara för upp emot 400 patienter. Att arbeta 

som sjuksköterska i hemsjukvården ställer också höga krav eftersom patienterna många 

gånger är långvarigt sjuka, har kroniska sjukdomar eller är multisjuka med komplexa 

vårdbehov (Jakobsson, 2005). De flesta är också äldre (Socialstyrelsen, 2010). I 

hemsjukvården arbetar sjuksköterskan ofta ensam, vilket betyder att hen måste kunna ta 

egna beslut (Josefsson & Ljung, 2010), vilket ökar kraven ytterligare.   

 

2.3 Otillräcklighet 

I en avhandling av Juthberg (2008) framkom att sjuksköterskors upplevelse av dåligt 

samvete innebar att känna sig maktlös och otillräcklig. Otillräcklighet beskrevs som att 

känna sig osäker, mindervärdig och misslyckad. De upplevde otillräcklighet då de 

kände sig inkompetenta och undrade ofta över om de kunnat göra mera. Orsaker 

beskrevs vara hög arbetsbelastning, andras krav, egna krav och tidsbrist. 

 

Häggström, Skovdahl, Fläckman, Kihlgren & Kihlgren (2004) konstaterade i sin studie 

att vårdpersonal inom äldreomsorg upplevde stress och otillräcklighet när de ställdes 

inför ouppnåeliga krav. Andra studier visar på hur upplevelsen av att inte kunna hantera 

höga krav kunde resultera i känslan av att inte klara av sitt arbete. Därmed förlorade de 

känslan av kontroll, vilket kunde leda till otillräcklighet. Känslan av otillräcklighet kan i 
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sin tur  leda till utbrändhet hos sjuksköterskor (Barling & Taylor, 2004; Ekstedt & 

Fagerberg, 2003).  

 

Zangaro och Soeken (2007) beskriver att arbetstillfredställelsen var lägre hos de 

sjuksköterskor som inte upplevdes nå upp till egna förväntningar över hur de borde vara 

som sjuksköterskor. Fyndet kan tyda på att dessa behåller en idealiserad bild av 

sjuksköterskan (Lu, Barriball, Zhang & While, 2012). Kallin (2011) skriver att det i en 

medlemsundersökning bland sjuksköterskor framkommit att många upplever att 

patienterna får en bra vård, men att de samtidigt känner sig otillräckliga. Hon beskriver 

vidare att självbilden och synen på yrket påverkar arbetstillfredställelsen. De som ser 

yrket som en livsuppgift riskerar därför ohälsa i allra högsta grad.   

 

2.4 Dåligt samvete, samvetsstress och utbrändhet 

Otillräcklighet har samband med dåligt samvete. Forskning visar att vårdpersonal får 

dåligt samvete då de upplever otillräcklighet och maktlöshet (Dahlqvist, 2008; Juthberg 

& Sundin, 2010). Dåligt samvete kan i sin tur leda till samvetsstress (Norberg, 2011). 

Enligt Juthberg (2008) var samvetsstress hos sjuksköterskor vanligast då de inte hunnit 

med att ge den vård de önskade. Samvetsstress var också vanligt då de på grund av sitt 

krävande arbete inte hade ork över till familjen eller vännerna. Samvetsstress kan leda 

till att vårdpersonalen skärmar av sig och stänger av sitt samvete för att orka arbeta 

kvar. Åhlin (2015) belyser hur samvetet kan vara både positivt och negativt. Så länge 

samvetet upplevs som positivt finns inga samband med utbrändhet, men då samvetet 

blir en börda föreligger risk för utbrändhet.  

 

Utbrändhet är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar bland 

vårdpersonal (Försäkringskassan, 2015; Socialstyrelsen, 2003). Utbrändhet ökar också 

dödligheten (Nygren & Åsberg, 2012). Vårdkvalitén riskerar att påverkas negativt om 

sjuksköterskan drabbas av utbrändhet. Ett vanligt symtom vid utbrändhet är 

depersonalisering, vilket innebär att den empatiska förmågan blivit reducerad, med en 

nedsatt förmåga att tillgodose patientens behov som följd (Maslach, 1985; Sheppard, 

2015). 
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3 Teoretisk referensram 

 

För att erhålla en ökad förståelse om otillräcklighet hos sjuksköterskan som arbetar i 

kommunal hemsjukvård kommer författarna i föreliggande studie att använda sig av 

Lazarus och Folkmans (1984) definition av stress. De menar att stress är förhållandet 

mellan personen och miljön, vilket av personen bedöms som krävande eller 

överskridande dennes resurser. Detta kan äventyra individens välbefinnande. Det är 

alltså ett tillstånd av obalans mellan personens resurser och omvärldens krav. Vad 

personen själv upplever sig ha för resurser och yttre krav är viktigt för att förstå den 

individuella stressupplevelsen. Personer upplever stress på olika sätt. Detta har att göra 

med hur situationen bedöms och påverkas av personens åtaganden och övertygelser. En 

persons åtaganden uttrycker vad som anses viktigt i livet. Det innebär att personens mål 

och vad som motiverar personen spelar en avgörande roll. Övertygelser uttrycker vad 

personen tror på i livet och vad som anses vara fakta och sanningar. En persons 

åtaganden och övertygelser tillsammans med den rådande situationen avgör hur den 

individuella stressupplevelsen upplevs (Ibid.).  

 

Förmågan att hantera stress kallas för coping. Lazarus och Folkman (1984) definierar 

coping som “ständigt skiftande kognitiva och beteendemässiga ansträngningar att 

hantera specifika utifrån eller inifrån kommande krav som uppfattas som krävande eller 

överskridande personens resurser” (Ibid. s.141). Coping är alltså en process som är 

oberoende av utfallet och som på olika sätt förändrar personens sätt att se på den 

stressfyllda situationen. Vilken copingstrategi personen väljer att använda avgörs bland 

annat av vilka egna resurser personen anser sig ha och kunna använda. Resurserna kan 

delas in i fysiska resurser (hälsa och energi), psykologiska resurser (positiva 

övertygelser) samt kompetenser (problemlösningsförmåga och sociala färdigheter). 

Även faktorer i miljön, som sociala och materiella sådana spelar en avgörande roll 

(Ibid.).  

 

Lazarus & Folkman (1984) delar in copingstrategier i två olika grupper; 

problemfokuserad- och emotionell coping. Problemfokuserad coping innebär att 

individen aktivt hanterar den rådande stressfyllda situationen, detta innebär oftast att 

försöka hitta en lösning på problemet. Vid emotionell coping försöker individen istället 

att ändra sitt tankesätt för att försöka undvika den stressfyllda situationen. Det är dock 
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vanligast att individer använder sig av både problemfokuserad- och emotionell coping, 

var för sig vid olika situationer, eller tillsammans i en och samma situation.   

 

4 Problemformulering 

 

Upplevelsen av otillräcklighet är vanligt förekommande bland sjuksköterskor som 

arbetar i kommunal hemsjukvård. Arbetet medför höga krav på den enskilde 

sjuksköterskan. Hen ska förhålla sig professionell under svåra arbetsförhållanden.  

Att uppleva otillräcklighet kan leda till försämrad hälsa, och därmed också risk för 

negativ påverkan på vårdens kvalité. Mår sjuksköterskan bra, finns också 

förutsättningar att ge en god vård. Det är därför viktigt att studera hur sjuksköterskor 

uppfattar och erfar otillräcklighet samt dess effekter. I dag finns inga studier som 

specifikt undersöker detta i kommunal hemsjukvård, därmed kan studien tillföra ny 

kunskap inom området. 

 

5 Syfte 

 

Att beskriva hur sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård uppfattar och erfar 

otillräcklighet och dess effekter. 

 

6 Metod 

 

6.1 Design 

Studien har en kvalitativ induktiv ansats. Den kvalitativa ansatsen är lämplig att 

använda sig av då människors subjektiva upplevelser ska studeras (Polit & Beck, 2012). 

Att ansatsen är induktiv betyder att författarna går in i analysprocessen 

förutsättningslöst så att människans subjektiva upplevelser står i fokus (Lundman 

Hällgren & Graneheim, 2012).  
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6.2 Urval 

Ett strategiskt urval användes där sjuksköterskor som arbetar dag, kväll, natt och helg 

inom kommunal hemsjukvård i en mindre kommun i Kronobergs län rekryterades. 

Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna skulle arbeta med kommunal hemsjukvård. 

De sjuksköterskor som arbetade i samma kommundel som en av författarna 

exkluderades. En bred variation av deltagare gällande kön, ålder, antal år inom yrket 

samt utbildningsnivå var önskvärt för att kunna undersöka fenomenet utifrån olika 

synvinklar. 

 

Kontakt togs med verksamhetschefen för sjuksköterskor i aktuell kommun. Med hjälp 

av ett informationsbrev (bilaga 1), gavs information om studien. I samband med detta 

tillfrågades om godkännande för studiens genomförande på arbetstid. Enhetschefen för 

sjuksköterskor i kommunen ombads sedan att sända informationsbrev om studien 

(bilaga 2), vidare till de sjuksköterskor som var aktuella för att delta. Intresseanmälan 

för deltagande gjordes till enhetschefen, som i sin tur vidareförmedlade deras 

kontaktuppgifter till oss. Det var tretton sjuksköterskor som anmälde sitt intresse att 

delta och dessa kontaktades därefter av författarna. På grund av två bortfall blev det 

slutliga antalet deltagare elva. Deltagarna bestod av tio kvinnor och en man, åldern 

varierade mellan 25 och 63 år, antalet år inom yrket varierade mellan 3 månader till 28 

år. Sex stycken var grundutbildade, en hade specialistutbildning inom psykiatri, en hade 

specialistutbildning inom onkologi och tre var distriktssjuksköterskor.  

 

6.3 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde med hjälp av fokusgruppsintervjuer som utgick ifrån en 

intervjuguide (bilaga 3). Två fokusgruppsintervjuer genomfördes med sju respektive 

fyra deltagare, vilka varade i cirka en timme vardera. Fokusgruppsintervjuerna 

genomfördes på deltagarnas arbetsplatser med en veckas mellanrum.  

 

Den författare som inte arbetar i vald kommun fungerade som moderator, och den andra 

författaren som arbetar i vald kommun deltog inte i fokusgruppsintervjuerna. Dennes 

roll var istället att samordna intervjutillfällena. En utomstående person som författarna 

kände sedan tidigare och som hade erfarenhet av att skriva uppsats på magisternivå 

fungerade som observatör. Denne förde anteckningar om vem av deltagarna som talade.  
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Moderatorn inledde fokusgruppsintervjuerna med att hälsa alla välkomna, samt 

informera om studien och dess genomförande. Intervjuguiden som bestod av fem 

frågeområden presenterades för deltagarna inför intervjun för att ge dem en översikt. 

Därefter samlades information om deltagarna angående kön, ålder, antal år inom yrket, 

samt utbildningsnivå in.  

 

Båda fokusgruppsintervjuerna följde i stort sett intervjuguidens struktur och livliga 

diskussioner fördes kring varje frågeområde. Deltagarna i studien interagerade väl med 

varandra och samtliga kom till tals. Strukturen på intervjuerna varierade något då 

deltagarna i den ena gruppen väntade in varandra mer och hade fler pauser för 

eftertanke. I den andra gruppen tenderade deltagarna istället att avsluta meningarna åt 

varandra. Moderatorns roll under intervjuerna innebar främst att vid några tillfällen föra 

deltagarna tillbaka till vad som var fokus för intervjun. 

 

Dokumentationen av fokusgruppsintervjuerna skedde med hjälp av ljudupptagning. 

Författarna transkriberade sedan en intervju var ordagrant inklusive noteringar då det 

var en längre tystnad, pust, skratt etcetera. Efter två fokusgruppsintervjuer bedömdes att 

ett tillräckligt stort material hade samlats in. 

 

6.4 Analys 

Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ manifest innehållsanalys (Graneheim 

& Lundman, 2004). Den transkriberade texten lästes först igenom av författarna ett 

flertal gånger för att få en helhetsuppfattning om materialet. Meningsbärande enheter 

urskiljdes som sedan kondenserades och fick en kod. Denna del av analysen gjordes 

växelvis av författarna i ett gemensamt dokument. Författarna träffades sedan för att 

diskutera utformningen och valet av meningsbärande enheter, dess kondensering samt 

valet av koder. Koderna från intervjuerna färgkodades. Därefter skrevs dokumentet ut 

och koderna med tillhörande kondensering och meningsbärande enhet klipptes isär. 

Detta förfarande gjorde det möjligt att återgå till det större sammanhanget under 

analysen. Koderna grupperades sedan utifrån likheter och skillnader tills de bildade fyra 

kategorier som i sin tur gav elva subkategorier. Under hela analysprocessen har 

författarna gått fram och tillbaka från helhet till del och diskuterat olika synpunkter tills 

enighet uppnåtts.   
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Tabell 1: Exempel på analysmetoden:  

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

        //eller vad har vi för uppdrag, 

liksom vad ska vi sålla?, vilka 

ska vi hjälpa och vilka ska vi 

inte hjälpa. Vad tillhör 

hemsjukvård och vad tillhör inte 

hemsjukvård?// 

Vad har vi för 

uppdrag? Vad tillhör 

hemsjukvårdens 

uppgifter och vad gör 

det inte? 

 

Otydligt uppdrag 

 

 

Direktiv och 

mål 

 

Organisatoriska 

faktorer 

        Och då kan man ju som 

sjuksköterska känna sig 

otillräcklig i det att, att det inte 

finns de resurserna. För man vill 

ju verkligen patientens bästa. 

Känner sig 

otillräcklig när inte 

resurserna finns. Vill 

patientens bästa. 

 

Otillräcklig på 

grund av för få 

resurser 

 

Resurser 

        Nej för alla vet ju att vi har både 

våra starka sidor och sämre 

sidor och olika kunskap om 

olika områden och så men det 

tycker jag är rätt så 

kompletterande och man hjälper 

varandra förstås. Så även om det 

är väldigt individuellt vi jobbar 

så har vi det gemensamt att vi 

kan prata och stötta varandra 

och få det till att funka 

kunskapsmässigt ändå. 

Alla har bra och 

dåliga sidor samt 

olika kunskap. Det är 

kompletterande och 

vi hjälper varandra. 

Vi kan prata och 

stötta varandra och få 

det att fungera. 

 

Kompletterar 

varandra. Vi kan 

prata, hjälpa och 

stötta varandra. 

 

Stöd  Hur 

otillräcklighet 

hanteras 

        //ibland så kanske man (paus) 

känslan av otillräcklighet för 

inte, för att minska på den så 

kanske man sitter kvar här en 

stund och liksom tar det här 

samtalet, ringer det här eller 

kollar på det här förbaskade 

senior alert. Alltså lite (skratt) 

men det blir ju mer att man, att 

för att minska den då, att man 

kanske, ja ja vet inte. 

För att minska 

känslan av 

otillräcklighet sitter 

man kvar. Tar det där 

samtalet, kollar på 

senior alert. 

 

Sitter kvar för att 

minska 

otillräckligheten 

 

Övriga 

copingstrategier 
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6.5 Etiska övervägenden  

Studien har genomförts med följande etiska grundläggande principer i åtanke: viljan att 

göra gott och inte skada, respekt för individens värdighet och rättvisa (Polit & Beck, 

2012).  

 

Innan studien genomfördes erhölls etisk godkännande av en etisk kommitté. Författarna 

erhöll sedan informerat samtycke av deltagarna till att delta utifrån ett skriftligt 

informationsbrev och muntlig information vid första kontakten. Den muntliga 

informationen upprepades i direkt anslutning till fokusgruppsintervjuerna. Deltagarna 

erhöll också information om att medverkan i studien är frivillig och att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan, utan att uppge anledning. De infomerades om att 

insamlat material är konfidentiellt. Namn och platser avidentifierades och insamlat 

material förvarades oåtkomlig för obehöriga i enlighet med riktlinjer från 

Vetenskapsrådet (2015). 

 

En av författarna arbetar i den kommun som studien genomfördes i. Därför exluderades 

de sjuksköterskor som arbetade i samma kommundel som denne för att minska risken 

för beroendeförhållanden och påverkan på resultatet (Vetenskapsrådet, 2015). Denne 

författare deltog av samma anledning inte heller i fokusgruppsintervjuerna.  

 

7 Resultat 

 

Resultatet presenteras i fyra kategorier med tillhörande subkategorier. Den första 

kategorin är ”Individuella faktorer”, med tillhörande subkategorier ”Personlighet” 

och ”Kompetens”. Kategori två är ”Organisatoriska faktorer” med tillhörande 

subkategorier ”Resurser”, ”Direktiv och mål”, ”Samarbete” och”Andras förväntningar 

och krav”. Den tredje kategorin är ”Hur otillräcklighet hanteras” med tillhörande 

subkategorier ”Stöd” och ”Övriga copingstrategier”. Den fjärde och sista kategorin är 

”Effekter” med tillhörande subkategorier ”Påverkan på relationer” och 

”Välbefinnande”. 

 

Resultatet presenteras med citat där intervjupersonen presenteras som I och deltagarna 

som D1, D2 och så vidare.  
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7.1 Individuella faktorer 

7.1.1 Personlighet 

Att personligheten hade betydelse för upplevelsen av otillräcklighet var deltagarna djupt 

enade om. Deltagarna menade att vi alla är olika och därför upplever och hanterar 

otillräcklighet på olika sätt.  

”D1-Och det är ju individuellt hur man gör där faktiskt, hur man är som  

D2-Hur man är som människa. 

D1- Men det är lite olika liksom vad man klarar. Med sin frustration eller vad jag 

ska säga.” (Intervju 2) 

 

En god självkännedom kunde bidra till känslan av att ha gjort så gott man kunnat. Den 

ansågs också viktig för att kunna lägga de egna kraven på en rimlig nivå. Det fanns 

också uppfattningar om att kvinnor generellt skulle vara sämre än män på att lyssna på 

sig själva. Därmed lades kraven för högt och resulterade i otillräcklighet.   

 

Deltagarna beskrev hur de egna kraven kunde leda till otillräcklighet i yrkesrollen. Det 

fanns en ständig önskan om att kunna ge en bättre vård hos flera deltagare. Det fanns 

också en tydlig önskan om att kunna hjälpa patienten och dennes närstående genom att 

lindra, bota och hjälpa, även om det innebar arbetsuppgifter som inte tillhörde 

uppdraget. Det ansågs också som viktigt för deltagarna att kunna stå upp för sitt arbete 

vid möten med närstående efter arbetstid, till exempel i den lokala matbutiken.  

 

De egna kraven kunde också leda till ett behov av att kontrollera att kollegorna gjort 

färdigt sina uppgifter, vilket  bidrog till känslor av otillräcklighet både hos den som 

kontrollerar och den som blir kontrollerad.  

  “D1-Har du inte höga krav på dig själv så är man aldrig otillräcklig. 

Övriga-Nej (skratt) 

D1-Då klarar man sig bra (skratt) 

D2-Det tror jag också, jag tror att väldigt mycket ligger i det egna. 

D1-Ah 
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D2-Ibland har man hängslen och livrem, man ska ha koll på allting lixom, kan 

inte ens släppa även om man har jobbat i flera år ihop så ah, måste man nästan 

kolla så att den har gjort, då klart då känner man sig otillräcklig. 

D1-Både den som blir kollad och den som kollar 

D2-Ah, mm 

D1-Den som blir kollad det blir ju väldigt jobbigt va.” (Intervju 2) 

 

De egna kraven kunde också leda till otillräcklighet när deltagarna hade en önskan om 

att lösa omöjliga patientrelaterade situationer. Det fanns en vilja att hjälpa patienter som 

inte gick att hjälpa av olika anledningar. Patienten kunde till exempel ha dålig 

följsamhet mot träningsprogram eller medicinering eller ha symtom som inte gick att 

lindra. Deltagarna menade att detta till och med kunna leda till att de velat ge upp om 

patienten, då det var svårt att förlika sig med känslan av att inte kunna göra någonting 

för att hjälpa. Höga egna krav ansågs dock vara en förutsättning för att kunna ge god 

vård. Samtidigt konstaterades att arbetet skulle varit enklare om det inte varit för de 

egna kraven. 

7.1.2 Kompetens 

Deltagarna menade att lång erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska gjort att de nu 

kände sig tryggare i sin yrkesroll. En deltagare upplevde att hen varit mer otillräcklig 

som ny sjuksköterska. Den ökade tryggheten som kom med ökad erfarenhet menade 

flera resulterat i att de blivit bättre på att hantera upplevelsen av otillräcklighet, till 

exempel genom en ökad förmåga att kunna lämna arbetet vid arbetsdagens slut. Flera 

deltagare menade att lång erfarenhet gjorde att de egna kraven också ökade, vilket då 

kunde leda till att upplevelsen av otillräcklighet blev större. Samtidigt ansåg de att den 

ökade erfarenheten gjort det lättare att hantera de egna kraven.  

Deltagarna beskrev hur bristande kunskap och en rädsla för att bli avslöjad om sin 

okunskap kunde vara en orsak till otillräcklighet. Att inte känna sig trygg i hur till 

exempel medicinskteknisk utrustning skulle hanteras skapade en rädsla för att göra fel. 

Denna rädsla var större under kväll och helg eftersom det då förekommer mycket  

ensamarbete. 
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7.2 Organisatoriska faktorer 

7.2.1 Resurser 

Alla deltagarna var överens om att för få resurser skapar otillräcklighet. Bland några 

deltagare fanns uppfattningar om att det fungerade bättre förr, innan Ädelreformen 

trädde i kraft.  

Dagens arbetsbörda uppfattades vara större, med mer avancerad hemsjukvård och med 

sjukare patienter i fler åldersgrupper. Det har även tillkommit ytterligare 

arbetsuppgifter, som till exempel ökad dokumentationsplikt och fler sorters 

vårdkvalitetsmätningar.  

   “D1-Ja det är ju som jag sa innan, det blir ju mer och mer hemsjukvård och 

mindre platser på lasarettet och färre personal så det är klart att de är mer 

arbetsuppgifter som vi ska göra då. Vi ska ju liksom vara ett lasarett fast att vi 

måste åka då, vi kan inte bara gå i korridoren. 

D2-Nej tittar man tillbaka på när vi startade hemsjukvården i (x) kommun, det var 

-95, eller -97, ja där omkring, eh då, det var ju en helt annan sak. Då var vi, vi 

var faktiskt mer personal, vi var mer sköterskor och vi hade inte alls den 

avancerade sjukvården.” (Intervju 2) 

 

Att inte kunna kommunicera med patienten på grund av språkbarriärer var också något 

som skapade otillräcklighet. Möjligheten till att få resurser i form av tolk hade kunnat 

minska otillräckligheten.  

Inför sommaren upplevde flera deltagare otillräcklighet. En deltagare hade svårt att 

njuta av kommande semester på grund av oro för om hen skulle behöva jobba dubbelt 

efter sin semester. Bland några deltagare fanns också uppfattningar om att kommunen 

sänker kraven på utbildad omsorgspersonal inför sommaren. Detta resulterade i 

otrygghet på grund av outbildade sommarvikarier, vilket i sin tur skapade 

otillräcklighet.  

 

Flera upplevde att det ofta inte fanns någon vikarie vid sjukdom, vilket resulterade i att 

de ofta fick klara sig utan, vilket blev en påfrestning. Samtidigt menade flera att de ofta 

gick till jobbet trots sjukdom, eftersom att det var viktigt för dem att vara lojal mot 

gruppen.  
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Alla deltagare var överens om att tiden inte räcker till, vilket skapade stress och 

otillräcklighet. Deltagarna upplevde otillräcklighet då de såg behoven hos patienten, 

men på grund av tidsbrist inte kunde tillgodose dem. Detta var särskilt vanligt hos 

ensamma patienter, där sällskap varit en god lösning. Tidskrävande arbete som vård av 

palliativa patienter eller oförutsedda akuta händelser resulterade också i otillräcklighet 

när deltagarna tvingades att prioritera bort andra arbetsuppgifter. Att se att 

omsorgspersonalen inte hann med, vilket gjorde att patienten blev lidande, skapade 

också otillräcklighet.  

 

Deltagarna upplevde vidare att de hade svårt att hinna med att  hålla sig ajour med ny 

information från MAS. De upplevde också att det var svårt att hinna med att 

dokumentera eller handleda omsorgspersonalen i den utsträckning de önskade. 

Tidsbristen ledde till att många jobbade över för att hinna med sina arbetsuppgifter. 

 

7.2.2 Direktiv och mål 

Deltagarna i båda grupperna hade uppfattningar om att rutiner påverkade upplevelsen av 

otillräcklighet och menade att rutiner skapar trygghet.  

Flera deltagare delade uppfattningen om att bristande direktiv och ramar är en orsak till 

otillräcklighet. En deltagare upplevde otillräcklighet nästan varje dag på grund av detta. 

Det fanns en osäkerhet kring vad som ingår i deltagarnas arbetsuppgifter, vilket 

uppfattades leda till mindre tid för de äldres behov samt övertid. Deltagarna menade att 

en tydlig arbetsbeskrivning skulle hjälpa dem att prioritera, så att de inte tog på sig fel 

arbetsuppgifter.  

Flera deltagare upplevde det svårt att veta vilka patienter som har rätt till hemsjukvård 

och skrev därför in patienter som egentligen inte uppfyllde kraven. Vem som har rätt till 

hemsjukvård är upp till varje enskild sjuksköterska att bedöma, vilket försvårade 

beslutet. 

“D1-Sen är det ju just det här som vi tog upp tidigare, att vi inte har ramar för 

vad vårt uppdrag är. Det är väl också en orsak till otillräcklighet. Det hade varit 

bra om det varit klart uttryckt att vi ska bara ägna oss åt det här och det här. 
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D2-Eller att det här ska ni inte göra, att det funnits ramar för att det här gör ni 

inte, då hade det varit lättare att sätta de tydliga gränserna själv. 

D3-Nej men det kan ju var okej i det ena läget, men i det andra läget är det inte 

okej att göra det, så att.... det är jättesvårt.” (Intervju 2) 

 

Flera deltagare menade att avsaknaden av ett slutgiltigt mål i omvårdnaden i 

hemsjukvården orsakade otillräcklighet. Deltagarna gjorde jämförelser med sjukhuset 

där de menade att det var enklare att sätta upp ett slutgiltigt mål.  

   “D1-Sen är det väl det att med inneliggande, då har man ett mål med 

omvårdnaden. Du har brutit ett ben, du är här för att läka benet. Eller du ligger 

på PIVA och ska ut ur din akuta psykos. Sen liksom, vad som händer sen, det är 

helt oväsentligt. 

D2-Ja målet är ju att skickas tillbaka till hemsjukvården. 

D1-Ja där man ska se helheten. Det är ju där skillnaden är kan jag känna. 

D2-Ja, det är svårt att sätta upp ett slutmål här riktigt, utan det är bara något som 

fortlöper hela tiden. 

D1-Man får bara underhålla så att de mår något sånär. 

D2-Ja man ska hindra dem från att komma in till inneliggande där de bara vill ha 

ut dem från inneliggande. Så att det är en ständig kamp från båda sidor.” 

(Intervju 2) 

 

7.2.3 Samarbete 

Flera deltagare upplevde ett bristande samarbete med ledningen. De menade att 

ledningen inte var tillräckligt närvarande och stöttande, samt att de hade dålig förståelse 

för sjuksköterskans situation. De saknade feedback för sitt arbete och upplevde att de 

istället blev ifrågasatta, vilket ökade otillräckligheten. En deltagare upplevde att hen 

ibland inte vågade fråga ledningen om råd. Det framkom också att det ofta var upp till 

gruppen själva att lösa vakanser och vikariat.  

  “D1-Hade man fått mer stöd uppifrån, såhär.. nu arbetar du rätt. Såhär gör vi, 

det här blir bra. Det får man ju aldrig, den feedbacken. Utan oftast känner man 

att varför har du inte gjort så? Varför har du inte tänkt si? och det ökar på 

otillräckligheten. 

D2-Ja det gör det verkligen. 
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D1-Ibland vågar man ju inte ens fråga ledningen, alltså bolla med dem för att 

man får bara regler och paragrafer kastade i huvudet. Och så fungerar det ju inte 

ute, man kan ju inte stå där med regelboken och kolla, gör jag nu paragraf HSL si 

och så?” (Intervju 1) 

 

Flera deltagare uppgav att det fanns ett bristande samarbete med handläggare. Det fanns 

uppfattningar om att sjuksköterskan och handläggaren ofta hade olika syn på vården, 

vilket skapade frustration.  

Vidare framkom uppfattningar om att det fanns bristande samarbete med 

omsorgspersonalen, att omsorgspersonalen inte förstod dem i olika situationer, vilket 

kunde leda till upplevelsen av otillräcklighet.  

Deltagarna menade också att det ofta förekom situationer då de kände sig ensamma i 

rollen som sjuksköterska. Speciellt tydligt blev det då det handlade om oförståelse för 

hur sjuksköterskan beslutat eller agerat i en viss situation. Det förekom att 

omsorgspersonalen önskade lösa “besvärliga” situationer med hjälp av läkemedel, 

samtidigt som sjuksköterskan såg en annan lösning på problemet.  

“Det är ju särskilda boenden till exempel, där kan man ha hela personalgruppen 

mot sig. Det är ju ganska frustrerande. Man vill lösa allt med läkemedel och så 

vill man inte göra så mycket själv. Då känner man sig ganska otillräcklig och 

ensam i det kan jag säga. Då sitter man där. På gruppmöten eller annat så är 

man ju själv. Du har ingen med dig som backup heller utan där får du ju stå 

vackert och...ja…” (Intervju 1) 

Samtliga deltagare var överens om att samarbetet med sjukhuset var bristfälligt, vilket 

kunde orsaka otillräcklighet. Det inträffade ofta att sjukhuset inte skickat med alla 

läkemedel vid utskrivningen, vilket ledde till  tidskrävande extraarbete. Flera deltagare 

upplevde att hemsjukvården och sjukhuset var som två olika världar. Det kunde handla 

om att de på sjukhuset satt ut läkemedel som behövde sättas in igen då patienten kom 

hem på grund av skilda förutsättningar i vården på lasarettet och vården i hemmet.  

En deltagare gav också exempel på att det ibland förekom gott samarbete mellan 

sjukhuset och hemsjukvården. Sjuksköterskan som arbetade på sjukhuset hade ringt till 
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sjuksköterskan i hemsjukvården inför patientens hemgång och förhört sig om 

hemsjukvårdens möjligheter, vilket hade upplevts positivt. 

Det fanns även uppfattningar om ett bristande samarbete med politiker, eftersom 

deltagarna upplevde att de inte lyssnade på behovet av utbildad personal.  

 

7.2.4 Andras förväntningar och krav 

Att leva upp till andras förväntningar ock krav beskrevs som svårt av deltagarna i den 

ena intervjun. Deltagarna upplevde att de förväntades kunna svara på alla sorters frågor 

och lösa alla sorters problem, även sådana som inte tillhör professionen. 

“Ja, och sen förväntas man veta vad ett godmansintyg är och hur man ska få 

ekonomiskt bistånd och sådana grejor som man bara känner att tillhör det här 

sjuksköterskeyrket överhuvudtaget? Snart får vi skotta snö också” (Intervju 1) 

Flera deltagare upplevde också otillräcklighet då de inte nådde upp till patienternas 

förväntningar.  

“Men det jag tycker, eller förknippar mest med otillräcklighet, det är nog det här 

att det finns sådana förväntningar hos de flesta patienter om att sjuksköterskan 

ska fixa och ska lösa och ska komma med något. En mirakeltablett som gör att 

smärtan försvinner och så... många gånger kan man ju inte göra så mycket//.” 

(Intervju 1)  

 

Deltagarna upplevde det svårt att samordna krav från närstående, läkare och 

omsorgspersonal, utan att någon grupp skulle bli missnöjd. Detta kunde leda till en inre 

lojalitetskonflikt hos deltagarna. Detta blev särskilt tydligt då patienter blev försämrade. 

Det var då vanligt med påtryckningar från omsorgspersonal om att något måste göras, 

samtidigt som läkarna ansåg att det inte fanns något mer att göra. 

7.3 Hur otillräcklighet hanteras 

7.3.1 Stöd 

Något som deltagarna var överens om var vikten av stöd för att minska upplevelsen av 

otillräcklighet. Mest betydelsefullt var det att kunna få stöd från kollegorna i 

arbetsgruppen. Deltagarna beskrev att de hanterade otillräckligheten genom att prata 

med kollegor för att få emotionellt stöd, hjälp, råd och bekräftelse. 
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Alla deltagare var överens om vikten av att kunna fråga varandra om hjälp, eller få råd 

när kunskapen var otillräcklig. Deltagarna menade att det var viktigt att i gruppen kunna 

ta tillvara varandras olikheter vad gäller kunskap och därigenom komplettera varandra. 

Flera beskrev att de kunde fråga varandra om hjälp och få råd inom olika områden, så 

som till exempel varandras specialistområden. En deltagare beskrev också att hen hade 

kunnat ringa hem till en kollega för att fråga om hjälp, vilket hade känts skönt. Vikten 

av att kunna få bekräftelse av en kollega om man gjort rätt eller fel i olika situationer 

upplevdes vara betydande.  

Den ena gruppen beskrev dock att de ibland kunde vara dåliga på att ta tillvara på 

varandras kompetens, och istället skapa otillräcklighet genom att pressa varandra.  

Hur hög trivselfaktorn var i gruppen verkade ha en avgörande betydelse för hur 

otillräckligheten hanterades och om deltagarna sökte stöd i gruppen eller inte. Bland 

deltagarna fanns uppfattningar om att otillräcklighet kunde hanteras bättre om de 

arbetade i en grupp de trivdes i.  

  “I-Hur hanterar ni känslan av otillräcklighet? 

D1-Där tror jag att det gäller att arbeta i en grupp man trivs i, det får ju 

kollegorna lösa (skratt) 

D2-Oftast så löser det sig. 

D1-Ja det var ärligt. 

D3-Det beror ju som sagt på vilken grupp man tillhör och vi är ju rätt bra på att 

hantera det tycker jag. 

D4- Ja det är ett tillåtande klimat. 

D2-Ja och det blir ju mycket lättare då. 

D5-Ja det är en otroligt go grupp.” (Intervju 1) 

 

Flera deltagare menade att en bra gruppsammanhållning där de känner trygghet från 

varandra kan minska otillräckligheten. En deltagare upplevde att det var lika tryggt i 

gruppen som hemma eftersom klimatet var tillåtande. Hen upplevde att det gick att prata 

om vad som helst i gruppen och att det som sades stannade där. Några deltagare i den 

ena intervjun upplevde att det  inte fanns någon prestationsångest i gruppen. Flera 

samlade också kraft i gruppen i samband med fikastunden för att orka fortsätta sitt 

arbete.  
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Utöver stöd från kollegor fanns det uppfattningar om att det också var viktigt att kunna  

få stöd utifrån då det behövdes, till exempel från palliativa rådgivningsteamet eller i 

form av handledning. 

7.3.2 Övriga copingstrategier 

Deltagarna använde sig av en rad olika strategier för att hantera otillräckligheten. Flera 

deltagare intalade sig att de gjort så gott de kunnat. En deltagare tyckte inte att de skulle 

känna sig otillräckliga i gruppen eftersom de ofta gjorde mer än vad som ingick i 

arbetsuppgifterna. Hen grundade detta i att de gjorde mer gott än ont och därför borde 

vara nöjda med sitt jobb. En annan deltagare intalade sig att det nog var ganska bra i 

kommunen de arbetade i ändå, jämfört med större kommuner.  

“//Sen får man väl försöka titta sig i spegeln och säga att, le lite mot sig själv 

(skratt) och säga att man gör så gott man kan eller vad man ska säga att det är.” 

(Intervju 2) 

Några av deltagarna menade att det fanns olika sorters otillräcklighet. Om 

otillräckligheten ansågs bero på okunskap kunde detta hanteras genom att söka kunskap. 

En deltagare beskrev vikten av att ha kunskap om kollegors patienter vilket minskade 

upplevelsen av otillräcklighet och ingav en känsla av trygghet.  

Flera deltagare menade att tillräcklighet kunde hanteras genom att fokusera på något 

annat som till exempel att motionera, lyssna på musik eller på en ljudbok. En av 

deltagarna hade utvecklat en strategi för att inte ta med sig arbetet hem. Hen slutade att 

tänka på arbetet när arbetsdagen var slut. En annan deltagare minskade känslan av 

otillräcklighet genom att sitta kvar en stund efter arbetstid för att göra färdigt sitt arbete. 

För att undvika upplevelsen av otillräcklighet förekom det också att deltagarna medvetet 

undvek att fråga hur patienten mår, eftersom det alltid var någonting de inte kunde 

hjälpa till med.  

“//Och sen så blir det så som vi pratade om häromdagen, att man undviker att 

ställa frågan: hur mår du idag?, för det är alltid någonting som inte är riktigt bra. 

Det är alltid någonting som man inte kan hjälpa till med.//” (Intervju 1) 
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7.4 Effekter 

7.4.1 Påverkan på relationer 

Flera deltagare gav uttryck för att otillräcklighet på arbetet påverkade familj och vänner 

negativt. När arbetet upplevdes otryggt och otillräckligheten varit stor gick det åt 

mycket energi till att klara av arbetet. Att hålla sig samman med en trevlig och 

professionell attityd på arbetet, trots stora påfrestningar ledde till att det sedan inte fanns 

ork kvar till att bemöta familjen eller vännernas krav. Flera deltagare upplevde att de 

varit på dåligt humör när de kommit hem, och att otillräcklighet på arbetet då gick ut 

över familjen.  

“D1-Jag brukar bli otrevlig när jag kommer hem. Då har jag liksom hållit mig 

samman hela dagen och varit trevlig hela dagen, sen får de där hemma ta det. 

D2-Men man märker det, att så kan jag också reagera, alltså man känner att man 

håller ihop på jobbet. Så det är nog inget ovanligt. 

D1-Nej, man har gett så mycket på jobbet. 

D2-Ja, man har det här påklistrade leendet hela tiden och stryker medhårs fast 

man samtidigt står och hoppar vid sidan av och känner att nu är snart gränsen 

nådd. Så går man hem och slår tån i skåpen (skratt) Jag är nog inte så snäll vid 

dem hemma (skratt). 

D3-Nej, det är nog inget ovanligt.” (Intervju 1) 

 

En vanlig företeelse var att inte kunna släppa arbetet när arbetsdagen var slut. Tankarna 

följde med hem och deltagarna grubblade både dag och natt på om de hade gjort rätt i 

olika situationer. En av deltagarna upplevde att hen inte haft denna problematik vid 

tidigare tjänstgöring inom landstinget, utan att den kommit i samband med anställning i 

kommunen. En annan deltagare påtalade att det oftast inte var patientbundna situationer 

hen tog med sig hem, utan att påverkan blev större om det var oro i gruppen. 

7.4.2 Välbefinnande 

Det egna välbefinnandet ansågs också ha stor påverkan på upplevelsen av 

otillräcklighet. En person som mår bra antogs uppleva mindre otillräcklighet än en 

person som mår sämre. Stress, humör och dagsformens inverkan på upplevelsen 

beskrevs som betydande för i vilken grad deltagarna upplevde otillräcklighet. 

“D1- //Det är ju säkert också beroende på hur man mår som människa liksom. 
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D2-Sen kan man ju må väldigt bra som människa men att det är en otillräcklighet 

på jobbet. Så om man säger att den privata människan mår väldigt bra, men 

sjuksköterskan mår på ett annat sätt. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar, det 

är svårt att förklara det. 

D1-Fast någonstans tror jag att du hanterar det bättre om du mår bra och är 

stabil i botten. Är du krasch som människa också och vacklar och mår lite dåligt 

eller sämre då finns det ju en lägre toleransnivå på jobbet. Sen kan det ju äta upp 

vartannat det där, det är ju så. (Tystnad)” (Intervju 1) 

Deltagarna beskrev bland annat att upplevelsen av otillräcklighet kunde leda till 

psykiska effekter som trötthet, förvirring, koncentrationssvårigheter, ångest samt stress. 

Även humöret kunde påverkas negativt och visa sig som irritation och ilska som kunde 

gå ut över andra. Otillräcklighet kunde också leda till att deltagarna blev ledsna och 

förtvivlade. Upplevelsen av otillräcklighet beskrevs som att känna sig rädd, osäker, 

maktlös och som att man gjort något fel, vilket kunde leda till en känsla av att inte 

längre orka gå till sitt arbete. De hade också upplevt fysisk påverkan som 

hjärtklappning, huvudvärk samt att ha blivit skakig.  

Dåligt samvete kunde uppstå som en följd av otillräcklighet. Deltagarna berättade hur 

de upplevt dåligt samvete över att inte ha hunnit färdigt sina arbetsuppgifter och att ha 

“varit tvungna” att lämna vidare uppgifter till någon annan. De fick också dåligt 

samvete när de upplevde att de inte tagit på sig tillräckligt med extrapass vid 

långtidssjukskrivningar eller inför sommarsemestern. En av deltagarna beskrev hur 

dåligt samvete uppstod gentemot familjen när de inte hunnits med den i den omfattning 

hen önskade, eftersom arbetet tagit för mycket tid. 

Båda grupperna konstaterade dock att otillräcklighet inte alltid nödvändigtvis måste ha 

negativa effekter. Den kunde också vara en drivkraft att vilja lära sig mer och att 

anstränga sig mer, och därmed resultera i något positivt.  

8 Diskussion 
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8.1 Metoddiskussion  

8.1.1 Design 

Enligt Polit och Beck (2012) är en kvalitativ ansats att föredra då människors 

upplevelser och erfarenheter ska studeras, därför gjorde författarna detta val.   

8.1.2 Urval 

Enligt Krueger och Casey (2015) är ett strategiskt urvalsförfarande bäst då 

fokusgruppsintervjuer används som metod. Trots att rekryteringsunderlaget var 

förhållandevis litet i studien erhölls en bred variation av deltagare gällande ålder, antal 

år inom yrket samt utbildningsnivå. Det var dock endast en manlig deltagare rekryterad 

till studien.  Detta speglar emellertid hur verksamheten i kommunal hemsjukvård många 

gånger ser ut idag. Fler manliga deltagare hade varit önskvärt för att få ett mer varierat 

och ännu rikligare resultat. 

Anledningen till att studien genomfördes i den aktuella kommunen var att det fanns ett 

stort intresse för studien. Detta underlättade rekrytering och samordning av 

fokusgruppsintervjuerna och blev därmed fördelaktigt av tidsmässiga skäl. Detta kan ha 

påverkat resultatets trovärdighet negativt då resultatet endast speglar uppfattningar och 

upplevelser i en enskild kommun, där de arbetar under samma grundförutsättningar. 

Hade studien gjorts i fler kommuner hade möjligheten till ett mer varierat resultat varit 

större. Urvalförförandet är väl beskrivet för läsaren vilket enligt Polit och Beck (2012) 

stärker studiens trovärdighet . 

8.1.3 Datainsamling 

Fokusgruppsintervjuer är en lämplig metod att använda sig av då uppfattningar och 

upplevelser ska studeras (Krueger & Casey, 2015), och passar därför syftet. En 

alternativ datainsamlingsmetod hade varit att genomföra enskilda intervjuer som är en 

lämplig metod att använda sig av för att fånga upp individuella upplevelser (Polit & 

Beck, 2012). Dock hade många av de positiva fördelar en fokusgrupp kan bidra med då 

gått förlorade. I en fokusgrupp finns större utrymme för överraskningar, det vill säga att 

deltagarna utifrån att utbyta erfarenheter kommer fram till sådant som moderatorn själv 

inte skulle ha tänkt på (Krueger & Casey, 2015).  

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide framtagen av författarna 

i samråd med handledare innan den användes i fokusgrupperna, vilket stärker studiens 
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trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden borde dock ha testats före 

intervjutillfällena. Enligt Krueger och Casey (2015) bör en testintervju genomföras för 

att se hur väl frågorna besvarar syftet. Detta är viktigt för att se om frågorna är enkla att 

ställa, förstå och besvara. Att detta inte genomfördes kan ha påverkat studiens 

pålitlighet.  

En bra intervjuguide ska vara sammansatt så att deltagarna stimuleras till att samtala 

med varandra istället för med moderatorn. Genom konversationen nås oftare ett större 

djup och det är oftast då som det mest intressanta materialet framkommer (Krueger & 

Casey, 2015). Fokusgruppsintervjuerna innehöll både konversation samt en mer klassisk 

intervjuform mellan deltagarna och moderatorn.  

Enligt Krueger och Casey (2015) bör intervjuguidens uppbyggnad bestå av 

öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt slutfrågor. 

Öppningsfrågor och introduktionsfrågor ingick inte i intervjuguiden som användes i 

studien. Däremot ingick dessa i moderatorns inledning innan fokusgruppsintervjuerna 

startade. Intervjuguiden saknade en övergångsfråga med syftet att leda in deltagarna på 

nyckelfrågorna. Istället startade intervjuguiden direkt med nyckelfrågor. Den saknade 

också slutfrågor med syfte att summera vad som framkommit. I efterhand kan därför 

konstateras att intervjuguiden kunde haft en bättre uppbyggnad. Intervjuguidens fem 

nyckelfrågor bedöms däremot vara av god kvalité eftersom de gav ett rikligt resultat.  

Enligt Krueger och Casey (2015) är mindre grupper på mellan fem och åtta deltagare att 

föredra då människors erfarenheter ska studeras. Särskilt bra är det med mindre grupper 

om det finns mycket samlad erfarenhet om fenomenet som ska studeras i gruppen, 

vilket författarna bedömer att det fanns. Enligt Polit och Beck (2012) bör gruppen, när 

känsliga ämnen diskuteras bestå av cirka fem deltagare. Grupperna i studien anses 

därmed varit lagom stora. Att intervjuerna spelades in och transkriberades stärker 

studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012).  

Moderatorn hade ingen tidigare erfarenhet av att genomföra fokusgruppsintervjuer, 

vilket kan ha påverkat resultatet negativt. I efterhand kan konstateras att om moderatorn 

haft större erfarenhet kunde det kanske lett till ett rikligare och mer trovärdigt 

datamaterial. Enligt Krueger och Casey (2015) är inledningen extra viktig för att skapa 

en trygg miljö. Moderatorn upplevde att detta uppfylldes då alla kom till tals och hade 
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mycket att delge. Att arbetsplatsen valdes som intervjuplats tror författarna var positivt 

för att skapa en trygg miljö. 

Moderatorn borde i slutet av fokusgruppsintervjuerna summerat för deltagarna vad som 

framkommit (Krueger & Casey, 2015). Då hade deltagarna fått möjlighet att verifiera 

materialet, vilket hade stärkt pålitligheten (Polit & Beck, 2012). Moderatorn frågade 

dock om deltagarna hade något ytterligare att tillägga ett flertal gånger för att ge dem 

möjlighet att göra tillägg. Att datainsamlingen är väl beskriven för läsaren stärker 

studiens pålitlighet (Polit & Beck, 2012).  

8.1.4 Analys  

En kvalitativ manifest innehållsanalys genomfördes. Denna anses passa studiens syfte 

då den är lämplig att använda när uppfattningar och upplevelser ska studeras 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna har sedan tidigare sparsam erfarenhet av att genomföra en manifest 

innehållsanalys, vilket kan ha medfört brister i analysförfarandet. Studiens trovärdighet 

ökar genom att författarna gemensamt har diskuterat  och reflekterat över de beslut som 

tagits under analysprocessen. Detta bedöms ha minskat risken för feltolkning. 

Tillvägagångssättet är noggrant beskrivet och ytterligare förtydligat med en tabell över 

analysförfarandet. Representativa citat redovisas också för att läsaren enklare ska kunna 

se skillnader och likheter mellan kategorier (Graneheim & Lundman, 2004).  

Det är upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart till andra kontexter (Polit 

& Beck, 2012). Det finns förutsättningar för läsaren att bedöma detta eftersom metoden 

och kontexten är noggrant beskriven. Citaten i resultatet ökar också möjligheten för 

denna bedömning. Studiens pålitlighet är relaterad till om studien kan replikeras under 

liknande omständigheter (Ibid.).  

8.1.5 Etiska överväganden 

En mer detaljerad information kunde ha genomförts inför fokusgruppsintervjuerna. Till 

exempel borde deltagarna ha fått information om att det i fokusgruppsintervjuer kan 

vara svårt att garantera konfidentialiteten gentemot varandra. Detta borde ha skett 

eftersom det inte finns någon garanti för att deltagarna inte sprider information om vad 

andra sagt vidare till andra.  
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8.1.6 Förförståelse  

I en studie ska det vara möjligt för läsaren att kunna bedöma vilken betydelse 

förförståelsen kan ha haft för resultatet (Malterud, 2002).  

Författarnas förförståelse härstammar från erfarenheter av att arbeta som sjuksköterskor 

i hemsjukvård. Detta kan ha påverkat både intervjuguidens uppbyggnad, 

fokusgruppsintervjuernas genomförande och därmed resultatet. Moderatorns 

förförståelse kan ha medfört att deltagarna ibland antagit att moderatorn förstått vad de 

menat, och därmed inte förklarat vidare. Förförståelsen kan också haft en positiv 

innebörd då deltagarna kan ha känt trygghet i att moderatorn visste vad de talade om, 

och därför kunnat fördjupa sig mer i ämnet. 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) ingår det alltid en viss form av tolkning i en 

kvalitativ innehållsanalys och tolkningen påverkas av förförståelsen. Att analysera är en 

balansakt där det är viktigt att låta texten “tala” och inte göra egna tolkningar av något 

som inte finns. Det är dock omöjligt och oönskat att författaren inte låter sin 

förförståelsen påverka studien till viss del. Lundman Hällgren och Graneheim (2012) 

menar att författaren genom sin förförståelse har en möjlighet att stimulera till djupare 

förklaringar. Författarnas förförståelse kan därmed ha bidragit till fördjupning.  

Författarna var under studiens gång väl medvetna om sin förförståelse. Strategier som 

användes för att minska risken för feltolkning av texten var att ständigt reflektera och 

diskutera kring förförståelsen och dess påverkan. Beslut i arbetsprocessen har dessutom 

tagits med stöd av handledaren. Enligt Polit och Beck (2012) stärker detta studiens 

trovärdighet.  

8.2 Resultatdiskussion 

I reultatet framkommer att personligheten och organisationen är viktiga faktorer för att 

förstå upplevelsen av otillräcklighet hos sjuksköterskor som arbetar i kommunal 

hemsjukvård. Deltagarna hanterar upplevelsen av otillräcklighet på olika sätt och den 

upplevelsen har främst negativa effekter.  

 

Deltagarna menar att personlighet, självkännedom och välbefinnande har en 

avgörande betydelse för hur otillräcklighet upplevs och hanteras. Om upplevelsen av 

stress jämförs med upplevelsen av otillräcklighet kan det förstås utifrån Lazarus och 
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Folkmans (1984) definition av stress. Då blir ovanstående faktorer viktiga för att förstå 

varför otillräcklighet upplevs på olika sätt. Det är vad personen själv upplever sig ha för 

inre och yttre resurser, samt hur själva situationen bedöms som påverkar upplevelsen. 

Om situationen bedöms utifrån de åtaganden och övertygelser som personen har blir 

personligheten avgörande. Vad personen sedan upplever sig ha för resurser kan 

påverkas av välbefinnandet samt personens självkännedom. Det kan tolkas som att ju 

bättre välbefinnade och självkännedom du har, desto bättre blir du på att utnyttja dina 

resurser. En god självkännedom gör att det blir enklare att lägga de egna kraven på en 

rimlig nivå, vilket även deltagarna konstaterar. De ställer ofta höga krav på sig själva, 

vilket gör att de känner sig otillräckliga. Ibland är de egna kraven till och med 

orealistiska, till exempel när de inte kan acceptera att det inte alltid går att hjälpa 

patienten av olika anledningar.  

 

Vad beror det då på att deltagarna allt för ofta ställer för höga krav på sig själva, så att 

det till slut går ut över deras egna välmående? Stressforskaren Aleksander Perski menar 

att det är vanligt, särskilt bland kvinnor att hamna i “duktighetsfällan”, det vill säga att 

de ofta har höga krav på sig själva och vad de ska prestera, vilket leder till stress och 

kan leda till utbrändhet (Perski & Rose, 2011). Silfverberg (1999) har valt att benämna 

detta som ”syster-duktig-komplexet” och menar att det är ett vanligt förekommande 

fenomen i vården. Enligt Nyman (2007) är sjuksköterskeyrket ett av de mest 

kvinnodominerade yrkena i Sverige. Bland sjuksköterskorna fanns uppfattningar om att 

kvinnor generellt skulle vara sämre på att lyssna på sig själva än män, och därför lägga 

kraven för högt vilket kan leda till upplevelser av otillräcklighet. Detta kan tolkas som 

att de möjligen har en sämre självkännedom, eller att de helt enkelt väljer att ignorera 

den. Genusperspektivet relaterat till upplevelsen av otillräcklighet anser författarna vara  

intressant. Att det är ett kvinnodominerat yrke skulle kunna vara en bidragande orsak 

till varför det är ett vanligt förekommande problem bland sjuksköterskor i 

hemsjukvården.  

 

I studien framkommer att organisatoriska faktorer har stor inverkan på  

sjuksköterskornas upplevelse av otillräcklighet. Deltagarna upplever en allt för stor 

arbetsbörda i relation till brist på resurser, vilket leder till otillräcklighet. Arbetsmiljön 

försämras ytterligare av bristen på fungerande rutiner, avsaknaden av ett slutgiltigt mål 

för omvårdnanden samt bristande samarbete med andra.  Att sjuksköterskan som arbetar 
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i hemsjukvård har en ansträngd arbetsmiljö har även påvisats i tidigare studier (Berterö, 

2002; Karlson, Roxberg, Barbosa da Silva, & Berggren, 2010; Newton & Waters, 

2001). En ansträngd arbetsmiljö kan leda till både stress, samvetsstress, och slutligen 

utbrändhet (Gustafsson, 2009; Juthberg, 2008). Enligt Lazarus & Folkman (1984) är 

personens resurser från miljön avgörande och därmed får organisatoriska faktorer en 

avgörande betydelse för upplevelsen av otillräcklighet och hur den hanteras. Deltagarna 

upplever otillräcklighet då de anser att omvärldens krav är för höga i relation till de 

resurser som finns i organisationen. Har sjuksköterskan inte tillräckligt med resurser, 

räcker hen helt enkelt inte till och riskerar att känna sig otillräcklig.   

 

Deltagarna anser att ett bristfälligt samarbete mellan kommun och landsting är en 

orsak till otillräcklighet. Deltagarna upplever att informationen som överförs om 

patienter mellan kommun och landsting läses slarvigt, missas eller ignoreras av 

sjuksköterskorna i landstinget. Detta handlade oftast om brister i 

läkemedelshanteringen.  Författarna funderar över om det är oförståelse för varandras 

organisationer som gör att det uppstår missförstånd i kommunikationen och anser att ett 

ökat samarbete skulle kunna minska otillräckligheten. Ett väl fungerande samarbete 

mellan olika vårdaktörer runt patienten kan enligt tidigare forskning påverka 

vårdkvalitén positivt (Josefsson & Scholten 2009; Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, 

Berggren & Söderlund, 2013). 

 

Det fanns en ständig önskan om att kunna ge en bättre vård hos flera deltagare. Detta 

kan tolkas som att de aldrig blir riktigt nöjda med det arbete som de utför. Tidigare 

studier har visat att när sjuksköterskan misslyckas med att ge den vård de önskar kan det 

leda det till stress, skuld, värdekonflikter eller moralisk stress (Berterö, 2002; Hov, 

Athlin & Hedelin, 2009; Georges & Grypdonck, 2002; Wu & Volker, 2009). Deltagarna 

i föreliggande studie uppger att avsaknaden av rutiner och ett slutgiltigt mål i 

omvårdnaden är bidragande orsaker till otillräcklighet. I en studie av Hov, Athlin och 

Hedelin (2009) påvisades att avsaknaden av tydliga mål kunde leda till osäkerhet hos 

sjuksköterskan. Denna problematik skulle kunna vara en orsak till varför deltagarna har 

svårt att veta när de gjort tillräckligt. Avsaknaden av konkreta mål och delmål leder till 

att det blir svårare för dem att veta när de kan vara nöjda med sitt arbete. Därför blir det 

viktigt att hela verksamheten genomsyras av tydliga mål. 
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Inom hemsjukvård arbetar sjuksköterskor både med palliativ vård och kurativ vård 

växelvis, vilket försvårar arbetssituationen ytterligare. Det finns väl utarbetade 

nationella vårdprogram att utgå ifrån som skulle kunna fungera som stöd i utarbetandet 

av mål i hemsjukvårdens verksamhet. I Nationellt vårdprogram för palliativ vård 

framgår till exempel en tydlig värdegrund och mål för omvårdnaden (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). Om sjuksköterskorna i större utsträckning skulle  

använda sig av dessa vårdprogram som ett verktyg  och arbeta efter denna filosofi hos 

nämd patientgrupp tror författarna det skulle kunna hjälpa dem att känna sig tillräckliga 

i dessa situationer.  

 

Bristen på rutiner och särskilt en tydlig arbetsbeskrivning över hemsjukvårdens 

innehåll, skapade också otillräcklighet. I nuläget finns ingen arbetsbeskrivning för 

sjuksköterskan i hemsjukvården att tillgå. Det finns kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005), samt kompetensbeskrivningar för 

respektive specialistområde, som till exempel distriktsksköterska (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2015b). Författarna menar att det även finns behov av tydligare 

rutiner samt en lokalt utformad arbetsbeskrivning för sjuksköterskan i hemsjukvården. 

Detta tror författarna hade kunnat minska deltagarnas upplevelse av otillräcklighet 

avsevärt.  

 

Hur sjuksköterskor hanterar otillräcklighet skulle kunna jämföras med vilka 

copingstrategier hen använder sig av i enlighet med Lazarus och Folkman (1984) 

definition av coping. Deltagarna använder både problemfokuserad- och emotionella 

copingstrategier för att hantera upplevelsen av otillräcklighet. Problemfokuserade 

copingstrategier som används av sjuksköterskorna är bland annat att öka sin kunskap, 

samt att söka stöd hos varandra. Genom att ta reda på orsaken till upplevelsen av 

otillräcklighet, till exempel okunskap, kan de därmed lösa problemet. Enligt Rydén och 

Stenström (2008) är problemfokuserade strategier vanligare när individen anser sig 

kunna påverka sin situation.  

 

Emotionella copingstrategier som används är bland annat att fokusera på något annat, 

till exempel genom fysisk aktivitet eller att aktivt tänka positiva tankar om sin insats i 

vårdarbetet. Ibland undvek deltagarna att fråga patienten om hur denne mådde för att 

inte själva känna sig otillräckliga. En undvikande emotionell strategi som denna kan 
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riskera att påverka vårdens kvalité negativt eftersom det skulle kunna vara ett tecken på 

depersonalisering. Depersonalisering är i sin tur ett tecken på utbrändhet (Maslach, 

1985). I en norsk studie där sjuksköterskors upplevelse av hur det är att vårda palliativa 

patienter på särskilt boende framkom liknande fynd. Då sjuksköterskorna upplevde att 

patientens vård blev för påfrestande använde de sig av undvikande strategier för att 

skydda sin egen hälsa (Hov, Athlin & Hedelin, 2009).  

 

Socialt stöd är av stor vikt för att hantera och minska upplevelsen av otillräcklighet, 

särskilt från kollegorna i arbetsgruppen. Flera studier beskriver vikten av socialt stöd 

som en skyddsfaktor mot stress (Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef, & Maes, 

2011; Ashker, Penprase, & Salman, 2012; Wright, Bananas, Bessarabova & Bernard, 

2010). Även Lazarus och Folkman (1984) menar att detta stöd är en viktig resurs för att 

hantera stress. Enligt Shaefer, Coyne och Lazarus (1982) har socialt stöd tre funktioner 

när det handlar om coping; emotionellt stöd, konkret stöd samt informativt stöd. De 

menar att för att nyttja socialt stöd som copingstrategi innebär det att de själva behöver 

söka detta stöd. Hagberg & Rennemark (2004) menar att det sociala nätverket kan 

fungera både som en copingstrategi och som ett skydd mot stress, som i sin tur ger 

ökade förutsättningar för att hantera stress på ett bättre sätt. Deltagarna sökte både 

emotionellt-, konkret samt informativt stöd hos varandra. De använde också det sociala 

nätverket som ett skydd genom att till exempel ge stöd till varandra. Enligt Cameron, 

Harbison, Lambert och Dickson (2012) blir emotionellt stöd från kollegorna extra 

viktigt när det är mycket ensamarbete i stressiga situationer, som för sjuksköterskorna i 

studien.  

 

Sjuksköterskorna beskriver också hur ett otillräckligt stöd från ledningen kan 

resultera i otillräcklighet. Enligt Åhlin, Ericson-Lidman, Eriksson, Norberg och 

Strandberg (2013) som undersökte samvetsstress hos vårdpersonal i äldreomsorgen är 

skyddande faktorer mot samvetsstress bland annat stöd från ledningen. Önskemål om 

just stöd från ledningsnivå var tydligt även bland deltagarna, vilket belyser vikten 

ytterligare av engagerade och närvarande chefer. 

 

Studien visar att otillräcklighet påverkar sjuksköterskornas hälsa negativt då de 

upplever både psykiska symtom som förvirring, koncentrationssvårigheter och glömska, 

men även fysiska symtom i form av hjärtklappning, huvudvärk, och upplevd skakighet.  
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Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar att en förutsättning för att ge god vård är 

förmågan att värna om sin egen hälsa. Att otillräcklighet påverkar hälsan hos deltagarna 

negativt leder därmed till att vårdkvalitén påverkas negativt. Forskning har visat att det 

är möjligt att hantera stora stresspåslag utan att bli sjuk om förutsättningar finns för 

tillräcklig återhämtning och sömn (Gustafsson, 2009). Deltagarna tar med sig arbetet 

hem och funderar över det både dag och natt, vilket påverkar både tiden för återhämting 

och sömn negativt. De riskerar därmed att bli sjuka.  

 

I studien framkommer också ett samband mellan otillräcklighet och dåligt samvete. 

Rätten att följa sitt samvete i vården finns inskrivet i lagstiftningen i bland annat USA 

och i de etiska koderna för sjuksköterskor i Australien, men nämns inte alls i svenska 

etiska koder (Dahlqvist, 2008). När vårdpersonal inte ges möjlighet att följa sitt samvete 

kan det leda till samvetsstress (Norberg, 2011). Att det finns ett samband mellan de 

båda begreppen hos vårdpersonal som arbetar inom äldreomsorgen stärks av flera 

studier (Dahlqvist, 2008; Juthberg & Sundin 2010). Deltagarna uppger att de ofta 

upplever att det är organisationens behov och förutsättningar som får styra hur vården 

ska bedrivas i stället för behovet hos patienten, vilket leder till en ökad risk för att 

drabbas av både dåligt samvete och samvetsstress. 

 

8.3 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras utifrån studiens resultat är att upplevelsen av otillräcklighet är 

ett komplext fenomen som ter sig vara kopplat till sjuksköterskans personlighet, 

kompetens och välbefinnande. Organisationen är en bidragande orsak till att 

sjuksköterskorna upplever otillräcklighet då bristen på resurser är påtaglig. Att få stöd 

från kollegor och ledning samt tydlighet i vad som ingår i uppdraget som sjuksköterska 

i hemsjukvården är viktigt. Tydliga rutiner och ett starkt stöd leder till minskad 

otillräcklighet och vice versa. Olika copingstrategier används för att hantera upplevelsen 

av otillräcklighet. Effekten av otillräcklighet är oftast negativ, men kan för några 

sjuksköterskor även fungera som en drivkraft. 

 

8.4 Kliniska implikationer 

Föreliggande studie tillför ökad kunskap om hur otillräcklighet uppfattas och erfars av 

sjuksköterskor som arbetar i kommunal hemsjukvård samt dess effekter. Studien kan 

leda till en ökad förståelse för vad som orsakar upplevelsen av otillräcklighet hos 



  
 

30 

sjuksköterskan, hur det hanteras, samt vilka negativa effekter det kan få för individen 

och därmed vårdens kvalité.  

 

Studien uppmärksammar individuella faktorer hos sjuksköterskan som har betydelse för 

upplevelsen av otillräcklighet. Det är viktigt att ha förståelse för betydelsen av sina egna 

förutsättningar och att lära sig att hitta bra copingstrategier för att hantera otillräcklighet 

på ett bra sätt. Otillräcklighet kan leda till utbrändhet och för att minska risken för detta 

är behovet stort av att ta fram verktyg som sjuksköterskorna kan använda sig av för att 

förebygga upplevelsen av otillräcklighet. Därigenom kan studien fungera som underlag 

för förbättringsarbete på individnivå genom att sjuksköterskan lär sig att hantera 

upplevelsen av otillräcklighet på ett bra sätt. Studien synliggör också hur organisationen 

kan påverka sjuksköterskans upplevelse av otillräcklighet. Studien kan därmed också 

användas som underlag för förbättringsarbete på organisationsnivå genom att den 

uppmärksammar faktorer i organisationen som leder till otillräcklighet hos 

sjuksköterskan. Studien kan också fungera som underlag för förbättringsarbete på 

samhällsnivå. Politiker kan uppmärksammas på vilka förluster det ger på lång sikt att 

inte förebygga god hälsa hos sjuksköterskorna i hemsjukvården då en dålig hälsa hos 

dem kan innebära en försämrad vård för patienten.  

 

8.5 Förslag på fortsatt forskning 
 

Det vore intressant att utföra studien i en annan kontext, till exempel inom slutenvården. 

Där ser arbetssituationen ut på ett annat sätt och eftersom arbetssituationen verkar ha 

stor betydelse för upplevelsen av otillräcklighet skulle det vara intressant att se om det 

finns skillnader mellan hur sjuksköterskorna upplever otillräcklighet. Inom 

hemsjukvården arbetar sjuksköterskan till exempel mer ensam än inom slutenvården.  

En kvantitativ studie för att ta reda på hur vanlig förekommande upplevelsen av 

otillräcklighet egentligen är i kommunal hemsjukvård skulle också tillföra ytterligare 

kunskap. 

Det skulle även vara intressant att ta reda på om det finns någon skillnad i hur manliga 

och kvinnliga sjuksköterskor upplever och hanterar känslan av otillräcklighet. 
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upplevelse av otillräcklighet i kommunal hemsjukvård. 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska med inriktning vård av 

äldre vid Linnéuniversitetet. Vi ska nu genomföra en magisteruppsats med syftet att 

beskriva upplevelsen av otillräcklighet hos sjuksköterskor som arbetar i kommunal 

hemsjukvård. 

 

Upplevelsen av otillräcklighet är vanligt bland sjuksköterskor och kan leda till ohälsa 

och därmed en försämrad vårdkvalité. Vi önskar med denna studie tillföra ökad kunskap 

om fenomenet för att förbättring ska kunna ske.     

 

Datainsamling kommer ske med hjälp av fokusgruppsintervjuer där vi önskar träffa 2 

grupper med 6-8 sjuksköterskor/grupp. Fokusgruppsintervjuerna beräknas ta ca 1-1,5 

h/tillfälle. Materialet kommer att spelas in, transkriberas och analyseras. Resultatet 

presenteras sedan i form av en magisteruppsats. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

 

Medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att 

ange orsak. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

 

Ytterligare upplysningar om studien lämnas av oss eller vår handledare och vi kan nås 

på:   

 

Studenter:                                                                                         

Malin Wiberg                                                              Madelen Melin                 

mawib@live.se                                                            madelen.melin@gmail.com 

                                                                                    

Handledare: 

Birgitta Wallerstedt 

birgitta.wallerstedt@lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar 
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Malin Wiberg & Madelen Melin 

 

 

SAMTYCKE 

Härmed ger jag mitt informerade samtycke till deltagandet i studien. 

 

Titel:                                           

Namn:                                                             Namnförtydligande: 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

1. Hur skulle ni beskriva upplevelsen av otillräcklighet? 

2. Kan ni ge exempel på och beskriva situationer i arbetet då ni upplever otillräcklighet? 

 

3. Vad finns det för orsaker till känslan av otillräcklighet? 

 

4. Hur påverkas ni av känslan av otillräcklighet? 

 

5. Hur hanterar ni känslan av otillräcklighet? 

                   

Exempel på följdfrågor: 

Vill du utveckla/berätta mer? Kan du klargöra det? Hur menar du då? Hur känner du 

då? Känslor som uppstår? Intressant, vad tycker ni andra? 

 

 


